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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
LIIKKE 11.02.2020 § 1
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Pöytäkirjan tarkastajat
LIIKKE 11.02.2020 § 2
Esitys

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hannu Makkonen ja
Pirjo Savolainen.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Kaikukorttitoiminnan jatko LLK Oy:n liikuntapalveluiden osalta
LIIKKE 11.02.2020 § 3

Vetovoimalautakunta on päättänyt kokouksessaan 18.9.2019 Kaikukorttitoiminnan jatkamisesta Lohjalla 1.1.2020 – 31.12.2022. Kaikukorttia
käytettiin kortin kokeiluaikana 1.3. – 31.12.2019 yhteensä 6 642 kertaa,
joista liikuntapalveluihin 6 456 kertaa. Neidonkeitaassa aikuisten uinteja
kertyi 3 040 (15 200 €), lasten uinteja 819 (2 375 €), aikuisten
kuntosalikäyntejä 2 206 (8 800 €) ja lasten kuntosalikäyntejä 138 (330 €).
Sporttikeskus Tennarin kuntosalilla aikuisten käyntejä oli 243 (972 €) ja
lasten 10 (24€). Kaikukortin käytön vaikutus LLK Oy:n tulokseen oli -27
700 €.
Liikuntakeskuksen hallitus päätti 22.10.2019 kokouksessaan, että
Liikuntakeskus on mukana Kaikukortti-hankkeessa sillä edellytyksellä, että
vetovoimalautakunta korvaa Liikuntakeskukselle Kaikukortista aiheutuvat
vuotuiset tulonmenetykset 2020 – 2022.
Vetovoimalautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 20.11.2019 § 171,
todeten seuraavaa: ”Kaupungin taloustilanne on siinä määrin tiukoilla, ettei
liene mahdollista lisätä Kaupunkisisällöt-tulosalueen toimintamenoja.
Vuoden 2020 talousarvion valmistelu on siinä vaiheessa, että
lisämäärärahan lisäys talousarvioon ole mahdollista. Palveluntuottajalla on
kuitenkin mahdollista rajata harkintansa mukaan asiakkaan Kaikukortin
käyttökertoja ja siten vähentää olennaisesti syntyvää tuottovajetta. Siten
Liikuntakeskuksen hallitus voi halutessaan rajata Kaikukortti-kävijöiden
määrää parhaaksi katsomallaan tavalla.”
Vetovoimalautakunta päätti
1. ettei se esitä kaupunginhallitukselle lisämäärärahan myöntämistä
Kaupunkisisällöt-tulosalueen vuoden 2020 toimintakuluihin, jotta
Liikuntakeskuksen tuottovaje Kaikukortin käytöstä tulisi korvattua;
2. esittää LLK:n hallitukselle, että se voi halutessaan rajata Kaikukorttikävijöiden määrää parhaaksi katsomallaan tavalla.
Kaupunkisisältöjohtaja Eero Ahtela edellytti LLK:ta valmistelemaan asiaa
uudelleen, koska Kaikukortti on ollut eniten käytössä liikuntapalveluiden
osalta ja osoittautunut hyvinvointia selkeästi lisääväksi. Liikuntapalveluiden
säilyttäminen olisi tärkeää kortin haltijoille. Jotta kävijämäärät voitaisiin
rajata kohtuullisiksi tasapuolisesti kaikki käyttäjäryhmät huomioiden, olisi
selkeintä tehdä rajaus yhteen palvelumuotoon. Valtakunnallisen hankkeen
suosittelema 20 ensimmäisen asiakkaan rajaus / päivä eriarvostaisi
käyttäjät
ja
sulkisi
todennäköisesti
kokonaan
mahdollisuuden
työssäkäyviltä kortinhaltijoilta.
Näin ollen palveluksi voitaisiin rajata kuntosalin käyttö Sporttikeskus
Tennariin ja pikkusaleihin, jolloin myös alueellisesti asiakkaat tulisivat
tasapuolisemmin kohdelluiksi. Mikäli käynnit keskitettäisiin näihin selvästi
pienemmällä käyttöasteella oleviin kuntosaleihin olisi tulonmenetys vuoden
2019 lukujen pohjalta (3 200 kuntosalikäyntiä / vuosi) laskettuna noin
11 000 € / vuosi eli noin kolmanneksen pienempi kuin kokeilujaksolla.
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Hallitus päättää esittää, että Kaikukorttiin sisällytetään pääsyoikeus
Sporttikeskus
Tennarin
kuntosaliin
sekä
alueellisesti
kattaviin
pikkukuntosaleihin edelleen kokeiluluontoisesti 1.3. – 31.12.2020.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Vuoden 2019 urheilijan ja joukkueen valitseminen
LIIKKE 11.02.2020 § 4

