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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
LIIKKE 26.05.2020 § 23

Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hyväksyttiin.
---------------------------------------
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Pöytäkirjan tarkastajat
LIIKKE 26.05.2020 § 24

Esitys Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kaj Sundqvist ja
Hannu Makkonen.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Makkonen ja Pirjo Savolainen.
----------------------------------
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LLK Oy:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2020
LIIKKE 26.05.2020 § 25 Lohjan kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto nimesi

kokouksessaan 20.6.2017 seuraavat ehdokkaat Lohjan Liikuntakeskus
Oy:n hallituksen jäseniksi:

Jäsen    Henkilökohtainen varajäsen
 Markku Saarinen   Jari Mettomäki
 Juha Heinänen  Helena Andreou
 Antti Heiskanen  Heikki Turkki
 Päivi Kuitunen  Pauliina Vastamäki
 Kaj Sundqvist  Marja-Terttu Pokkinen
 Hannu Makkonen  Annakaisa Miinalainen
 Pirjo Savolainen  Erkki Sohl
 Laura Skaffari  Sanna Benamar
 Noora Kuusisto  Laura Savolainen
 virkamiesedustaja Henri Partanen virkamiesedustaja Hanna-Maria
    Grandell

 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsi 17.4.2019
edellämainitut ehdokkaat hallitukseen ja he ovat toimineet Lohjan
Liikuntakeskus Oy:n hallituksen jäseninä kaudella 2019 - 2020.

 Yhtiöjärjestyksen 6 §:n toisen kohdan mukaan "hallituksen jäsenten ja
varajäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta ja toimikausi kestää
valitsemisesta lukien seuraavaan tällaiseen varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka".

 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsi 29.4.2020
hallitukseen kymmenen (10) varsinaista jäsentä ja heille kymmenen (10)
henkilökohtaista varajäsentä.

 Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen
 Markku Saarinen  Jari Mettomäki
 Juha Heinänen  Helena Andreou
 Antti Heiskanen  Heikki Turkki
 Päivi Kuitunen  Pauliina Vastamäki
 Kaj Sundqvist  Marja-Terttu Pokkinen
 Hannu Makkonen  Annakaisa Miinalainen
 Pirjo Savolainen  Erkki Sohl
 Sanna Benamar  Katja Husso
 Noora Kuusisto  Laura Savolainen
 Henri Partanen  Sara Rautiainen

Esitys 
Tj. Hallitus merkitsee Lohjan Liikuntakeskus Oy:n yhtiökokouksen päätöksen

tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.

 Juha Heinänen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo
16.03.

-----------------------------------



PÖYTÄKIRJA 5/2020 6

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus § 26 26.05.2020

Ptk:n tark.

Toiminnallinen katsaus 1. vuosikolmannes
LIIKKE 26.05.2020 § 26 Leudon talven myötä talviliikuntaolosuhteet jäivät tällä kaudella lähes

kokonaan toteutumatta. Ulkojäitä jäädytettiin kahteen otteeseen, mutta
luistelemaan pääsi vain parina päivänä, latuja ei saatu lainkaan.
Talviliikuntamahdollisuuksien puuttuminen lisäsi kaikkien sisäliikuntatilojen
käyttöä, erityisesti kasvua näkyi Neidonkeitaalla. Tammi-helmikuussa
kävijöitä oli 9 000 enemmän kuin vuonna 2019. Uimahallissa kasvu
ruuhkautti tilat aiheuttaen viikonloppuisin avainten loppumisen pukutiloista,
myös kuntosalilla oli todella vilkasta. Runsas käyttöaste sisäliikunnassa
näkyi selkeästi kohonneissa energiankulutuksissa verrattaessa
tavanomaiseen. Kaukolämmön osuus oli hieman normaalia alhaisempi
leudon talven johdosta.

 Talvitapahtumien osalta voitiin toteuttaa vain sisälle suunnitellut
tapahtumat  (Tenavatohinat, Nappihankkeen liikuntakokeilu erityisnuorille
ja Kynttiläuinnit). Jääkarusellitapahtuman suunnittelussa oltiin mukana,
mutta jääolosuhteen puuttuessa itse tapahtumaan ei päästy osallistumaan.

 Tammikuussa käynnistettiin Haikarin saunalla kaikille avoin talviuintivuoro
maanantaisin klo 16.00 - 21.00. Tilat vuokrattiin Lohjan seudun ladulta ja
toimintaa pyörittämään lähti Lohja Lionesses. Uintivuorosta saatiin paljon
kiitosta ja osallistujia oli keskimäärin 65 / kerta. Ennen liikuntatilojen
sulkeutumista ehdittiin uida 9 kertaa.

