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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
LIIKKE 10.04.2018 § 18
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

---------------------------------------
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Pöytäkirjan tarkastajat
LIIKKE 10.04.2018 § 19
Esitys

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Päivi Kuitunen ja Laura
Skaffari.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Kuitunen ja Kaj
Sundqvist.

--------------------------------------
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Lohjan lähiliikuntapaikkaohjelma 2018-2021
LIIKKE 10.04.2018 § 20

Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen ja kehittäminen aloitettiin vuonna 2009
Katri
Kalskeen
nimeämässä
poikkihallinnollisessa
lähiliikuntapaikkatyöryhmässä, joka on vuosien saatossa koostunut Lohjan
kaupungin toimialueiden viranhaltijoista. Työryhmän kokoonpanot ovat
täydentyneet ja vaihdelleet hankkeista riippuen. Mukana on ollut aktiivisesti
myös koulun edustajia. Tavoitteena on ollut viime vuosina toteuttaa yksi
lähiliikuntapaikka/vuosi ennalta päätetyn summan rajoissa.
Työryhmä on suunnittelut ja ollut mukana toteuttamassa seuraavia
lähiliikuntapaikkoja viime vuosina:
- Ojaniitun lähiliikuntapaikka (2017)
- Metsolan lähiliikuntapaikka 2017 (2016 & 2017)
- Anttila / Tytyrin lähiliikuntapaikka (2014)
- Roution lähiliikuntapaikka + frisbeegolfrata (2014)
Lohjan Liikuntakeskus Oy on kunnossapitomäärärahoillaan investoinut
Ojaniitun koulun yhteyteen 44m x 70m kokoisen tekonurmen v. 2015.
Oinolan koulun lähiliikuntapaikka täydentyi monitoimiareenalla v. 2015.
Lähiliikuntapaikat ovat matalan kynnyksen maksuttomia liikuntapaikkoja
niin lapsille kuin aikuisille. Ne tarjoavat kaikille ihmisille mahdollisuuden
spontaaniin omaehtoiseen liikkumiseen ikään tai sukupuoleen katsomatta.
Viime vuosina lähiliikuntapaikkoja on sijoitettu koulujen yhteyteen, millä
saavutetaan korkean päiväkäytön myötä korkeat käyttöasteet.
Lähiliikuntapaikkastrategian ja -suunnitelmien tavoitteena on ollut viime
vuosina rakentaa yksi (1) lähiliikuntapaikka per vuosi ja varata vuosittain
120 000 euron määräraha kaupungin talousarvioon.
Lähiliikuntapaikkaohjelma vuosille 2018–2021 käynnistettiin Lohjan
lähiliikuntapaikkojen
nykytilan
kartoituksella,
jossa
arvioitiin
lähiliikuntapaikkojen nykyistä sijoittelua ja liikunnallisia toimintoja. Lohjalla
on tällä hetkellä 17 eri lähiliikuntapaikkaa, joista 6 sijaitsee keskustan
alueella ja muut 11 lähiliikuntapaikkaa sijaitsee Lohjan taajama-alueilla tai
haja-asutusalueilla.
Ensimmäisessä vaiheessa helmikuussa 2018 toteutettiin sähköinen
asukaskysely,
jossa
osallistettiin
kaupunkilaiset
vaikuttamaan
tulevaisuuden
lähiliikuntapaikkoihin
ja
samalla
arviointiin
lähiliikuntapaikkojen käyttöä nykyisten paikkojen osalta. Sen lisäksi
koululaiset osallistettiin omalla sähköisellä kyselyllä, jossa heiltä kysyttiin
toiveita liikunnallisten toimintojen osalta ja unelmien lähiliikuntapaikasta.
Asukaskyselyyn tuli vastauksia 479 kappaletta ja koululaiskyselyyn 530
kappaletta.
Lähiliikuntapaikkakyselyn tulokset esiteltiin Lohjan Liikuntakeskuksen
liikuntapalveluille ja Lohjan lähiliikuntapaikkatyöryhmälle viikolla 13.
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Kyselystä tulleiden tulosten pohjalta lähiliikuntapaikkojen määrä nähtiin
Lohjalla olevan hyvällä tasolla. Suurimmat kehitettävät kohteet olivat
toiminnallisten
eroavaisuuksien
kaventamisessa
ja
sijoitteluiden
miettimisessä tulevaisuuteen. Tulosten pohjalta haja-asutusalueet
tarvitsevat lähiliikuntapaikkoja, koska etäisyydet ovat pitkiä ja liikunnalliset
toiminnot ovat vähäisemmät verratessa keskustan alueeseen. Nämä
kehityskohteet
toivat
esille
myös
liikuntapalvelut
ja
lähiliikuntapaikkatyöryhmä.
Tulosten
pohjalta
lähiliikuntapaikkojen
tiedottamiseen, turvallisuuteen, viihtyvyyteen ja ympärivuotiseen käyttöön
tulee kiinnittää entistä enemmän huomioita, jotta käyttöastetta voidaan
parantaa.
Esitys lähiliikuntapaikkaohjelmaksi vuosille 2018 - 2021 liitteenä.

