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NIMIKE KRITEERIT PALKITTAVA

Vuoden urheilija 

Kymenlaaksossa 2021

menestyksen ohella arvostetaan 

henkilökohtaista kehittymistä ja terveitä 

elämäntapoja

Krista Tervo (Karhulan Katajaiset). SM kulta ja olympia edustus. 

Vuoden valmentaja 

Kymenlaaksossa 2021

kriteerinä oman valmennettavan / joukkueen 

menestys ja kehittyminen

Roope Mäkelä (Peli-Karhut) Naisten korisliigan SM -kulta sekä Suomen Cup 

voitto. Myös KTP Basketin peräsimessä syksy 2021 aloitus onnistunut.

Vuoden nuori urheilija 

Kymenlaaksossa 2021

 -vuoden nuori urheilija on iältään alle 20-

vuotias

- menestyksen ohella arvostetaan säännöllistä 

koulunkäyntiä ja opiskelua

- menestyksen ohella arvostetaan 

henkilökohtaista kehittymistä ja terveitä 

elämäntapoja

Eero Rantala (Vehlahden Veikot), Hiihdon SM 1. (M18) 15 km P, SM 1. (M18) 

sprintti, SM 2. 10 km P, SM 2. (M18) 20 km V, SM 3. (M20) parisprintti, SM 1. 

rullahiihto sprintti, edustus Rukan maailman cup, edustus nuorten MM -

hiihdoissa.

Vuoden joukkue 

Kymenlaaksossa 2021

 -menestymistä vähintään kansallisella tasolla

- joukkueella hyvä ulkoinen imago

- joukkue toiminut fair-play -hengen 

mukaisesti

Peka SM kulta sekä Suomen Cup voitto

Vuoden seuratoimihenkilö 

Kymenlaaksossa 2021

 -vetänyt onnistuneen kilpailutapahtuman

- on saanut seuran toiminnan uudelle tasolle

- on tehnyt pyyteetöntä työtä seuransa / 

paikkakuntansa hyväksi

Marja - Liisa Kotikuusi (Kouvolan Uimarit). Marja-Liisan puheenjohtajuuden 

aikana uinnin harrastajamäärät kasvoivat uimareissa merkittävästi. Seura- ja laji 

ammattilaistui ja ammattimaistui selkeässä johdossa ja tehtäväjaolla. Marja-

Liisa toiminut ja toimii yhä myös aktiivisena valmentajana.

Vuoden nuorisourheilun 

vetäjä Kymenlaaksossa 2021

arvostetaan monipuolisuuden ja 

kasvatuksellisten periaatteiden toteuttamista

Harri Setälä (PokLi)

Pitkä uraseuratoiminnassa ensin oto-toimijana ja sitten työntekijänä. 

Seuratyöntekijä, jonka vahva osaaminen näkyy KooKoo ja yhteistyön kautta 

myös muiden Kymenlaakson junioriseurojen toiminnassa pelaajien 

pelaajapolussa, osaamisen taso on laaja lastentoiminnasta nuorten toimintaan 

ja seuratoimintaan. Omassa seurassaan iso osaaminen ja vaikuttaminen seuran 

pelaajapolkuihin ja urheilutoiminnan linjauksiin, joilla pelaajia autetaan urallaan 

eteenpäin. Ollut myös vaikuttamassa KooKoon tyttökiekon aloittamiseen. 

Seurassa toteuttanut ja luonut malleja myös muille seuroille päihteettömyys 

linjauksia
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Vuoden nuorisourheiluseura 

Kymenlaaksossa 2021

arvostetaan monipuolisuuden ja 

kasvatuksellisten periaatteiden toteuttamista

Haminan Pallokissat ry (HAPK) Jalkapallon tähtiseura. Seuralla hyvin 

monipuolista ja laajaa yhteiskunnallisestikin arvokasta liikuttamista. Seuralla 

futisliikuntaleikkikoulua, iltapäiväkerhoa, nappulaliigaa ja myös erityisryhmien 

liikuntaa yhteistyössä Ravimäki yhdistyksen kanssa. Seuralla löytyy myös oma 

rahasto vähävaraisten liikunnan mahdollistamiseksi. Seura ylläpitää omaa 

jalkapallo hallia.

