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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

LIIKKE 04.12.2018 § 83  
 
Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös Hyväksyttiin. 
--------------------------------------  
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Pöytäkirjan tarkastajat 

 

LIIKKE 04.12.2018 § 84  
 
Esitys Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Laura Skaffari ja Juha 

Heinänen. 
 
Päätös Hyväksyttiin. 
--------------------------------------  
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Lausunto Hiidensalmi L52 asemakaavan muutokseen 

 
LIIKKE 04.12.2018 § 85 Lohjan Kaupunkikehitys / kaavoitus pyytää yhtiön lausuntoa 11.1.2019 

mennessä L52 Hiidensalmi, 4. kaupunginosa Hiidensalmi, kortteleiden 
190, 191, 192 ja 195, sekä katu-, puisto- ja vesialueiden asemakaavan 
muutokseen ja tonttijakoon. 

 
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on ideakilpailun pohjalta muuttaa 
käytöstä poistuneet teollisuusalueet Hiidensalmen entisen sahan alueella 
keskustaan tukeutuvaksi kaupunkimaiseksi, monimuotoiseksi 
asuntoalueeksi, ja osalla alueesta järjestetään vuoden 2021 asuntomessut. 
Kaava-alue käsittää 19,2 hehtaarin kokoisen alueen n. 1,5 km päässä 
Lohjan ydinkeskustasta. Alue rajautuu Lohjanjärven Ristiselkään, niin 
kutsuttuun satamarataan etelässä ja idässä suurta osaa aluetta 
Karstuntiehen. Suunnittelualueeseen kuuluu Karstuntien itäpuolella 
Kokkokallion alue sekä osa rantavyöhykettä. Kaava-alueelle on kaavalla 
tarkoitus osoittaa pientalorakentamista, kytkettyä tai rivitaloasumista sekä 
kerrostaloja. 

 
Projektikaavoittaja Aino Kuusimäki esittelee suunnitelmat. 

  
Esitys  
Tj. Hallitus päättää todeta lausuntonaan, että Hiidensalmen alueella tulisi 

mahdollistaa monipuolinen liikkuminen sekä kävellen, polkupyörällä että 
veneellä ja alueelta tulisi turvata houkutteleva yhteys Tennarin 
liikuntapuistoon. Airopuistoon tulisi turvata veneilyn ja melonnan 
mahdollistava tukikohta, jonka läheisyydessä olisi riittävät parkkialueet 
tukikohdan käyttäjille. 

 
Päätös Hyväksyttiin. 
 
 Henri Partanen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 

17.55. 
 Aino Kuusimäki poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana 

esiteltyään suunnitelmat klo 18.00. 
----------------------------------- 
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Lohjan Liikuntakeskus Oy:n talousarvio vuodelle 2019 

 
LIIKKE 04.12.2018 § 86 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n talousarvio perustuu Lohjan 

kaupunginvaltuuston yhtiölle myöntämään konserniavustukseen. Tulevan 
vuoden 2019 talousarvion laadinnasta tekee poikkeuksellisen se, että 
konserniavustusta tulevalle vuodelle ei ole vielä valtuustossa päätetty. 
LLK:n talousarvio onkin laadittu Lohjan kaupunginhallituksen alkuperäisen 
esityksen perusteella. Esityksen mukaan LLK:n konserniavustus 
jäädytettäisiin vuoden 2017 konserniavustuksen tasolle kaupungin 
talouden tasapainottamisohjelmaan perustuen. Tämä tarkoittaisi 100.000 
€:n vähennystä verrattuna vuoden 2018 konserniavustukseen. TA-esitys 
on kuitenkin jätetty kaupunginhallituksessa kahdesti pöydälle ja onkin 
mahdollista, että konseniavustuksen suuruus tulee muuttumaan esitetystä. 
Konserniavustuksen muuttuessa voidaan esitettyjen toimenpiteiden 
volyymia / suuruutta muuttaa.  

 
 Konserniavustuksen pienentymisestä johtuvat säästötoimenpiteet ovat 

mahdollisia toteuttaa joko palveluiden karsimisella tai pääsymaksujen / 
taksojen korotuksilla. Käytännössä tämä kannattaa tehdä näiden 
toimenpiteiden yhdistelmällä, jolloin haitalliset vaikukset ihmisten liikunnalle 
jäävät mahdollisimman pieniksi.  