Esitys
Tj.

Hallitus päättää esityksen ja keskustelun pohjalta
lähiliikuntapaikkaohjelman vuosille 2018 -2021.
Virkkala
Pusula
Ojamo
Saukkola

2018
2019
2020
2021

Päätös
Hyväksyttiin.
----------------------------------Liitteet
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Sisäliikuntatilojen vakiovuoroja koskevat valitukset
LIIKKE 10.04.2018 § 21

Valitus 1, Lohjan Lockstep ry:
Tanssiurheiluseura Lohjan Lockstep ry on jättänyt valituksen
sisäliikuntatilojen vakiovuorojen päätöksestä 19.3.2018 (liitteenä).
Valituksessa todetaan Lockstepin saaneen epäasiallista kohtelua
vakiovuoroprosessissa, koska heidän vakiovuorohakemuksessaan Harjun
koululle hakemansa vuoro on siirretty neuvottelematta keskiviikosta klo
19.00–21.00 maanantaille klo 20.00–21.30. Lockstep kokee ajankohdan
olevan huonoin mahdollinen viikonloppuna olevien kilpailuiden vuoksi,
joiden vuoksi tarvitsevat lepopäivän maanantaille.
Vakiovuoroprosessissa vuoro myönnettiin tanssiliikuntaseura LänsiUudenmaan Tanssijat Ry:lle, joka on 30.12.2016 rekisteröity Lohjalle.
Länsi-Uudenmaan Tanssijat ilmoittivat vakiovuorohakemuksessaan
tarvitsevansa vuoroja 15 lapselle ja 40 aikuiselle. Lockstep ilmoitti
hakemuksessaan hakevansa vuoroa 10 aikuisille.
Vakiovuorojakosäännön jakoperusteena otetaan huomioon ensisijaisesti
lapset ja nuoret.
Vakiovuoroprosessin jälkeen Lockstepin puheenjohtajan Simo Hautamäen
kanssa on keskusteltu ja käyty kaksi puhelinkeskustelua, jossa on avattu
vakiovuoroprosessia ja päätöstä. Valituksen jälkeen päätökseen
tyytymättömälle Lockstepille tarjottiin seuraavista tiloista korvaavia
ajankohtia maanantain tilalle:
Harjun koulu:
Torstain: klo 19.00–21.00 väliselle ajalle
Perjantai: klo 18.00–20.00 väliselle ajalle
Nummenkylän liikuntasali:
Tiistai: klo 16.00–22.00 väliselle ajalle
Torstai: klo19.30–21.00 väliselle ajalle
Asemapellon koulu:
Keskiviikko: klo 20.00–21.30
Lockstep ei ottanut tarjottuja vuoroja vastaan.
Valitus 2, Matti Leppänen:
Vakiovuoron hakija Matti Leppänen on jättänyt valituksen sisäliikuntatilojen
vakiovuorojen päätöksestä 25.3.2018 (liitteenä). Valituksessa todetaan
Matti Leppäsen saaneen epäasiallista kohtelua vakiovuoroprosessissa,
koska heidän vakiovuorohakemuksessaan Mäntynummen liikuntahalliin
perjantaiksi klo 18.00–19.00 hakemansa vuoro on siirretty Ojaniitun
liikuntasaliin. Reklamaatiossa hakija kokee, että Lohjan Pallolle annettu
vuoro ei ole lajiprofiloinnin vuoksi sopiva, koska Mäntynummessa on myös
salibandykaukalon laidat, joita ei ole Ojaniitun liikuntasalissa. Lisäksi hakija
kokee olevansa oikeutettu vuoroonsa, koska Lohjan Pallo käyttää
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vakiovuoroa 22.10. alkaen ja vastaavasti Matti Leppänen aloittaisi
13.8.2018.
Hakija pyytää vuorojen uudelleen jakamista perustelunaan pitkän ja
aktiivisen, junioreita osallistavan toiminnan jatkuminen salibandylle
soveltuvassa harjoituspaikassa.
Vakiovuoroprosessissa
Mäntynummen
liikuntahalli
oli
haetuin
liikuntapaikka kaikista liikuntatiloista. Yhteensä oli 24 eri hakijaa. Perjantain
vuoroa haki 5 hakijaa, joista Lohjan Pallo ilmoitti suurimmat
harrastajamäärät. Lohjan Pallo ilmoitti, että tarvitsee 220 lapselle ja 65
aikuiselle vuoroja viikon mittaan. Perjantaille he hakivat vuoroa kahdelle
juniorijoukkueelle. Vastaavasti Matti Leppänen ilmoitti, että hakee
vakiovuoroa 10 aikuiselle ja 6 lapselle.
Jakosäännössä jakoperusteena otetaan huomioon ensisijaisesti lapset ja
nuoret. Suurempaa huomiota kiinnitetään liikuntatilojen käyttöasteen
nostamiseen.
Lajiprofiloinniltaan
Mäntynummen
liikuntahalli
on
tarkoitettu
koulukampuksen
liikunnanopetukseen,
paikallisesti
harrastettuihin
sisäpalloilulajeihin: juniorikoripallo, lentopallo, futsal ja sulkapallo.
Jakosäännön perusteella Mäntynummen liikuntahallin vakiovuoroa puoltaa
Lohjan Pallon lasten- ja nuorten liikunta, suuret ryhmäkoot ja liikuntahallin
lajiprofilointi futsaliin. Vastaavasti Matti Leppästä puoltaa Mäntynummessa
olevat salibandykaukalot, jotka soveltuvat salibandyn käyttöön, kun
vastaavasti Ojaniitussa niitä ei ole. Sen lisäksi korkean käyttöasteen
lisääminen, koska he aloittaisivat vakiovuorokautensa aikaisemmin.
Esitys
Tj.

