
Liity lohjalaisen
nuorisourheilun
tukijoukkoihin!

1 2 3
   VIP* (1) kuudelle, (2) neljälle, (3) kahdelle

   Käyntikortti LuunKovien Sanomien kaverisivulla ja logo 
tapahtumien verkkosivuilla (korttelikisat, karnevaalit, LJG)

   Logo kesän tapahtumien käsiohjelmiin 
(karnevaalit, LJG)

   Banneri ja esite korttelikisoihin

   Mainos kesän tapahtumien käsiohjelmiin  
(karnevaalit, LJG)

   Mainos kesän suorajakeluihin – 1000 suorajakelumainosta 
lohjalaisiin postilaatikoihin touko-, kesä- ja heinäkuussa. 1/4 A4 
mainospaikka neljälle ensimmäiselle 2-tason kumppanille.

   Myynti-/näkyvyyspaikka Lohjan Lajikarnevaalien 
tapahtuma-alueella lauantaina 2.7.2022

   Myynti-/näkyvyyspaikka lohjajaisen liikunnan päivässä Lohjan 
torilla lauantaina 3.9.2022

   Mainos LuunKovat Sanomiin 30 % alennuksella

   Urheilukentän laitamainos sopimuskauden ajaksi

   TYKY-päivä - Henry Manni, Julius Kuusela, SSO Sporttivaunu

   Harrastuskummius vuodeksi - Yrityksesi tuella vähävaraisen 
perheen lapsi saa harrastaa LUUssa ilman kausi- ja jäsenmak-
suja (Yhteistyössä Hope ry).

* Vuoden 2022 VIP-tilaisuudet
 – Yleisurheilua Lohjalla – LUU:n 30 vuotta! -juhlanäyttely 

•	 Avajaiset pääkirjaston Linderinsalissa tiistaina 10.5.2022 
 – Lohjan Lajikarnevaalien pääkilpailu lauantaina 2.7.2022 Harjulla 

•	 VIP-katsomot kentällä ja VIP-kestitys – yleisurheilua paremmin kuin  
 koskaan olet nähnyt! 

 – Seuramatka Helsingin Olympiastadionille Ruotsi-otteluun 3.-4.9.2022 
•	Tilausbussilla, tunnelma katossa! Liput ja matkat valitsemananne päivänä.

 – Kunniakierros-tanssit torstaina 29.12.2022 klo 18.00 - 24.00 Lohjan Työväentalolla 
•	Perinteiset lavatanssit 
•	VIP-puffetti – liput omaan käyttöön tai pukinkonttiin!

Hinnat:  Sopimukset: 
Taso 1:  1500 € markkinointi@luusport.fi 
Taso 2:  550 € Julius Westerberg p. 044 238 2318 
Taso 3:  220 € Jari Paananen p. 040 937 7758 



Lohjan Lajikarnevaalit 30.6.-3.7.2022

Suomen Urheiluliiton (SUL) organisoimat yleisurheilun lajikarne-
vaalit ovat nelipäiväinen valmennus-, koulutus- ja kilpailutapahtu-
ma Lohjalla. Karnevaaleilla kohtaavat kuulantyönnön ja kiekon-
heiton terävin kansallinen kärki ja harrastajat ympäri Suomen. 

Nuorten kilpailut torstaina 30.6.2022
Miesten ja naisten pääkilpailu lauantaina 2.7.2022

Suomen yleisurheilun lajihuippujen lisäksi mm.

Lohjan kovakuntoisin - Happo Cuppi 
Kolmen osan kestävyysotatus lohjalaisille amatööreille:
• yläkentän aika-ajojuoksu (n. 500m)
• Harjun raput x 2
• n. 2 km maasto-/estejuoksu takaa-ajona

Suomen kovakuntoisin - Happo Cuppi 
• lajit kuten edellä
• avoin sarja - rahapalkinnot

Lohja Junior Games 29. - 31.7.2022
Monien yleisurheiluperheiden kesän kohokohta!

Lohja Junior Games on yksi Suomen suurimmista nuorisourhei-
lutapahtumista. Jo vuodesta 1992 alkaen järjestetty tapahtuma 
kokoaa vuosittain 600–1000 urheilijaa huoltojoukkoinen Harjun 
urheilukentälle. 

Korttelikisat 23.–29.5.2022

Koko perheen liikuntatapahtumat kiertävät Lohjan 
"korttelikentillä" Valtakunnallisen yleisurheiluviikolla. 

Ojamo ◦ Asemanpelto ◦ Muijala 
Sammatti ◦ Virkkala ◦ Moisio

Finaalitapahtuma sunnuntaina 29.5. Harjun kentällä – 
samassa yhteydessä Kunniakierros Cooper 2022

Yleisurheilua Lohjalla – LUU:n 30 vuotta!

Näyttely Lohjan pääkirjaston Linderin salissa 10.5. - 4.6.2022.

LuunKovat Sanomat
Yleisurheilullinen keskiaukeamaliite keskiviikkona 18.5.2022 
ilmestyvässä Länsi-Uusimaa -lehdessä. Levikki noin 31.000.

Lohjalaisen liikunnan päivä 3.9.2022
Monipuolinen perhetapahtuma Lohjan torilla

Lohjalaiset liikunta-alan seurat ja muut toimijat esittäytyvät.

Seuramatka Ruotsinkaatoon 3.-4.9.2022

Perinteikäs Ruotsi-ottelu Helsingin Olympiastadionilla on kaksi-
päiväinen yleisurheilutapahtuma, jossa Suomi ja Ruotsi kilpaile-
vat nuorten (17-vuotiaat) ja aikuisten maaotteluissa.


