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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
LIIKKE 25.08.2020 § 43
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Pöytäkirjan tarkastajat
LIIKKE 25.08.2020 § 44
Esitys

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Katja Husso ja Noora
Kuusisto.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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LLK Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 11.8.2020
LIIKKE 25.08.2020 § 45

Esitys
Tj.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n ylimääräinen yhtiökokous valitsi 11.8.2020
pidetyssä
kokouksessaan
Kaupunginhallituksen
konsernija
omaisuusjaoston 26.5.2020 § 22 antaman esityksen mukaisesti Lohjan
Liikuntakeskus Oy:n hallituksesta 1.6.2020 eronneen Sanna Benamarin
tilalle varsinaiseksi jäseneksi Katja Husson ja hänen henkilökohtaiseksi
varajäsenekseen Heidi Malmgrenin.

Hallitus
merkitsee
Lohjan
Liikuntakeskus
yhtiökokouksen päätöksen tiedoksi.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Toiminnallinen puolivuotiskatsaus
LIIKKE 25.08.2020 § 46

Henkilöstön lomautukset ja lomat liikuntapalveluissa jatkuivat suurimmalla
osalla toukokuun loppuun saakka. Valtioneuvoston ohjeistuksen
mukaisesti ulkoliikuntapaikat avattiin käyttäjille 14.5.2020 hallitusti yleisiä
turvallisuusohjeita käyttäjille korostaen. Sisäliikuntatilat (uimahalli,
kuntosalit ja liikuntahallit) avattiin käyttöön 1.6.2020.
Uimahallin osalta olosuhteet pyrittiin luomaan käyttäjille mahdollisimman
turvallisiksi
asiakasmääriä
rajaamalla,
ohjeistuksilla
ja
yleistä
hygieniatasoa edelleen parantamalla. Kävijämäärät uimalassa jäivät
edellisvuodesta kesäkuussa noin 40 % alhaisemmiksi (7109 / 4363) ja
Neidonkeitaan kuntosalilla lähes 50 % (4363 / 1845). Nähtävissä oli
erityisesti riskiryhmiin kuuluvien asiakkaiden puuttuminen, osittain myös
vielä valtioneuvoston suositustenkin mukaisesti. Myös muilla LLK Oy:n
kuntosaleilla oli kesäkuussa selvästi aiempaa vähemmän kävijöitä.
Ohjatussa liikunnassa käynnistettiin toimintoja kesäkuussa asteittain,
aloittaen työikäisten liikunnasta. Puistojumpat Aurlahdessa keräsivät heti
osallistujia sankoin joukoin. Sisätiloissa pystyttiin hyödyntämään
Sporttikeskus Tennarin lukiosalin väljyyttä ja osallistujia saatiin tunneille
noin puolet normaalista. Nähtävissä oli, että korona-ajalla löydetyt
ulkoliikunnan muodot säilyttivät suosionsa edelleen. Vesiliikuntaryhmät ja
lasten uimakoulut käynnistyivät kesäkuun lopussa. Uimakoulut pidettiin
aukioloaikojen ulkopuolella ja paikat täyttyivät normaalisti.
Kesäksi suunnitellut huollot uimahallissa toteutettiin koronarajoitusten
puitteissa ja uimahalli päästiin avaamaan hallitusti asiakkaille heti
rajoitusten rauettua.
Jäähalliin toteutettiin laajempi perusparannus jonka yhteydessä kaukalo
päivitettiin
nykyaikaiseksi
joustokaukaloksi.
Jäähallin
remonttiin
liikuntapaikkojen sulkeminen ei vaikuttanut niin merkittävästi, jää saatiin
sulatettua ja kaukalo purettua suunniteltua aiemmin. Uuden kaukalon
lisäksi hallissa remontoitiin yleisö wc:t, kaukalon ulkopuoliset alueet
levytettiin ja matotettin, vaihtopenkeille toteutettiin vesipiste, pohjalaatta
maalattiin,
pukutiloihin
asennettiin
pelikellot,
taitoluistelijoille
harjoitusvaljaat ja lisäksi yleistä ilmettä parannettiin pintoja maalaamalla.
Samassa yhteydessä uusittiin kylmäaineet, koska edellinen kylmäaine
asetettiin EU:ssa kielletyksi tämän kauden jälkeen.
Ulkoilureiteillä reittitoimituksen alaiset reitit raivattiin alkuvuonna auki ja
pohjustettiin lähes kaikilta osin kevään mittaan. Virkkalan kuntorata
perusparannettiin pohjustamalla aikaisemmin hyvin märät ja saviset kohdat
murskeella ja pintaan levitettiin kivituhka. Muut reittien osuudet jäivät
odottamaan vielä lopullista pintaansa. Olemassa olevia reittejä hoidettiin
murskaamalla aluskasvusto ja heinät joka kuukausi.
Nurmikentät saivat liikuntapaikkojen sulkemisen johdosta kaipaamaansa
lepoa ja kentät ehtivät lähteä hyvään kasvuun ennen kuin harjoitukset taas
alkoivat. Tennarin massakentät kevätkunnostettiin oman henkilöstön
voimin. Liikuntapaikkojen sulkemisesta johtuen resursseja saatiin
kohdennettua tennikseen ja kentät olivat nopeasti pelikunnossa. Harjun
yleisurheilukentälle tehtiin kenttäremontin jälkeen ensimmäinen ratapesu.
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Energian osalta syntyi säästöä verrattuna aikaisempiin
vuosiin, koska laitokset suljettiin normaalia aikaisemmin.
Esitys
Tj.