 
  Palveluiden karsimisessa merkittävin säästö saadaan vähentämällä 

suorien avustusten määrää 23 000 €:lla 150 000 €:sta 127 000 €:on. 
Olennaista kuitenkin on, että vaikuttavuudeltaan merkittävintä 
avustusmuotoa, vähävaraisten lasten liikkumisen  tukemiseksi tarkoitettua 
VL-avustusta ei pienennettä, vaan päinvastoin sitä korotettaisiin 16 000 
€:sta 25 000 €:on. Näin ollen vuoden 2019 suorat avustukset 
muodostuisivat seuraavasti:  

 
                                           Vuokra-avustukset 65 000€  (2018: 90 000€)  
  (sis. investointiavustuksen)  
 
                                           Kohdeavustus 36 000€   (2018: 43 000 €)  
 
                                    VL-avustus 25 000€   (2018: 16 000 €)  
 
 Stipendit ja palkinnot 1 000€  (2018: 1 000 €)  
 
  Tekolumilatua ei tulevana vuonna tehdä ja se tuo 15 000 €:n säästöt.  

10 000 €:n säästö saadaan aikaan lopettamalla viiden pienkentän 
talvijäädytys. Nämä kentät ovat Moision, Karstun, Hiiden, Ikkalan ja 
Maksjoen kentät. Lopettamisenkin jälkeen Lohjan ulkojääverkosto on 
erittäin laaja. Kartoitusmäärärahoja pienennetään 5 000 €:lla. Toimenpide 
ei olennaisesti hankaloita tulevan vuoden toimintoja. 

  
Pääsymaksujen korotuksilla saavutetaan 30 000 €:n lisätulot. Korotukset 
astuvat voimaan 1.1.2019. Liikuntapaikkamaksujen korotuksilla tavoitellaan 
loppuvuoden aikana vähintään 15 000 €:n lisätuloja. Nämä korotukset 
astuvat voimaan 1.8.2019 alkaen. St Laurence Golfin ja LLK:n välinen 
yhteistyösopimus uusitaan ja sen myötä arvioidaan tulevan 
n. 2 000 €:n lisätulot.  
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 Kustannuspaikkakohtainen talousarvio on liitteenä ja toimitusjohtaja 

esittelee tiliryhmäkohtaisen talousarvion kokouksessa. 
 
Esitys  
Tj. Hallitus päätttää hyväksyä liitteen mukaisen esityksen yhtiön vuoden 2019 

talousarvioksi. 
 
Päätös Hyväksyttiin. 
----------------------------------- 
 
Liitteet Kustannuspaikkakohtainen talousarvio 
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Liikuntapalveluiden pääsymaksut 1.1.2019 alkaen 

 
LIIKKE 04.12.2018 § 87 Edellisen kerran LLK Oy:n hallitus käsitteli liikuntapalveluiden 

käyttökorvausten hinnantarkistuksia kokouksessaan 13.6.2016 § 46. 
Käyttökorvaukset astuivat voimaan 1.8.2016.   

 
 Osana LLK Oy:n talouden tasapainottamisohjelmaa esitetään 

liikuntapalveluiden pääsymaksuihin korotuksia 1.1.2019 alkaen.   
 
 Virkistysuimala Neidonkeitaalla aikuisten uintimaksut ovat muihin 

uimahalleihin verrattuna jo tällä hetkellä jonkin verran keskitasoa 
korkeammat (kertamaksu 7,30 € / keskiarvo 6,70 €), joten sitä esitetään 
säilytettäväksi nykyisellään.   

 
 Lasten ja nuorten hinnat uimalassa ovat keskitasoa hieman alhaisemmat. 

LLK Oy:n strategisiin tavoitteisiin nojaten esitetään lasten ja nuorten hintoja 
säilytettäväksi joitakin uintikurssimaksujen pyöristyksiä lukuun ottamatta 
ennallaan. Sen sijaan lasten ja nuorten ikärajaksi esitetään nykyisen 7- 20 
vuoden sijaan 7-17 ikävuotta, koska 18 vuodesta alkaen nuorilla on 
mahdollisuus opiskelijan tai työttömän aleryhmähintaan.    

