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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
LIIKKE 22.05.2018 § 30
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Hyväksyttiin.
------------------------------------
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Pöytäkirjan tarkastajat
LIIKKE 22.05.2018 § 31
Esitys

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirjo Savolainen ja
Laura Skaffari.

Päätös
Hyväksyttiin.
----------------------------------
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Kuntokatselmus Neidonkeitaan tiloissa
LIIKKE 22.05.2018 § 32

Esitys
Tj.

Senior adviser Jukka Maja Vahanen Oy:stä esittelee Neidonkeitaan
teknistä nykytila-analyysia Neidonkeitaan kuntokatselmuksessa. Mukana
myös liikuntapaikkapäällikkö Asko Vikstedt sekä laitosmestari Timo
Ekström.

Hallitus merkitsee nykytila-analyysin ja kuntokatselmuksen hyväksyen
tietoon saatetuksi.

Päätös
Hyväksyttiin.
----------------------------------Noora Kuusisto saapui tämän pykälän käsittelyn aikana.
Senior adviser Jukka Maja Vahanen Oy:stä ja sähkömestari Mikko Prusi
poistuivat tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
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Sosiaalidemokraattisen Valtuustoryhmän aloite Lohjan
Liikuntakeskus Oy:lle
LIIKKE 22.05.2018 § 33

Neidonkeitaan ”avaaminen” nykyisten
kokeilumielessä nuorille käyttäjille .

aukioloaikojen

Valtuutettu Taina Lackman on lähettänyt
valtuustoryhmän puolesta seuraavan aloitteen:

ulkopuolella

Sosiaalidemokraattisen

”Sosiaalidemokraattinen
valtuustoryhmä
esittää
kokeiltavaksi
Neidonkeitaan avaamista keväällä ja syksyllä 2018
säännöllisesti
nykyisten aukioloaikojen jälkeen (esim. klo 21.30 - 23.30 väliselle ajalle 1-2
krt/vko ) vain nuorille (esim. 13-17-vuotiaille MoreMove-kortin haltijoille ja
mahdollisesti samaan aikaan 18-20-vuotiaille ennakkoilmoittautuneille) ja
tämän mahdollisuuden tehokasta markkinointia . ”
Perustelut : Neidonkeitaan tarveselvityksessä kerrotaan, että nuoriso
puuttuu asiakaskunnasta lähes kokonaan, mm. koska uimalan
palvelutarjonta ei vastaa nuorten tarpeita ja toisaalta uimalassa ei voi
aukioloaikojen puitteissa oleskella ilman tiukkoja sääntöjä. Tällä kokeilulla
saataisiin tietoa nuorten halukkuudesta käyttää tiloja vapaasti siten, ettei
muista käyttäjistä olisi nuorille ”harmia” ja päinvastoin.
Aloitteelle toivotaan nopeaa käsittelyä ja toimenpiteitä vielä keväällä 2018.
Liikuntakeskus pitää aloitetta erinomaisena ja puoltaa ehdottomasti
kokeilun toteuttamista. Kuten aloitteessa todetaan on tärkeää osallistaa
nuoret jo kokeilun suunnitteluvaiheeseen, jotta osataan huomioida heidän
toiveitaan toteutuksessa. Kevään ja kesän 2018 aikana olisikin tarkoitus
kuulla nuorten toiveita ja ideoita.
Liikuntakoordinaattori Toni Ojala on jo käynnistänyt yhteistyön Nuorilohjan
kanssa aiheesta sekä käynyt Nuorisovaltuustossa kertomassa aloitteesta.
Nuorilohjassa suhtauduttiin kokeiluun positiivisesti ja ollaan halukkaita
tekemään
yhteistyötä
kokeilun
käynnistämiseksi.
Myös
Nuorisovaltuustossa aloitetta pidettiin hyvänä ja sen uskottiin tuovan nuoria
uimalaan. Tärkeänä pidettiin toiminnan vapaamuotoisuutta, tilojen
tunnelmallista valaistusta, musiikkia ja välineitä. Altaisiin toivottiin patjoja,
joiden päällä voisi makoilla ja katsella elokuvia screeniltä.
Tarkoitus on vielä ennen kesää kuulla myös Varttivaltuuston ajatuksia ja
kesän aikana teettää nuorille sosiaalisessa mediassa kysely, jonka avulla
saataisiin mahdollisimman laajasti nuorten ideat ja ajatukset kuuluviin.
Ideoita on tarkoitus kerätä myös Euroopan kylpylöistä, joissa nuoret ovat
merkittävä osa käyttäjäkuntaa. Kerättyjen ideoiden pohjalta ”brändätään”
vuorot nuoria houkutteleviksi.
Jotta nuorten osallistaminen ja markkinointi ehditään tehdä huolellisesti, on
tarkoitus aloittaa kokeilu syyskuussa 2018. Syksy todennäköisesti myös
houkuttelee nuoria helpommin sisätiloihin kuin nyt jo nopeasti alkanut
lämmin kausi.
Koska aloite on talousarviovaikutteinen, tulisi sille varata 10 000 € mm.
lisääntyviin henkilöstö- ja markkinointikustannuksiin.
Ptk:n tark.
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1) Hallitus päättää SDP:n valtuustoryhmän aloitteen mukaisesti käynnistää
kokeiluluontoisesti syksyllä 2018 ns. nuorten uintivuorot aukioloaikojen
ulkopuolella. LLK Oy:n johto raportoi kokeilun onnistumisesta hallitukselle
joulukuussa 2018.
2) Hallitus varaa kokeilua varten 10 000 € yhtiön voitto- ja tappiotililtä.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Toiminnallinen katsaus 1. vuosikolmannes
LIIKKE 22.05.2018 § 34