 Uutena toimintana käynnistyi tammikuussa jo syksyllä liikkeelle lähtenyt
Mars-Mars -projekti. Kutsuntojen yhteydessä ilmeni valtakunnallisestikin
tuttu ilmiö, huonokuntoisuuden takia monelle annettava lykkäys
palveluksesta. Tästä lähti ajatus käynnistää Lohjallekin Suomen armeijan
Mars-Mars -ohjelma, jossa pyritään kunnonkohotukseen. Mukaan lähti 12
eritaustaista poikaa ja 2 tyttöä. Projekti kestää syyskuun loppuun ja sitä
toteutetaan Nuori-Lohjan etsivän nuorisotyön ja LLK Oy:n yhteistyönä.
Maaliskuun puolivälistä alkaen kokoontumiset keskeytyivät ja osallistujia
on pyritty motivoimaan videomateriaalein ja yhteisen Whats-App -ryhmän
kautta.

 Vakiovuorohaku kausille 2020 - 2021 ja 2021 - 2022 päättyi 16.2.2020.
Hakemuksia sisäliikuntatiloihin tuli määräaikaan mennessä 345
(edellisessä haussa 330). Haut keskittyivät aiempien vuosien tapaan
maanantai-torstai-iltoihin. Lisähaasteita aiheutti Ojamon koulun
liikuntasalin poistuminen käytöstä vuoden 2020 lopussa. Sen myötä 30
harjoitustunnille tuli löytää aika muista liikuntatiloista. Harjun kouluun nyt
myönnetyt vuorot siirtyvät maaliskuusta 2021 valmistuvan Laurentius
-koulun liikuntasaliin.

 Saukkolan lähiliikuntapaikan suunnittelutyö eteni kilpailutusvaiheeseen,
joka päättyi 9.4.2020. Tarjouksensa jättivät Leikkiset Oy, Puuha Group Oy
ja Lappset Group Oy. Lähiliikuntapaikka tullaan sijoittamaan Saukkolan
keskustan pohjoispuolella sijaitsevaan  Myyränpuistoon ja kilpailutuksen
tuloksena toteuttajaksi valittiin Leikkiset Oy. Valinta saavuttaa
lainvoimaisuuden 14.5.2020.

 Voimaa vanhuuteen -hankkeen puitteissa käynnistyi
Vertaisohjaaja-koulutus maaliskuun alussa, mukana oli 12 koulutettavaa.
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Kokoontumisia ehti olla kaksi ennen Koronan aiheuttamien poikkeusolojen
alkamista ja kurssin keskeytymistä.

 Maailmanlaajuisesti vallitseva COVID-19-epidemia alkoi vaikuttaa Lohjan
Liikuntakeskus Oy:n toimintoihin maaliskuun 2020 alkupuolella.
Asiakasmäärät alkoivat vähentyä ja siivoustoimenpiteitä alettiin
tehostamaan. Torstaina 12.3.2020 LLK Oy:n johtoryhmä nimitti yritykseen
koronaviruksen varautumisryhmän ja perjantaina 13.3.2020 ryhmä päätti
lopettaa kaikki ryhmäliikunnat. Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti
kaikki Lohjan Liikuntakeskus Oy:n liikuntatilat suljettiin tiistaista 17.3.2020
alkaen.  Tästä alkaen liikuntapalveluiden henkilöstöä pyrittiin työllistämään
pääasiassa etätyössä ja osa henkilöstöä jäi käyttämään jäljellä olevia
lomiaan. Maanantaina 30.3.2020 Valtioneuvosto linjasi, että tämä
poikkeustila kestää 13.5.2020 asti eli liikuntatilojen sulku jatkui.
Liikuntapaikat aloittivat liikuntakiinteistöillä nopeutetulla valmistelulla
kesälle suunnitellut remontit ja huollot. Remontit aikataulutettiin niin, että
uimahalli ja Tennari on mahdollista avata heti kun siihen annetaan lupa.
Jäähallin remontti käynnistyi etupainotteisesti. Uuteen kaukaloon saatiin
kaksi tarjousta. Tarjoajia olivat Vepe Oy ja Raita Sport Oy. Kilpailutuksen
voitti Raita Sport Oy.   

