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jäsen
jäsen

Sohl Erkki
Sundqvist Kaj
Partanen Henri
Vienonen Jukka
Ojala Toni
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sihteeri
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Savolainen Pirjo

jäsen

MUUT LÄSNÄOLIJAT

Jyrkiäinen Kai

asiantuntija

Luukkala Tiia
Pennanen Taina

asiantuntija
asiantuntija

KÄSITELLYT ASIAT

§:t

saapui kokoukseen § 75
aikana klo 19.09

poistui kokouksesta § 76
jälkeen klo 20.17
Pirjo Savolaisen varajäsen

Projektipäällikkö Ramboll
Finland Oy, poistui
kokouksesta § 76 jälkeen klo
20.17
Liikuntamarkkinoija
Liikuntapalvelupäällikkö

73 - 82

ALLEKIRJOITUKSET

Markku Saarinen
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Päivi Kuitunen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
LIIKKE 06.11.2018 § 73
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

---------------------------------------
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Pöytäkirjan tarkastajat
LIIKKE 06.11.2018 § 74
Esitys

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Laura Skaffari ja Juha
Heinänen.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Kuitunen ja Noora
Kuusisto.

----------------------------------------
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Neidonkeitaan kuntotutkimusten raportointi
LIIKKE 06.11.2018 § 75

Esitys
Tj.

Päätös

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

Ptk:n tark.

Projektipäällikkö Kai Jyrkiäinen Ramboll Finland Oy:stä esittelee
Neidonkeitaan kuntotutkimusraportin.

Hallitus päättää merkitä hyväksyen tiedoksi. Neidonkeitaan hanketyöryhmä
pyytää Lohjan Liikuntakeskus Oy:tä tilaamaan Vahanen-yhtiöltä
tarkemman kustannusarvion Neidonkeitaan peruskorjauksen osalta.

Hallitus päättää merkitä hyväksyen tiedoksi ja lisäksi hallitus päättää
Neidonkeitaan hanketyöryhmän pyynnön mukaisesti tilata Vahanenyhtiöltä tarkemman kustannusarvion Neidonkeitaan peruskorjauksen
osalta.
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Talouden tasapainottamisohjelmaan valmistautuminen
LIIKKE 06.11.2018 § 76

Lohjan
kaupungin
tasapainottamisohjelman
johdosta
Lohjan
Liikuntakeskus Oy:n vuoden 2019 konserniavustus tullee pienenemään
verrattuna vuoteen 2018. Konserniavustuksen suuruus ei vielä ole
tiedossa,
vaan
sen
suuruus
päätetään
Lohjan
kaupungin
talousarviokäsittelyn yhteydessä. Joka tapauksessa konserniavustuksen
pienentyminen tulee vaatimaan Lohjan Liikuntakeskukselta toimenpiteitä
vuoden 2019 talousarvion laadinnassa. Vaihtoehtoina on a) palveluiden
karsiminen tai b) käyttömaksujen nosto. Käytännön tasolla on varmasti
kyse kyseisten toimenpiteiden yhdistelmästä.
LLK:n toimitusjohtaja esittelee toimenpidevaihtoehtoja, joiden perusteella
tehdään päätökset käytettävistä toimenpiteistä LLK:n talousarviokäsittelyn
yhteydessä
joulukuun
hallituksen
kokouksessa.
Lisäksi
"seuraparlamentissa" 15.11.2018 pyydetään seurojen näkemyksiä asiaan.

Esitys
Tj.

Merkitsee kommentoiden tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti merkitä hyväksyen tiedoksi.
Kaj Jyrkiäinen ja Laura Skaffari poistuivat kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn jälkeen klo 20.17.

