
Länsi-Uudenmaan Urheilijat ry 

Johtokunnan kokous 2/2020 
 

aika: 3.2.2020 klo 18.00 

paikka: Toimisto, Tehtaankatu 9 

läsnä: Julius Westerberg (pj.), Krista Alm, Jarmo Hollo, Maarit Joutlahti (poistui klo 20.05), Ari-
Pekka Julkunen (poistui klo 19.30), Ilkka Karojärvi, Riitta Laine, Jari Paananen, Sanna 
Westerberg (siht.), Juha Heinänen (saapui klo 18.40), Aleksander Holthoer (saapui klo 
19.40) 

 

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. Nuorisopäällikkö 

Johtokunta hyväksyi nuorisopäällikön palkkaamisen työsopimusluonnoksen mukaisesti. Työsopimus 

on määräaikainen, vuoden 2020 loppuun. Julius varmistaa detaljit ja poistaa kirjoitusvirheet. 

Työsopimuslaki! 

Espanjan leirin vuoksi huhtikuulta maksetaan puolen kuun palkka, koulujen kerhoihin järjestetään 

näille viikoille sijaiset. 

 

5. LUUn kumppanuuspaketit 

Käytiin vielä kertaalleen läpi kumppanuuspakettiehdotus ja siihen liittyvät kustannukset. Päätettiin 

edetä ehdotuksen mukaisesti. 

 

6. Seuran strategia SM-viestimenestyksen mahdollistamiseksi, Aleksander Holthoer 

SM-viestit on kansallisen yleisurheilun suurin seuratasoinen katselmus. Niissä ei ole tulosrajoja, 

joten moni urheilija pääsee osallistumaan. Viestijuoksulla saadaan urheilijoita sitoutumaan lajiin ja 

seuraan, parhaimmillaan kriittisen rajan yli.  

SM-viestiprojektin keskeinen tavoite on lisätä juoksulajien harrastamista seurassa ja piirissä. 

Lähteinä urheilijoiden löytymiseksi ovat esimerkiksi ja erityisesti joukkuelajit, joissa joukkueiden 

hajoaminen synnyttää ”orpoja” urheilijoita. 

Ehdotuksia LUUn toimintamalliksi: 

- potentiaalisia SM-viestijoukkueita kartoitetaan pitkällä tähtäimellä tarkastelemalla jo tehtyjä 

kilpatuloksia ja kehityspotentiaaleja 

- seura toimii aktiivisesti puutteellisten ikäluokkien täydentämiseksi samalla myös 

valmennusresursseja kehittäen 

- täydennetään pitkäjänteisesti ikäluokissa vajaita joukkueita aktiivisella rekrytoinnilla, 

ennemmin kuin nostetaan nuorempia 

- piirikunnallisella tasolla puuttuvia urheilijoita voidaan ”lainata” lyhyellä tähtäimellä 

- seuraavaksi kootaan joukkueita alemmista sarjoista nostamalla 

- SM-viesteihin osallistuminen edellyttäisi tiettyä tulospohjaa, esim. 8-10 joukkoon sijoittumista, 

jotta kokemuksesta tulisi myönteisesti haastava 



- joukkueita kootaan nuorten kasvatusperiaatteella eli SM-kokemusta kartutetaan pidemmällä 

tähtäimellä; joukkueet nimetään joko karsintojen tai sovittujen näyttökisojen pohjalta 

- SM-viestimatkat toteutetaan nuorten ja heidän vanhempiensa tapahtumina seuran piirissä; 

vaatii pitkäjänteistä suunnittelua, ennakointia ja tiedottamista 

 

7. Vapaaehtoistyön vuosikello 

Hyvä pohja! Käytiin läpi ja täydennettiin kertaalleen. 

Sanna lähettää tiedoston johtokunnan jäsenille edelleen täydennettäväksi, viimeistellään vuosikello 

seuraavassa kokouksessa. 

 

8. Muut asiat 

o kestoryhmän leiri: 6.-12.4.2020 Pajulahti 

o mahdolliset muut asiat: 

- Kuusela ja Jaakkola eivät kilpaile hallikaudella 

- harrastajamäärät ryhmittäin, tilanne 2.2.2020: 

 
9. Kokouksen päättäminen  

Seuraava kokous pidetään ma 2.3.2020 klo 18.00 toimistolla. 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.28. 

 

 

 

Julius Westerberg   Sanna Westerberg 

Harrastajamäärät ryhmittäin, toteuma
tammi helmi maalis huhti touko kesä

LLK1 11 13

LLK2 26 21

LLK3 8 7

YU1 (7-9v.) 16 12

YU2 (10-13v.) 3 2

Kilpa 1 7 6

Kilpa 2 6 5

Kilpa 3 9 10

Kilpa 4 9 9

Kestävyysjuoksuryhmä 9 9

Juhan valmennettavat 3 3

Nuorisovalmennus 11 10

Aikuisurheilijat 10 11

jäsenet 40 40

toimintamaksu 13 13

perhejäsenyys 18 20

yhteensä 199 191 0 0 0 0