 
 Neidonkeitaan aleryhmien uintimaksu on vertailussa muita uimahalleja 

selvästi alhaisempi (kertamaksu 3,40 € / keskiarvo 4,20 € ). Aleryhmän 
uinnin kertamaksua esitetään korotettavaksi nykyisestä 3,40 €:sta 
3,70 €:on. Myös muita aleryhmähintoja Neidonkeitaalla esitetään 
korotettavaksi samassa suhteessa. Neidonkeitaan aleryhmien korotusten 
vaikutus tulokertymään olisi nykyisillä kävijämäärillä arvioituna noin  
9 000 € / vuosi.  

 
 Myös ”pikkukuntosalien” (Järnefelt, Sammatti, Saukkola, Nummen 

toimintahuone, Niilonpirtti, Pusula, Perttilä ja Kirkkokadun voimailutila) 
taksoihin esitetään korotuksia kaikkiin hintaryhmiin. Nykyinen hintataso on 
hyvin alhainen ja saleista aiheutuu vuokrien lisäksi huomattavia 
huoltokustannuksia pitkien välimatkojen takia. Korotusten avulla 
mahdollistetaan salien kohtuullinen varustelutaso, laitteiden säännöllinen 
huolto ja turvallisuus. Korotusten arvioitu vaikutus tulokertymään olisi noin 
16 000 € / vuosi.  

 
 Ohjattujen ryhmäliikuntapalveluiden hintoihin esitetään muutoksia 

salijumppien osalta. 15 x sarjalippu 55,00 € esitetään muutettavaksi 10 x 
sarjalippuun 40,00 €. Salijumppiin lisättäisiin maksukategorioiksi 
kausimaksut 30 pv 38,00 €, 180 pv 180,00 € ja 360 pv 280,00 €. Näillä 
muutoksilla tulokertymää kasvatettaisiin noin 3 000 € / vuosi.  

 
 Seniori-ja erityisliikuntaryhmien lukukausimaksuihin esitetään myös 2,00 € 

korotusta. Tämän vaikutus tulokertymään olisi noin 2 000 € / vuosi.  
 
 Hinnaston tarkistukset löytyvät liitteessä. Muuttuvat hinnat on korostettu 

punaisella 
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Esitys  
Tj. Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaiset LLK Oy:n palvelujen 

pääsymaksujen tarkastukset ja päättää, että hinnat astuvat voimaan 
1.1.2019. 

 
Päätös Hyväksyttiin. 
----------------------------------- 
 
Liitteet LLK Hinnasto taksavalmisteluversio 01012019 
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Aloitteet lasten ja nuorten liikuntaharrastamisen aloittamisen ja 
jatkamisen mahdollistamiseksi 
 
LIIKKE 04.12.2018 § 88 Matti Saarinen on tehnyt 4.4.2018 kuntalaisaloitteen lasten ja nuorten 

liikuntaharrastamisen aloittamisen ja jatkamisen mahdollistamiseksi. Aloite 
liitteenä. 

  
 Aloitteen kohdat 1 ja 3 liittyvät liikuntapaikkojen taksajärjestelmään. Lohjan 

Liikuntakeskus on uudistamassa liikuntapaikkojen taksajärjestelmää 
kevään 2019 aikana. Uudistuksen päätavoitteina on tehostaa tilojen 
käyttöä ja kerätä lisää tuloja kuten kaupungin ja yhtiön taloudellinen tila 
edellyttävät. Lohjalaisten liikuntajärjestöjen kanssa on aloitettu yhteistyö 
asian suhteen ns. seuraparlamentissa ja lisäksi asiasta järjestetään 
Webropol-kysely liikuntajärjestöille.  

 
 Aloitteen kohdan 2 osalta voidaan todeta, että Liikuntakeskuksen 

avustusjärjestelmä uudistettiin vuonna 2016. Pääasiallisesti uudistusta 
voidaan pitää onnistuneena. Sen avulla avustuksia ollaan pystytty 
kohdentamaan aikaisempaa paremmin erityisesti vähävaraisten lasten 
liikkumisen ja kunnallisen liikuntapaikkaverkoston ulkopuolisten 
liikuntapaikkojen tukemiseen. Avustusjärjestelmän muutoksen myötä 
liikunnan harrastajien määrän voidaan todeta nousseen erityisesti 
vähävaraisten lasten osalta, eikä uudistus ole vaarantanut kenenkään 
liikkumisen edellytyksiä. Lisäksi uudistus on vähentänyt byrokratiaa sekä 
seurojen että Liikuntakeskuksen osalta. Tämän vuoksi koko järjestelmää ei 
olekaan tarkoituksenmukaista lähteä tässä vaiheessa uudistamaan. 
Avustusjärjestelmän sisällä on toki syytä päivittää taloudellisia painotuksia 
edelleenkin vähävaraisten lasten liikuttamisen suuntaan kuten 
Liikuntakeskuksen budjettiesityksessä onkin tehty.  

