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Säännöllinen toiminta talvikuukausina (Tammi-touko; syys-joulu) 

 
Toiminta Paikka Aika 
Kuntovoimistelu Lylyn Kuntohalli Ma klo 17 
KKI-jumppa Lylyn Kuntohalli Ke klo 17 
Kehonhuolto Lylyn Kuntohalli Pe klo 17 
Jääkiekko UK Areena 2 krt /vko 
Salibandy Lylyn kuntohalli 3 krt / vko 
Crosstraining Lylyn kuntohalli Ti klo 19-20.30, to klo 18-19 
Kahvakuula Lylyn kuntohalli Su klo 15-16 
Eläkeläisten jumppa, Lylyn kuntohalli ma ja to klo 10-12 
Zumba Lylyn kuntohalli su 15.30-16.30 
Kuntonyrkkeily Lylyn kuntohalli ke 18-19 
Lentopallo  lylyn kuntohalli 1-2 krt vko 
 
 
Toimintaa  koko vuoden aikana 
 
Toukokuu 
Toiminta  Paikka  
Kuntosoudut alkavat 
Kuntosuunnistukset eri paikka 
  
Kesäkuu 
Toiminta  Paikka 
Taipalsaaren soutu  
Savolaisyksiköiden kilpailuja. Kirkkovenesoutu? Ergokisat? 
Jukolan- ja Venlojen viestit Kangasala  
Suunnistus; mestaruuskilpailut/pikamatkat 
Kuntosuunnistukset eri paikka 
Golf, paripelikilpailu+golfmatka  
Golf, osastocup  
Golf, pelimatka 
Lasten kesäolympialaiset   
 
Heinäkuu 
Toiminta  Paikka 
Sulkavan Suursoudut 
Savolaisyksiköiden kilpailuja. Kirkkovenesoutu? Ergokisat? 
   
Elokuu 
Toiminta  Paikka 
Suunnistus; mestaruuskilpailut/normaalimatkat 
Suunnistus; mestaruuskilpailut/pitkät matkat 
Kuntosuunnistukset jatkuvat 
Savolaisyksiköiden kilpailuja. Kirkkovenesoutu? Ergokisat?   



 

 
Syyskuu 
Toiminta  Paikka 
Golf; Lylyn mestaruuskilpailut Etelä-Saimaan kenttä  
Suunnistus; mestaruuskilpailut/yökisa 
 
Lokakuu 
Toiminta  Paikka  
 
Marraskuu 
Toiminta  Paikka 
Lylyn pikkujoulut  Lappeenranta   
 
Joulukuu 
Toiminta  Paikka 
Lasten pikkujoulut  Lylyn palloiluhalli 
 
Aikatauluttomat tapahtumat 
Toiminta  Paikka ja aika   
Golf yleiskokous  kevään aikana 
Golf Challenge-kilpailu kesän aikana 
Jalkapallo, puulaakisarja kesän aikana 
Salibandy, ystävyysottelu syksyn aikana 
Beach volley   kesällä Myllysaaressa 
Lentopalloturnaus  Lylyn hallilla kevään aikana 
 
  
 

GOLF-JAOSTO  

1 Jaoston johtokunta 
 
Jaoston johtokunta vuodelle 2020 valitaan seuraavassa yleiskokouksessa ja käydään läpi 
toimintasuunnitelman esittely. 
 
 
2 Harjoitustoiminta 
 
Lappeenrannassa on talviharjoittelukeskus. Halli sijaitsee Kahilanniemessa, Pro Jonne 
Asikainen järjestää sekä yksityis- että ryhmätunteja. Lisätietoja www.swingmakers.fi. 
 
Kesällä 2020 järjestetään koulutustapahtuma Lylyn aktiivisille golfin pelaajille.  
 
 
 
 

http://www.swingmakers.fi/
http://www.swingmakers.fi/


 

3 Kilpailutoiminta 
 

• Paripelikilpailu järjestetään golfmatkan yhteydessä, kesäkuun alkupuoli 
• Osastocup järjestetään kesäkuun lopussa  
• Lylyn golf-mestaruuskilpailu järjestetään la 5.9.2020 Etelä-Saimaan kentällä 

 
 
4 Ilmaispelioikeudet Kahilanniemessä 
 

• UPM ja Viipuring golf ry ovat solmineet sopimuksen Kahilanniemen 
kentän käytöstä. 

