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

Koronatilanteen takia, ryhmäliikuntaa ei järjestetä tällä hetkellä Lylynhallilla 

 

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 
 

Koronatilanteen takia, mitään toimintaa ei voida varmuudella määritellä. 

 
Tammikuu 
Toiminta 

 

 

Maaliskuu 

Toiminta 

 

 

Toukokuu 
Toiminta  Paikka  

Kuntosoudut alkavat 

Kuntosuunnistukset  

  

Kesäkuu 
Toiminta  Paikka 

Taipalsaaren soutu  

Savolaisyksiköiden kilpailuja.  
Jukolan- ja Venlojen viestit   

Kuntosuunnistukset  

Lasten kesäolympialaiset   

 
 

Heinäkuu 
Toiminta  Paikka 



 

 

Sulkavan Suursoudut 

Savolaisyksiköiden kilpailuja.  
   

Elokuu 
Toiminta  Paikka 

Kuntosuunnistukset jatkuvat 

Suunnistus; mestaruuskilpailut/pikamatkat 

Savolaisyksiköiden kilpailuja.  
Lylypäivä  Rauha  

 

Syyskuu 
Toiminta  Paikka 

Suunnistus; mestaruuskilpailut/normaalimatkat 

Suunnistus; mestaruuskilpailut/pitkät matkat 

 

Lokakuu 

Toiminta 

Suunnistus; mestaruuskilpailut/yökisa 

 

Marraskuu 
Toiminta  Paikka 

   

 

Joulukuu 
Toiminta  Paikka 

Lasten pikkujoulut   

 

Aikatauluttomat tapahtumat 
Toiminta  Paikka ja aika   

Beach volley    

Lentopalloturnaus   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LYLY:n HALLIJAOSTON SUUNNITELMAT 2021 

GOLF-JAOSTO  

6.1 Harjoitustoiminta  

VG:n talviharjoitustilat sijaitsevat Kahilanniemen tiloissa  Lisätietoja  www.viipuringolf.fi. 

6.2 Kilpailut 

Kaukas Osasto Cup pidetään 01.06.2021 Etelä-Saimaan kentällä alkaen klo 15.00. 

Lylyn golfmestaruus kilpailut pidetään Etelä–Saimaa kentällä 4.9.2021, alkaen kello 9.00.  

Paripelikilpailu pelataan, mikäli golfmatka järjestetään (riippuu Covid 19 tilanteesta) ja rahoitus. 

Firmarydercup joukkuekilpailu kesällä (rahoitus). 

6.3 Budjetti 

Budjetti vuodelle 2021 on 1000 euroa. 

6.4 Golfmatka 

Golfmatkan järjestäminen riippuu siitä, miten Covid 19 tilanne kehittyy seuraavien kahden 

kuukauden aikana. Paripelikilpailuun ja golfmatkaan liittyy myös rahoitus.  

6.5 Ilmaispelioikeudet 

Vuodelle 2021 ilmaispelioikeuksia on käytössä 12 kpl, muutettuna pelilipuiksi 240. Nämä oikeuttavat 

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

Em. jäsenet voivat pelata näillä pelioikeuksilla enintään kaksi kertaa viikossa. Pelilippua saa käyttää 

vain yhden kerran päivässä (18 reikää). 

Ohjeet pelaamisesta Lylyn ilmaispelioikeuksilla ovat Lylyn internet sivuilla.  

 

JÄÄKIEKKO 

LAPINMAJAJAOS 
Kaukaan Lyly ry:n ylimääräinen kokous 25.11.2020 päätti antaa Lylyn 

johtokunnalle valtuudet myydä Lapinmaja. 

 

Pyydetään eri kiinteistövälitystoimistoilta arviota Lapinmajan 

todellisesta arvosta. Tavoitteena on myydä kiinteistö tämän vuoden 

aikana. Talo ei ole pakkomyynnissä, jos hinta ei ole sopiva. 

 

Jos ei saada kaupaksi, laajennetaan vuokrausta kaikille UPM:läisille, 

koko talo kerrallaan joko viikoksi tai sopimuksen mukaan. 

http://www.viipuringolf.fi/


 

 

 

Pyritään vaihtamaan sulakekoko pienemmäksi, että säästettäisiin 

sähkökuluissa. 

 

Majajaoksen tehtävänä on yhteydenpito majan käyttäjiin, 

henkilöstöryhmien edustajiin ja muihin sidosryhmiin. Majajaos tekee 

talkoomatkan tarpeen mukaan vuoden 2021 aikana. 

