
Päijät-Hämeen Urheilugaalan vuoden 2020 urheilutekopalkittavat, palkintojen kriteerit ja perustelut: 

1. Vuoden urheilija: Marika Salmi, haulikkoampuja (trap), Orimattilan Seudun Urheiluampujat 
- edustaa PHLU:n alueen urheiluseuraa   
- ensisijaisena kriteerinä kilpailullinen menestys  
- arvioinnissa huomioidaan lajin kilpailutoiminnan laajuus  
- tiedostaa huippu-urheilijan aseman esikuvana  

4. Maailmancup kilpailu, Nikosia, Kypros Trap Naiset 
6. Maailmancup kilpailu, Nikosia, Kypros Trap Parikilpailu 
SM hopea Kaksoistrap Naiset 
Suomen Ampumaurheiluliiton vuoden 2020 ampumaurheilija. 
Urheilutoimittajain Liiton Lajien paras ampumaurheilija vuonna 2020. 
OSU:n vuoden 2020 paras ampuja. 

2. Vuoden urheiluseura: Lahti Basketball Juniorit ry, koripallo 
- Perusedellytyksenä on laadukas toiminta.  
- Lisäksi seura tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia olla mukana urheilemassa ja liikkumassa.  
- Vuoden Urheiluseura on ry-muotoinen, se on toiminut vähintään viisi vuotta ja se noudattaa 
toiminnassaan hyvää hallintotapaa.  
- Valinnassa voidaan painottaa seuraavia seikkoja:  
- Aktiivinen, yhteistyökykyinen ja rohkea verkostojen rakentaja  
- Merkille pantavia ovat uudet innovaatiot, joilla seura on vahvistanut omaa elinvoimaisuuttaan ja edistänyt 
liikunnan ja urheilun harrastamista toiminta-alueellaan  
- Vahva yhteisöllisyys  
- Kilpailullinen tai muu menestys  
- Vapaaehtoistyön tukeminen ja kannustaminen  

Lahti Basketball Juniorit on selviytynyt erittäin poikkeuksellisesta ja haastavasta koronavuodesta 2020 
erinomaisesti seurana. Seura saavutti Tähtiseura-merkin vuoden 2020 päätteeksi, eli seuran toimintaa ja 
käytäntöjä on kehitetty rajoitusten hallitseman vuoden aikana. 
 
Lisäksi seura laajentui perustaessaan U19 tyttöjen kilparyhmän alaisuuteensa, yhdistämällä Heinolan, 
Orimattilan ja Lahden parhaat pelaajat samaan paikkaan. U19 tytöillä ei ollut joukkuetta edellisten vuosien 
aikana Päijät-Hämeen alueella, ja kuluvan 2020-2021 kauden aikana joukkue on pelannut hienosti 
valtakunnallista 1. divisioonaa. 
 
Lisäksi seura sai villikortti-hakemuksella perustettua joukkueen valtakunnalliseen miesten 1. divisioona B- 
sarjaan, joka täydensi entisestään poikapelaajien pelaajanpolkua alueella. Kokonaisuudessaan 
pelaajanpolku alueella on parantunut sekä tyttöjen, että poikien osalta vuoden 2020 aikana. 
 
Tällä hetkellä seuralla on: 
U19 pojat SM-sarjassa 
U19 tytöt valtakunnallisessa 1. divisioonassa 
U17 pojat SM-sarjassa 
U17 tytöt SM-sarjassa ja valtakunnallisessa 1. divisioonassa 
U16 pojat valtakunnallisessa 1. divisioonassa 
U16 tytöt SM-sarjassa 
U15 pojat SM-sarjassa 
U15 tytöt SM-sarjassa 
U14 tytöt SM-sarjassa 



Lisäksi seura on saanut pidettyä talouden hallinnassa ja toiminnan käynnissä haastavista poikkeusoloista 
huolimatta. 

Lahti Basketball Juniorit sai Tähtiseura-sertifikaatin tammikuussa 2020 ja Olympiakomitean ja Gasumin 
alueellisen Tähtiseuratunnustuksen 2019. Seurassa noudatetaan hyvää hallintotapaa ja 
henkilöstöhallintoon ja työn kuormittavuuteen kk-palkkaisilla työntekijöillä kiinnitetään jatkuvaa huomiota. 

