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ARVOISA LUMMILAINEN 

 
Toimintavuosi 2023 on hyvässä vauhdissa.  Viime vuoden lopulla vuosikokouksen hyväksymä 
toimintasuunnitelma sisältää jälleen haasteellisia tavoitteita kaikissa seuran jaostoissa.  Taloudellisen 
tavoitteen saavuttaminen on myös vaativa haaste nykypäivänä tässä epävarmassa maailmantilanteessa.  
Yritykset eivät näe tulevaisuutta yhtä valoisana kuin takavuosina.  Energian kalleus, korkotason nousu ja 
ihmisten ostovoiman epävarmuus ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat myös yritysten urheilun tukemiseen.  
Viime vuonna teimme alijäämäisen tuloksen ja nyt tänä vuonna tavoitteemme on päästä mahdollisimman 
lähelle nollatulosta.  Se vaatii onnistumista kaikkien eri tapahtumien taloudessa ja myös sisäisiä 
säästötoimia.  Urheilijoiden valmennustukia emme vielä ole joutuneet leikkaamaan ja toivottavasti emme 
jatkossakaan. 
 
Hallikausi lupaa hyvää kehitystä kesälle 
 
Hallikausi on alkanut lupaavissa merkeissä seuramme kärkiurheilijoiden osalta.  Viimeisimpänä Kasperi 
Vehmaan pituushypyn 18-vuotiaiden komea halli SE 773 Pohjoismaisessa maaottelussa Ruotsissa.  Edessä 
olevissa sisähallien SM-kisoissa on odotettavissa mitalisadetta niin aikuisten kuin nuortenkin osalta.  Viime 
kesänä yhteensä kuusi lummilaista edusti Suomea aikuisten MM- ja EM-kisoissa.  Saman verran on 
mahdollisuus olla seuramme urheilijoita elokuun Budapestin MM-kisoissa, jos takaiskuilta vältytään.  Myös 
nuorten alle 20-vuotiaiden Israelin EM- ja alle 23-vuotiaiden Espoon EM-kisoihin LUM saattaa saada 
yhteensä viisi urheilijaa.   
Joulukuussa 2021 kaupunginvaltuuston päättämä sisähallin rakentaminen on kaavaan kohdistuneiden 
valitusten takia lykkääntynyt.  Nyt Itä-Suomen hallinto-oikeus on valitukset hylännyt, mutta valittajat ovat 
jatkaneet valitustietä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.  Nyt odotamme mielenkiinnolla ottaako kho 
valitusta käsittelyyn.  Jos ei ota, valitustie on käyty loppuun ja lailliset mahdollisuudet olisivat silloin aloittaa 
hallin rakentaminen, toivottavasti jo ensi vuonna. 
 
Uusi toiminnanjohtaja Janne Vehmaa ja uusi nuorisopäällikkö Katja Jäppinen aloittavat maaliskuussa 
 
Pitkään haussa ollut toiminnanjohtajan rekrytointi ratkesi tammikuussa, kun oman seuran Janne Vehmaa 
ilmoitti olevansa valmis vaihtamaan alaa jätehuoltobisneksestä urheilun tekemiseen omassa seurassa. 
Tämä oli huojentava tilanne valitsijoille ja valinta suoritettiin seuraavassa johtokunnan kokouksessa 
yksimielisesti.  Jannella on omakohtainen kokemus LUM:n urheilijan polusta urheilukoululaisesta 
kansallisen kärkitason urheilijaksi.  Myös valmentajakokemusta on tullut jo vuosia, ja yli kymmenen vuotta 
seuran johdossa on antanut näkemystä seuran kehittämisestä nykyvaatimusten suuntaan.  Vastuulliset 
tehtävät liiketoiminnassa ovat myös omiaan soveltamaan sieltä saatuja oppeja seuran kehittämiseen.   
   
Samaan aikaan tammikuun johtokunnan kokouksessa valittiin myös seuran uudeksi nuorisopäälliköksi Katja 
Jäppinen.  Katja on lähtöisin Lappeenrannasta ja on muutamia Lahdessa vietettyjä vuosia lukuun ottamatta 
asunut täällä.  Lahden vuosina liikunta-alan opiskelun lisäksi myös seuratoiminta voimisteluseurassa ja 
viimeiset neljä vuotta Imatralla EKLU:n seurakehittäjänä ovat luoneet rautaisen ammattitaidon, jolla nyt 
pystyy kehittämään ja vahvistamaan LUM:n junioritoimintaa.  Toivotamme Katjan ja Jannen lämpimästi 
tervetulleeksi seuratyöhön.   
Meillä on nyt erinomaiset vahvistukset seuran päätoimisiksi tekijöiksi.  Molemmilla on kokemusta, 
innostavaa yhteistyökykyä ja osaamista saada seuran muiden toimijoiden ja laajan vapaaehtoisjoukon 
kanssa kehitystä ja tarvittavia uudistuksia LUM-toiminnan arkeen. 
 