 Yhtiössä käynnistyivät YT-neuvottelut 15.4. poikkeusolojen aiheuttaman
vähentyneen työmäärän vuoksi ja 20.4. LLK Oy:n hallitus päätti
henkilöstön lomauttamisesta. 27.4. alkaen liikuntapalveluiden henkilöstö
siirtyi lähes kokonaisuudessaan oman valintansa mukaan joko lomalle tai
lomautukselle, 3 henkilöä liikuntapalveluista  siirtyi Ikääntyneiden
palveluihin 8 viikon määräaikaisella työsopimuksella. Liikuntapaikoilla
henkilöstö jäi lomille vuoroviikoin, siten että ulkoliikuntapaikat ja laitosten
remontit saatiin jouhevasti hoidettua.

Esitys 
Tj. Hallitus päättää merkitä annetun toiminnallisen katsauksen hyväksyen

tietoon saatetuksi.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Taloudellinen katsaus 1. vuosikolmannes
LIIKKE 26.05.2020 § 27 Toimitusjohtaja Jukka Vienonen esittelee Lohjan Liikuntakeskus Oy:n

tuloslaskelman (= 1. vuosikolmannesraportin ajalta 1.1. - 30.4.2020).

Esitys 
Tj. Hallitus päättää merkitä annetun vuosikolmannesraportin ajalta 1.1. -

30.4.2020 hyväksyen tietoon saatetuksi.

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

Liitteet LLK yhteenveto 1-4/2020
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Lohjan harjun alueen ja Neidonkeitaan alueen kehittämishanke
LIIKKE 26.05.2020 § 28 Lohjan kaupungin elinvoimajohtaja Pekka Puistosalo on 29.4.2020 tehnyt

hankintapäätöksen Neidonkeitaan toteutettavuusselvityksen tilaamisesta
Finesco Capital Oy:ltä hintaan 40.000 euroa (alv 0 %). Lohjan
Liikuntakeskuksen osuus hankinnasta olisi 10.000 € ja
Luksia-koulutuskuntayhtymän samoin 10.000 €. Lohjan kaupungin osuus
on 20.000 €.

 Osapuolten tavoitteena on selvittää yhteistyössä harjun ja Neidonkeitaan
alueen soveltuvuutta kannattavalle ja vetovoimaiselle hotellitoiminnalle,
paikalliselle viihde- ja liikuntapalveluille sekä asuntorakentamiselle, jolle
haetaan myös vaihtoehtoisia lisäalueita. Samalla selvitetään
Neidonkeitaan ja Lohjanjärven Aurlahden yhteyttä sekä Aurlahden
palvelujen kehittämistä vetovoimaiseksi palvelukokonaisuudeksi

 Lohjan kaupunki on yhdessä Lohjan Liikuntakeskus Oy:n kanssa
valmistellut Neidonkeitaan uimahallin peruskorjausta sekä sen kehittämistä
monipuoliseksi virkistysuimalaksi.

 Luksian harjun kampusalueelle jää kampusalueen uudisrakentamisen ja
saneerauksen seurauksena tyhjilleen ja vaille käyttötarkoitusta ns.
metallihalli, jonka kohdalle olisi mahdollista esimerkiksi toteuttaa
kerrostaloja järvinäköaloilla.

 Finesco laatii Hankkeesta Toteutettavuusselvityksen yhteistyössä
hankkeen muiden osapuolten kanssa.

 Toteutettavuusselvityksen laatimiseksi Finesco
 -suunnittelee Hankkeen palvelukokonaisuuden
 -arvioi hankkeeseen liittyvän asuntorakentamisen määrän vaihtoehtoisilla

sijainneilla
 -kartoittaa hankkeen potentiaaliset käyttäjät ja arvioi niiden tilantarpeen

sekä liikevaihtopotentiaalin
 -tekee karkean kustannusarvion hankkeessa tarvittavan

uudisrakentamisen kustannuksista
 - tekee alustavat tunnustelut operaattorien mielenkiinnosta hankkeeseen
 -valmistelee koko hankkeen kannattavuuslaskelman eriteltynä itse Hanke

sekä sen tueksi tarvittava asuntorakentaminen
 -laatii alustavat luonnokset rakentamisen toteuttamisesta

 Toteutettavuusselvityksen sisältönä on yleinen näkemys hankkeen
toteutettavuudesta sisältäen liikeidean, käyttäjäpotentiaalin,
toteuttamismallin sekä ylätason kannattavuuslaskelman. Selvitys ei sisällä
kilpailija-analyysia, arkkitehtiluonnoksia eikä hankesuunnitelmatason
aineistoa.