Virkistysuimala Neidonkeitaan kävijämäärät olivat ensimmäisellä
vuosikolmanneksella viimevuotista hieman alhaisemmat (-2000 suoritetta).
Tämä selittynee poikkeuksellisen hyvillä talviliikunnan olosuhteilla.
Erityisesti kuntouimareita ja lapsia oli aiempaa vähemmän helmikuussa ja
huhtikuussa. Sen sijaan vesiliikuntaryhmien osallistujamäärät kasvoivat
(+ 400 suoritetta). Koululaisuinneissa uitiin maksimivolyymilla, tilanahtautta
kuntouintialtaalla koettiin etenkin yläkoululaisten uintivuorojen aikaan.
Neidonkeitaalla uutena tapahtumana järjestettiin 3.2. aikuisille suunnattu
Kynttiläuinti, joka sai paljon kiitosta osallistujilta.
Hiihtokaudesta saatiin nauttia 10 viikon ajan (1.2.–15.4.), josta
luonnonlumilla peräti 7 viikkoa (5.2.–20.3.). Tekolumiladun (1,1 km)
lumetustyössä käytettiin apuna 13 vapaaehtoista aktiivihiihtäjää ja lumi
tehtiin tänä vuonna järvivedestä Mondin alueella. Gunnarlan hiihtoreitillä
suoritettiin kauden aikana metsähakkuita, jotka joiltain osin vaikuttivat
latureitteihin. Hyvällä yhteistyöllä metsäyhtiön kanssa saatiin hakkuut
valmiiksi tämän kauden aikana eikä tarvetta hakkuille jäänyt ensi kaudelle.
Kiertoreittien myötä latuverkosto laajeni golf-kentän ympäri vedetyllä noin
4, 5 km lenkillä, mikä sai paljon kiitosta tasaisia, aurinkoisia reittejä
toivovilta hiihtäjiltä. Reitti pyritään toteuttamaan hyvien käyttäjäkokemusten
perusteella
myös
tulevana
kautena.
Suksivuokrauksia
tehtiin
ennätysmäärä, peräti 997 lainausta.
Ulkojäät ja retkiluistelureitti kärsivät hieman pakkasen puutteesta ja
työvoimaresurssipulasta. Retkiluistelurata oli ulkoilukäytössä kaksi
kuukautta (25.1. – 25.3.), josta luisteltavassa kunnossa noin 3 viikkoa (5.3.
– 25.3.). Perjantaina 16.3. onnistuttiin järjestämään jo kolme talvea
suunnitteilla ollut Kynttiläluistelutapahtuma, joka suuntautui välille Aurlahti
– Ollisaari. Osallistujia tapahtumassa oli noin 200, mukana järjestelyissä oli
Melanvääntäjät ry. Palaute oli kaikilta osin positiivinen, jatkoa toivottiin ensi
vuodelle mielellään alkutalveen, kuutamon aikaan ja aikaisempaan
kellonaikaan, jotta lapsetkin pääsisivät paremmin osallistumaan.
Ulkoilureittitoimituksen aloituskokous pidettiin 7.3., reittien merkitseminen
maastoon on parhaillaan käynnissä.
Nuorten liikunnan kehittämiseksi toteutettiin (viikoilla 9-14) 6 viikon
kerhopilotti alakouluikäisille lapsille. Karjalohjan ja Ojaniitun kouluilla
toteutettiin heti koulupäivän jälkeen seuravetoisina yleiskerhot, joissa LoUBasket, LUU ja Lohjan Voimisteluklubi ohjasivat kukin kerhoja kahden