----------------------------------Liitteet
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Liikuntapaikkainvestointien toteuttamismalli
LIIKKE 06.11.2018 § 77

Lohjan kaupungin investointiohjelma on lähivuosien aikana kasvanut
yllätyksellisesti
ja
suunnittelemattomasti
kohtuuttoman
suureksi.
Pääsääntöisesti tämä johtuu sisäilmaongelmaisten koulurakennusten
korjaus- ja uudisinvestoinneista. Kohteiden rahoitustarve on niin suuri, että
se aiheuttaa suuria haasteita kaupungin taloudelle. Tämän seurauksena
ns. ei-lakisääteisten palveluiden kuten liikunnan investoinnit ovat
vaaraantuneet.
Lohjan kaupungin investointiohjelman merkittävimmät liikuntakohteet
Tennarin liikuntapuisto (sis. Tennarin perusparannuksen ja laajennuksen
sekä Taimiston liikuntapuiston) ja virkistysuimala Neidonkeitaan
perusparannuslaajennus eivät nykytilanteensa mahdollista investointien
siirtämistä tulevaisuuteen. Investointien lykkääminen väistämättä nostaisi
myös niiden kokonaiskustannuksia. Investointien käynnistämiseksi tulisikin
selvittää kaupungin normaalista investointiprosessista poikkeavien
toteuttamistapojen mahdollisuudet. Merkittävimpinä vaihtoehtoina voidaan
pitää investoinnin toteuttamista oman yhtiön lukuun tai leasing- /
elinkaariratkaisua.
Yhtiömallissa investoinnit toteutettaisiin perustettavan tai jo olemassa
olevan kaupungin pääomistaman yhtiön nimissä ja taseeseen. Rahoitus
tapahtuisi kaupungin takaamalla lainarahoituksella. Leasing- /
elinkaarihankkeessa ulkopuolinen toimija vastaisi investoinnista ja
mahdollisesti myös kunnossa- ja ylläpidosta. Kaupunki / kaupungin
pääomistama yhtiö sitoutuisi hankkeeseen pitkällä leasing- /
vuokrasopimuksella. Nämä vaihtoehdot mahdollistavat todennäköisesti
hankkeiden nopeamman käynnistämisen. Lisäksi niiden etuna olisi se, että
kyseiset kiinteistöt eivät rasittaisi kaupungin tasetta isojen poistojen
muodossa.

Esitys
Tj.

Hallitus päättää esittää Lohjan kaupunginhallituksen konserni- ja
omaisuusjaostolle, että se käynnistäisi selvitystyön liikuntapaikkainvestointien toteuttamiseksi kaupungin normaalin investointiprosessin
ulkopuolella.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Uusien nettisivujen ja applikaation esittely
LIIKKE 06.11.2018 § 78

Esitys
Tj.

Liikuntamarkkinoija Tiia Luukkala esittelee Lohjan Liikuntakeskuksen,
Neidonkeitaan ja Tennarin uudet nettisivut sekä Lohjan Liikuntakeskuksen
LLK App -applikaation.

Hallitus merkitsee kommentoiden tietoon saatetuksi.

Päätös
Hallitus päätti merkitä hyväksyen tiedoksi.
-----------------------------------
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Poikkeusaukioloajat hallien ja salien osalta
LIIKKE 06.11.2018 § 79

Liikuntatilojen uudistettu vakiovuorojakosääntö hyväksyttiin LLK Oy:n
hallituksessa 12.12.2017. Uudistuksen myötä käyttäjällä on mahdollisuus
anoa vakiovuoroa kahdelle eripituiselle jaksolle. Vuorot myönnetään aina
kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Sisäliikuntatilojen pidempi vakiovuorojakso alkaa viikolla 33 ja päättyy
seuraavan vuoden viikon 22 sunnuntaina. Lyhyempi vakiovuorojakso alkaa
viikolla 43 ja päättyy seuraavan vuoden viikolla 17. Kesävuorojakso alkaa
viikolla 23 ja päättyy viikolla 32.
Vakiovuorokaudella käyttäjä voi peruuttaa vuoroja ainoastaan
poikkeusaukioloaikoina.
Ehdotus sisäliikuntatilojen poikkeusaukioloajoiksi on :
Uudenvuodenpäivä
Vapun päivä
Juhannusaatto
Juhannuspäivä
Jouluaatto
Joulupäivä
Poikkeusaukioloaikoina liikuntatila on suljettu ja vakiovuorot peruuntuvat.
Poikkeuksena Sporttikeskus Tennarin tilat, joiden käyttö on mahdollista
avainkortilla myös poikkeusaukioloaikoina etukäteen sovitusti.