Hallitus päättää merkitä annetun toiminnallisen katsauksen hyväksyen
tietoon saatetuksi.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Taloudellinen puolivuotiskatsaus
LIIKKE 25.08.2020 § 47

Esitys
Tj.

Toimitusjohtaja Jukka Vienonen esittelee Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
tuloslaskelman ajalta 1.1.- 30.6.2020.

Hallitus päättää merkitä annetun puolivuotisraportin ajalta 1.1. 30.6.2020 hyväksyen tietoon saatetuksi.

Päätös
Hyväksyttiin.
----------------------------------Liitteet
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Sinikka Pohjala -stipendi
LIIKKE 25.08.2020 § 48
Sinikka Pohjala -stipendi esitetään myönnettäväksi tänä
vuonna neljännen kerran. Sen perusteissa todetaan; stipendi myönnetään
vuosittain keväällä sellaiselle lohjalaiselle liikuntajärjestölle, joka on
toiminnassaan menestyksekkäällä tavalla aktivoinut lohjalaisia lapsia ja
nuoria liikkumaan, löytänyt uusia ja innostavia tapoja lasten ja nuorten
liikunnan lisäämiseksi ja liikuntaan aktivoimiseksi. Toiminnan tulee tukea
myös liikuntatoimen strategisia päämääriä ja tavoitteita. Stipendi on
myönnetty seuraaville liikuntajärjestöille; Lohjan Seudun Soutajat ry (v.
2017), Lohjan Urhelijat/LoU Basket ry (2018) ja Sammatin Sampo ry
(2019).
Stipendiä esitetään myönnettäväksi liikuntajärjestölle, jonka toiminta tukee
vahvasti mm. Lohjan kaupunginvaltuuston asettamaa strategista tavoitetta;
Lohjan kaupunki haluaa olla Suomen paras pyöräilykaupunki vuonna 2021.
Tavoitteen saavuttamiseksi on laadittu pyöräilyn edistämisohjelma, jolle
kaupunki sai valtion avustusta. Edistämisohjelman teemoja ovat mm:
pyöräilyn infran parantaminen, harrastepyöräilyn edistäminen –
keskuksissa, maanteillä ja maastossa sekä pyörämatkailu. Pyöräilyn
edistämisellä halutaan parantaa hyvinvointia ja tukea elinkeinotoimintaa.
LLK Oy ja maastopyöräily- ja luontoliikuntaseura Lohja Trails ry toteuttivat
yhteistyöllä maastopyöräilyyn tarkoitetun ja siihen soveltuvan 8 kilometrin
mittaisen
merkityn
reitin
Harjun
urheilukeskuksen
maastoon.
Maastopyöräilyreitin suunnittelun ja toteutuksen hoiti sponsoreidensa
materiaalituella maastopyöräilyseura Lohja Trails ry, joka vastaa myös
reitin ylläpidosta. LLK Oy vastasi opastaulujen hankinnasta.
Reitti kulkee harjulla jo olemassa olevia polku-uria pitkin valtatie 25
molemmin puolin. Se alkaa Lohjan jäähallin kulmalta, kiertää vastapäivään
harjun pohjoispuolta Tynninharjulle ja harjun eteläpuolelta Meriturvan
ierestä takaisin jäähallille. Reitin suunnittelussa on otettu huomioon harjun
upea ja monipuolinen luonto. Ajoreitti on pidetty mahdollisimman
luonnonmukaisena. Se on tarkoitettu pyörällä ajamiseen. Reitin voi ajaa
läpi ilman suurta kokemusta maastopyöräilystä. Näin reitti soveltuu kaiken
ikäisille ja perheille. Reittilinjauksessa on käytetty polkuja, jotka kulkevat
käytetyimpien ulkoilu-urien ulkopuolella. Reitille on rakennettu erilaisia
teknisiä esteitä kiviä ja kaatuneita puita hyödyntäen. Lohjanharjun mtb-reitti
rakentuu kahdeksasta erilaisesta osasta.
Maastopyöräily on kasvava laji ja nyt rakennettu, 5.10.2019 käyttöön
vihitty, maastoon merkitty reitti, on Lohjalla laatuaan ensimmäinen.
Maastopyöräily on hyvä tapa tutustua lähiluontoon, pitää huolta omasta
fyysisestä kunnosta ja oppia uutta. Maastopyöräilyreitti on osa LLK Oy:n
ulkoliikuntapaikkoja ja toimii yhtiön lähiliikuntapaikkana.
Lohja Trails ry teki mittavan työn maastopyöräilyreitin saamiseksi Lohjalle.
Reitin suunnitteluun ja totutukseen käytettiin useita talkootyötunteja.
Jatkossakin reitin ylläpito edellyttää talkootyötä. Liikuntajärjestö on
järjestänyt eri ikäisille lohjalaisille maastopyöräilykursseja ja yhteislenkkejä
maastopyöräilyreitillä
unohtamatta
lajin
kilpailutoimintaa.Tehtyä
maastopyöräreittiä on käytetty jo koulujenkin toimesta liikuntatuntien
pitämiseen. Myös Lohja Trails on käyttänyt reittiä mm. nuorten MTBkurssilla eri harjoitteiden toteuttamisessa.
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Lohja Trails ry:n toiminta täyttää stipendille vaadittavat perusteet ja tukee
erittäin hyvin Lohjan kaupungin ja LLK Oy:n pyöräilyn sekä ulko- ja
lähiliikunnan edistämiselle asetettuja strategisia tavoitteita.
Stipendi luovutetaan Lohjanjärven Ympäripyöräilyn lähdön yhteydessä
lauantaina 12.9.2020 klo 14:00.
Esitys
Tj.