Vuoden vammaisurheilija 

Kymenlaaksossa 2021

Tuuli Harju ja Timo Pyykkönen. Suomenmestari Pyörätuolitanssin Single 

Champion 1-2 kategoriassa. (yksintanssia) Suomenmestari Champion  Combi 1 

vakioissa (parina Timo Pyykkönen)                                                    

Vuoden Kuntoliikkuja 2021  -tunnetaan aktiivisena terveys- ja 

harrasteliikkujana

- omalla esimerkillään edistänyt 

kuntoliikunnan harrastusta kunnassa

- Liikkuu esim. joka päivä työmatkan jalan tai 

pyörällä

- voi olla myös kuntoliikuntapalvelun / 

tapahtuman tuottaja.

Petri Karonen. TV:stäkin tuttu poliisimies kulkee säässä kuin säässä ja 

vuoronajasta välittämättä työmatkat oman voiman kulkevilla välineillä kuten 

polkupyörällä, mutta myös esim suksilla.

Vuoden liikuntateko 

Kymenlaaksossa 2021

Kouvolan luonto- ja ulkoilureitit (mm. Kymijoen ulkoilureitti, Kalalampi) 

Kouvolan kaupunki/ympäristö- ja tekniikkapalvelut). Kymijoen ulkoilureitti 

Kouvolassa on suunniteltu ja rakennettu kestävästi, luontoa ja jokivarren 

perinnemaisemia kunnioittaen. Verrattain pienellä panostuksella tuotetaan 

suurta lisäarvoa kuntalaisille ja parannetaan Kymijoen tunnettavuutta. Uusi 

valmis reitti sisältää jalankulku- ja pyöräilyteitä, useita esteettömiä osuuksia ja 

rauhallisia metsäpolkuja. Kauneimmissa kohdissa on tauko- ja nuotiopaikkoja, ja 

runsaat opasteet tekevät suunnistamisesta helppoa. Suunnittelijat kuuntelivat 

asukkaiden ja Kouvolan kaupungin toiveita, ja kaupunkilaiset ovatkin ottaneet 

reitin nopeasti omakseen.

Vuoden urheiluteko 

Kymenlaaksossa 2021

Urheilutoimijat valitsevat itse
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KymLin vuoden liikuttava 

kumppani 2021

Toteuttanut tai tukenut liikuntaa laaja-

alaisesti tehden toiminnallista yhteistyötä 

KymLin kanssa.

Kymenlaakson Liitto. Pitkäjänteistä liikunnan ja hyvinvoinnin edistämistä 

yhdessä KymLin ja kuntien kanssa. Vuoden 2021 aikana julkaistussa 

maakuntaohjelmassa näkyy voimakkaasti ja hienosti liikunta, fyysinen 

aktiivisuus, osallisuus ja ennaltaehkäisevä työ ja niiden merkitys. Yhteistyössä 

toteutettu mm. maakunnallinen terveysliikuntastrategia, osaamisen 

kehittämishankkeita, Kymijokiviestiä sekä Kymenlaakson Urheilugaalaa.

Seura-aktiivi Toiminut pyyteettömästi seuratoiminnassa 

pitkään taustalla ilman otsikoita ja suurta 

julkisuutta. Voi olla makkaranmyyjä, 

lipunmyyjä, järjestyksenvalvoja tms. henkilö.

Harri Rauvanto (Karhulan Urheilijat) Harri on ollut vuosikymmeniä mukana 

seuratoiminnassa; johtokunnassa, kilpailuissa, valmennuksessa, ohjaamisessa, 

ihan kaikessa. Nyt viime vuosina Karhulan Urheilijoiden tukikerhon 

puheenjohtajana, kuitenkin Harri edelleen käy hyvin tiiviisti kisoissa 

tuomaroimassa ja tarvittaessa hoitaa lapsia, jotta oma tytär pääsee 

seuratyöhön. 

Terveysliikuttaja Liikuttaa lapsi- tai aikuisryhmää terveelliseen 

elämään. Voi olla esim.yksityishenkilö, seura 

tai työpaikka

Marjaana Pöntinen (Harjun Oppimiskeskus). Vapaa-aikaohjaaja/ opettaja. 