• UPM:llä on käytössä 12 kpl pelikausioikeuksia VG:n Kahilanniemen 
kentälle. 

• Nämä oikeuttavat pelaamiseen vain Kahilanniemessä ja vain Kaukaan 
Lylyn työssäkäyvät jäsenet voivat pelata niillä. 

• Em. jäsenet voivat pelata näillä pelioikeuksilla kaksi kertaa viikossa. 
Pelilippua saa käyttää vain yhden kerran päivässä. 

 
 

6 Muut asiat 
 

• Golf-pelimatka järjestetään kesäkuussa 2020 
• Golf-jaoston Yleiskokous pidetään keväällä 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LYLY:n HALLIJAOSTON SUUNNITELMAT 2020 

 

CrossTraining Jatkaa samalla konseptilla vuoden 2020. Kolme vakituista 
ohjaajaa takaavat hyvin monipuolisen 
harjoittelukokonaisuuden. Soutuergojen määrän noustessa 
neljään, voidaan ne ottaa harjoitteluun mukaan. 
Kyykkypaikkojen niukkuutta yritetään korjata siirrettävillä 
kyykkytelineillä. Yksi on tilattu koeluonteisesti ja toiveissa 
on vielä toisenkin hankinta. 

Kuntonyrkkeily Jatkaa myös samalla konseptilla vuoden 2020. Kolme 
kiertävää ohjaajaa takaavat säännölliset ja vaihtelevat 
harjoitukset. Viime aikoina on kävijöitä ollut enemmän kuin 
säkkipaikkoja (18). Tilannetta seurataan ja tarvittaessa 
johtoryhmälle tehdään ehdotus kahdesta uudesta 
säkkipaikasta. 
 

Kahvakuula Jatkaa 1 krt/viikossa vuoden 2020. Kolme kiertävää 
ohjaajaa takaavat tässäkin säännölliset ja vaihtelevat 
harjoitukset. Kahvakuulien runsas määrä mahdollistaa 
erittäin monipuolisten harjoitusohjelmien suunnittelun ja 
läpiviennin hyvästä kävijämäärästä huolimatta. 
 

Zumba Jatkaa 1 krt/viikossa vuoden 2020. Vakituinen ohjaaja ja 
varaohjaaja (lavis, evergreen) takaavat säännölliset 
harjoitukset ja mahdollisuuden edistyä haastavampiin 
koreografioihin. Laji on alkanut kasvaa kävijämäärältään.  

Muuta • Sisäsoutukurssi pidettiin ensimmäistä kertaa 2020 
helmikuussa ja se sai heti hyvän vastaanoton sekä 
ylivaraukset. Toinen on suunnitteilla huhtikuulle. 
Paikkana on poikkeuksellisesti Huhtinimen Forever 
kuntoklubi.  
 

• Painonnostokurssit 2018 – 2019 saavuttivat sellaisen 
suosion ja ylivaraustilanteen, että 2020 keväällä 
päätettiin kokeilla Painonnostoklinikkaa. Klinikka 
kokoontuu joka kuukauden 1. sunnuntai, eikä sinne 
varata paikkaa ennakkoon. Ensimmäisellä kerralla 
ilmaantui paikalle juuri sopivasti 14 lylyläistä. 

 



 

JALKAPALLO 

Ei toimintaa. 

JÄÄKIEKKO 

Kausi jatkuu tammikuu-maaliskuun loppu ja todennäköisesti vielä huhtikuu kun porukka 
olisi halukas jatkamaan vielä kautta jäävuoroja n. 25-35 krt 
Griffin cup olisi ollut tänä kautena Saksan Shongaussa mutta se turnaus peruttiin kokonaan 
Upm.n toimesta  
viime metreillä korona viruksen takia 
Kausi 2020 jatkunee syyskuussa samoilla ti ja to vuoroilla vuoden loppuun riippuen 
innostuksesta ja Lylyn tuesta 
On ollut ilo saada uusia upm.n työläisiä mukaan pelaamaan 
 
LAPINMAJAJAOSTO 
 

Majajaoksen tehtävänä on yhteydenpito majan käyttäjiin, 
henkilöstöryhmien edustajiin ja muihin sidosryhmiin. Majajaos tekee 
talkoomatkan touko/kesäkuun aikana. 