viikon ajan. Lapsia liikkui kerhoissa n. 40, ja kokemukset olivat positiivisia.
Mietintää jatkokehittelyn osalta aiheutti, miten saadaan toimintaan mukaan
riittävästi seuroja ja erityisesti sellaisia, joilla ei ole palkattua
seuratyöntekijää. Tarkoitus kuitenkin olisi käynnistää jossain laajuudessa
kerhotoiminta syksyllä 2018.
MoreMove -kortteja nuorille (13-17-vuotiaille) myytiin kevätkaudelle 347
kpl. Kortti on tuonut lisää nuoria käyttäjiä myös uimalaan. Ohjattuja
MoreMove -vuoroja pidettiin kevään aikana 46 eripuolilla Lohjaa. Kävijöitä
oli keskimäärin 10 / kerta. Suosituinta kerhotoiminta oli Routiolla, jossa
Nuorilohja vastasi ohjauksista.
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Ohjatussa ryhmäliikunnassa senioreiden tunneilla kävijät lisääntyivät noin
30 kävijää/viikko, työikäisten tunneilla suoritteiden määrä laski edelliseen
kevääseen nähden noin 60/viikko. Liikuntaneuvontalähetteitä tuli kevään
aikana vain 18.
Voimaa Vanhuuteen hankkeen yhtenä toimenpiteenä järjestettiin keväällä
Voimaa ja tasapainoa- vertaisohjaajakoulutus, johon osallistui 18
kurssilaista. Koulutus toteutettiin LLK Oy:n Minna Nuppolan,
Terveyskeskuksen fysioterapian Minna Varjosen ja Kisakallion
urheiluopiston Mari Heikkilän yhteistyönä. Tavoitteena on käynnistää
vertaisohjaajien vetämiä liikuntaryhmiä alueellisesti eri puolille Lohjaa.
Sisäliikuntatilojen vakiovuorohaku aikaistettiin käyttäjien toiveesta ajalle
15.1. – 18.2. Haku vakiovuoroihin tapahtui nyt sähköisesti yhdellä
lomakkeella. Hakemuksia määräajassa saapui 330 kpl. Uutena asiana
vuoron myöntämisehtona oli turvallisuuskoulutukseen osallistuminen.
Turvallisuuskoulutustilaisuuksia järjestettiin kaiken kaikkiaan
13.
Koulutuksiin osallistui myös palveluntarjoajia. Palaute koulutuksista oli
myönteinen ja herätti ajatuksia, mm. EA-koulutusta toivottiin järjestettävän
seuratyöntekijöille syksyyn. Myös kesän sisäliikuntatilojen vakiovuorot
myönnettiin huhtikuussa. Hakuja oli yhteensä 17 ja vuorot keskitettiin
Sporttikeskus Tennariin, Järnefeltille, Harjun koululle, Perttilään ja
Karjalohjan monitoimihallille.
Tammi- ja helmikuu olivat vuodentakaiseen nähden kylmempiä, joten
kaukolämpöä kului jonkin verran enemmän. Sähkönkulutus pysyi
suunnilleen samana kuin samaan aikaan viime vuonna. Vedenkulutus laski
vähän vuodentakaiseen nähden.
Neidonkeitaalla uusittiin vanhoja valaisimia teknisistä tiloista. Jonkin verran
normaalia
enemmän
jouduimme
vaihtamaan
hajonneita
vedenkäsittelylaitteita ja koneita.
Esitys
Tj