Esitys 
Tj. Hallitus päättää varata 10.000 € Neidonkeitaan toteutettavuusselvityksen

kustannuksiin ja nimittää LLK:n toimitusjohtajan edustamaan yhtiötä
hankkeen ohjausryhmässä.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Liikuntatoimen vuokra-avustushakemukset 2020
LIIKKE 26.05.2020 § 29 Liikuntakeskus Oy käynnisti vuonna 2014 avustusten uudistustyön, joka

pohjautuu kaupunkistrategiaan ja siihen liittyvään hallituksen hyväksymään
liikunnan kehittämisohjelmaan. Hallituksen (24.11.2014 § 53) nimeämä
työryhmä valmisteli avustusuudistusta vuoden 2015 ajan.

 LLK Oy:n hallitus hyväksyi avustusjakosäännön ja siinä esitetyt
avustusmuodot jakoperusteineen 23.11.2015 kokouksessaan. Avustukset
astuivat voimaan 1.1.2016 alkaen.

 Liikuntatoimen avustusjakosäännön kohdan 3.3 Kunnallisen
liikuntapaikkaverkoston ulkopuolisten liikuntapaikkojen tukemisen, kohdan
3.3.1 vuokra-avustukset valmistelee ja esittelee Lohjan Liikuntakeskus
Oy:n hallitus ja niistä päättää Lohjan kaupungin vetovoimalautakunnan
kaupunkisisältöjaosto.

 Vuokra-avustukseen ovat oikeutettuja ensisijaisesti lohjalaiset järjestöt,
joille ei ole tarjolla harrastamansa lajin kunnallisia harjoitustiloja lainkaan
tai niitä ei ole tarjolla riittävästi.

 LLK Oy:n vuoden 2020 talousarvioissa on kunnallisen
liikuntapaikkaverkoston ulkopuolisten liikuntapaikkojen tukemiseen varattu
65 000 euroa. Avustusmäärä jaetaan vuokra-avustusta (54 167 €) ja
investointiavustusta (10 833 €) hakeneiden kesken.

 Kulttuuripalveluiden, sosiaali- ja terveyslautakunnan ja liikuntatoimen
yhteinen avustuskuulutus julkaistiin 11.3.2020 virallisissa ilmoituslehdissä
(Karkkilan tienoo-, Länsi-Uusimaa-, Ykkös-Lohja ja Västra Nyland
-lehdissä). Lisäksi vuokra-avustuksen hakemisen mahdollisuudesta
ilmoitettiin LLK Oy:n sosiaalisessa mediassa ja liikuntakeskuksen
järjestötiedotteessa.

 Määräaikaan 30.4.2020 mennessä yhtiölle jätettiin seitsemäntoista (17)
hakemusta. Kolme (3) hakijaa ei täyttänyt hakemukseen oikeutettuja
kriteereitä, koska kunnallisia tiloja on riittävästi tarjolla viikkotunteina.
(Sporttikeskus Tennarin Tatamisali & Ojaniitun tekonurmi).

 Yhteenvetotaulukko liikuntajärjestöjen hakemuksista on liitteenä. Taulukon
kunnallisen käyttöasteen kertoimina on käytetty 1:stä, kun ko. seuran
harrastaman lajin kunnallisia liikuntatiloja ei ole tarjolla lainkaan ja 0,5:tä,
jos niitä ei ole tarjolla riittävästi. Tiloja ei ole tarjolla riittävästi, kun
vastaavan kunnallisen tilan käytettävissä oleva tuntimäärä ajalla ma-pe klo
17-22 ja la-su klo 9-22, jää alle 14 % 51 käyttötunnista. Mikäli hakijan
harrastaman lajin kunnallisen tilan käyttöaste jää alle 86 % 51
käyttötunnista em. aikana, ei hakija ole oikeutettu vuokra-avustukseen,
taulukon kerroin on 0.
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 Kerrointa 0,75 on käytetty, kun hakijalla on käytössään muita subventoituja
tiloja, mutta tilat eivät kuitenkaan täysin vastaa tarvetta ja kerrointa 0,625
on käytetty, mikäli vastaavia tiloja on käytössä Lohjalla (esim. Kuplahalli ei
ole täyskäytössä). Kerrointa 0,25 on käytetty Lohjan Salibandy ry:n
kohdalla, koska seura joutuu siirtämään yo-kirjoitusten vuoksi
harjoitustoimintaansa Lukiosalista Kisakallion harjoitushalliin.

