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AIKA
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PAIKKA

Sähköinen kokous

OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

Saarinen Markku
Heinänen Juha
Benamar Sanna
Heiskanen Antti
Kuitunen Päivi
Kuusisto Noora
Makkonen Hannu
Partanen Henri
Savolainen Pirjo
Sundqvist Kaj

puheenjohtaja
jäsen, vpj
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
virkamiesedustaja
jäsen
jäsen

MUUT LÄSNÄOLIJAT

Vienonen Jukka
Repola Johanna
Hägg Santtu
Pennanen Taina
Luukkala Tiia

toimitusjohtaja, esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
liikuntapaikkapäällikkö
liikuntapalvelupäällikkö
liikuntamarkkinoija
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ALLEKIRJOITUKSET

Markku Saarinen
puheenjohtaja

Johanna Repola
pöytäkirjanpitäjä

Antti Heiskanen

Päivi Kuitunen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
LIIKKE 20.04.2020 § 18
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Ptk:n tark.

3

PÖYTÄKIRJA
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus

§ 19

4/2020

20.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat
LIIKKE 20.04.2020 § 19
Esitys

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Antti Heiskanen ja
Päivi Kuitunen.

Päätös

Hyväksyttiin.

--------------------------------------
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Yhteistoimintaneuvottelut Lohjan Liikuntakeskus Oy:ssä
LIIKKE 20.04.2020 § 20

Esitys
Tj.
Päätös

Yhtiössä
on
käyty
hallituksen
8.4.2020
päättämiä
yhteistoimintaneuvotteluita
neuvottelut
päättyivät
19.4.2020.
Toimitusjohtaja esittelee neuvotteluiden kulkua kokouksessa ja sen
perusteella hallitus tekee päätöksen jatkosta.
Hallitus päättää laatia päätösesityksen toimitusjohtajan esittelyn pohjalta.
Hallitus
päätti
hyväksyä
seuraavan
työnantajan
esityksen
yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksesta, johon työntekijän edustajat
jättivät eriävän mielipiteen:
Lohjan Liikuntakeskus Oy:ssä käytiin lain yhteistoiminnasta yrityksissä 51
§:n mukaiset yhteistoimintaneuvottelut 15.4.2020 - 20.4.2020.
YT-neuvotteluiden perusteena oli koronaviruksesta aiheutunut töiden
tilapäinen väheneminen liikuntapaikkojen sulkemisen jälkeen. Työn määrä
palautuu normaaliksi kun liikuntapaikat avataan.
Edellä mainitun johdosta töissä tulee olemaan vain se määrä työntekijöitä,
joka on tarpeellista liikuntapaikkojen kunnossa- ylläpidon sekä tulevien
toimintojen suunnittelun kannalta. Välittömästi kun Valtioneuvosto
mahdollistaa liikuntapaikkojen avaamisen, ne tullaan avaamaan ja
henkilökunta tullaan kutsumaan suunnitellusti töihin. Valtioneuvoston
tiedonanto asian suhteen on odotettavissa viikon 17 aikana. Edellä kuvattu
prosessi käynnistetään tuon tiedonannon jälkeen. Mikäli kaikki
liikuntapaikat voidaan avata 14.5.2020 prosessia ei käynnistetä.
Henkilöstön suhteen asiassa toimitaan seuraavasti:
1) Ensisijaisesti sovitaan jokaisen työntekijän kanssa, että työntekijät
pitävät 27.4.2020 alkaen lomia/säästövapaitaan 24.5.2020 asti.
Ensisijaisesti käytetään säästövapaita ja vanhoja lomia ja tämän jälkeen
ns. uusia lomia. Mikäli henkilöllä ei ole riittävästi lomapäiviä käytettäväksi
24.5.2020 asti tulisi hänen kuitenkin käyttää 50% lomapäivistään tähän
tarkoitukseen. Lomia ei voi keskeyttää. Työnantaja voi myös myöntää
työntekijän sitä halutessa palkatonta vapaata ko. ajalle. Tämän menettelyn
tarkoituksena on lieventää lomauttamisen työntekijälle aiheuttamia
seuraamuksia sekä toisaalta mahdollistaa lomien pitäminen myös olojen
normalisoiduttua.
2) Henkilöstö lomautetaan 25.5.2020 alkaen. Lomautukset kestävät
kunnes liikuntapaikat avataan. Työjärjestelyiden ja henkilöstön
tasa-arvoisen kohtelun johdosta käytetään myös vuorolomautuksia. Ne
henkilöt, joilla lomapäivät eivät riitä 24.5.2020 asti, lomautetaan
aikaisemmin. Lomautukset päätetään ilmoittamalla siitä työntekijälle 7
päivää ennen töiden käynnistymistä. Lomautukset kestävät korkeintaan 90
päivää.
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3) Henkilöllä on mahdollisuus pitää lomaa myös lomautusaikana.
4) Mikäli työntekijä ei suostu kohdan 1 mukaiseen menettelyyn hänet
lomautetaan antamalla lomautusilmoitus.
-----------------------------------
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Jäähallin kaukalon hankinta
LIIKKE 20.04.2020 § 21