3.  Vuoden valmentaja: Tapio Lattu, paini, Lahden Ahkera 
- valmentaa urheilijaa tai joukkuetta, joka edustaa PHLU:n alueen urheiluseuraa  
- oma valmennettava, urheilija tai joukkue, menestyy ja kehittyy  
- valmentajan oma panos on ollut merkittävä menestymisen saavuttamiseksi 
 
Lahden Ahkeran monivuotinen painin päävalmentaja. Siirtyi keväällä 2020 palauttamaan henkiin Mukkulan 
Riennon painitoimintaa. Tokion Olympialaisiin maapaikan lunastaneen nuorten arvokisojen moninkertaisen 
mitalistin Arvi Savolaisen valmentaja ja mentori. Pystyy valmentamaan kreikkalais-roomalaista painia ja 
vapaapainia maailmanhuipputasolla. Valmentaja, joka tekee töitä tinkimättömästi ja itseään säästelemättä 
huippupainin eteen. 

4. Vuoden vammaisurheilija: Samuel Ojala, sähköpyörätuolisalibandy, Lahti 
- edustaa PHLU:n alueen urheiluseuraa  
- ensisijaisena kriteerinä kilpailullinen menestys  
- arvioinnissa huomioidaan lajin kilpailutoiminnan laajuus  
- tiedostaa huippu-urheilijan aseman esikuvana  

Samuel oli runkopelaajia, kun Suomen sähköpyörätuolisalibandymaajoukkue ylsi hopealle kovatasoisessa 
kansainvälisessä turnauksessa Italiassa helmikuussa 2020. Kotikisat sitten valitettavasti peruuntuivat. 

5. Vuoden lupaava tyttöurheilija / tyttöjoukkue: Ilona Mononen, yleisurheilu, Lahden Ahkera 

Liikuntakeskus Pajulahden ja PHLU:n 500 € stipendi                          
- palkinto myönnetään enintään 18-vuotiaalle PHLU:n alueen urheiluseuran edustajalle tai joukkueelle  
- menestyminen  
- pitkäjänteinen ja tavoitteellinen harjoittelu  
- urheilullinen elämäntapa  
- tulevaisuuden suunnitelmat  
- palkinto voidaan myöntää vain kerran samalle henkilölle / joukkueelle  

17-vuotias Mononen saavutti Kalevan kisoissa vuonna 2020 hopeaa 1500 metrin juoksussa ja pronssia 800 

metrin juoksussa. Vuoden 2020 sisäratojen Suomen-mestaruuskilpailuissa hän sai hopeaa 1500 metrin 

juoksussa. Monosen ennätys ulkoradoilla on 800 metrillä 2.09,34 (2020) ja 1 500 metrillä 4.24,59 (2020). 

Hallissa hänen ennätys 800 metrillä on 2.14,13 (2020) ja 1 500 metrillä 4.27,29 

6. Vuoden lupaava poikaurheilija / poikajoukkue: Matias Rajaniemi, Pelicans, Jääkiekko 

Suomen Urheiluopiston Vierumäen ja PHLU:n 500 € stipendi 

- palkinto myönnetään enintään 18-vuotiaalle PHLU:n alueen urheiluseuran edustajalle  

- menestyminen  

- pitkäjänteinen ja tavoitteellinen harjoittelu  

- urheilullinen elämäntapa  

- tulevaisuuden suunnitelmat  

- palkinto voidaan myöntää vain kerran samalle henkilölle  



Matias voitti pronssia jääkiekon Nuorten maailmanmestaruuskisoista 2020 ja murtautui Pelicansin 
liigajoukkueeseen vain 18 -vuotiaana. Yksi alueemme lupaavimpia nuoria urheilijoita. 