Päätös

Hallitus päättää annettujen taustatietojen ja keskustelun perusteella
vastata saapuneisiin valituksiin
1) Valitus 1, Lohjan Lockstep ry
2) Valitus 2, Matti Leppänen
sekä antaa valtuudet päätöstensä mukaisten toimenpiteiden
toteuttamiseen ko. vuorojen suhteen.
Hallitus päättää hylätä saapuneet valitukset perustelunaan
vakiovuorojakosäännön jakoperusteiden noudattaminen.

----------------------------------Liitteet
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Kesän 2018 sisäliikuntatilojen vakiovuorot
LIIKKE 10.04.2018 § 22

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n vuosi-ilmoitus julkaistiin joulukuussa 2017
yhtiön internet-sivulla ja Facebookissa sekä se lähetettiin järjestöille yhtiön
tiedotteen liitteenä.
LLK Oy:n hallituksen hyväksymän liikuntatoimen vakiovuorojen
jakosäännön mukaisesti kesän sisäliikunnan vakiovuoroista päättää LLK
Oy:n hallitus ja vakiovuorot myönnetään aina erikseen keskitetysti.
Vuosi-ilmoituksen mukaan Lohjan liikuntahallien ja – salien kesän
vakiovuorot tuli hakea 31.3.2018 mennessä. Vuorot keskitetään
perinteisesti Sporttikeskus Tennarin tiloihin sekä hakemusten mukaan
mahdollisesti muihin sisäliikuntatiloihin.
Lohjan sisäliikunnan kesäkausi on ajalla 4.6.2018–12.8.2018. Kaikkiaan
hakemuksia jätettiin 17 kappaletta.
Pääsääntöisesti em. sisäliikuntatiloissa on käytössä avainkortit lukuun
ottamatta Sporttikeskus Tennaria, jonka asiakaspalvelu on avoinna
kesäajalla arkisin klo 12.00–20.00.
Esitys sisäliikunnan kesävuoroiksi on liitteessä. Vakiovuorot esitetään
myönnettäväksi Sporttikeskus Tennarin, Järnefeltin ja Perttilän
liikuntahalleille, Harjun liikuntasaliin sekä jäähalliin. Järnefeltin ja Perttilän
vakiovuorokäyttöä puoltaa se, että hallien kuntosalit ovat avoinna kesällä ja
näiden sekä hallien kulunvalvonta tapahtuu avainkorteilla (älykortit).
Jäähallin käyttö on rullakiekkoa.