Majajaoksen tavoitteena on ylläpitää majan tehokasta ja vastuullista 
käyttöä, järjestyssääntöjä noudattaen. Vuoden 2020 tavoitteena on 
edelleen käyttöasteen parantaminen. Vuonna 2020 koko talon vuokraus 
joulun ja uudenvuoden sekä hiihtolomaviikon ajaksi arvotaan 
halukkaiden kesken. Kevään muut sesonkiviikot arvotaan entiseen 
malliin huoneittain hakijoiden kesken. Tällä tavoin on tarkoitus 
parantaa majan vuokrausmahdollisuutta vastaamaan nykypäivän 
tarpeita. 

1.1.2020 alkaen vuorokausihinnat ovat sesonkiviikoilta 20€ ja 
hiljaisemmilta viikoilta 17€, asuntoauto-/vaunupaikka 25€ /vrk.  

Majajaos pyrkii löytämään mahdollisuuksien mukaan säästökohteita majan 
käyttökustannuksissa. Yhteisvastuun tärkeyttä korostetaan majan hoidossa. 
Omien jälkien sekä yhteisten tilojen siivoaminen kuuluu jokaiselle majan 
käyttäjälle. Myös saunarakennuksen siivoaminen ennen majalta poistumista 
on jokaisen käyttäjän velvollisuus. Olisi suotavaa, että majan käyttäjät 
osallistuisivat myös piha-alueen puhtaanapitoon ja nurmikon leikkaamiseen 
kustannusten säästämiseksi. Majan käyttäjien tulisi huomioida myös sähkön 
ja veden kulutus.   

Majajaos laatii toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä valvoo niiden 
toteutumista. Tuleville vuosille laaditaan korjaussuunnitelma.  



 

Vuoden 2020 suurin korjauskohde on ulkoseinien kunnostusmaalaus. 
Majajaos pyrkii mahdollisuuksien mukaan tekemään suunnitellut 
korjaukset ja huollot talkoomatkalla.  

 

Jaos valvoo myös, että majan ja piharakennuksen siisteys ja varustetaso 
säilyvät hyvinä. Yhteistyökumppanina on kiinteistöhuoltoyhtiö, joka 
huolehtii mm. lumitöistä ja muista tarvittavista akuuteista huoltotöistä. 
Jokainen käyttäjä vastaa kuitenkin omalta osaltaan siitä, että maja 
pysyy siistinä ja hyvässä kunnossa. Majan käyttäjien toivotaan 
ilmoittavan mahdollisista puutteista majajaokselle.  

Jäsenet vuodelle 2020 

Varsinaiset jäsenet   
Itkonen Timo                                    
Keijonen Petteri                                     
Riikonen Aki                                    
Vidman Jari pj.  
Westerholm Timo  
                                   
Pervala Arja (yhtiön edustaja) 

 
 

 Rikinänkummun hinnat 2020 

  

koko 
talo 

vkot eur/vko vko 
1-8 17 400 
9 (työsuhteiselle) 600 
9-17 20 800 
16-17 20 600 
18-36 17 400 
37-38 20 800 
39-48 17 400 
49 
its.pvä 20 

600 

50-51 17 400 

  
 

joulu  650 
uusivuosi  600 
joulu & uusivuosi 850 
lapsiperhe 2 
huonetta 

350 



 

  
 

asuntoauto ja -
vaunu 

25 
e/vrk 

 

KAUKALOPALLO 

Kaukalopallojaos tarjoaa kaikille kaukalopallosta kiinnostuneille Lylyläisille mahdollisuuden 
kaukalopallon pelaamiseen Uk-Areenassa. Vuoroja varattu 10 kpl. Vuorot alkavat 18.1.2020 
klo 16.45-17.45. Oma kustannus 5€/ vuoro. Kaukalopallojaostoa vetää Jari Vidman. 
 