 

Majajaoksen tavoitteena on ylläpitää majan tehokasta ja vastuullista 

käyttöä, järjestyssääntöjä noudattaen. Vuoden 2021 tavoitteena on 

edelleen käyttöasteen parantaminen. Vuonna 2021 joulu ja uusivuosi 

sekä hiihtolomaviikko vuokrataan ensimmäiselle työsuhteiselle 

kysyjälle. Kevään muut sesonkiviikot arvotaan koko talo kerralla.  

Koko talon vuokra sesonkiviikoilla 800, euroa, muulloin 600 euroa. 

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 2021 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 v 2021 Varsinaiset jäsenet vara   

Itkonen Timo             Niemelä Harri       

Keijonen Petteri                                     



 

 

Vidman Jari pj.   Riikonen Aki 

Westerholm Timo  

                                   

Pervala Arja (yhtiön edustaja) 

 

LENTOPALLO 
Jaoston kokoonpano 

Markus Varis  

Jaoston toiminta 

Harjoittelua jatketaan lylyn palloiluhallissa, kun koronarajoitukset sallivat harjoittelun. 

Harjoittelumäärät 1-2 kertaa viikossa. Vakiovuoro tiistai klo 16-17. 

Kesäisin beach-volleyn pelaaminen 2 – 3 kertaa viikossa Myllysaaressa. 

Jaoston kilpailutoiminta 

Seurataan koronarajoituksia, joiden mukaisesti turnauksen järjestäminen syksyllä 2021 tai 

vaihtoehtoisesti keväällä 2022. 

 

METSÄSTYS- JA KALASTUS 
 

Kalastusjaoston kokoonpano: 

Janne Seppänen pj 

Markku Airikka             

Marko Villanen 
Vesa Jaanu 
 

• Uistelukilpailu järjestetään elokuussa. 

• Ruunaalle kalastusmatka syksyllä(,rahatilanteen mukaan) 

• mahdollinen onkikilpailu yhtiöläisille ja perheenjäsenille… 

• Ilmoittamisen ja tiedottamisen parantelua.!! 

 

SALIBANDY 
 

 

Pelit jatkuu perinteisillä vuoroilla, kun koronatilanne hellittää. 

 

SOUTU 

 



 

 

Jaoston kokoonpano  

Ville Laitinen, pj  

Jarno Merisalo  

Timo Itkonen  

Aki Riikonen  

Antti Suikkanen  

 

Jaoston toiminta  

Jaoston toimintaan kuuluu Lylyn jäsenten soutuharrastuksen mahdollistaminen pien- ja 

kirkkoveneillä sekä jakaa tietoa soutuharrastuksesta jäsenistölleen. Tarkoituksena on saada 

kirkkovenejoukkue Sulkavan Suur-Soutuihin, mikäli ne järjestetään. Kirkkovenesoutujoukkueelle 

valitaan joukkueen vetäjä, joka vastaa joukkueen käytännön järjestelyistä. Jaoston kilpailutoiminta 

Soutuharrastuksessa kilpaillaan kesän aikana useammassa tapahtumassa.  

 

Seuraavassa listassa kisoja, joissa jaoston jäsenet ovat vuosittain kisailleet ja joita jaosto on tukenut: 

• Taipalsaaren Soudut  

• Alanteen Soutu  

• Sulkavan Suur-Soudut  

• Pirkan Soutu  

• Kaukajärven SM Puuvenesoutu  

Johtuen Lylyn jaostobudjettien linjauksesta vuodelle 2021, soutujaosto ei esitä erillistä 

budjettiesitystä. Tarvittaessa Lylyltä anotaan erikseen tukea. 
 

SUUNNISTUS 
Jaoston kokoonpano: 

Timo Löppönen puheenjohtaja  

Eeva Korhonen sihteeri     

Jouni Herttuainen 

Unto Korhonen       

    

Vallitseva COVID-19 pandemia huomioiden pyritään seuraavan kaltaiseen toimintaan. 

 

Jaoston kokoukset tarpeen mukaan ja tarvittaessa etäyhteyksin Teams-palavereina. 
 
Selvitetään, pystytäänkö kuntosuunnistukset toteuttamaan? 
 
Osallistutaan Jukolan- ja Venlojen viestiin. 06/21, järjestyspaikkana Rovaniemi. 
 
Osallistutaan LYLY:n mahdollisiin tapahtumiin jaoston puitteissa. 
 

Järjestetään jaoston mestaruuskilpailut mahdollisuuksien mukaan. 

-pikamatkat  08/21 

-normaalimatka  09/21 

-pitkä matka  09/21 



 

 

-yö-kisa   10/21 

Suunnistusjaoston arvioidut toimintakulut kaudelle 2021 yhteensä 0 euroa. 

 


