Länsi-Uudenmaan Urheilijat ry
Syyskokous 2020
aika:
paikka:
läsnäolijat:

pöytäkirja

26.10.2020 klo 17.00
Länsi-Uudenmaan Urheilijat ry:n toimisto
Tehtaankatu 9, Lohja sekä Skype-yhteys
Juha Heinänen (poistui klo 17.35), Jarmo Hollo, Jari Paananen, Julius Westerberg ja Sanna Westerberg
sekä etäyhteydellä Maarit Joutlahti ja Ilkka Karojärvi

1. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.03.
2. Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Julius Westerberg, sihteeriksi Sanna Westerberg ja pöytäkirjantarkastajiksi
sekä ääntenlaskijoiksi Jari Paananen ja Jarmo Hollo.
3. Todettiin läsnäolijat (liite 1.).
4. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Seuran sääntöjen mukaan vuosikokoukset on
kutsuttava koolle julkisella ilmoituksella vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ja kokous on
päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi (2) seuran täysvaltaista jäsentä.
Kokouskutsu on julkaistu seuran internetsivuilla 11.10.2020 ja lisäksi jäsenistöä on muistutettu kokouksesta
henkilökohtaisella viestillä samana päivänä.
5. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys kokouksessa esitetyn mukaiseksi.
6. Vahvistettiin vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio (liitteet 2. ja 3.). Vuoden 2020 jäsenmaksuiksi
vahvistettiin 40 €/henkilö tai 100 €/perhe. Kannattajajäsenmaksun suuruus on avoin.
7. Seuran puheenjohtajaksi valittiin Julius Westerberg.
8. Seuran johtokuntaan vuodelle 2021 valittiin Krista Alm, Jarmo Hollo, Maarit Joutlahti, Ilkka Karojärvi, Jari
Paananen, Jari Raninen ja Sanna Westerberg.
9. Länsi-Uudenmaan Urheilijat ry:n tilintarkastajana on toiminut KHT Paul Packalen ja toiminnantarkastajana
toimitusjohtaja Pekka Matikka. Kokous valitsi Paul Packalenin ja Pekka Matikan jatkamaan tehtävissään myös
kaudella 2021.
10. Muut toimihenkilöt: valittiin Krista Alm jatkamaan viestinnästä vastaavana.
11. Syyskokous antaa johtokunnalle valtuudet valita seuran edustajat SUL:in, UUDY:n (25.11.), SAUL:in, ESLU:n
(3.11.) ja muihin vastaaviin kokouksiin.
12. Ei muita asioita.
13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45.

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

Jarmo Hollo

Jari Paananen

Jarmo Hollo

Jari Paananen

Liite 2.

Länsi-Uudenmaan Urheilijat, Toimintasuunnitelma 2021
Yhdistys toteuttaa perusajatustaan Liikuntaleikkikoulujen, Yleisurheilukoulujen, Kilparyhmien, Valmennusryhmien ja
Aikuisurheiluryhmän toiminnassa. Ryhmien toimintaa kehitetään jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Perustoiminta on
kuvattuna Toimintakäsikirjassa, johtokunta päivittää Toimintakäsikirjaa.
Yhdistys tukee kaikkien ryhmissä ja niiden ulkopuolella harjoittelevien jäsentensä urheilullisia päämääriä. Kyetäkseen
tähän yhdistyksen keskeiset toimijat: erityisesti johtokunta ja valmennuspäällikkö tuovat julki yleishyödyllisen
yhdistyksen perusperiaatteita, pitävät yllä suhteita vanhoihin LUUlaisiin ja pyrkivät löytämään uusia yhdistysaktiiveja.
Keskeiset toimet yhdistyksessä ovat:
Puheenjohtaja/johtokunta Tiedotus
sihteeri
rahastonhoitaja
johtokunnan jäsenet

Markkinointi

Valmennuspäällikkö
Nuorisopäällikkö
valmentajat
ohjaajat

puffetti
kilpailutoimitsijat

Keskeinen edellytys yhdistyksen hyvälle ja sujuvalle toiminnalle on, että näitä perustehtäviä toteuttaa jatkuvasti
riittävä määrä ihmisiä. Heidän kouluttautumistaan parempaan taitoon yhdistys tukee aina tarpeen vaatiessa.
Valmennuspäällikkö, Nuorisopäällikkö, valmentajat ja ohjaajat toimivat pääsääntöisesti palkkasuhteessa
yhdistykseen.