Hallitus päättää myöntää Sinikka Pohjala-stipendin (1000 €) vuonna 2020
Lohja Trails ry:lle.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Virkistysuimala Neidonkeitaan vuokraaminen Octopus Lohja ry:n
järjestämään Mustekalauinnit 2021 -uintikilpailuun
LIIKKE 25.08.2020 § 49

Esitys
Tj.

Lohjalainen uimaseura Octopus Lohja ry on hakenut toimitusjohtajalta
Virkistysuimala Neidonkeidasta oheistiloineen (allasosasto, pukuhuoneet,
kokoushuone,
terapia-altaan lähellä oleva suihkutila ja pukuhuone)
Mustekalauinnit 2021 -uintikilpailun käyttöön lauantaina 23.10.2021 klo
15.00 - 22.00.

Hallitus päättää
1) myöntää Virkistysuimala Neidonkeitaan Octopus Lohja ry:n järjestämän
Mustekalauinnit 2021 -uintikilpailun käyttöön lauantaina klo 15.00 - 22.00
sekä periä uimalan ja oheistilojen käytöstä yhteensä 1 200 € (alv. 0) ja
2) että kilpailuvarauksesta laaditaan allasmestari Heikki Kauppisen johdolla
käyttösopimus, jossa määritellään uimalan ja järjestäjän vastuut sekä
käyttöön liittyvät turvallisuusasiat.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Kuntosalitoiminnan järjestäminen tulevaisuudessa Saukkolassa
LIIKKE 25.08.2020 § 50

LLK:n hallitus on käsitellyt kuntosalitoimintaa Saukkolassa 12.9.2019 § 47
ja 19.11.2019 § 63 tarkoituksenaan valmistautua siihen, että Lohjan
kaupunki myy Saukkolassa osoitteessa Turuntie 803 sijaitsevan entisen
TVL:n varikkoalueella sijaitsevan kiinteistön, jossa toimii Lohjan
Liikuntakeskuksen hallinnoima kuntosali.
Lohjan
kaupunki
on
nyt
etenemässä
myyntiprosessissa
ja
palvelutuotantojohtaja Pasi Perämäen kanssa on keskusteltu, miten
kuntosalitoiminta tulisi Saukkolassa uudelleenorganisoida 1.1.2021 alkaen.
Kuntosalitoimintaa Saukkolassa on tarkoituksenmukaisinta jatkaa La Vidakuntosalissa jatkaen 19.11.2019 63:ssä päätettyä tapaa. Sen mukaan
asiakas maksaa kuntosalin käytöstä LLK Oy:n hinnaston mukaisesti ja La
Vidan salille kortin lunastaneista asiakkaista yrittäjä Mia Heinonen
laskuttaa LLK Oy:ltä ylimenevän osan. Tästä subventoinnista LLK:lle
aiheutuvat kustannukset katetaan Turuntien kiinteistöstöä säästyvistä
vuokrakustannuksista (18 481,21 €). Mikäli La Vidan yritystoiminta
kohteessa loppuu, on LLK:lla valmius jatkaa toimintaa kohteessa omana
toimintanaan.