Hallitus päättää merkitä annetun toiminnallisen katsauksen hyväksyen
tietoon saatetuksi.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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1. vuosikolmannesraportti
LIIKKE 22.05.2018 § 35

Esitys
Tj.

Toimitusjohtaja Jukka Vienonen esittelee Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
tuloslaskelman (= 1. vuosikolmannesraportin ajalta 1.1. - 30.4.2018).

Hallitus päättää merkitä annetun vuosikolmannesraportin ajalta 1.1. 30.4.2018 hyväksyen tietoon saatetuksi.

Päätös
Hyväksyttiin.
----------------------------------Liitteet
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Vuokra-avustushakemukset 2018
LIIKKE 22.05.2018 § 36

Yhtiössä käynnistyi vuonna 2014 avustusten uudistustyö, joka pohjautuu
Lohjan kaupunkistrategiaan ja siihen liittyvään hallituksen hyväksymään
Liikuntatoimen kehittämisohjelmaan. Hallituksen (24.11.2014 § 53)
nimeämä työryhmä valmisteli avustusuudistusta vuoden 2015 ajan.
LLK Oy:n hallitus kokouksessaan 23.11.2015 § 65 hyväksyi omalta
osaltaan
Liikuntatoimen
avustusjakosäännön
ja
siinä
esitetyt
avustusmuodot
jakoperusteineen
uudeksi
liikuntatoimen
avustusjärjestelmäksi 1.1.2016 alkaen, minkä puolestaan Lohjan kulttuurija vapaa-aikalautakunta hyväksyi 15.12.2015 (§ 79).
Liikuntatoimen
avustusjakosäännön
kohdan
3.3.
Kunnallisen
liikuntapaikkaverkoston ulkopuolisten liikuntapaikkojen tukemisen, kohdan
3.3.1 vuokra-avustukset valmistelee ja esittelee Lohjan Liikuntakeskus
Oy:n hallitus ja niistä päättää Lohjan kaupungin vetovoimalautakunnan
kaupunkisisältöjaosto.
Vuokra-avustukseen ovat oikeutetut ensisijaisesti lohjalaiset järjestöt, joille
ei ole tarjolla harrastamansa lajin kunnallisia harjoitustiloja lainkaan tai niitä
ei ole tarjolla riittävästi.
LLK
Oy:n
vuoden
2018
talousarviossa
on
Kunnallisen
liikuntapaikkaverkoston ulkopuolisten liikuntapaikkojen tukemiseen varattu
90.000 euroa. Avustusmääräraha jaetaan vuokra-avustusta (75.000 €) ja
investointiavustusta (15.000 €) hakeneiden kesken.
Kulttuuri-, nuorisopalveluiden ja liikuntatoimen yhteinen avustuskuulutus
julkaistiin maaliskuussa virallisissa ilmoituslehdissä (Karkkilan tienoo-,
Länsi-Uusimaa- ,Ykkös-Lohja ja Västra Nyland -lehdissä) sekä Lohjan
kaupungin ja LLK Oy:n internet-sivuilla. Lisäksi järjestöjä muistutettiin
avustusten hakemisesta 9.4.2018 lähetetyssä Järjestötiedotteessa.
Määräaikaan 30.4.2018 mennessä yhtiölle jätettiin neljätoista (14)
Kunnallisen liikuntapaikkaverkoston ulkopuolisten liikuntapaikkojen vuokraavustushakemusta.
Yhteenvetotaulukko liikuntajärjestöjen hakemuksista on liitteenä. Taulukon
kunnallisen käyttöasteen kertoimina on käytetty 1:stä, kun ko. seuran
harrastaman lajin kunnallisia liikuntatiloja ei ole tarjolla lainkaan ja 0,5:tä,
jos niitä ei ole tarjolla riittävästi. Tiloja ei ole tarjolla riittävästi, kun
vastaavan kunnallisen tilan käytettävissä oleva tuntimäärä ajalla ma-pe klo
17-22 ja la-su klo 9-22, jää alle 14 % 51 käyttötunnista. Mikäli hakijan
harrastaman lajin kunnallisen tilan käyttöaste jää alle 86 % 51
käyttötunnista em. aikana, ei hakija ole oikeutettu vuokra-avustukseen,
taulukon kerroin on 0.
Kerrointa 0,75 on käytetty, kun hakijalla on käytössään muita subventoituja
tiloja, mutta tilat eivät kuitenkaan täysin vastaa tarvetta ja kerrointa 0,625
on käytetty, mikäli vastaavia liikuntatoimen intressipiiriin kuuluvia
(halvempia) tiloja on tarjolla (esim. Kuplahalli ei ole täyskäytössä).
Kerrointa 0,25 on käytetty Lohjan Salibandy ry:n kohdalla, koska seura
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joutuu siirtämään yo-kirjoitusten vuoksi harjoitustoimintaansa Lukiosalista
Kisakallion harjoitushalliin.
Liikuntajärjestöjen hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa.