Vapaaehtoiset edelleen seuratyön tärkeä voimavara 
 
Viime vuonna hyväksytyn seuran strategian, vuosille 2022–2026, eräänä tärkeänä valintana on uusien 
vapaaehtoisten rekrytointi ja sitouttaminen.  Ilman tätä voimavaraa seura ei pysty toimimaan myöskään 
tulevaisuudessa.  Strategian jalkauttamiseen tältä osin tullaan järjestämään matalan kynnyksen 
toimijakoulutusta uusille vapaaehtoisille, joita toivotaan löytyvän lisää mm. lasten vanhemmista. 
Arvoisat vapaaehtoistoimijat vanhat ja uudet!  
Teidän apuanne tarvitaan kaikissa seuran järjestämissä tapahtumissa. Kun meitä on enemmän mukana 
toiminnassa, tehtävät jakautuvat kesän aikana tasaisemmin, eikä kuormiteta liikaa vain pientä joukkoa.   
Tapahtumien ja kilpailujen onnistuneella läpiviennillä tuemme junioritoiminnan jatkuvuutta ja seuran 

taloutta.  Kokekaamme yhteisöllisyyttä olla mukana rakentamassa seuran nykypäivää ja tulevaisuutta.  

Seuratyö kaikissa muodoissaan on myös nykypäivän ihmiselle mahdollisuus kokea myönteisiä elämyksiä ja 

vaalia terveyttä ja kuntoa. 

Seurapäivä Intersportissa 16.3 
 
LUM:n tärkeä yhteistyökumppani Intersport on tänäkin vuonna vahvasti menossa mukana.   
Seurapäivänä 16.3 klo 18 alkaen Isossa Kristiinassa sijaitseva liike on avoinna vain ”privaatisti” LUM:n 
jäsenille.  Silloin on mahtavia tarjouksia luvassa jäsenille.  Laittakaa aika jo kalenteriinne! 
 
LähiTapiolalta tarjous nuorten tapaturmavakuutukseksi 

LUM:n yhteistyökumppani LähiTapiola Kaakkois-Suomi tarjoaa paikallista ja henkilökohtaista palvelua 
kaikissa vakuuttamisen asioissa. LähiTapiolan alle 18-vuotiaiden tapaturmavakuutus kattaa kaiken 
harrastamisen ilman urheilurajoituksia tai omavastuuta. Vakuutuksen turvin pääsee nopeasti hyvään 
hoitoon, joka mahdollistaa nopean paranemisen ja kuntoutumisen takaisin urheiluharrastuksen pariin. 
Soita 05 634 1700 tai käy LähiTapiolan toimistoilla Kauppakeskus Galleriassa tai Prismassa! 
(Lähitapiolan flyeri tapaturmavakuutuksesta liitteenä) 
 

Vilkas toimintakesä on jälleen tulossa  
 
Laita kesän 2023 kisapäivämäärät ja tapahtumat jo itsellesi kalenteriin ylös: 
22.4 Maantiekävelyn SM-kisat   Satamatori  
18.5 Lajipäiväkisat pikajuoksu, seiväs, kest.juoksu Kimpinen 
20.5 Paavon lenkki, matalan kynnyksen kuntotapahtuma Lentokentän voitelukoppi 
1.6 Marskin kisat, kv yu-kilpailu   Kimpinen 
4.7 Mondo myötätuulikisat, juniorikisat 9-17v  Kimpinen 
19.7 Motonet GP sarjan kv osakilpailu  Kimpinen 
1.8 Seuracup piirikisa osa 2, 11-17v  Kimpinen 
4.-6.8 SM 14-15v (LUM:n toimitsijaryhmät)  Imatra 
27.8 Piirinmestaruusottelut 9-15v   Kimpinen 
9.-10.9 Muikku ja Pottu Kalamarkkinat  Satamatori 
27.5-9.9 Iitiän lavan 14 iltaa, tanssit ja musiikkinäytelmät 
 
Seuraa aktiivisesti LUM:n kotisivuja.  Keskitämme nykyisin seura-asioiden tiedottamisen ja informaation 
sinne; www.lum.fi. 
 
Jäsenmaksun maksamalla saat runsaasti jäsenetuja 
 
Jäsenmaksun suuruus vuonna 2023 on 20 euroa, jonka eräpäivä on 28.2.2023.  Jäsenmaksu maksetaan 
Suomisportissa.  Liitteenä yksityiskohtainen ohje jäsenyyteen ja maksamiseen.  Maksamalla jäsenmaksun 
saat hyviä jäsenetuja, joita myös päivitetään lisää seuran nettisivuille. 
Seuran jäsenedut löytyvät sieltä osoitteesta: http://www.lum.fi/seurainfo/jasenedut/ 

http://www.lum.fi/
http://www.lum.fi/seurainfo/jasenedut/


Jäsenedut saat käyttöösi jäsenkorttia näyttämällä. 

 

Suuret kiitokset kaikille teille, jotka olitte eri tehtävissä toteuttamassa LUM:n tapahtumia ja kilpailuja 
vuonna 2022.  Seuran vahva talkoohenki ja yhteisöllisyys on pitkäjänteisen toiminnan kannalta keskeisin 
voimavara. 
 
Sporttista kevättä ja kesää kaikille! 
 
 
Mauri Auvinen 
Puheenjohtaja    
 
 
 
 

 

    