Esitys
Tj.

Hallitus päättää
1) jatkaa kuntosalitoimintaa Saukkolassa yhteistyömallilla La Vidakuntosalin kanssa
2) sitoutua jatkamaan kuntosalitoimintaa Saukkolassa omana toimintanaan
mikäli La Vidan toiminta loppuu.

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

Ptk:n tark.

PÖYTÄKIRJA
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus

§ 51

7/2020

13

25.08.2020

Ojamon liikuntapuiston suunnittelu
LIIKKE 25.08.2020 § 51

Lohjan Liikuntakeskuksen hallitus käsitteli Ojamon liikuntapuiston tilannetta
2.10.2018 (§62). Ojamotalon allianssihanke vastaa koulun tontin
rakentamisesta ja siihen liittyvistä rakenteista. Ojamotalon rakentamisen
yhteydessä on keskusteltu myös koulun lähialueiden liikuntapalvelujen
parantamisesta. Koulun alueen läheisyydessä liikuntaan on tarkoitettu vain
hiekkakenttä, mutta ei muita liikuntafasiliteetteja.
LLK:n hallitus esittikin Lohjan kaupunginhallitukselle liikuntapuiston
(=tekonurmikenttän ja lähiliikuntapaikka) suunnittelun käynnistämistä ja
määrärahojen varaamista tulevien vuosien talousarvioon. Suunnittelu
käynnistyikin vuoden 2019 aikana Lohjan kaupungin projektipäälliikkö Matti
Peltosen johtaman työryhmän toimesta. Peltosen lisäksi työryhmään
kuuluivat arkkitehti Jalo Läspä sekä käyttäjien edustajina LLK:sta Toni
Ojala, Santtu Hägg ja Jukka Vienonen.
Oheisen suunnitelmaluonnoksen mukaisesti nykyisen hiekkakentän
kohdalle on suunniteltu täysimittainen (116 m X 74 m) tekonurmikenttä
aidattuna ja uudella valaistuksella varustettuna. Pukuhuonetarve
ratkaistaan koulun liikuntasalin pukuhuoneilla sekä kentän kaakkoiskulman
sijoitettavalla pukuhuonerakennuksella. Tämä rakennus toimii tällä hetkellä
koulun luokkatiloina ja muuttuu uuden koulun valmistumisen myötä
tarpeettomaksi. Se on muunneltavissa pukuhuonekäyttöön oheisen
suunnitelman mukaisesti. Tekonurmikenttä palvelisi lajeista lähinnä
jalkapalloa ja amerikkalaista jalkapalloa. Koulun välitunti- ja
liikuntatuntikäytössä sen merkitys on myös suuri, koska Ojamotalon
varsinaiset piha-alueet ovat todella pieniä.
Ojamon lähiliikuntapaikka sisältyy LLK:n hallituksen hyväksymään
lähiliikuntapaikkaohjelmaan ja sen "lippulaivaksi" on suunniteltu multigolfrataa. Lähiliikuntapaikan merkitys koululle on erittäin suuri tekonurmikentän
tapaan niin välituntien kuin liikunnanopetuksenkin kannalta. Huomattavaa
on, että lähiliikuntapaikasta on tarkoitus tulla koko Ojamon alueen
ympärivuotinen liikunnallinen olohuone ja asukkaiden kohtaamispaikka.
Edellä esitetyn johdosta onkin välttämätöntä, että Lohjan kaupunki
käynnistää kohteen toteutussuunnittelun välittömästi ja varaa ensi vuoden
2021
talousarvioon
investointimäärärahan
tekonurmikentälle
ja
lähiliikuntapaikalle. Näin mahdollistetaan, että liikuntapuisto on valmis
yht´aikaisesti koulun sisäliikuntatilojen kanssa.

Esitys
Tj.