Kehittänyt aktiivisesti oppilaitoksen liikuntaolosuhteita ja ympäristöä. Lukuisat 

liikuntatapahtumat ja hyvinvointihaasteet ovat kasvattaneet yhteishenkeä 

Harjussa. Liikkuva opiskelu- hankkeen myötä saanut oppilaat ja henkilökunnan 

liikkumaan uusilla tavoilla    

Elämänura palkinto Palkinto pitkäaikaisesta Kymenlaakson 

liikuntakulttuuria edistävästä työstä

Mika Arola. Yli 20-vuotisen uran Kotkan kunnallispolitiikassa liikunnan ja 

urheilun puolesta puhujana mm. liikunta- ja hyvinvointilautakuntien 

puheenjohtajana. KTP-Basketin hallituksessa yli 20 vuotta ja niistä osan myös 

puheenjohtajana. Kymenlaakson keskussairaalan lastenosastojen tuki ry:ssä sen 

perustamisvuodesta 1993 alkaen vuoteen 2020 asti puheenjohtaja. Tuolloin 

nimetty kunniapuheenjohtajaksi. Ollut hankimassa yli miljoonaa euroa 

hyväntekeväisyyteen tätä kautta. Kymenlaakson Urheilutoimittajien yhdistyksen 

puheenjohtajana vuodesta 2014 alkaen. Tuottanut ja järjestänyt useita 

menestyksekkäitä urheilu- ja liikuntatapahtumia Kotkaan. SM-tasolla pelaajana 

koripalloa, voittaen muun muassa suomenmestaruuden vuonna 1967 ja SM-

pronssia 1965. Valmentanut koripallossa mestaruussarjatasolla.
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Lasten liikuttaja Henkilö tai yhteisö, joka edistänyt lasten 

liikuntaa merkittävästi maakunnassa

Kouvolan Harrastamisen malli. Kaupunki lähti esimerkillisen vahvasti 

toteuttamaan valtakunnallisella tuella Suomen harrastamisen mallia. Mukaan 

kutsuttiin ja lähti monet kaupungin omat toimialat, jotka edistävät 

harrastamista. Oppilaita kuultiin heti alusta mitä ja millaista toimintaa he 

haluavat. Järjestöjä pyydettiin toiveiden mukaisesti laajasti ja monipuolisesti. 

Lasten ja nuorten Tähtiseura Esimerkillisellä tavalla lasten ja nuorten 

liikuntaa ja urheilua edistävä Tähtiseura

Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys / KooKoo juniorit. Seura on tehnyt 

pitkäjänteistä toiminnan kehittämistä. Mukana kaupungissa monissa myös 

kaupungin, KymLin ja seurojen yhteisissä hankkeissa / toimintamalleissa. 

Viimeisen vuoden aikana esim: #menestynuuskatta, jolla seuroihin tehty 

ongelmien puuttumisen ohjeet/ päihteettömyys linjaukset; ”Et ole yksin” 

toiminta, monilajiharrastamisen linjaukset. Ja ennen kaikkea he eivät ole vain 

osallistumassa vaan tekemässä ja innovoimassa toimintaa ja ottavat siihen 

muitakin mukaan. Mallit menneet aidosti käytäntöihin.

Jokeri -palkinto Palkinto liikuntakulttuuria merkittävästi / 

näkyvästi edistävästä asiasta

Nita Ahola. Ideoi kahdeksan Kouvolalaisen seuran ja KymLin toteuttaman 

#parastapaikanpäällä passin. Passilla kaikki Kouvolan peruskoulujen 7000 

oppilasta saivat maksutta käydä katsomassa jokaisen seuran huippu otteluja. 

Toi seurat yhteiselle asialle ja kannusti käymään toistenkin lajien katsomoissa. 

Vähävaraisille perheille myös erinomainen mahdollistaja katsomoihin. Passille 

tulossa myös kesäpassi 

Liikuttavin työpaikka Palkinto työpaikan liikunnan edistämisestä Kymen Seudun Osuuskauppa (KSO). KSO on panostanut koko henkilöstön 

tavoittamiseen työhyvinvoinnissa ja hyödyntänyt mm. jo kahtena vuotena 

peräkkäin KymLin Buusti360 -hyvinvointiohjelman työyhteisöille kohdennettua 

”Hyvinvoinnin avaimet osaksi elämää” webinaarisarjaa osana KSO:n  

henkilöstön työhyvinvoinnin tukemista. Erityisen hyväksi koettiin, että 

digitaalisten työhyvinvointia tukevilla mahdollisuuksilla voidaan tavoittaa 

jokainen työntekijä toimipisteestä tai työaikamuodosta riippumatta. KSO 

työllistää n 1600 henkilöä.
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KUNTIEN LIIKUTTAJAT - Arvostetaan pitkäjänteistä toimintaa, joka 

kestänyt vähintään vuoden. Mieluimmin 

vuosia tai jopa vuosikymmeniä.