Esitys
Tj.

Hallitus päättää
1) esittää Lohjan kaupungin vetovoimalautakunnan kaupunkisisältöjaostolle
liikuntatoiminnan
vuokra-avustusten
myöntämistä
liikuntajärjestöille kaudelle 2018-2019 seuraavasti:

Seura
FC SauPa
FC SauPa
Harjun Kiekko ry
Harjun Kiekko ry
Lohjan Naisvoimistelijat
Lohjan Seudun Moottorikerho Ry
Lohjan Pallo Ry
Lohjan Salibandy ry
Urheiluseura Lohja Fast&Furios ry
Virkkalan Tarmo ry
Virkkalan Tarmo ry
Virkkalan Tarmo ry
Virkkalan Tarmo ry
Voimisteluklubi Lohja

Tila
Kisakallion tekonurmi
Ratapuiston jalkapallohalli
Kisakallion urheiluopiston jäähalli
Vihdin jäähalli (2 jäähallia)
Kisakallion taitosali ja volttimonttu
Rajakorven rata ja halli
Lohjan Kuplahalli
Kisakallion harjoitushalli
Lohja Fast&Furios treenisali
Inkoo Aktia Areena
Kisakallion tekonurmi (1/2 kenttä)
Mustion nurmikenttä
Teutarin kentät
Vk-Lohjan sali, Vappulantie

Avustus
255,03
735,02
2 430,47
13 403,86
932,35
3 171,83
23 270,86
1 398,52
2 556,39
1 489,90
98,38
20,63
202,29
25 034,48

2) todeta, että vuokra-avustukset maksetaan vetovoimalautakunnan
kaupunkisisältöjaoston päätöksen mukaisesti seurojen ilmoittamille
pankkitileille joulukuussa.
Päätös
Hyväksyttiin.
----------------------------------Kaj Sundqvist poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
Liitteet
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Investointiavustushakemukset ajalla 1.4. - 16.5.2018
LIIKKE 22.05.2018 § 37

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.
Liikuntapaikka-avustukseen 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.
Kalusto-/välineavustustukea osoitetaan kunnalliseen liikuntapaikkaverkostoon kuulumattoman liikuntapaikan merkittävään kalusto- tai
välinehankintaan. Hankinnan tulee palvella mahdollisimman monia ko.
liikuntalajin harrastajia ja 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
10.4.2018 mennessä 2 204 €.

Kunnallisen
tukemiseen
75.000€ ja
myönnetty

Investointiavustuksia voi hakea ympäri vuoden ja niistä päätetään
muutaman kuukauden jaksoissa. Hakemuksia on käsittelemättä yksi (1)
kappale; 27.4.2018 saapunut Lohjan Kamppailukeskus ry:n kalusto- ja
välineinvestointia (tatami Karaten ja Ju-jutsun SM-kilpailuja varten)
koskeva hakemus.

Esitys
Tj.

Hallitus päättää myöntää kalusto-/välineavustusta tatamin hankintaan
Lohjan Kamppailukeskus ry:lle 1 400 €.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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§ 38

4/2018

14

22.05.2018

Prokuraoikeuden myöntäminen liikuntapalvelupäällikkö Taina
Pennaselle
LIIKKE 22.05.2018 § 38

Esitys
Tj.