Esitys
Tj.

Hallitus päättää hyväksyä kesän 2018 Lohjan sisäliikuntatilojen vakiovuorot
liitteen mukaisesti.

Päätös
Hyväksyttiin.
----------------------------------Liitteet
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Maastoliikuntareittien ja erittelemättömien kohteiden
käyttösuunnitelma 2018
LIIKKE 10.04.2018 § 23

Maastoliikuntareittien parantamiseen ja ns. erittelemiin kohteisiin on
kumpaiseenkin varattu Lohjan kaupungin vuoden 2018 talousarviossa
50.000 €.
Maastoliikuntareittien parantamisen käyttösuunnitelma sisältää seuraavat
kohteet:
1) Sammatin frisbeegolfrata (10.000 €)
Rahalla hankitaan rakenteita rataa varten sekä perustetaan
pysäköintialue.
2) Aseman kuntoradan kunnostus (10.000 €)
Kohteessa poistetaan kantoja ja juuria sekä paikoin parannetaan pinnan
kuntoa.
3) Latupohja välille ulkoilusilta-StLG:n tasoristeys (20.000 €)
Uuden reitinosuuden rakentaminen katkenneen Virkkalan yhdysladun
tilalle.
4) Roution kuntoradan kunnostus (5.000 €)
Märkien kohtien ojitus sekä pinnan parannustöitä.
5) LED-valaistusten lisääminen (5.000 €)
Jatketaan valaistuksen vaihtamista LED-valaistukseen Harjulle.
Erittelemättömät kohteet
1) Mäntynummen kaukalo ja asfaltointi (45.000 €)
Huonokuntoisen kaukalon uusinta ja hiekkapohjan muuttaminen
asfalttipohjaksi.
2) Yleisurheilukentän tuulimittari (5.000 €)
LUU:n toiveesta hankittaisiin tuulimittari, joka on yhteensopiva viime
vuonna hankitun maalikameran kanssa ja täyttää tarvittavat normit.

Esitys
Tj.

Hallitus päättää hyväksyä oheisen käyttösuunnitelman.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Esitykset Lohjan kaupungin talousarvioon 2019 ja
taloussuunnitelmaan 2020-2022
LIIKKE 10.04.2018 § 24

Lohjan
kaupungin
vuoden
2019
talousarviota
valmistellaan
kaupunginvaltuuston talousarvioseminaarissa 25.-26.5.2018. Lohjan
kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuoden
2018 loppupuolella.
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus esittää seuraavien kohteiden ottamista
huomioon vuoden 2019 talousarviossa ja vuosien 2020-2022
taloussuunnitelmissa.

Käyttötalouspuolelle:
1) Järven vapaa-aikakäytön kehittäminen 100.000 €
Lohjanjärven vapaa-aikakäytön kunnossapito, kehittäminen ja organisointi
eivät ole tällä hetkellä järvikaupunki-nimitystä itsestään käyttävän
kaupungin tasolla. Kaupungin nykyresursseilla tilanne ei tulekaan
olennaisesti kohoamaan. Järven vapaa-aikakäytön kehittäminen onnistuu
vain kohdistamalla siihen lisää taloudellisia resursseja niin kunnossa- ja
ylläpitoon kuin kehittämiseenkin. Kehittämisestä, organisoinnista ja
kunnossa- ja ylläpidosta vastaamaan tulee myös rekrytoida uusi työntekijä.
Lohjan Liikuntakeskus Oy esittää toukokuussa yksityiskohtaisemman
suunnitelman järven vapaa-ajan käytön kehittämisestä.
Investointipuolelle:
1) Neidonkeitaan suunnittelumääräraha 160.000 € (2019)
Neidonkeitaan peruskorjaus- ja laajennushanke 28m€ (TS 2020-2022)
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus hyväksyi Neidonkeitaan peruskorjausja laajennushankkeen tarveselvityksen 13.3.2018. Tarveselvityksen
mukaisen aikataulun mukaan vuonna 2019 tulisi tehdä hankkeen
hankesuunnittelu ja käynnistää toteutussuunnittelu.
Tulevien vuosien taloussuunnitelmaan tulisi varata riittävä määräraha
peruskorjaus- ja laajennushankkeelle.