Tavoitteet 2021
-

tavoittaa ryhmiin uusia harrastajia

-

Yhdistyksellä on pitkän aikavälin tavoitteena kasvattaa harrastajapohjaa niin, että kasvaneet perustoiminnan
tulot mahdollistavat kokopäivätoimisen Toiminnanjohtajan palkkaamisen. Tämä vaatii LLK, YU-koulu ja
Kilparyhmien harrastajamäärien kaksinkertaistumista. Tavoitteen saavuttaminen viidessä vuodessa vaatisi
15% vuotuista kasvua mainituissa harrastajaryhmissä.

-

monipuolistaa ja syventää yhdistyksen muistia ja itsetuntemusta mm. LUU:n 30-vuotta -luomilla

-

parantaa jäsenten ja yhdistyksen keskinäistä vuorovaikutusta

-

osallistua kaikkiin SM-, am- ja pm-kilpailuihin

-

ylläpitää ja korostaa Seura-cupin luonnetta monipuolisena seurahengen luojana

-

pystyä tekemään kauden taloudellisesta tuloksesta kuluvaraus, joka puretaan YU-sisätilahankkeen
kustannuksiin tulevaisuudessa, mahdollisuuksien mukaan vuonna 2025

Toiminta 2021
-

mahdollistaa ja innostaa jäsenistöä harjoittelemaan ja kilpailemaan mahdollisimman laaja-alaisesti

-

järjestää kilpailuja ja muita liikuntatapahtumia kts. listaus alempana

-

Seuraleirin järjestämiselle tammikuussa ei liene epidemiatilanteessa edellytyksiä. Vuoden 2021 seuraleiri
järjestetään mahdollisuuksien mukaan päivätoimintana ulkotiloissa, mutta jos mahdollista yhtä vahvalla
urheilullisella sisällöllä ja mikäli mahdollista vieläkin vahvemmalla yhteishengellä kuin tavallista.

-

järjestää korttelikisat

-

julkaista LuunKovat Sanomat toukokuussa

-

järjestää Lohjan Kuula- ja Kiekkokarnevaali 1.7.- 4.7.

-

luoda Lohjan Lajikarnevaalien pääkilpailuista la 3.7. suuri ”kesätapahtuma” - oheislajeja, oheisohjelmaa,
SUL:lle on tehty hakemus kisan ottamiseksi SUL:n ja YLE:n TV-kisaksi

-

hyödyntää seuran vanhempia urheilijoita monipuolisesti nuorempien urheilijoiden harjoituksissa

-

käyttää mahdollisuuksien mukaan myös seuran ulkopuolisia valmentajia lajiklinikka- ja päiväleiritoiminnassa

-

hyödyntää ”julkkisurheilijoita” yleisurheilun paikallisen vetovoiman kasvattamisessa

-

järjestää kauden päättäjäiset

-

järjestää Kunniakierrostanssit ke 29.12.

-

hyödyntää UUDY:n ,SUL:n, SAUL:n ja ESLU:n jäsenseuroilleen tarjoamia mahdollisuuksia mm. koulutuksessa

Suhteet 2021
-

pitää yllä ja kehittää kaikkia keskeisiä yhteistyösuuntia ja -muotoja

-

löytää uusia

-

luoda markkinointikokonaisuus, jossa on eri kokoisia kumppanuuspaketteja yrityksille tartuttaviksi – suoran
taloudellisen tuoton ohella haemme nykyistä vahvempaa ja monipuolisempaa integraatiota lohjalaiseen
ympäristöön

Kilpailut ja tapahtumat 2021
-

Tenavatohinat

-

Lohjan Talvijuoksusarja, TJS 2020 - 2021 (7.11./5.12.) 9.1./6.2./13.3.