 
 Aloitteen kohtaan 4 liittyen voidaan todeta, että Liikuntakeskus on tehnyt 

hyvin tiivistä yhteistyötä liikuntajärjestöjen kanssa niiden varainhankinnan 
helpottamiseksi. Liikuntakeskus mm. järjestää tapahtumia, joihin se ostaa 
seuroilta palveluita esim. tapahtumajärjestelyihin ja pysäköinninvalvontaan 
sekä mahdollistaa seuroille buffet-myynnin järjestämisen. Seuroilta 
ostetaan myös kunnossapitopalveluita. Liikuntakeskus on lisäksi hankkinut 
seurojen omatoimiseeen varainhankitaan tarvittavaa välineistöä, kuten 
teltta, grilli, pöytiä ja tuoleja sekä äänentoistovälineistöä, joita seurat voivat 
edullisesti vuokrata omaan käyttöönsä. Tämän osalta tilannetta voidaan 
pitää hyvänä ja yhteistyöhenkeä Liikuntakeskuksen ja seurojen välillä 
erinomaisena. Yhteistyössä etsitään myös jatkuvasti uusia tapoja toimia. 
Saamamme palautteen mukaan toivottavaa olisi, että myös kaupunki 
hyödyntäisi yhteistyömahdollisuuksia järjestöjen kanssa nykyistä enemmän 
mm. erilaisten palveluiden hankinnassa.  

 
 Aloitteen kohtaan 5 voidaan todeta, että Hope ry tekee erinomaisen 

tärkeätä työtä erityisesti vähävaraisten lohjalaisten lasten liikuttamisen 
kannalta. Tämän vuoksi Liikuntakeskus näkeekin kannatettavana, että 
kaupunki pystyisi osoittamaan järjestön käyttöön tarkoituksenmukaiset tilat. 

 
 Aloitteen kohtiin 6 ja 7 liittyen voidaan todeta, että Liikuntakeskuksen 

konserniavustuksen pienentäminen aiheuttaa liikuntapalveluiden laadun 
heikentymistä ja määrän laskua sekä lisäksi pakottaa käyttö- ja 
pääsymaksujen korotuksiin kuten talousarvioesityksestä käy ilmi. Tärkeää 
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onkin, että tulevaisuudessa kaupunki osoittaisi Liikuntakeskuksen 
toimintaan suuremman konserniavustuksen ja että kaupunki investoisi 
nykyistä enemmän liikuntapaikkarakentamiseen ja liikuntapaikkojen 
kunnossapitoon. Ainoastaan niin voidaan turvata elinvoimainen ja 
hyvinvoiva Lohja. 

 
Esitys  
Tj. Hallitus päättää esittää Lohjan kaupunginhallitukselle: 
 1) Aloitteen kohtiin 1 ja 3 liittyen, että ne eivät aiheuta kaupungin osalta 

jatkotoimenpiteitä, vaan aloitteen asiat käsitellään Liikuntakeskuksen 
hallituksessa taksajärjestelmän uudistuksen yhteydessä. 

 2) Aloitteen kohtaan 2 liittyen, että se ei aiheuta kaupungin osalta 
jatkotoimenpiteitä vaan aloitteen asia käsitellään Liikuntakeskuksen 
hallituksessa avustuksista päätettäessä. 

 3) Aloitteen kohtaan 4 liittyen, että kaupunginhallitus ohjeistaisi kaupungin 
toimialoja hyödyntämään yhteistyömahdollisuuksia järjestöjen kanssa 
nykyistä paremmin. 

 4) Aloitteen kohtaan 5 liittyen, että kaupunki osoittaisi Hope ry:lle 
tarkoituksenmukaiset toimitilat. 

 5) Aloitteen kohtiin 6 ja 7 liittyen, että kaupunki myöntäisi Lohjan 
Liikuntakeskus Oy:lle nykyistä suuremman konserniavustuksen ja että 
kaupunki investoisi nykyistä enemmän liikuntapaikkarakentamiseen ja 
liikuntapaikkojen kunnossapitoon. 