Toimitusjohtaja Jukka Vienosen lomien ja poissaolojen aikana hänen
valtuuttamanaan sijaisena Lohjan Liikuntakeskus Oy:ssä toimii
liikuntapalvelupäällikkö Taina Pennanen. Tehtävän hoitamista helpottaa
kaupparekisteriin merkityn prokuraraoikeuden myöntäminen siten, että
Taina Pennasella on oikeus edustaa yhtiötä yksin.

Hallitus päättää myöntää Lohjan Liikuntakeskus Oy:n prokuraoikeuden
(oikeus edustaa yhtiötä yksin) Taina Pennaselle.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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§ 39

4/2018

15

22.05.2018

Kesäkuun kokouspäivän muutos
LIIKKE 22.05.2018 § 39

Esitys
Tj.

Hallitus päätti kevään 2018 kokousaikataulun 21.11.2017 pidetyssä
kokouksessaan, § 60. Kesäkuun kokous sovittiin pidettäväksi tiistaina
19.6.2018. Tämän kokouksen yhteyteen suunniteltujen tutustumiskäyntien
vuoksi kokouspäivää tuli tarve aikaistaa ja uudeksi kokouspäiväksi
suunnitellun torstain 7.6.2018 sopivuutta hallituksen jäsenille tiedusteltiin
sähköpostitse 16.4.2018. Enemmistölle kokousaikataulun ja -päivän
muutos sopi ongelmitta. Päivän alustava ohjelmaluonnos esitellään
kokouksessa.

Hallitus päättää siirtää kesäkuun kokouspäivän torstaille 7.6.2018.

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

Ptk:n tark.

PÖYTÄKIRJA
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus

§ 40

4/2018

16

22.05.2018

Tiedotusluontoiset asiat
LIIKKE 22.05.2018 § 40

1) Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat avustusjakosäännön mukaiset
liikunnan tukipäätökset (päätöspäivä, päätösnumero, saaja):
Kohdeavustus:
- 4.5.2018 nro 23/2018 Pusulan Urheilijat -58 ry
- 4.5.2018 nro 24/2018 Virkkalan Tarmo ry (hylätty)
- 4.5.2018 nro 25/2018 Eläkeliiton Nummen yhdistys
Stipendi:
- 4.5.2018 nro 22/2018 Jouni Laine
Sponsorointi:
- 4.5.2018 nro 26/2018 Lohjan Kolkkaklubi ry (hylätty)
2) Lohjan Liikuntakeskus Oy oli mukana Lohjan kaupungin Meri Ilmariselle
EM-kisamenestyksen johdosta myöntämän stipendin luovutustilaisuuden
järjestelyissä Porla-juoksun yhteydessä 12.5.2018.
3) Sinikka Pohjala on valinnut nimeään kantavan stipendin saajaksi tänä
vuonna Lohjan Urheilijat ry:n koripallojaoston, LoU Basketin. Stipendi
luovutetaan Lohjanjärven ympäripyöräilyn yhteydessä 19.5.2018.

Esitys
Tj.

Hallitus merkitsee tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuksi.

Päätös
Hyväksyttiin.
----------------------------------Liikuntapalvelupäällikkö Taina Pennanen ja toimitusjohtaja Jukka Vienonen
poistuivat tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
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Toimitusjohtajan palkan tarkistus
LIIKKE 10.04.2018 § 28
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.
Esitys
Pj.

Päätös

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.

----------------------------------LIIKKE 22.05.2018 § 41

Esitys
Pj.

Päätös

Toimitusjohtajan toimenkuvaa on tarkistettu sisältämään lakisääteiset
työsuojelupäällikön tehtävät. Palkkaus on arvioitu 17.1.2018 § 3 päätetyn
konserniohjeen mukaisesti.

Hallitus päättää Jukka Vienosen peruspalkaksi 5 500 euroa kuukaudessa
1.4.2018 alkaen.
Hyväksyttiin.
Jukka Vienonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi eikä
osallistunut asian käsittelyyn.

-----------------------------------
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