-

Lohjan Talvijuoksusarja 2021 – 2022

-

Heitto-Cup – huhti-, toukokuussa

-

Kevätviuhahdus Helatorstaina 13.5. (Aplicon Kevätmarkkinoiden yhteydessä)

-

vk 21 Korttelikisasarja

-

Korttelifinaali ja Porlajuoksu la 29.5.

-

Aikuisten YU-koulu ja Juoksukoulu kevät-, kesä- ja syyskaudella

-

Kunniakierros Cooper toukokuussa ja syyskuussa

-

Seurakilpailut

-

pm-kilpailut – haemme piiriltä erityisesti maasto- ja maantiejuoksukilpailuja

-

Karnevaalikilpailut kuula, kiekko – nuorten sarjat to 1.7. / yleinen la 3.7.

-

Lohja Junior Games, mahdollisesti 4-päiväisenä to 29.7. - su 1.8.

-

Hippo-kisat elokuussa

-

aikuisurheilukilpailut heinäkuussa

-

Lohjalaisen liikunnan päivä Lohjan torilla la 21.8. (Urheilun ilta – Opus K)

Tulevaisuusstrategia
Vakaan ja suunnitelmallisen toiminan varmistaminen pitkällä aikavälillä edellyttää Toiminnanjohtajan
palkkaamista seuralle. Tämä on mahdollista, jos saamme kasvatettua ”leveämmät hartiat” - n. 50 uutta
LLK/YU-kouluharrastajaa ja 50 uutta kilparyhmäläistä mahdollistaisi Toiminanjohtajan palkkaamisen
Valmennuspäällikön ja Nuorisopäällikön rinnalle perustoiminnan tuloilla.
Johtokunta pyrkii löytämään tahoja, jotka ovat halukkaita tukemaan kasvuhanketta taloudellisesti.
Yhdistys tekee tulevalla 5-vuotiskaudella talousarvioihinsa mahdollisuuksien mukaan kuluvarauksen.
Tavoitteena on sijoittaa kerätyt varat vuonna 2025 hankkeeseen, jossa Lohjalle luodaan yleisurheilun
talviharjoitteluun soveltuvat tilat. Tuottoa haetaan varainhankinnasta, erityisesti kilpailujärjestämisestä.

Harrastusmaksut pyritään pitämään nykyisellä tasolla, tämän toteutumiseksi yhdistys hakee tarvittaessa
avustuksia eri tahoilta.

Liite 3.

LUU tulo- ja menoarvio 2021
TULOT
Harrastusmaksut
Talvijuoksusarja
Heitto-cup
Kuula- ja kiekkokarnevaalit
Aikuisurheilukilpailut
LJG
UudY:n määräämät pm-kisat
muut tapahtumat
kioskituotot
Sporttivaunu
SSO-yhteistyö
OP-yhteistyö
eezy (ent. Varamiespalvelu)
Yhteistyökumppanuuspaketit
Avustukset
Kunniakierrostuki
Muut tuotot ja avustukset
TULOT YHTEENSÄ

yhteensä
80 732
2 400
1 000
5 000
1 000
8 000
800
500
2 600
500
2 500
2 500
0
3 000
10 000
1 000
2 000
123 532

MENOT
yhteensä
palkat+sivukulut
78 900
toimiston vuokra
3 000
Liikuntakeskus vuokrat
7 200
Vihti-hallin vuokra
4 800
vakuutukset
2 500
Procountor
1 200
myClub
1 200
nettisivut
500
palkinnot
1 200
markkinointimateriaalit
1 800
urheilijabonukset
2 500
SM-kisakulut
3 500
kilpailujen osallistumismaksut
500
valmennuksen matkakulut
2 000
matalan kynnyksen YU-tarjonta
3 000
profiilikilpailut/-leirit
3 500
koulutus
1 000
satunnaiset kulut
1 700
menovaraus
3 500
MENOT YHTEENSÄ
123 500