 
Päätös Hyväksyttiin. 
----------------------------------- 
 
Liitteet Aloite 10_2018 Matti Saarinen 
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Aloite kunnallisen kuplahallin saamiseksi Lohjalle 

 
LIIKKE 04.12.2018 § 89 Kari Hakala on tehnyt 15.8.2018 aloitteen kunnallisen kuplahallin 

saamiseksi Lohjalle. Aloite liitteenä. 
 
 Jalkapallon talviharjoitteluolosuhteet ovat Lohjalla varsin heikot. 

Tekonurmipintaisia ulkokenttiä on vain kaksi, Ojaniitulla ja Kisakalliolla. 
Niistä kumpikaan ei ole täysimittainen. Vain Kisakallio on lämmitettävä ja 
sitäkään ei kireimpään talviaikaan pidetä auki.  

 
 Jalkapallohalleja on vain yksi, Muijalan kuplahalli. Kyseinen halli alkaa olla 

elinkaarensa päässä ja se voi toimia maksimissaan 3-4 vuotta. Lohjan 
Liikuntakeskus Oy onkin käynnistänyt yhdessä kiinteistöosakeyhtiö Lohjan 
Kuplahallien kanssa selvityshankkeen, jonka avulla pyritään luomaan 
suunnitelma jalkapallon harjoitteluolosuhteiden kehittämiseksi Lohjalle (sis. 
tekonurmikentät ja jalkapallohalli). Suunnitelma toteutetaan koy Lohjan 
Kuplahallit tilaamana työnä. Suunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden 
2019 aikana. Suunnitelmassa selvitetään jalkapallohallin ja  
tekonurmikenttien optimaaliset sijoituspaikat toteuttamis- 
mahdollisuuksineen ja -kustannuksineen sekä esitetään vaihtoehdot niiden 
hallinnoimismalleille.  

  
Esitys  
Tj. Hallitus päättää merkitä tiedoksi koy Lohjan Kuplahallit tilaaman 

selvityksen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi. 
 
Päätös Hyväksyttiin. 
----------------------------------- 
 
Liitteet Aloite 19_2018 Kari Hakala 
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Lohjan Liikuntakeskus Oy:n vuosisuunnitelma vuodelle 2019 

 
LIIKKE 04.12.2018 § 90 Liikuntakeskuksen hallinnossa on valmisteltu yhtiön vuosisuunnitelmaa 

vuodelle 2019. 
 
 Toimitusjohtaja esittelee vuosisuunnitelman hallitukselle kokouksessa. 
 
Esitys  
Tj. Hallitus päättää merkitä esitetyn vuosisuunnitelman hyväksyen tietoon 

saatetuksi 
 
Päätös Hyväksyttiin. 
----------------------------------- 
 
Liitteet Vuosisuunnitelma 2019 
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Hallituksen kokouspäivät keväälle 2019 

 
LIIKKE 04.12.2018 § 91 Hallitus on kokoontunut pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kokousten 

yhteydessä on tutustuttu lohjalaisiin liikuntapaikkoihin, seurojen ja 
yhdistysten toimintaan tai käyty muilla paikkakunnilla referenssikohteissa. 
Keskustelun pohjalta valitaan yksi kokouspäivä helmi-, maalis-, huhti-, 
touko- ja kesäkuulle. 

 
Esitys  
Tj. Hallitus päättää, että  
 
 1) kevätkaudelle valitaan viisi kokousajankohtaa.  
 Tiistai 5.2.2019 
 Tiistai 19.3.2019 
 Tiistai 16.4.2019 
 Tiistai 21.5.2019 

Tiistai 11.6.2019  
 
 2) mikäli kokousta valmisteltaessa käy ilmi, että toimitusjohtajan 

näkemyksen mukaan kokouksen järjestäminen ei ole tarpeellista, on 
toimitusjohtajan oikeus perua kohdassa 1. mainittu kokous. 

 
 3) kokouksen esityslista julkaistaan portaalissa viisi päivää ennen 

kokousta. 
 
 4) hallituksen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistumasta 

kokoukseen pyydetään häntä ilmoittamaan asiasta hyvissä ajoin sihteerille, 
jolloin sihteeri kutsuu varajäsenen paikalla. 

 
Päätös Hyväksyttiin. 
----------------------------------- 
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Lasten, nuorten ja perheiden 
lautakunta 

§ 98 18.09.2018 

Vetovoimalautakunta § 152 24.10.2018 
Palvelutuotantolautakunta § 156 15.11.2018 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus § 92 04.12.2018 
 

Ptk:n tark. 