Esitys
Tj.

Hallitus päättää hyväksyä poikkeusaukioloajat hallien ja salien osalta.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmaan mukaan lähteminen
LIIKKE 06.11.2018 § 80

Ikäinstituutti kutsuu kuntia mukaan edistämään toimintakykyistä vanhuutta
terveysliikunnan keinoin. Hakuaika Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden
terveysliikuntaohjelmaan on 1.9.–30.11.2018 ja tieto valinnasta julkaistaan
joulukuun lopulla. Lohjan Liikuntakeskus Oy on ollut yhteistyössä Lohjan
kaupungin kanssa mukana Voimaa vanhuuteen tavaksi ja tutuksi –
kärkihankkeessa vuosina 2017 – 2018, jossa tehdylle työlle tuo jatkoa
Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelma. Voimaa
vanhuuteen – ohjelmaa on toteutettu jo vuodesta 2005.
Voimaa vanhuuteen -ohjelman työn tavoitteena on toimintakyvyltään
jossain määrin heikentyneiden, mutta vielä kotona itsenäisesti asuvien 75
vuotta täyttäneiden ikäihmisten toimintakykyä ja osallistumista edistävien
terveysliikunnan hyvien toimintatapojen käyttöönotto.
Työ toteutetaan julkisen sektorin, järjestöjen ja ikäihmisten yhteistyönä
kunnissa.
Tutkimustiedon perusteella liikunta- ja ravitsemusneuvonta sekä
terveysliikunta tuottavat lyhyessä ajassa hyvinvointia iäkkäille ja suuret
säästöt sosiaali- ja terveydenhuollon kuluihin. Elintapamuutos lisää
itsenäisten vuosien määrää juuri niillä iäkkäillä, joita uhkaavat
liikkumiskyvyn heikentyminen, muistisairaudet, yksinäisyys ja masennus.
Liikuntaneuvonta, voima- ja tasapainoharjoittelu sekä ulkoilu ryhmissä ovat
kustannustehokkaita
toimintamuotoja
ja
toteutettavissa
osittain
hyväkuntoisten vertaisten avulla.
Valitut kunnat saavat työnsä tueksi Ikäinstituutin maksuttoman
mentoroinnin. Tilastokeskuksen tietojen mukaan Lohjalla oli 31.12.2017 yli
75 –vuotiaita 4300. Koko maan tavoin Lohjan väestön ikärakenne
vanhenee. Vuoteen 2030 mennessä 75 vuotta täyttäneiden määrä
lisääntyy nykyisestä yli 6700 henkilöön.
Voimaa vanhuuteen ohjelmassa kunnille ei myönnetä erillistä rahoitusta.
Kuntien tulee varata henkilötyöpanosten lisäksi varoja mm. julkisen
sektorin yhteyshenkilöiden ja järjestöjen vapaaehtoisten koulutuksiin
liittyviin matka- ja majoituskuluihin, paikallisten koulutusten toteuttamiseen
ja liikuntatilojen kustannuksiin. Voimaa Vanhuuteen tutuksi ja tavaksi
kärkihankkeessa vuosina 2017-2018, työpanos LLK Oy:ltä oli noin 200
työtuntia vuodessa.
Mentorointi
sisältää
tukea
alkutilanteen
kartoitukseen
ja
kehittämissuunnitelman laadintaan, toteutukseen, seurantaan ja arviointiin.
Lisäksi kunnat saavat kuntakohtaista ohjausta, koulutusta eri
ammattiryhmille,
terveysliikunnan
ja
-neuvonnan
materiaalia
(pääasiallisesti verkkoversioina) sekä Voimaa vanhuuteen -yhdessä
oppimisen verkostot.
Lue lisää: https://www.voimaavanhuuteen.fi/voimaa-vanhuuteen-ohjelma/
Valintakriteerit
* Kunta/ yhteistoiminta-alue ei ole aiemmin kuulunut mentorointiohjelmaan.
* Kunnan väestöennuste painottuu iäkkäisiin.
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* Kunnanhallitus tai lautakunta on tehnyt päätöksen ohjelmaan
hakemisesta.
* Kunta on tehnyt aiesopimuksia erityyppisten järjestöjen, kuten
kansanterveys-, liikunta- ja eläkeläisjärjestöjen kanssa Voimaa vanhuuteen
-työn toteuttamiseksi.
* Kunta on nimennyt poikkisektorisen työryhmän, joka ottaa vastuulleen
Voimaa vanhuuteen -työn etenemisen. Ryhmässä on edustajat liikunta/vapaa-aika-, sosiaali- ja terveys-, kulttuuri- ja sivistystoimesta sekä
järjestöistä.
* Julkisen sektorin hallintokunnat nimeävät kukin yhden ja järjestökenttä
kaksi henkilöä, jotka sitoutuvat toimimaan yhteyshenkilöinä Ikäinstituuttiin.
Lopullisen kuntavalinnan tekee Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen ohjelman johtoryhmä.
Lohjalla Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelman haussa
mukana ovat Lohjan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista
kuntoutuspalvelut sekä palveluohjauksen ja kotona asumisen tuen –
yksikkö, Hiiden Opisto, Lohjan Liikuntakeskus Oy sekä järjestötoimijat
liikunta-, potilas- ja eläkeläisjärjestöistä.