Vuoden 2017 lopussa päivitetyn liikuntatoimen avustusjakosäännön
mukaan Lohjan vuoden urheilija- ja joukkue-ehdokkaat nimetään
lohjalaisten liikuntajärjestöjen toimesta. Järjestöt saavat nimetä yhden
ehdokkaan vuoden urheilijaksi ja vuoden joukkueeksi. Vuoden urheilija ja
vuoden joukkue palkitaan alkuvuodesta kiertävillä vuoden urheilija- ja
joukkuepokaaleilla sekä 500 € rahapalkinnoilla.
Sähköinen kysely lähetettiin linkillä liikuntajärjestöjen toimihenkilöille
tiistaina 17.12.2019. Kyselyyn vastaaminen päättyi sunnuntaina 26.1.2020.
Vastausaikana ehdotuksia tuli vuoden urheilijaksi 12 eri urheilijaa ja
vuoden joukkueeksi 8 eri joukkuetta. Ehdokkaat liitteessä. Vastauksia tuli
yhteensä 21 kappaletta. Kysely lähetettiin 83 eri järjestölle. Kyselyn aikana
lähettiin 2 muistutusviestiä.
Vuoden urheilija ja joukkue 2019 palkitaan lauantaina 22.2.2020 klo 12:00
jääkarusellifestivaalien yhteydessä.

Esitys
Tj.
Päätös

Hallitus päättää valita vuoden urheilijan ja vuoden joukkueen 2019.
Hallitus valitsi vuoden 2019 urheilijaksi jääkiekkoilija Nelli Laitisen ja
vuoden 2019 joukkueeksi Lohjan Salibandyn naisten edustusjoukkueen.

----------------------------------Liitteet
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Saukkolan lähiliikuntapaikka
LIIKKE 11.02.2020 § 5

