LLK Oy:n järjestötiedote 4/2019
20.12.2019
Yleistä
Liikuntakeskus voi jakaa seurojen tiedotteita /
julkaisuja Facebook-sivullaan, toiveet
julkaisuista sähköpostitse
tiia.luukkala@lohja.fi, mieluiten valmiin
julkaisutekstin ja kuvan kera (yksi julkaisu /
seura / kausi)
Lohjalaiset seurat saavat mainoksensa
pyörimään maksutta Liikuntakeskuksen
infotv-näytöillä haluamansa ajan. Infotvmainoksen koko 1920 x 1080 px. Valmiit
mainokset mieluiten jpeg muodossa
sähköpostitse tiia.luukkala@lohja.fi

Liikuntapaikkojen vakiovuorot
2020–2022
Sisäliikuntapaikkojen vakiovuorot
ovat haettavissa sähköisesti kahdelle
seuraavalle vuodelle (2020–2022)
Hakuaika 6.1.2020–16.2.2020 
Päätökset lähetetään hakijoille
maaliskuussa 2020. Tarkemmat
tiedot vuosi-ilmoituksesta 2020

Vakiovuorojakosääntö ja hakulomake
www.lohjanliikuntakeskus.fi 
hakulomakkeet 

Vuoden urheilija ja joukkue 2020
Lohjan vuoden urheilija ja vuoden joukkue
2019 valitaan järjestöjen antamien
ehdotuslistan perusteella. Tämä tarjoaa
järjestöille mahdollisuuden vaikuttaa vuoden
urheilija ja vuoden joukkue valintaan.
Järjestöjä pyydetään nimeämään yksi
ehdokas vuoden lohjalaiseksi urheilijaksi ja
yksi vuoden lohjalaiseksi joukkueeksi
vuosimallia 2019
. Vuoden urheilija ja vuoden joukkue
palkitaan kiertävillä vuoden urheilija- ja
joukkuepokaaleilla sekä 500€:n
rahapalkinnoilla. Palkitseminen suoritetaan
lauantaina 22.2.2020 jääkarusellifestivaalien
yhteydessä.
Äänestyslomake
https://link.webropolsurveys.com/Participatio
n/Public/425faa44-37ad-41bf-8e18f48b91653417?displayId=Fin1905339
Äänestysaika 26.1.2020 klo 23.59 asti

Ajankohtaista


Kaupunginvaltuusto hyväksyi
talousarvion, jossa Taimiston
liikuntapuiston rakentaminen alkaa
2020 ja valmistunee 2021.
Ensimmäisessä vaiheessa mm.
tenniskentät, tekonurmi ja
liikennepuisto parkkipaikkoineen



Tennarin peruskorjaus + laajennus
siirtynee alkavaksi 2021



Saukkolan lähiliikuntapaikka
rakentuu kesäksi 2020 –
Asukaskysely käynnistynyt

Erityisavustus liikuntajärjestöilleVähävaraisten perheiden lasten ja
nuorten liikunnan harrastuksen
tukemiseksi 7-15-vuotiaille
Lohjan kaupunki on saanut opetus-ja
kulttuuriministeriöltä
erityisavustuksen
vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten
liikunnan harrastuksen tukemiseen 14 000€
vuodelle 2020.
Avustuksen
tavoitteena
on
edistää
vähävaraisten perheiden 7-15 -vuotiaiden
lasten ja nuorten liikunnan harrastusta
liikuntaseuroissa.
Avustusta voivat hakea paikalliset liikuntaa
järjestävät rekisteröityneet yhdistykset voivat
hakea kaupungille osoitettua tukisummaa.
Tukisumma tullaan jakamaan hakemusten
pohjalta
vuoden
2020
tammikuussa.
Avustukset myönnetään vuodelle 2020 ja
liikuntajärjestöjen tulee käyttää avustukset
vuoden loppuun mennessä
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että
liikuntajärjestön tulee toteuttaa erillisten
lomakkeiden pohjalta väliraportti elokuussa
2020 ja loppuraportointi joulukuussa 2020.
Tarkemmat ohjeet ja hakulomakkeen löydät
linkistä.
Hakuaika päättyy 6.1.2020
Hakulomake linkin takaa
https://link.webropolsurveys.com/Participatio
n/Public/1bcc188b-0e03-44ca-a3a5cfcded8008d6?displayId=Fin1898440

Tiedotettavaa
Lohjan kaupunki ja Lohjan
Liikuntakeskus on mukana
Nappihankkeessa, jossa tavoitteena on
tuoda esille erityisnuorten
liikuntamahdollisuuksia.
Järjestämme lajikokeilupäivän 2.2.2020
klo 13:00–15:00 Tennarissa. Mikäli
liikuntajärjestönne haluaa tulla esittelee
lajia / toimintaa, niin yhteys
toni.ojala@lohja.fi niin saat lisätietoja.

Ojamon liikuntasali on käytössä vuoden
2020 loppuun asti, jonka jälkeen se jää
yhtenäiskoulun alle. Saliin on
haettavissa vakiovuoro puoleksi
vuodeksi 2020 loppuun asti. Uusi
liikuntahalli rakentuu vuoden 2021
aikana

Lohjan Liikuntakeskus Oy haluaa
toivottaa lohjalaisille
liikuntajärjestöille hyvää joulua ja
menestystä vuoteen 2020!
Toimisto suljettu
21.12.2019 – 6.1.2020