Esitys
Tj.

LLK Oy:n hallitus päättää
1. merkitä tiedoksi Voimaa vanhuuteen- iäkkäiden terveysliikuntaohjelman
ja
2. että Lohjan Liikuntakeskus Oy osallistuu Voimaa vanhuuteen –ohjelman
hankehakuun.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Investointiavustushakemukset ajalla 1.6. - 31.10.2018
LIIKKE 06.11.2018 § 81

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 Kunnallisen
liikuntapaikkaverkoston
ulkopuolisten
liikuntapaikkojen
tukemiseen
90.000€. Avustusmäärärahasta varattiin vuokra-avustuksiin 75 000€ ja
investointiavustuksiin 15 000 €. Investointiavustuksia on myönnetty
7.6.2018 mennessä 5 504€.
Investointiavustuksia voi hakea ympäri vuoden ja niistä päätetään
muutaman kuukauden jaksoissa. Hakemuksia on käsittelemättä yksi (1)
kappale; 29.10.2018 saapunut Urheiluseura Lohja Fast & Furious ry:n
kalusto-väline investointiavustushakemus volttipatjasetin hankintaan.

Esitys
Tj.

Hallitus päättää myöntää kalusto-väline investointiavustusta volttipatjan
hankintaan Urheiluseura Lohja Fast & Furious ry:lle 1 500 €.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Tiedotusluontoiset asiat
LIIKKE 06.11.2018 § 82

1) Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat avustusjakosäännön mukaiset
liikunnan tukipäätökset (päätöspäivä, päätösnumero, saaja):
Stipendi:
- 22.10.2018 nro 42/2018 Anton Seppä
- 22.10.2018 nro 43/2018 Lotta-Liina Malkamäki
- 24.10.2018 nro 45/2018 Olli Hiidensalo
Sponsorointi:
- 22.10.2018 mro 44/2018 Milja Malkamäki (hylätty)
2) Lohjan Seudun Urheilun tuki ry palkitsi Väiskin maljalla Lohjan
Liikuntakeskus Oy:n Laavujen kierroksen vuoden liikuttajana.

Esitys
Tj.

Hallitus merkitsee hyväksyen tietoon saatetuksi.

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