Esitys
Tj.

Lohjan Liikuntakeskus Oy käynnisti kilpailutuksen Lohjan jäähallin uuden
kaukalon hankinnasta 31.3.2020. Kilpailutus päättyi 15.4.2020 kello 10.00.
Kilpailutus toteutettiin Lohjan kaupungin nimissä ja sen laati Lohjan
kaupungin hankinta-asiantuntija Kim Nordling. Tarjouspyynnössä
pisteytettiin laadullisia ominaisuuksia sekä hintaa. Laadullisten
ominaisuuksien maksimipisteet olivat 40 ja hinnan 60 pistettä. Tarjouksia
jätettiin kaksi kappaletta. Tarjoajat olivat Raita Sport Oy ja Vepe Oy.
Molemmat tarjoajat täyttivät laadulliset kriteerit ja saivat niistä 40 pistettä ja
ratkaisevaksi tekijäksi jäi hinta. Raita Sport Oy:n tarjous oli 121 765 €.
Vepe Oy:n tarjous oli 153 890 €. Vertailutaulukossa on esitetty rinnakkain
molemmat tarjoukset.
Hallitus päättää hyväksyä Raita Sport Oy:n tarjouksen.

Päätös
Hyväksyttiin.
----------------------------------Liitteet
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Investointiavustukset 17.10.2019 - 15.4.2020
LIIKKE 20.04.2020 § 22

Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 15.12.2015 (§ 79) hyväksymän
avustusjakosäännön kohdan 3.3. Kunnallisen liikuntapaikkaverkoston
ulkopuolisten
liikuntapaikkojen
tukemisen,
kohdan
3.3.2.
Investointiavustuksista (3.3.2.1. Liikuntapaikka-avustus ja 3.3.2.2.
Kalusto-/väline avustus) päättää Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus.
Liikuntapaikka-avustukseen ovat oikeutettuja järjestöt, jotka ylläpitävät
mm. liikuntapaikkaverkoston solmukohdissa olevia palveluja (esim.
latumaja) tai jotka perustavat liikuntapaikan tai ylläpitävät liikuntapaikkaa,
joka lisää liikuntaa ja palvelee monia lohjalaisia, erityisesti lapsia ja nuoria.
Kalusto- / välineavustustukea osoitetaan kunnalliseen liikuntapaikkaverkostoon kuulumattoman liikuntapaikan merkittävään kalusto- tai
välinehankintaan. Hankinnan tulee palvella mahdollisimman monia ko.
liikuntalajin harrastajia ja monia lohjalaisia, erityisesti lapsia ja nuoria.
LLK Oy:n vuoden 2020 talousarviossa on varattu Kunnallisen
liikuntapaikkaverkoston ulkopuolisten liikuntapaikkojen tukemiseen 65 000
€. Avustusmäärärahasta varattiin vuokra-avustuksiin 54 167 € ja
investointiavustuksiin 10 833 €. Investointiavustuksia ei ole myönnetty
vuoden 2020 aikana.
Investointiavustuksia voi hakea ympäri vuoden ja niistä päätetään
muutaman kuukauden jaksoissa. Hakemuksia on käsittelemättä yksi (1);
28.3.2020 saapunut Urheiluseura Lohja Fast & Furious kalusto- /
välineavustushakemus minitrampoliinin eli voimistelutrampetin hankintaa
varten.

Esitys
Tj.

Hallitus päättää myöntää investointiavustusta Urheiluseura Lohja Fast &
Furiousille minitrampoliinin eli voimistelutrampetin hankintaan 248 €.

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