LENTOPALLO 
 
Jaoston kokoonpano 
Markus Varis  
 
Jaoston toiminta 
Harjoittelu salissa 1-2 kertaa viikossa. Vakiovuoro tiistai klo 16-17. 
Kesäisin beach-volley toiminnan jatkaminen. Pelataan kerran viikossa Myllysaaressa. 
 
Jaoston kilpailutoiminta 
Helmi-maaliskuussa Kaukaan sisäinen lentopalloturnaus. 
Pyritään järjestämään kesälomien jälkeen toinen turnaus. 
 
 
METSÄSTYS- JA KALASTUS 
Ammunta 

Jaoston kokoonpano 
Jarno Vanhatalo pj 
Janne Seppänen  
Matias Karhula             
Atte Vitikainen 
Vesa Jaanu 
 
Jaoston toiminta 
Ammunta kilpailut laitetaan käyntiin RET RETISSÄ.(väestösuoja) 
Mahdolliset osallistumiset muihin ammuntakilpailuihin suunnitteilla, jos halukkaita. 
Ilmoittamisen parantamista harrastusmahdollisuuksista. 
Avaimen sijoittaminen RETRETIN luolan suulle koodipoksiin,ja ilmoittaminen ampumaan 
tullessa suojeluvalvojalle tullessa sekä lähtiessä,ja nimet kirjoihin. 
 

 



 

Metsästys 

Jaoston kokoonpano 
Janne Seppänen pj 
Markku Airikka             
Marko Villanen 
Vesa Jaanu 
 
Jaoston toiminta 
Uistelukilpailu järjestetään elokuussa. 
Onkikilpailu suunnitteilla kotapirtin alueelle työntekijöille ja perheen jäsenille. 
Ruunaalle kalastusmatka syksyllä. 
Ilmoittamisen ja tiedottamisen parantelua.!! 
 
 

SALIBANDY 
 

- Säännölliset harjoitukset kolme kertaa viikossa Lylyhallilla syksystä kevääseen ja 
kesällä tarpeen mukaan  

- Helmikuussa osastojen välinen salibandyturnaus Lylyhallilla 
- Syksyllä ystävyysottelu sopivan firman kanssa 

 
 
 

SOUTU 
 
Jaoston Kokoonpano 
Ville Laitinen             pj.      
Timo Itkonen       
Jenni Matikainen       
Antti Suikkanen          
    
Jaoston Toiminta          
 Jaoston toiminta on perustunut kesällä lähinnä Kirkkovene-, sekä pienveneiden-
 soutuun, sekä talvella Lylyn hallilla oleviin soutuergoihin.    
 Kirkkovenesoudut aloitetaan viimeistään toukokuussa jäitten lähdettyä ja- 
 jatketaan aina syyskuuhun asti.       
  
Jaoston Kilpailutoiminta 
 
Kesäkuu               Taipalsaaren soudut, jos järjestetään    
Heinäkuu             Sulkavan Suursoudut (Kirkkovene sekä savolaisyksiköt)  
Kesä-Syyskuu      Savolaisyksiköiden Kilpailuja. Kirkkovenesoutua?       
ergokisat?!!!  



 

SUUNNISTUS 
 
Jaoston kokoonpano: 
 
Timo Löppönen puheenjohtaja  
Eeva Korhonen sihteeri     
Jouni Herttuainen 
Unto Korhonen       
    
Jaoston kokoukset tarpeen mukaan.  
 
Suunnitellaan kesän kuntosuunnistukset.. 
- nimetään ratamestarit 
- valitaan kartat  
- sovitaan mestaruuskilpailujen ajankohdat ja paikat ja järjestäjät 
 
Osallistutaan UPM-suunnistusmestaruuskilpailuihin, mikäli sellaiset järjestetään 
 
Osallistutaan Jukolan- ja Venlojen viestiin. 06/20, järjestyspaikkana Kangasala 
 
Osallistutaan LYLY:n mahdollisiin tapahtumiin jaoston puitteissa 
 
Järjestetään jaoston mestaruuskilpailut:  
-pikamatkat  08/20 
-normaalimatka 09/20 
-pitkä matka  09/20 
-yö-kisa  10/20 
 
Palkitaan mestaruuskilpailuissa menestyneet suunnistajat.. 
 
Järjestetään suunnistusjaostolle kauden päättäjäiset / palkintojenjakotilaisuus.  
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