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Liikuntapaikkojen taksajärjestelmän päivitys 
 

Kevään aikana saimme päätökseen 
liikuntapaikkojen taksajärjestelmätyön. 
Valtuuston keväällä päättämä talouden 

tasapainotusohjelmassa ei kohdentunut Lohjan 
Liikuntakeskus Oy:lle konserniavustuksen 

pienentymistä. Taksatyön olemme siirtäneet 
arkistoon ja mikäli tarve vaatii, niin palaamme 
tähän myöhemmin uudestaan. Hinnat säilyvät 

entisellään toistaiseksi. 
 

Tarkempi tiedote alla olevasta linkistä 
https://www.lohjanliikuntakeskus.fi/yleinen/tiedo

te-liikuntapaikkojen-kayttajille/  

Vakiovuorot 2019–2020 jatkuvat 
 
Sisäliikuntapaikkojen vakiovuorot jatkuvat 

kaikilla seuraavasti syksyllä 2019: 
 

Jäähalli 5.8.2019–19.4.2020 
 

Uimahalli 5.8.2019–31.5.2020 
 

Sisäliikuntatilat kouluissa ja 
liikuntahalleissa  

12.8.2019–31.5.2020 tai           
21.10.2019-26.4.2020 

 
Tulevalle vakiovuorokaudelle on 

vapautunut liikuntasaleista ja halleista 
vapaita vuoroja. Voit tiedustella niitä 

lohjan.liikuntakeskus@lohja.fi tai 
tennarin asiakaspalvelupisteeltä p. 044 

374 1813 
 
 
   
 

 

LLK Oy aukioloajat kesällä 
 

Lohjan liikuntakeskuksen toimisto on 
kesällä suljettu 1.7–4.8.2019 

 
Kesän aikana teitä palvelee tennarin 
asiakaspalvelupiste ma-pe klo 12.00-

20.00. tennari@lohja.fi tai                         
p. 044 374 1813 

 

 Seurojen muuttuneet yhteyshenkilöt  
 

Pyydämme seuroja ja järjestöjä lähettämään 
muuttuneet yhteystietonsa ennen syksyä Lohjan 

Liikuntakeskus Oy:lle, jotta saadaan viesti 
liikkumaan oikeille henkilöille. Muutokset 

osoitteeseen lohjan.liikuntakeskus@lohja.fi  

https://www.lohjanliikuntakeskus.fi/yleinen/tiedote-liikuntapaikkojen-kayttajille/
https://www.lohjanliikuntakeskus.fi/yleinen/tiedote-liikuntapaikkojen-kayttajille/
mailto:tennari@lohja.fi
mailto:lohjan.liikuntakeskus@lohja.fi


 

 

 

 
 
 

 
           #MISSÄTONILUURAA 
 

Olen ollut kaksi vuotta Lohjalla töissä astuessani 
liikuntakoordinaattorin toimeen, muuttaen 

Lohjan ulkopuolelta tänne asumaan. 
 

Lenkillä ollessani mietin, että miten saisin 
Lohjalaisista liikuntaseuroista enemmän irti ja 

saisin kerättyä seuroista uusia ajatuksia 
lohjalaisen liikunnan kehittämiseen, 

seurayhteistyöhön ja samalla oppisin tuntemaan 
ihmisiä seurojen takana paremmin. 

 
Päätän käynnistää elokuusta 2019 alkaen 

juttusarjan #missätoniluuraa, jossa jalkaudun 
liikuntajärjestöihin syksyn ja talven aikana.  

 
Kutsu minut seuranne treeneihin liikkumaan, 
apuvalmentajaksi, kokoukseenne tai muuhun 

sellaiseen toimintaan, josta saan parhaan 
näkökulman lajista, seurastanne tai teidän 

toiminnasta. Samalla voidaan keskustella, miten 
Liikuntakeskuksena tai kaupunkina voitaisiin 

edistää Lohjan liikuntakulttuuria yhdessä.  
 

Julkaisen jokaisesta seuravierailusta sosiaaliseen 
mediaan jutun Lohjan Liikuntakeskus Oy some-

kanaville.  
 

Lähetä kutsu sähköpostitse toni.ojala@lohja.fi 
Kerro minulle laji/seura, ajankohta, paikka ja 

varustus. Ei ole väliä, onko tapaaminen arkena tai 
viikonloppuna.   

 
Nähdään kentällä! 

 

Liikuntapaikkamestari Kimmo 
Lemberg jää eläkkeelle 

 
Pitkäaikainen työntekijämme 
Kimmo Lemberg on jäämässä 

eläkkeelle 5.8.2019 alkaen.   
 

Reilun kolmen vuosikymmenen 
Lohjan kaupungilla 

työskennelleenä on ehtinyt 
näkemään lohjalaista liikuntaa, 
ylämäkineen ja alamäkineen. 
Kiitoksia lohjalaisten eteen 

tehdystä työstä! 
 

Ulkoliikuntapaikkojen osalta 
Santtu Hägg ottaa toistaiseksi 

vetovastuun ja toimii 
ulkoliikuntapaikkojen 

yhteyshenkilönä.  
 

Olemme käynnistäneet 
rekrytointiprosessin 

liikuntapaikkamestarista ja 
tiedotamme asiasta syksyllä  

 

Yleiset asiat 
 

Tulevana vakiovuorokautena tulee 
Tennarin buffetpiste varata 
tapahtumahakemuksien yhteydessä 
lisätiedot kohdasta.  

 

Hyvää kesää 
liikuntajärjestöille! 
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