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Liikuntapaikkojen taksajärjestelmän päivitys 
 
Viime marraskuun seuratapaamisessa avasimme 

taksajärjestelmän päivitysprosessia. 
 

Tulemme päivittämään liikuntapaikkojen hintoja 
1.8.2019 alkaen.  Viikolla 10 lähetämme 

liikuntajärjestöjen yhteyshenkilölle sähköisen 
kyselylinkin, jolla keräämme käyttäjien 

näkemyksiä nykyisistä liikuntapaikkojen hinnoista 
mm. tapahtumahinnat, lapset vs. aikuiset, 

liikuntapaikkojen tilan koko jne. 
 

Poikkihallinnollinen työryhmä käsittelee näitä 
tämän jälkeen ja yhteenvedot esitellään 

huhtikuussa järjestettävässä seuratapaamisessa. 
 

Sisäliikuntapaikkojen kesän 2019 
vakiovuorohaku 

 
Sisäliikuntapaikkojen vakiovuorot kesäksi 

2019 ovat haettavissa sähköisesti 
1.3.2019–24.3.2019  Päätökset 

lähetetään hakijoille huhtikuussa 2019 
 

Vakiovuorojakosääntö ja hakulomake 
www.lohjanliikuntakeskus.fi  

hakulomakkeet 
 

Ulkoliikuntavakiovuoropäätökset 
lähetetty käyttäjille 

 

Yleistä 
 

- Lohjan vuoden 2018 urheilijaksi valittiin 
5.2 Henry Manni (EM kulta x2 + EM 

hopea x1) 
 

- Lohjan vuoden joukkueeksi valittiin 
Hiidenkiertäjien naisten 

suunnistusjoukkue (10mila 5.sija, 
venlojen viesti 20.sija + SM 4) 

 
- Mikäli liikuntajärjestöillä on lasten 

kesälomaleirejä, niin ne voidaan laittaa 
koululaisten kesälomaesitteeseen. Tiedot 

leiristä ilmoittautumisineen 21.3. 
mennessä toni.ojala@lohja.fi 

 

Kunnossa kaiken ikään hanketuki 
haettavissa 

 
KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, 

liikunnan harrastamisen ja terveellisten 
ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan 

ympäristön avulla lisätä työikäisten terveyttä ja 
hyvinvointia. 

 
KKI-hanketuki paikallisille toimijoille työikäisten 

liikuttamiseksi. 
Hakuaika1.3.-31.3.2019 

 
https://www.kkiohjelma.fi/hanketuki  

http://www.lohjanliikuntakeskus.fi/
https://www.kkiohjelma.fi/hanketuki


 

 

 

 
 
 

 
LLK Oy & Liikuntajärjestöyhteistyö 

 
Lohjan liikuntakeskuksella on vuoden aikana 

erilaisia tapahtumia eri olosuhteissa. Monessa 
tapahtumassa tai toiminnoissa ovat järjestöt 

mukana. Tämä on antanut meille mahdollisuuden 
toteuttaa tapahtumia ja samalla seurat sekä 

järjestöt ovat saaneet näkyvyyttä toimintaansa.  
 

Mikäli emme ole huomanneet kysyä 
liikuntajärjestöänne meidän tapahtumiin, mutta 
teillä olisi kiinnostusta osallistua tulevaisuudessa. 
Ota yhteyttä toni.ojala@lohja.fi ja jutellaan, että 
minkälaiset kokonaisuudet voisi teitä kiinnostaa.  

 
 

Seuratapaaminen 
 

Seuraava seuratapaaminen järjestetään 
huhtikuussa 2019. Tilaisuudesta lähetetään 

erillinen kutsu maaliskuun aikana 

 

Lohjan Liikuntakeskuksen 
tapahtumat kevät 2019 

Tenava Tohinat 24.3.2019 Pusulassa & 
Tennarissa 7.4.2019 

 
Kävelytesti lauantai Harjun 

urheilukeskuksessa 4.5.2019 
 

Kylpylältä-Kylpylälle pyöräily (Lohja-
Siuntio-Lohja) 11.5.2019 

 
Lohjanjärven ympäripyöräily 

25.5.2019 
 

Move For Hope 
hyväntekeväisyystapahtuma Harjulla 

5.6.2019 

Jäähallikausi pitenee Lohjan jäähallissa 
 

 Harjun kiekko lähestyi Liikuntakeskusta jäähallikauden 
pidentämisestä viime syksynä. He vuokraavat Liikuntakeskukselta 

jäähallia 15.4–7.6 väliseltä ajalta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 
Harjun kiekko vuokraa jäähallin jäävuorot Lohjan 

Liikuntakeskukselta ja seuralla on mahdollisuus edelleen vuokrata 
vuoroja myös eteenpäin. 

 
Mikäli seuroilla tai joukkueilla on halukkuutta jäähallin käytölle 

15.4–7.6 välisenä aikana, niin olkaa yhteydessä suoraan 
panu.heinisto@harjunkiekko.fi tai toni.ojala@lohja.fi  

mailto:toni.ojala@lohja.fi