2) Tennarin liikuntapuisto (2019, 2020, 2021)
Lohjan
kaupunginvaltuusto
hyväksyi
Taimiston
liikuntapuiston
tarveselvityksen 21.5.2015. Liikuntapuiston suunnittelua on jatkettu
yhdessä Lohjan kaupungin kaavoituksen kanssa. Alueen kaava valmistuu
vuoden 2018 aikana. Liikuntapuiston tulisi olla valmis viimeistään
Laurentius -koulun valmistumiseen mennessä. Kokonaishankkeesta ei ole
olemassa kustannusarviota, mutta hankkeen jatkosuunnittelua ja jo
toteuttamistakin varten tulisi varata ensi vuoden talousarvioon ja tulevien
vuosien taloussuunnitelmaan riittävät määrärahat.
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3) Lähiliikuntapaikat 120.000 € (2019, 2020 ja 2021)
Lähiliikuntapaikkaohjelman mukaisten lähiliikuntapaikkojen toteuttamiseen
ensi vuoden talousarvioon ja tulevien vuosien talousuunnitelmaan.
4) Maastoliikuntareittien kehittäminen 250.000 € (2019)
75.000 € (2020, 2021, 2022)
LLK Oy:n ulkoilureittisuunnitelmaan perustuva ulkoilureittitoimitus
valmistuu vuoden 2018 aikana. LLK:n hallintaan tulevien reitin osien,
ulkoilureittien
kehittämissuunnitelmaan
perustuvat
kunnostamistoimenpiteet olisivat näin mahdollisia.
5) Liikuntakeskuksen rakennukset 70.000 € (2019, 2020, 2021, 2022)
Ennen kaupungin organisaatiouuudistusta oli kaupungin talousarvioon
varattu vuosittain 70.000 €.n suuruinen määräraha Liikuntakeskuksen
rakennusten kunnostamiseen (läh. Neidonkeidas ja jäähalli). Vuodesta
2017 alkaen tätä määrärahaa ei ole enää ollut, vaan talousarviossa on ollut
kaupunkisisältöjen kulttuuri ja vapaa-ajan kiinteistölle yhteismääräraha
(2018; 200.000 €). Tästä määrärahasta ei kuitenkaan tänäkään vuonna
liikene euroakaan Liikuntakeskuksen kiinteistöihin. Kiinteistön omistajan
kannalta onkin melko vastuutonta jättää vanhenevat kiinteistöt vaille
vuotuisia kunnostustoimia. Siksi tulisikin palauttaa tämä määräraha
vuotuiseen talousarvioon joka vuonna.
Esitys
Tj.

Hallitus päättää esittää Lohjan kaupungille oheiset esityksen kaupungin
talousarvioon 2019 ja taloussuunnitelmaan 2020-2022.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Kiinteistöosakeyhtiö Lohjan Kuplahallit varsinainen yhtiökokous
LIIKKE 10.04.2018 § 25

Esitys
Tj.

Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallit on LLK Oy:n tytäryhtiö, jossa LLK Oy:llä on
enemmistöosakkuus. Kiint. Oy Lohjan Kuplahallien varsinainen
yhtiökokous pidetään ke 18.4.2018 (klo 14.00). Vuonna 2017 Kuplahallien
yhtiökokouksessa edusti tj. Jukka Vienonen.

Hallitus päättää, että Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallin varsinaisessa
yhtiökokouksessa vuonna 2018 Lohjan Liikuntakeskus Oy:tä edustaa tj.
Jukka Vienonen. Valtakirja allekirjoitetaan kokouksessa.

Päätös
Hyväksyttiin.
----------------------------------Liitteet

Ptk:n tark.

Valtakirja Kuplahalli 10.4.2018
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Investointiavustushakemukset ajalta 1.2. - 31.3.2018
LIIKKE 10.04.2018 § 26

Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 15.12.2015 ( § 79) hyväksymän
avustusjakosäännön kohdan 3.3. Kunnallisen liikuntapaikkaverkoston
ulkopuolisten
liikuntapaikkojen
tukemisen,
kohdan
3.3.2.
Investointiavustuksista (3.3.2.1. Liikuntapaikka-avustus ja 3.3.2.2. Kalusto/väline avustus) päättää Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus.
Investointiavustukseen ovat oikeutettuja järjestöt, jotka ylläpitävät mm.
liikuntapaikkaverkoston solmukohdissa olevia palveluja (esim. latumaja) tai
jotka perustavat liikuntapaikan tai ylläpitävät liikuntapaikkaa, joka lisää
liikuntaa ja palvelee monia lohjalaisia, erityisesti lapsia ja nuoria.
LLK Oy:n vuoden 2018 talousarviossa on varattu
liikuntapaikkaverkoston
ulkopuolisten
liikuntapaikkojen
90.000€. Avustusmäärärahasta varattiin vuokra-avustuksiin
investointiavustuksiin 15.000 €. Investointiavustuksia on
31.1.2018 mennessä 204 €.