Lapsiasiahenkilön nimeäminen 

 
432/12.05.06/2018 
 
LANUP 18.09.2018 § 98 

  
Lohjan kaupunki lähti vuonna 2015 valtuuston päätöksellä tavoittelemaan 
Unicefin Lapsiystävällinen kunta –tunnustusta ja tammikuussa 2018 Lohjan 
kaupunki sai Lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen. Tunnustuksen 
saaminen edellytti työn jatkumista lasten oikeuksien edistämiseksi. 
 
Lapsiystävällinen kunta -työssä Lohjan kaupunki on sitoutunut kestävään 
kehittämistyöhön lapsen oikeuksien edistämiseksi. Lapsiystävällisessä 
kunnassa lapsia ja nuoria kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina. 
Heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja 
kehittämiseen. Jokaiselle lapselle ja nuorelle turvataan yhdenvertaiset 
mahdollisuudet osallistua. Kunnan päätöksenteossa hyödynnetään lasten 
ja nuorten tietämystä omasta arjestaan ja arvioidaan päätösten 
lapsivaikutuksia. 
 
Lohja on ottanut strategiseksi tavoitteeksi lapsiystävällisyyden. Unicefin 
lapsiystävällinen kunta ohjelman seuraaviksi tavoitteiksi vuosiksi 2018-
2020 on valittu rakennuspalikat 9 Lapsia koskevia asioita tarkastellaan 
koordinoidusti kokonaisuutena niin, että lapsia koskevassa 
päätöksenteossa ja toiminnoissa harkitaan ensisijaisesti lapsen etu ja 10 
Lapsia koskevaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti. Yksi tavoite on 
kehittää lapsivaikutusten arviointia, sen tekemistä ja hyödyntämistä osana 
päätöksen tekoa. 
 
Lapsiasiavaltuutetun keskeisimpänä tehtävänä on vahvistaa lasten 
asemaa yhteiskunnassa, Lohjan lapsiasiahenkilön keskeisimpänä 
tehtävänä on vahvistaa lasten asemaa Lohjalla. 
 
Lapsiasiahenkilön valitseminen on yksi tapa edistää lasten oikeuksia 
Lohjalla. Lapsiasiahenkilö sitoutuu edistämään lasten ja nuorten oikeuksia 
omalla toiminnallaan muistaen aina huomioida lasten ja nuorten 
näkökulman erilaisissa päätöksentekofoorumeissa sekä arjessa. 
Lapsiasiahenkilö voi osallistua erilaisiin tapahtumiin, koulutus- ja 
edustustilaisuuksiin sekä osallistua lapsiystävällisemmän Lohjan toiminnan 
suunnitteluun ja ideointiin. 
 
Lasten, nuorten ja perheiden lautakuntaa pyydetään nimeämään 
keskuudestaan lapsiasiahenkilön ja haastamaan jonkin toisen lautakunnan 
nimeämään keskuudestaan lapsiasiahenkilön.  
 
Lisätiedot: palvelupäällikkö, Anu Koivumäki, anu.koivumaki@lohja.fi 
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Esitys 
Paj Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää 

 
1. nimetä xx lapsiasiahenkilöksi ja  
 
2. haastaa xx lautakunnan valitsemaan keskuudestaan lapsiasiahenkilön. 

 
Päätös Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti 

 
1. nimetä Jani Mélingin ja Lotta Paakkunaisen lapsiasiahenkilöiksi ja  
 
2. haastaa palvelutuotanto- ja vetovoimalautakunnat valitsemaan 
keskuudestaan lapsiasiahenkilön sekä edelleen haastamaan jonkun muun 
toimielimen valitsemaan keskuudestaan lapsiasiahenkilön. 

----------------------------------- 
 
VEVO 24.10.2018 § 152 
 Lisätiedot: palvelupäällikkö, Anu Koivumäki, anu.koivumaki@lohja.fi 
 
Esitys  
Ej Vetovoimalautakunta päättää 

 
1. nimetä toimielimen lapsiasiahenkilön; ja 
 
2. haastaa jonkin muun toimielimen valitsemaan keskuudestaan 
lapsiasiahenkilön. 