 Liikuntajärjestöjen hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa.

Esitys 
Tj. Hallitus päättää

 1) Esittää Lohjan kaupungin vetovoimalautakunnan
kaupunkisisältöjaostolle liikuntatoimen 54167 € vuokra-avustusten
myöntämisestä liikuntajärjestöille kaudelle 2020-2021 seuraavasti

Järjestö  Tila   Avustus €

Akroteam Lohja Ry.  Kisakallion urheiluopisto, harjoitushalli 3948,76
FC Saukkolan Pallo ry  Kisakallion tekonurmi  0
FC Saukkolan Pallo ry  Muijalan kuplahalli  596,32
Harjun Kiekko ry.  Kisakallion urheiluopisto, jäähalli 812,27
Harjun Kiekko ry.  Nummelan jäähalli 1 (Esbecon) 5009,63
Harjun Kiekko ry.  Nummelan jäähalli 2 (OP halli) 2773,29
Lohjan Kamppailukeskus ry Lohjan Kamppailukeskus  0
Lohjan Naisvoimistelijat ry  Kisakallion taitosali, volttimonttu,  

 peilisali ja harjoitushalli  1072,57
Lohjan Pallo Ry  Muijalan Kuplahalli  11334,01
Lohjan Salibandy ry  Kisakallio, Susi center ja pallohalli 827,64
Lohjan Seudun Moottorikerho Ry. Rajakorven rata "Wallin monttu" 2200,63
Lohjan Ratsastajat Ry  Laakspohjan kartano, maneesi ja  

 ulkokentät   713,98
St. Laurence Golf ry  Talvihalli   409,82
Urheiluseura Lohja Fast&Furious Lohja Fast&Furious treenisali 2753,46
Virkkalan Tarmo ry  Kisakallion tekonurmi  0
Virkkalan Tarmo ry  Inkoon Aktia areena  967,18
Voimisteluklubi Lohja ry  VK-Lohja telinesali Vappulantie 20747,43

 2) todeta, että vuokra-avustukset maksetaan vetovoimalautakunnan
kaupunkisisältöjaoston päätöksen mukaisesti seurojen ilmoittamille
pankkitileille joulukuussa.

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

Liitteet Yhteenveto vuokra-avustushakemuksista 2020
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Kesän sisäliikunnan vakiovuorot
LIIKKE 26.05.2020 § 30 LLK Oy:n hallituksen hyväksymän liikuntatoimen vakiovuorojen

jakosäännön mukaisesti kesän sisäliikunnan vakiovuoroista päättää LLK
Oy:n hallitus ja vakiovuorot myönnetään aina erikseen keskitetysti.

 Hakuajan mukaan Lohjan liikuntahallien ja – salien kesän vakiovuorot tuli
hakea 1.3.2020 – 22.3.2020 välisenä aikana. Vakiovuorohakua jatkettiin
19.4.2020 asti maaliskuussa alkaneen koronaepidemian vuoksi.
Vakiovuorohaun pidentämisestä tiedotettiin yhtiön nettisivuilla,
järjestötiedotteessa ja Länsi-Uusimaa lehdessä.

 Lohjan sisäliikunnan kesäkausi on ajalla 1.6.2020 – 9.8.2020.
Koronaepidemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi käyttöajan muutokset ovat
mahdollisia, seurataan valtioneuvoston linjauksia. Vuorot tullaan
keskittämään perinteisesti Sporttikeskus Tennarin tiloihin sekä
hakemusten mukaan mahdollisesti muihin sisäliikuntatiloihin.

 Hakeminen tapahtui sähköisesti ja määräaikaan 19.4.2020 mennessä
hakemuksia jätettiin 18 kappaletta. Vastaavasti vuonna 2019 kesälle
hakemuksia jätettiin 42 kappaletta.

 Esitys sisäliikunnan kesävuoroiksi on liitteessä. Vakiovuorot esitetään
myönnettäväksi Sporttikeskus Tennarin, Järnefeltin ja Perttilän
liikuntahalleille ja Harjun liikuntasaliin. Järnefeltin ja Perttilän
vakiovuorokäyttöä puoltaa se, että hallien kuntosalit ovat avoinna kesällä
ja näiden sekä hallien kulunvalvonta tapahtuu avainkorteilla (älykortit).