Kunnallisen
tukemiseen
75.000€ ja
myönnetty

Investointiavustuksia voi hakea ympäri vuoden ja niistä päätetään
muutaman kuukauden jaksoissa. Hakemuksia on käsittelemättä yksi (1)
kappale; 13.3.2018 saapunut Voimisteluklubi Lohja ry:n kalusto- ja
välineinvestointia koskeva hakemus.
Hakemus on nähtävillä kokouksessa.
Esitys
Tj.

Hallitus päättää myöntää investointiavustusta Voimisteluklubi Lohja ry:lle
kalusto-/välinehankintaan (nojapuut, puomi, mattoja yms.) 2.000 €.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Virkistysuimala Neidonkeitaan vuokraaminen Octopus Lohja ry:n
järjestämiin Mustekalauinteihin 27.10.2018
LIIKKE 10.04.2018 § 27

Esitys
Tj.

Lohjalainen uimaseura Octopus Lohja ry:n puheenjohtaja Marika Korva on
sähköpostitse hakenut toimitusjohtajalta Virkistysuimala Neidonkeidasta
oheistiloineen (allasosasto, pukuhuoneet, kokoushuone, terapia-altaan
lähellä oleva suihkutila ja pukuhuone) Mustekala-uintikilpailujen käyttöön
27.10.2018.

Hallitus päättää
1) myöntää Virkistysuimala Neidonkeitaan Octopus Lohja ry:n järjestämien
Mustekalauinti kipailujen käyttöön 27.10.2018 klo 15 - 21 sekä periä
uimalan ja oheistilojen käytöstä yhteensä 700 € (alv. 0) ja
2) että kilpailuvarauksesta laaditaan allasmestari Heikki Kauppisen johdolla
käyttösopimus, jossa määritellään uimalan ja järjestäjän vastuut sekä
käyttöön liittyvät turvallisuusasiat.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Toimitusjohtajan palkan tarkistus
LIIKKE 10.04.2018 § 28

Esitys
Pj.

Päätös
-----------------------------------

Ptk:n tark.

Toimitusjohtaja Jukka Vienonen on tullut työskennelleeksi 1.4.2018
kymmenen vuotta Lohjan Liikuntakeskus Oy:n toimitusjohtajana. Tänä
aikana hänen palkkaansa ei ole tarkistettu työehtosopimuksen mukaisia
yleiskorotuksia lukuunottamatta. LLK:n yhtiöjärjestyksen 7§:n mukaan
hallitus sopii toimitusjohtajan palkkaeduista. Hallitus keskustelee
toimistusjohtajan palkkauksesta ja määrittelee tarkistetun palkan 1.4.2018
alkaen.

Hallitus päättää toimitusjohtaja Jukka Vienosen tehtäväkohtaiseksi
kuukausipalkaksi xxxx € 1.4.2018 alkaen.
Hallitus päätti jättää asian pöydälle valmistelua varten ja siirtää sen
käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

PÖYTÄKIRJA
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus

§ 29

3/2018

10.04.2018

Tiedotusluonteiset asiat
LIIKKE 10.04.2018 § 29

1) Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat avustusjakosäännön mukaiset
liikunnan tukipäätökset (päätöspäivä, päätösnumero, saaja):
Kohdeavustus:
- 20.3.2018 nro 17/2018 Lohjan Taitoluistelijat
- 28.3.2018 nro 21/2018 Voimisteluklubi Lohja ry
Stipendi:
- 15.3.2018 nro 15/2018 Henry Manni
- 19.3.2018 nro 18/2018 Milja Malkamäki
- 19.3.2018 nro 19/2018 Nelli Laitinen
- 19.3.2018 nro 20/2018 Vili Laitinen
Sponsorointi:
- 20.3.2018 Länsi-Uuudenmaan Jooga ry (hylätty)

Esitys
Tj.

Hallitus merkitsee tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuksi.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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