 
Päätös Vetovoimalautakunta päätti yksimielisesti 

 
1. Ilkka Lähteenmäen esityksestä, nimetä vetovoimalautakunnan 
lapsiasiahenkilöksi Birgit Aittakummun; ja 
 
2. haastaa sosiaali- ja terveyslautakunnan valitsemaan keskuudestaan 
lapsiasiahenkilön. 

----------------------------------- 
 
PATU 15.11.2018 § 156 
 Lisätiedot: palvelupäällikkö, Anu Koivumäki, anu.koivumaki@lohja.fi 

 
Esitys  
Ej Palvelutuotantolautakunta päättää 

 
1. nimetä toimielimen lapsiasiahenkilön; ja 
 
2. haastaa jonkin muun toimielimen valitsemaan keskuudestaan 
lapsiasiahenkilön. 

 
Päätös Palvelutuotantolautakunta päätti 

 
1. nimetä palvelutuotantolautakunnan lapsiasiahenkilöiksi Susanna 
Synnerbergin ja Lena Tallqvistin; ja 
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2. haastaa Lohjan Liikuntakeskus Oy:n valitsemaan keskuudestaan 
lapsiasiahenkilön. 

----------------------------------- 
 
LIIKKE 04.12.2018 § 92  
 Lisätiedot: palvelupäällikkö, Anu Koivumäki, anu.koivumaki@lohja.fi 

 
 
Esitys  
Tj. Lohjan Liikuntakeskuksen hallitus päättää 

 
1. nimetä toimielimen lapsiasiahenkilön ja 
 
2. haastaa jonkin muun toimielimen valitsemaan keskuudestaan 
lapsiasiahenkilön. 

 
Päätös Lohjan Liikuntakeskuksen hallitus päätti 
 
 1. nimetä Lohjan Liikuntakeskuksen lapsiasiahenkilöiksi Pirjo Savolaisen ja 

Laura Skaffarin. 
 
 2. haastaa kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaoston valitsemaan 

keskuudestaan lapsiasiahenkilön. 
----------------------------------- 
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Virkistysuimala Neidonkeitaan vuokraaminen Octopus Lohja ry:n 
järjestämiin Mustekalauinteihin  
 
LIIKKE 04.12.2018 § 93 Lohjalainen uimaseura Octopus Lohja ry:n puheenjohtaja Marika Korva on 

hakenut toimitusjohtajalta Virkistysuimala Neidonkeidasta oheistiloineen 
(allasosasto, pukuhuoneet, kokoushuone,  terapia-altaan lähellä oleva 
suihkutila ja pukuhuone) Mustekala Uintien käyttöön 26.10.2019 
klo 15.00 - 22.00. 

 
Esitys  
Tj. Hallitus päättää  
 
 1) myöntää Virkistysuimala Neidonkeitaan Octopus Lohja ry:n järjestämien 

Mustekala Uintien käyttöön 26.10.2019 klo 15.00 - 22.00 sekä periä 
uimalan ja oheistilojen käytöstä yhteensä 1 100 € (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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Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus § 94 04.12.2018 
 

Ptk:n tark. 

Tiedotusluontoiset asiat 

 
LIIKKE 04.12.2018 § 94 1) Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat avustusjakosäännön mukaiset 

liikunnan tukipäätökset (päätöspäivä, päätösnumero, saaja): 
 
 Kohdeavustus: 
 - 21.11.2018 nro 47/2018 Lohjan Seudun Moottorikerho ry. (hylätty) 

- 27.11.2018 nro 50/2018 FC Saukkolan Pallo ry (Huoltajakurssi) 
- 27.11.2018 nro 51/2018 Saukkolan Pallo ry (E-valmennuskurssi) 

 
 Stipendi: 
 - 21.11.2018 nro 48/2018 Julius Kuusela 

- 21.11.2018 nro 49/2018 Lassi Saarela 
- 27.11.2018 nro 52/2018 Ninni Gröhn 

 
 Sponsorointi: 
 - 21.11.2018 nro 46/2018 Vivian Suominen (hylätty) 
 
 2) Liikuntapaikkapäällikkö Asko Vikstedt on irtisanoutunut ja hän lopettaa 

työnsä Lohjan Liikuntakeskus Oy:n palveluksessa 31.12.2018. Uudeksi 
liikuntapaikkapäälliköksi on 1.1.2019 alkaen nimetty Santtu Hägg. 

Esitys  
Tj. Hallitus merkitsee hyväksyen tietoon saatetuksi. 
 
Päätös Hyväksyttiin. 
----------------------------------- 
 
 


