
Länsi-Uudenmaan Urheilijat ry
Johtokunnan kokous 4/2020

aika: 30.3.2020 klo 18.00
paikka: Toimisto/Teams
läsnä: Julius Westerberg (pj.), Krista Alm, Maarit Joutlahti, Riitta Laine, Jari Paananen, Sanna 

Westerberg (siht.)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.07.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestys
Hyväksyttiin kokoukselle laadittu esityslista.

4. Toimintakertomus 2019
Käytiin läpi toimintakertomus 2019 ja hyväksyttiin se.

5. Tilinpäätös 2019
Käytiin läpi vuoden 2019 tilinpäätös ja hyväksyttiin se. Sovittiin myös allekirjoitustoimenpiteistä.

6. Kevätkokous
Kevätkokouspäivämäärä sovitaan, kun kokoontumisrajoitusten purkamisesta tiedotetaan.

7. Toiminnan sopeuttaminen epidemiatilanteeseen
Toiminnan sopeutustoimenpiteet suunnitellaan siitä näkökulmasta, että ne ulottuvat heinäkuun 
alkuun asti.

Valmennus- ja kilparyhmiä varten on tehty videoita omatoimisen harjoittelun tueksi. Liikuntaleikki- 
ja YU-kouluvideot ovat valmisteilla. Alexander on jatkanut pientapaamisia ja etävalmennusta 
Kestävyysryhmän kanssa – myös videoiden muodossa. Pyrimme jakamaan materiaalia tehokkaasti 
seuran sisällä.

Harrastusmaksut laskutetaan huhti-touko-kesäkuussa 80%:n suuruisina normaalimaksuista. 
Kassaennuste, joka perustuu turvalliseksi oletettuun 50% saantiin antaa mahdollisuuden edetä 
seuraavin sopeuttamistoimin:

Nuorisopäällikkö on huhtikuun töissä 10h/vk ja lomautetaan touko-kesäkuun ajaksi.

Valmennuspäällikkö on huhtikuussa 2 viikkoa töissä ja kaksi viikkoa lomalla, touko-kesäkuussa osa-
aikaisesti lomautettuna. Molempien osalta lomautukset puretaan heti kun on edellytykset 
normaalitoimintaan palaamiseksi.

Poikkeusajalle valmistellaan kanava, jota käyttämällä taloudellisissa vaikeuksissa olevat perheet 
voivat saada vapautuksen harrastusmaksuista.

Kannatuskassi – jatketaan keskustelua sähköpostilla – koettiin positiiviseksi!



Ohjaaminen vapaaehtoisvoimin/ohjaajakoulutetut vanhemmat!

Epidemiatilanne voi muuttua nopeasti, tarvittaessa pidämme ylimääräisiä johtokunnan 
etäkokouksia.

8. Kesän kilpailut
 HeittoCup – peruttu keväältä: siirto loka-, marraskuulle
 Korttelikisat – peruttu keväältä: siirretään syksyyn, synergiaa Hippokisojen kanssa, jos 

mahdollista
 Kevätviuhahdus - peruttu
 Porlajuoksu – peruttu keväältä. Harkitaan siirtoa syksyyn, mahdollisesti muuntuneessa 

muodossa. Anders Berghäll ja Sara Lehtovuori valmistelevat. 
 pm-junnuviestit 7.6. on peruttu: järjestetään mahdollisesti loppukesästä, UudY päättää 

milloin, missä ja mikä seura järjestää

 Karnevaalit: odotamme SUL:n linjausta, ehkä mahdollista järjestää heinäkuussa ennen LJG:a
 NMACS 2020: Esitämme SAUL:lle, ettei edellytyksiä kilpailun järjestämiseen aiottuna 

ajankohtana ole ja ettei LUU:lla ole mahdollisuuksia järjestää kisoja myöhemmin tänä 
vuonna

9. Muut asiat
Harrastajamäärät ryhmittäin, toteuma
tammi helmi maalis huhti touko kesä

LLK1 11 13 14 15
LLK2 26 21 22 22
LLK3 8 7 7 7
YU1 (7-9v.) 16 12 12 13
YU2 (10-13v.) 3 2 3 2
Kilpa 1 7 6 7 6
Kilpa 2 6 5 10 9
Kilpa 3 9 10 6 6
Kilpa 4 9 9 10 10
Kestävyysjuoksuryhmä 9 9 9 8
Juhan valmennettavat 3 3 3 3
Nuorisovalmennus 11 10 11 12
Aikuisurheilijat 10 11 10 11
jäsenet 40 40 36 36
toimintamaksu 13 13 13 14
perhejäsenyys 18 20 19 19
yhteensä 199 191 192 193 0 0

Seuran talous nojaa vahvasti kesän kilpailutapahtumiin. Tänä vuonna ainakin osa kesän 
tapahtumista jää toteutumatta, joten myös tuloja jää saamatta. On tärkeää, että ennakoimalla 
pyrimme minimoimaan mahdollista harrastajakatoa ja sen vaikutuksia.

Berta Hernbergin säätiölle 31.1. Nuorisopäällikön palkkauksen seuralle tappiolliseen, koulujen 
yhteydessä toteutettavaan YU-kerhotoimintaan tehtyä avustusanomusta on täydennetty liitteellä. 
Liitteessä raportoidaan kevään toteutunut kerhotoiminta ja yhdistyksen tämän hetken tilanne.

10. Kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään ma 27.4.2020 klo 18.00 toimistolla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.



Julius Westerberg Sanna Westerberg