7. Vuoden liikunta- ja urheiluteko: Tiirismaan Latu ry, Salpausselän maastoliikuntapolut (Salpausselkä 
Trails).  
- palkinto voidaan myöntää PHLU:n alueella henkilölle tai yhteisölle  
- merkittävästi lisännyt hyvinvointia liikunnan ja urheilun avulla lasten, nuorten, aikuisten tai eri ikäryhmien 
parissa  
- toiminta on laadukasta ja hyvin järjestettyä  

Salpausselän maastoliikuntapolut (Salpausselkä Trails). Uutta Lahdessa! Polkujen aikaansaaminen on 
latuyhdistyksen monen vuoden lobbauksen tulos. Toteutus ja ylläpitokin osin Tiirismaan Ladun talkootyönä. 

Merkityt polut palvelevat kaupunkilaisia ympärivuotisesti luonnonläheisinä ja monipuolisina 
lähiulkoilupaikkoina: kävely, maastopyöräily, polkujuoksu, koiran ulkoilutus, talvella lisäksi lumikenkäily. 
Heijastavat reittimerkit mahdollistavat myös pimeän vuodenajan liikkumisen. Kaikille maksuton 
liikuntapaikka. Talvikäyttö poistaa tarvetta kulkea laduilla, kun suksettomillekin on merkittyjä reittejä 
luontoympäristössä. 

Maastoliikuntapolut tuovat Lahteen uusia harrastusmahdollisuuksia ja edistävät hyvinvointia ja terveyttä. 
Merkityt polut mahdollistavat ympärivuotisen luontosuhteen matalalla kynnyksellä. Uusi 
maastopolkureitistö on jo nyt houkutellut kulkijoita myös Lahden ulkopuolelta ja on siten mainosta 
ympäristöpääkaupunki Lahdelle. 

Kaupungille todella edullinen liikuntapaikka ja palvelee monia käyttäjäryhmiä. Liikuntapaikkana edullinen 
myös luonnon kannalta, kun ylläpitoon ei tarvita 
lämmitystä/jäähdytystä/valaistusta/vettä/energiaa/koneita. 

8. Erikoispalkintoluokka, RESPECT -palkinto: Jari Litmanen, jalkapallo, Lahden Reipas 
Etelä-Suomen Sanomien 500 € stipendi.  
Jari luovuttaa stipendin eteenpäin FC Reippaan juniorijalkapallolle. 
 
Suomalaisen jalkapalloilun ylivoimaisesti kirkkain nimi. Vienyt lahtelaisen jalkapalloilun maailman kartalle ja 
tehnyt Lahden kaupungin tunnetuksi ympäri maailmaa. Edistänyt merkittävällä tavalla jalkapallon 
arvostusta ja lisännyt lajin harrastajamäärää Lahdessa. Palo ja rakkaus Lahtea ja jalkapalloa kohtaan on 
vieläkin ilmiselvää, jota on osoittanut liittymällä Lahden Reippaan toimintaan mukaan, auttaen tulevia 
sukupolvia kasvamaan hänen jalanjäljissään. Jari täytti 50-vuotta 20. helmikuuta 2021 ja tämän merkittävän 
merkkipaalun vuoksi ansaitsee ehdottomasti tunnustuksen työstään. 

9. Vuoden Akatemia -urheilija (PHUrA): Jesse Nykänen, painonnosto, Lahden Atomi 
Vuoden Akatemiaurheilijan valitsee Päijät-Hämeen Urheiluakatemian johtoryhmä. 
 
Jesse Nykänen (24, Lahden Atomi) on maamme parhaita painonnostajia ja urheilu-uransa ohessa hän 
opiskelee liiketaloutta LAB-ammattikorkeakoulussa. Jesse on mallikkaasti yhdistänyt arjessaan huipputason 
urheilun ja korkeakouluopiskelut. Opinnot alkavat olla loppusuoralla ja vuoden 2020 puolella 
urheilutulokset nousivat entisestään, meriitteinä Suomen ja Pohjoismaiden mestaruudet sekä uudet 
Pohjoismaiden ennätyslukemat miesten 96 kilon sarjassa. Jesse on myös jakanut osaamistaan ja 
kokemuksiaan innokkaasti ja avoimesti nuoremmille urheilijoille. 


