
 

      Lohjan liikuntapaikkojen vuosi-ilmoitus 2020  

I              Vakiovuorovaraukset – Hakeminen 

1. VAKIOVUOROKAUSI 2020–2022 HAKU 6.1.2020–16.2.2020 

VÄLISENÄ AIKANA 

Haettava 

käyttöaika 

- LLK Oy:n hallitus myöntää vakiovuorot kahdeksi vuodeksi 

sisäliikuntapaikoille 2020–2022 ja ulkoliikuntapaikoille 2021–

2022. 

- Mikäli myönnettyä vuoroa ei oteta vastaan – kirjallinen ilmoitus 

31.5.2020 mennessä lohjan.liikuntakeskus@lohja.fi, muussa 

tapauksessa vakiovuorot ovat kahdelle vuodelle varatut 

- Vakiovuorokausi vuonna 2020 alkaa kaikilla jäähallissa ja 

uimahallissa viikolla 33, liikuntahalleissa ja – saleissa haetun 

käyttöajan mukaan 

- Vakiovuorokausi vuonna 2021 alkaa jäähallissa viikolla 32 ja 

muissa liikuntapaikoissa viikolla 33 

10.8.2020–30.5.2021 

& 16.8.2021–

5.6.2022 

 

              Tai 

 

19.10.2020–

25.4.2021 & 

25.10.2021–

24.4.2022 

  

2. SISÄLIIKUNTATILAT – KESÄN 2020–2021 VUOROJEN HAKU 

1.3.–22.3.2020 & 1.3.–21.3.2021 VÄLISENÄ AIKANA 

Haettava 

käyttöaika 

Sporttikeskus Tennarin liikuntatilat (lukiosali, palloilu-kamppailu ja 

voimailuhalli) 

1.6.–9.8.2020 & 

31.5.–15.8.2021 

Sisäliikuntatilat (Järnefelt, Harju, Perttilä) 
1.6.–9.8.2020 & 

31.5.–15.8.2021 

Jäähalli (rullakiekko) 
Ei vuonna 2020, 

yksittäisvuorot 2021 

Uimahalli  
1.6.–28.6.2020 & 

31.5.–27.6.2021 
  

3. ULKOLIIKUNTAPAIKAT – KAUSIEN 2021–2022 

VAKIOVUOROJEN HAKU 7.12–2020-10.1.2021 VÄLISENÄ 

AIKANA 

Haettava 

käyttöaika 

1. Hiekka/Pallokentät, Ojaniitun tekonurmi 
12.4.–24.10.2021 ja 

11.4.–23.10.2022 

2. Yleisurheilukentät  
12.4.–24.10.2021 ja 

11.4.–23.10.2022 

3. Nurmikentät  
17.5.–26.9.2021 ja 

16.5.–25.9.2022 

4. Pinnoitenniskentät 
19.4.–26.9.2021 ja 

18.4–25.9.2022 

5. Beach-volley -kentät 
10.5.–19.9.2021 ja 

9.5.–18.9.2022 

6. Tennarin massatenniskentät (1-6) * 
3.5.–19.9.2021 ja 

2.5.–18.9.2022                       

7. Lohjan skeittipuisto / muut skeitti- ja lähiliikuntapaikat 

Itse ohjautuva 

käyttö, kunnossapito 

huhtikuu-marraskuu 
  

*Sporttikeskus Tennarin mahdollisen laajennuksen johdosta vuorot 

saattavat siirtyä tai poistua käytöstä. LLK Oy pidättää oikeuden 
 



II Tapahtumat ja muut tilapäiskäyttövaraukset 

 

1) Liikuntapaikoille (kilpailut, ottelut, turnaukset, syntymäpäivät ja muut tapahtumat ja 

muu kuin liikuntakäyttö) haku kirjallisesti tapahtumahakemuksella 

www.lohjanliikuntakeskus.fi  hakulomakkeet. Hakeminen tulisi tapahtua kuukautta 

ennen tapahtuman alkamisesta. Vahvistus tapahtumasta annetaan 14 vrk kuluessa 

hakemisesta 

 

 Lohjan ulkoliikuntapaikoille sis. Aurlahden ranta- ja vesialueet – 1.5kk ennen 

tapahtuman tai tilapäiskäytön alkamista 

 

2) Yksittäisvaraukset liikuntapaikoille 

 
 Yksittäisvuoron voi varata max. 14 vrk päähän. Pidemmälle varatuista 

yksittäisvuoroista täytyy tehdä tapahtumahakemus  

 Tennarin massa-, pinnoite- ja sisätenniskentät www.lohjanliikuntakeskus.fi   

varausjärjestelmä 

 Vapaana olevalla pinnoitetennis tai Beach-volley – kentällä voi pelata vapaasti, 

vuoro vaihtuu tasatunnein  

 Syntymäpäivien varausvahvistukset annetaan 7 vrk kuluessa vuoron hakemisesta  

 

 

III Käyttökorvaukset ja laskutus 

 

1) Liikuntapaikkojen vakiovuorojen myöntämisessä noudatetaan LLK Oy:n hallituksen 

hyväksymiä vakiovuorojen jakosääntöä ja käyttökorvauksia. Asiakirjat ja lisätiedot 

www.lohjanliikuntakeskus.fi  

2) Liikuntapaikkojen vakiovuoro- ja tilapäiskäyttölaskutus tapahtuu 1x kuukaudessa tai 

2x vakiovuorojaksolla, tilapäiskäytön laskutus jälkikäteen.  

 

Lohjalla 19. marraskuuta 2019 

 

 

http://www.lohjanliikuntakeskus.fi/