- Voi liikuttaa lapsi- tai aikuisryhmiä

- Ryhmä saa olla iltapäiväkerho, omatoiminen 

harrasteryhmä, työporukka, 

urheiluseuraryhmä

Hamina Haminan Latu ry. Haminan Ladun aktiivit rakensivat Tarmolan alueelle talvi- ja 

kesäkävelyreitit. Suurimpina tekijöinä Reijo Rantakari ja Oivi Joffel

Kotka Titaanit - Juniorit / Erityisryhmä lätkä ja pipolätkä. Järjestää matalan 

kynnyksen toimintaa pipolätkä ryhmässä lapsille ja nuorille, jotka ovat 

kiinnostuneita harrastusmielessä. Lisäksi on alle 16 -vuotiaille suunnattua 

erityisryhmä. Toimintoja on järjestetty jo useamman vuoden ajan ja maksut 

ovat pysyneet erittäin maltillisina.

Kouvola Mielakan Rinnekeskus. Rinnekeskus teki koronapandemiasta huolimatta 

erinomaista 

työtä kuntalaisten liikuttamiseen, jotta terveysturvallinen harrastaminen oli 

mahdollista. Mielakka on jatkuvasti kehittänyt toimintaansa aktiivisesti ja 

monipuolisesti niin kesä- kuin talvitoimintoihin mm. laskettelun ja 

alamäkipyöräilyn edistämiseksi. Kouvolan keskustateko 2021-kilpailussa voitto 

meni Mielakan Räsymatolle. Suomen Hiihtokeskus ry palkitsi Mielakan Vuoden 

lähikeskus tittelillä. 

Yli 400 metriä pitkä räsymatto on lajissaan Suomen pisin ja toteutettu 200 

talkoolaisen voimin toteutettu yhteisöllinen taideteos

Miehikkälä Mia ja Pasi Peltola. Mia ja Pasi ovat jo pitkäaikaisesti liikuttaneet lapsia mm. 

seuratoiminnassa Saivikkalan Kiistossa, liikuntakerhoissa koulupäivän 

yhteydessä sekä ovat opettajina toimi-neet aktiivisesti Liikkuva koulu -

toiminnan kehittämisessä Kaakon kaksikossa. 

He omaavat positiivisen, liikunnallisen asenteen elämään ja levittävät mielellään 

liikunnan ilosanomaa myös liikutettavilleen. Mia ja Pasi omaavat myös loistavat 

kilpailujärjestelyjen taidot. 
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Pyhtää Juha-Vesa Jäntti. Hän on Suomen mas-wrestlingliiton puheenjohtaja ja iso 

syypää siihen, että lajista ylipäätään tiedetään Pyhtäällä. Kunnasta on kehittynyt 

Suomen mas-wrestlingin keskus. Hänellä on harjoituskeskus Vastilan kylällä 

vanhalla koululla, jossa käy ulkomailta asti harrastajia. Kansainvälisesti laji on 

marginaalinen, mutta harrastajia on silti viidessäkymmenessä eri maassa.

Juha-Vesa Jäntin aloitteesta Pyhtäällä järjestettiin 16.-20.12.2021 mas-

wrestlingin maailmancup-kilpailu, joka toi Pyhtäälle 80 urheilijaa eri puolilta 

maailmaa. Kilpailut saivat kovasti kehuja ja kiitosta, että ne pystyttiin 

järjestämään näinkin vaikeissa olosuhteissa.

Juha-Vesa Jäntin elämänasenne puhuu puhtaan ja terveen elämäntavan 

puolesta. Kaikenlainen liikunta on tärkeää sekä itse itsestään huolehtiminen.

Virolahti Kunto & Maisema - hanke / Virojoen kyläyhdistys. Hanke on täydentänyt 

upeasti Virolahden taajamakylien liikunta- ja virkistysmahdol-lisuuksia 

rakentamalla kunto- ja maisemaportaat sekä niihin liittyvä taukopaikka Viro-

joen Lapinvuorelle ja näköalatasanne Klamilan Lantviikinvuorelle.		

Kuntoportaat ovat avanneet Virolahdelle oivalliset uudet 

kuntoilumahdollisuudet ja ahkerassa käytössä olleet kuntoportaat ovat 

liikuttaneet kuntalaisia jo syksyn aikana todella paljon sekä houkutelleet 

maisema-arvojensa puolesta uusia liikkujia kauem-paakin molemmille luonto- ja 

virkistysalueille.		

Hanketta johtanut Virojoen kyläyhdistys on jo aiemminkin tehnyt työtä 

lähialueen liikkumis- ja virkistysmahdollisuuksien parantamiseksi kunnostamalla 

Virojoen rannan kulkureittejä ja lisäämällä penkkejä ja valaistusta joenrantaan 

(Jokipolku-hanke).


