
Länsi-Uudenmaan Urheilijat ry 

Johtokunnan kokous 8/2020 
 

aika: 3.8.2020 klo 18.00 

paikka: Toimisto 

läsnä: Julius Westerberg (pj.), Krista Alm, Maarit Joutlahti, Ilkka Karojärvi, Riitta Laine, Sanna 
Westerberg (siht.), Juha Heinänen 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Työjärjestys 

Hyväksyttiin kokoukselle laadittu esityslista. 

 

4. Lohjalaisen urheilun ilta 

Opus-K la 22.8. klo 18 alkaen: 

tietovisa (Marko Teeri vetää), elävää musiikkia, paneelikeskustelu 

mahdollisesti yhteistyössä muiden urheiluseurojen ja -toimijoiden kanssa 

suunnittelukokous ti 4.8. klo 18 toimistolla 

 

5. Syysviuhahdus 

la 5.9.2020 juoksun startti klo 11.00 Aplicolla, Aplicon syysriehan yhteydessä 

Jari Paananen järjestelyvastuuhenkilö 

tarvitaan noin 15 vapaaehtoista 

 

6. Korttelikisat 

vko 38 (ma 14.9. alkaen) klo 18.00: 

Mustio, Virkkala 

Sammatti, Karjalohja 

Asemanpelto, Muijala 

Ojamo, Metsola 

Joka paikkakunnalle vähintään kolmen hengen henkilöitys: palkallinen, vastuuvanhempi 

ja vanhempi urheilija – päivät ja paikkakunnat tarkentuvat tämän rekryn yhteydessä 

la 19.9. Korttelifinaali ja Kunniakierros Cooper Harjulla klo 10.00 – 12.00, samaan aikaan 

Liikuntakeskuksen järjestämä UKK-kävelytesti 

Krista päivittää viimevuotisen markkinointimateriaalin tälle vuodelle 

 

7. Kunniakierroskeräys 

Kevään koronarajoitteet söivät LUUn kassasta puskurit ja toinen aalto on nyt pelättävissä. Kassan 

vahvistamiseksi puheenjohtaja esitteli suunnitelmansa jäsenistöä velvoittavasta 

Kunniakierroskeräyksestä: jokaisen LUUn jäsenen kerätessä vähintään 3 tukijaa (á 15 €) 

kokonaissumma nousisi yli 10 000 €, jolloin palautusprosentti seuralle olisi 70%. Kerätty puskuri 

vastaisi yhden kuukauden käyttömenoja. Keräysajankohdaksi Korttelikisaviikko, jonka finaalissa 

Kunniakierros Cooper -maksut olisivat ulkopuolisille näitä 15€ tukimaksuja. 

 



Puheenjohtaja laatii keräyksen tarkat ohjeet ja jäsenistölle lähettettävän tiedotteen, jonka lähettää 

ensin johtokuntakierrokselle kommentoitavaksi. 

 

 

8. LUUn talous 

Käytiin läpi LUUn tulo- ja menorakenne vuosilta 2019 ja 2020. Materiaali jaetaan johtokunnalle. 

Seuraavassa kokouksessa käydään läpi ”ihannebudjetti” ja siihen liittyvät mahdolliset 

rakennemuutokset, Julius laatii pohjan. 

 

9. Muut asiat 

- SM-kilpailut 2020: Kalevan kisoihin (Turku) ilmoitettu 5 urheilijaa, nuorten SM-kisoihin 
(Pännäinen ja Naantali) yhteensä 5 urheilijaa, 19-22v. SM-kisoihin (Kemi) 1-2 urheilijaa, SM-
maastoihin 4-5 juoksijaa, SM-viesteihin noin 3 joukkuetta 

- pm-viestit to 20.8.: tarvitaan noin 20 toimitsijaa 
- pikajuoksukilpailut ja SM-viestikenraali Harjulla: mahdollisesti su 6.9. klo 16.30 
- lähettäjä- ja maalikamerakoulutukset: tarvetta on kouluttaa uusia, Harjun juoksukilpailut 

voisivat toimia alustavana koulutustapahtumana 
- kauden päättäjäiset: ajankohta auki – su 1.11.? 
- Heitto-Cup: järjestetään loka-marraskuussa, suunnitellaan koronarajoitukset (nykyiset ja 

tulevat) huomioiden 
- TJS: järjestetään samoin huomioin 

 

10. Kokouksen päättäminen  

Seuraava kokous ma 7.9.2020 klo 18 toimistolla. 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.34. 

 

 

 

 

 

Julius Westerberg   Sanna Westerberg 


