Länsi-Uudenmaan Urheilijat ry
Johtokunnan kokous 8/2021
aika:
paikka:
läsnä:

4.10.2021 klo 18.00
LUU:n toimisto, Tehtaankatu 9 Lohja ja Teams
Julius Westerberg (pj.), Jarmo Hollo, Jari Paananen (siht.), Maarit Joutlahti, Jari
Raninen (saapui klo 18.30), Juha Heinänen (saapui klo 18:45)

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.07.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. TYÖJÄRJESTYS
Hyväksyttiin.
4. KAUDEN PÄÄTTÄJÄISET
Keskustelutilaisuuteen 17:30-18.15 on kutsuttu suoralla sähköpostikutsulla Lohjan kaupungin edustajia, alueen urheilutoimijoita ja seuramme yhteistyökumppaneita. Odotamme n.
20 keskustelijaa saapuvaksi. Tilaisuuden lopuksi keskustelijat voivat jäädä kahville, joka on
samalla päättäjäistemme aloituskahvitilaisuus.

5. TALVIJUOKSUSARJA
Ajankohdat: 20.11. - 18.12. - 22.1. - 19.2. - 26.3. Julius on juoksusarjan ’vetäjä’
Julius on päivittänyt LUU sivut talvijuoksun osalta – johtokunta voisi käydä tutustumassa
LUU/Talvijuoksu-sivustoon jos siellä on jotain päivittämätöntä mitä korjata
6. TALVIKAUDEN VALMENNUSNÄKYMÄT
Juha esittely suunnitelman kaikkien ryhmien osalta, pois lukien Aikuisurheilijat ja
Kesävyysurheilijat. Talvikaudelle on kattava määrä useita erikoisosaamisella olevia
valmentajia. Lisäksi, kilpaurheilijoille tehdään henkilökohtaiset ohjelmat – kaikki eivät
osallistu kaikkiin harjoituksiin
Sisätiloihin (mm. Nummelaan) siirrytään vk 43. Lihashuolto+ venyttely alkaa 10.10 lähtien
7. YLEISURHEILUN PROFIILIHANKKEET
-

Talvileiri Pohjan Kisakeskuksessa: Alustavasti 2pv leiri 7.-9.1.2022
Valmentajavieraat: Juhalla työnalla, mm. Oskari Mörön kanssa

8. TOIMINTASUUNNITELMA 2022
Julius esitteli toimintasuunnitelman
9. TALOUSARVIO 2022
Julius ja Jari kävivät talousarviota läpi. Muutama kommentti:
2020 -> 2021 seuran jäsenmäärän on pysynyt lähes vakiona, muutamaa harrastaja on
tullut lisää
- Tuleville vuosille on ennusteessa n 15% kasvua harrastajissa ja tämä mahdollistaa myös
liikevaihdon kasvun. Kasvun varalle, on seurassa oltava myös suunnitelma valmentajista
(ja varahenkilöistä) joilla harrastajamäärän kasvu mahdollistetaan. Loppukesästä 2021
meillä oli jonkin verran haasteita vetää ryhmiä, kun useampi ’vanha’ ohjaaja jätti seuran
ja siirtyi opiskelemaan tai muihin töihin. Lisäksi kasvu ei tule ilman tiedotuksen ja
markkinoinnin panostuksia kohderyhmiin.
- Kioskitulot ovat todellisuudessa pienemmät kuin nyt arvioitu. Myyntiä on 2000 – 2500€
kesä ja ostot on 500-800€ joten tuotot on n 1500 – 1800€
-

10. MUUT ASIAT
-

-

-

-

-

-

Tähtiseura -itsearviointi: Julius, Sanna ja Maarit mukana – Juha osittain. Tehtiin
ensimmäinen osio.
Dropoutanalyysi : Miten saada urheilijoita jatkamaan 14-15 v eteenpäin vielä
Yleisurheilun parissa? Vaikea asia todennäköisesti monelle seuralle, kokouksen
käsityksen mukaan meillä ei ole erityistä dropoutilmiötä
Kunniakierros Cooper la 9.10.: Klo 12 lähtien, alustavasti 2 ryhmää.
Kunniakierroskeräyksen osalta Cooper toteutunee vielä melko vaatimattomasti, mutta
urheilijoiden testi Cooperissa saadaan toivottavasti tavoitteet täyttymään.
Syyskokouskutsu: Syyskokous pidetään ma 1.11.2021 klo 17 toimistolla,
toimintasuunnitelma ja talousarvio viimeistellään ja käsitellään
sähköpostiyhteydenpidolla. Jos halutaan lopullisille muotoiluille johtokuntakokouksen
virallinen hyväksyntä, järjestetään erillinen johtokuntakokous ennen syyskokousta.
LUU:n varainhankintatuotteet: LUU:n varainhankintatuotemyyntiin haetaan Waloplast
"Urheilijan EA-pakkauksen" ja Nordic Nutrition tuotteiden rinnalle LUU logottuja pipoja ja
putkihuiveja - tiedustellaan tarjous Office Plussalta. Kun tuoteperhe on kasassa luodaan
nettisivulle "kauppa", jonka hoitajaksi on lupautunut Helmiina Raninen.
Markkinointikohteena oma jäsenistö, TJS, joulu...
Pilkkoset: tämän tyylistä ’lisämyyntiä’ voi miettiä jos seura haluaa hyödyntää. Ei päätöstä
tässä kokouksessa
Espanjan leiri: Tämä ei ole LUU:n / Seuranleiri, vaan urheilijoiden yksityistä toimintaa.
Leirin aikana Juha on seuraan etätyöyhteydessä. Ajankohta olisi pääsiäisen ympärillä, ti –
ti max 8 päivää (12.4-19.4). Leirille osallistuvat urheilijat maksavat valmentajan
majoituksen ja lennot. Majoitus kulu per urheilija on n 40€/yö
Paketointi talkoot: Jari ( jaTerhi) voi kysyä Citymarketista mahdollisuutta, jos tähän
osallistutaan tarvitaan malli ja sitoutumista suoriutumaan n 20 vuorosta Joulukuussa!

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Seuraava kokous ma 1.11. klo 18.00 toimistolla. Syyskokous samana päivänä klo 17.00
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Julius Westerberg

Jari Paananen