Hallitus päättää esittää Lohjan kaupungin palvelutuotantolautakunnalle,
että se käynnistää välittömästi Ojamon liikuntapuiston suunnittelun ja varaa
sille tarvittavan määrärahan vuoden 2021 investointibudjettiin.

Päätös
Hyväksyttiin.
----------------------------------Liitteet
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Aloite Frisbeegolf-korin asentamisesta Aurlahteen
LIIKKE 25.08.2020 § 52

Mikko Palola on 7.7.2020 saapuneessa aloitteessaan esittänyt seuraavaa:
”Aurlahdessa on erittäin hyvin puisto/hiekkakenttä tilaa frisbeegolfkorille
puttiharjoittelua varten. Keskustan alueella ei ole ensimmäistäkään
frisbeegolfkoria jossa voisi harjoitella putteja vaan kaikki ovat keskustan
alueen ulkopuolella. Mikäli kaupunki voisi korin järjestää ja asentaa
rannalle niin se olisi erittäin kiva lajien harrastajien kannalta. Muissa
kunnissa on todella hyvin tämä oivallettu ja harjoituskoreja on ripoteltu joka
puolelle että kaikilla olisi tasapuolisesti mahdollista käydä harjoittelemassa.
Lajin harrastajamäärät ovat todella kovassa kasvussa ja käyttäjiä korille
löytyy varmasti paljon. Kaupungille investointina tämä on erittäin pieni erä
mutta tehokas keino lisätä Aurlahden vetovoimaa.”
Frisbeegolf on harrastajamäärältään jatkanut kasvuaan viime vuosina.
Kasvu on saanut tänä keväänä vielä merkittävämmän piikin, kun
vaihtoehtoa liikuntaharrastukselle on jouduttu etsimään ulkoa suljettujen
tilojen vuoksi. Lohjalla on kokonaisuutena hyvä mahdollisuus harrastaa
lajia. Lohjalta löytyy kaksi täysipitkää 18-väyläistä rataa, kaksi 9-väyläistä
rataa, sekä useiden koulujen yhteydessä on nuoremmille soveltuvia 1-4väyläisiä ratoja. Lisäksi neljästä kirjastosta on mahdollista lainata kiekkoja,
mikä madaltaa entisestään kynnystä aloittaa lajin harrastaminen.
Maantieteellisesti radat jakautuvat monipuolisesti kaupunkiin. Useissa
kaupungeissa koreja on pystytetty keskusta-alueilla sijaitseviin puistoihin.
Aurlahteen voisi toteuttaa alueen, joka soveltuisi kaikille rannassa
vieraileville hyväksi ranta-aktiviteetiksi.
Sijainti voisi olla hiekkakentän vierellä sijaitsevalla nurmialueella. Alue olisi
ympyrän muotoinen, halkaisijaltaan noin 20 metriä. Kori sijoitettaisiin
alueen keskelle ja maahan merkittäisiin kehät metrin välein, kymmeneen
metriin saakka. Merkitseminen on mahdollista toteuttaa monella tavalla,
esimerkiksi hakkeella. Alueella olisi mahdollista toteuttaa erilaisia
leikkimielisiä pelejä, sekä harjoitella putteja eri etäisyyksiltä. Alueen
lopullinen suunnittelu tulisi toteuttaa yhteistyössä puutarhureiden kanssa ja
toteutustapa määrittää lopulliset kustannukset. Korin hinta on noin 400
euroa ja toteutustavasta riippumatta edullinen kokonaisuus lisäämään
Aurlahdessa viihtymistä.

Esitys
Tj.

Hallitus päättää esittää palvelutuotantolautakunnalle määrärahan
varaamista ko. hanketta varten.

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

Päivi Kuitunen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.17.

Ptk:n tark.

PÖYTÄKIRJA
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus

§ 53

7/2020

25.08.2020

Tiedotusluontoiset asiat
LIIKKE 25.08.2020 § 53

1) Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat avustusjakosäännön mukaiset
liikunnan tukipäätökset (päätöspäivä, päätösnumero, saaja):
Kohdeavustus:
- 12.8.2020 nro 16/20 Gunnarlan Maja ry
- 12.8.2020 nro 17/20 Virkkalan Kiri ry
Stipendi:
- 12.6.2020 nro 13/20 Reko Patinen
- 4.8.2020 nro 14/20 Mari Karhu
- 4.8.2020 nro 15/20 Marla Sinisaari
Sponsorointi:
-

Esitys
Tj.

Hallitus merkitsee hyväksyen tietoon saatetuksi.

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

Ptk:n tark.
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