Lohjan lähiliikuntapaikkaohjelma vuosille 2018 – 2021 hyväksyttiin
10.4.2018
Liikuntakeskus
Oy:n
hallituksen
kokouksessa.
Lähiliikuntapaikkastrategian ja -suunnitelmien tavoitteena on ollut viime
vuosina rakentaa yksi (1) lähiliikuntapaikka / vuosi ja varata vuosittain 120
000 euron määräraha kaupungin talousarvioon.
Nykytilaa tarkasteltaessa Nummen alueella on olemassa urheilukenttä,
joka sisältää luonnonnurmen ja tartan-pinnoitteen. Sen lisäksi Nummen
yhtenäiskoulun yhteydessä on olemassa oleva lähiliikuntapaikka, jossa on
lasten leikkialue ja monitoimiareena. Vastaavasti Saukkolan asuinalueella
ei ole minkäänlaista keskitettyä liikunta-aluetta, joka soveltuisi kaiken
ikäisille käyttäjille.
Alueen asukkaille järjestettiin 3.12.2019 infotilaisuus, jossa kerrottiin
Lohjan lähiliikuntapaikkasuunnitelmasta ja tämän hetkisestä nykytilasta.
Tämän lisäksi tuotiin esille projektin aikataulua ja kuultiin alueen asukkaita
mahdollisesta sijainnista ja toivottavasti liikunta-ja leikkiväline toiminnoista.
Lohjan Liikuntakeskus Oy ja Lohjan kaupungin sekä alueen asukkaista
koottiin
lähiliikuntapaikkatyöryhmä,
joka
tulee
toteuttamaan
kilpailutusvaiheen
ja
valitsemaan
valittavan
kokonaisuuden.
Lähiliikuntapaikkatyöryhmään kuuluvat Jukka Vienonen LLK Oy, Santtu
Hägg LLK Oy, Toni Ojala LLK Oy, Seppo Lötjönen Lohjan kaupunki, Kirsti
Puustinen Lohjan kaupunki, Tapani Tapiola Lohjan kaupunki, Liisa
Jääskeläinen Nummen yhtenäiskoulu, Saukkolan Pallon edustaja (Ei
määritelty), Heidi Saukkola aluetoimikunta, Jimi Kiviniemi Nuori Lohja,
Minna Kupari vanhempainyhdistys, Lotta Paakkunainen kyläaktiivi & Janne
Långström kyläaktiivi.
Työryhmän työ alkoi osallistamisella, jossa ensimmäisessä vaiheessa
toteutettiin alueen asukkaille sähköinen asukaskysely 20.12.2019 –
26.1.2020 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 179 henkilöä koululaisista
ikääntyneihin. Asukaskyselyn keskeisimpinä kysymyksinä oli minne,
kenelle ja minkälainen lähiliikuntapaikasta tulisi toteuttaa. Vastanneiden
mielestä reilu 31,2 % sijoittaisi lähiliikuntapaikan Myyränpuistoon ja
vastaavasti 29.6 % Jokitie 45 nurmialueelle. Lähiliikuntapaikka tulisi
asukkaiden mielestä toteuttaa ensisijaisesti lapsille ja nuorille sekä
perheille, koska heille ei ole alueella juurikaan vapaa-ajan
toimintamahdollisuuksia. Kysyttäessä toimintaehdotuksista suosituimmiksi
nousivat ulkokuntoiluvälineet, kunto-ja motoriikkarata, kiipeilytelineet,
erilaiset tasapainokokonaisuudet ja leikkivälineet keinuineen.
Asukaskyselyn tuloksista pidettiin asukasilta Nummen yhtenäiskoululla
29.1.2020, jossa esiteltiin asukaskyselyn tulokset ja kerättiin
asukaskyselyn tueksi tärkeää tietoa alueen tarpeista.
Asukaskyselyn, asukasillan ja lähiliikuntapaikkatyöryhmän näkemysten
pohjalta kokonaisuus kilpailutetaan ”ranskalaisella kilpailutuksella”.
Kilpailutusvaiheessa tilaaja asettaa hinnan, johon tarjoukset on
mitoitettava. Ranskalaisessa kilpailutuksessa tarjoukset vertaillaan
laadullisin perustein, jossa hyödynnetään osallistamisprosessista tulleita
asukkaiden tarpeita sekä lähiliikuntapaikkatyöryhmän näkemyksiä.
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Kilpailutusvaiheessa kriteereinä ovat:
1) hankesuunnitelma 50 % (osallistamisprosessin huomioonottaminen)
2) lähiliikunta-alueen ja laitteiden monipuolisuus 25 % – (ympärivuotinen
käyttö, eri kohderyhmien huomiointi, helppo huollettavuus, mahdollinen
muunneltavuus ja turvallisuus)
3) innovatiiviset toimintaratkaisut 25 % – (uutuudet, interaktiiviset
toimintaratkaisut ja uudisarvoa tuovat toimintaratkaisut).
Kilpailutusvaiheeseen määritellään, että lähiliikuntapaikan tulisi olla
31.7.2020 luovutus- ja käyttökunnossa.
Esitys
Tj.

Hallitus päättää esittää palvelutuotantolautakunnalle kilpailutusvaiheen
käynnistämistä
ranskalaisella
mallilla,
jossa
huomioidaan
osallistamisprosessin tulokset ja lähiliikuntapaikkatyöryhmän näkemykset.

Päätös
Hyväksyttiin.
----------------------------------Liitteet
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Tiedotusluontoiset asiat
LIIKKE 11.02.2020 § 6

1) Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat avustusjakosäännön mukaiset
liikunnnan tukipäätökset (päätöspäivä, päätösnumero, saaja):
Kohdeavustus:
Stipendi:
- 14.1.2020 nro 1/20 Elvi Ollila
- 14.1.2020 nro 2/20 Emil Wikström
- 4.2.2020 nro 3/20 Vilma Leppähaara
Sponsorointi:
2) Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta on päättänyt kokouksessaan
29.1.2020 opetus- ja kulttuuriministeriön Lohjan kaupungille myöntämän
erityisavustuksen jakamisesta paikallisille liikuntajärjestöille vähävaraisten
perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi.
Avustusjakotaulukko liitteenä.
3) Ojamon monitoimijatalon allianssin projektiryhmä esittää liikuntahallin
lattiamateriaaliksi parketttia.

Esitys
Tj.

Hallitus merkitsee tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuksi.

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