Esitys 
Tj. Hallitus päättää hyväksyä kesän 2020 sisäliikuntatilojen vakiovuorot liitteen

mukaisesti

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

Liitteet Kesän 2020 sisäliikunnan vakiovuorot
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Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus § 31 26.05.2020

Ptk:n tark.

Virkistysuimala Neidonkeitaan ja Sporttikeskus Tennarin
kesäaukioloajat 2020
LIIKKE 26.05.2020 § 31 Neidonkeitaalla on jo kolmena edellisenä kesänä supistettu uimalan

aukioloaikoja touko-kesäkuussa asiakasmäärien vähentyessä lähes
kolmannekseen talvikuukausista. Asiakaskyselyn pohjalta käyttöön otetut
kesäaukioloajat (ma, ke, to klo 12.00 - 20.00 ja ti, pe klo 6.00 - 18.00, sekä
la, su 10.00 - 15.00 ) ovat toimineet hyvin, viikonloput ovat kuitenkin olleet
kesän hiljaisimpia ajankohtia.

 Tulevana kesänä Neidonkeidas on mahdollista pitää auki 1.6.2020 alkaen
läpi kesän, koska kaikki uimalaan liittyvät korjaustoimenpiteet on saatu
tehtyä koronaepidemian aiheuttaman sulun aikana. Esitys on, että
kesäkuussa uimahalli palvelee juhannukseen asti arkipäivisin ma, ke, to
klo 12.00 - 20.00, ti, pe klo 6.00 - 18.00 ja la klo 10.00 - 18.00. Näillä
aukioloajoilla pyritään tarjoamaan uintimahdollisuus kaikille
käyttäjäryhmille, huomioiden myös mahdolliset rajoitukset kävijämäärissä.
Seurauintien tapahtuessa aukioloaikojen ulkopuolella optimoidaan tilojen
hallittu käyttö. Sunnuntaiaukiolo rajoitetuilla kävijämäärillä ei ole korkeiden
henkilöstökustannusten takia järkevää toteuttaa.

 22.6. – 9.8.2020 uimala on avoinna arkipäivisin ma, ke, to klo 12.00 -
20.00, ti, pe klo 6.00 -  18.00, viikonloppuisin suljettu. Näin pyritään
turvaamaan henkilöstöresurssi läpi kesän lomien jaksotuksilla.

 Sporttikeskus Tennarin kesäaukioloajat 1.6. - 9.8.2020 on suunniteltu
edellisten kesien tapaan arkisin ma-pe klo 12.00 - 20.00, viikonloppuisin
suljettu.

 Sekä Neidonkeitaan että Tennarin kuntosalit palvelevat aukioloaikojen
lisäksi avainkorttiasiakkaita kaikkina päivinä normaalisti klo 5.15 - 23.00.

Esitys 
Tj. Hallitus päättää hyväksyä esitetyt Virkistysuimala Neidonkeitaan ja

Sporttikeskus Tennarin kesäaukioloajat.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus § 32 26.05.2020

Ptk:n tark.

Syksyn 2020 kokousaikataulu
LIIKKE 26.05.2020 § 32 Hallitus on kokoontunut pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Keskustelun

pohjalta valitaan yksi kokouspäivä elo-, syys-, loka- ja joulukuulle.
Kokousten yhteydessä voidaan myös tutustua lohjalaisiin
liikuntapaikkoihin, seurojen ja yhdistysten toimintaan tai käydä muilla
paikkakunnilla referenssikohteissa.

Esitys 
Tj. Hallitus päättää, että

 1) syyskaudelle valitaan neljä kokousajankohtaa.
 Tiistai 25.8.2020
 Tiistai 22.9.2020
 Tiistai 27.10.2020
 Tiistai 15.12.2020

 2) mikäli kokousta valmisteltaessa käy ilmi, että toimitusjohtajan
näkemyksen mukaan kokouksen järjestäminen ei ole tarpeellista, on
toimitusjohtajan oikeus perua kohdassa 1. mainittu kokous.

 3) kokouksen esityslista julkaistaan portaalissa viisi päivää ennen
kokousta.

 4) hallituksen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistumasta
kokoukseen pyydetään häntä ilmoittamaan asiasta hyvissä ajoin
sihteerille, jolloin sihteeri kutsuu varajäsenen paikalla.

Päätös Hyväksyttiin.

 Lisäksi päätettiin pitää kevätkaudella vielä yksi ylimääräinen kokous
maanantaina 15.6.2020 klo 15.00.

-----------------------------------
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Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus § 33 26.05.2020

Ptk:n tark.

Tiedotusluontoiset asiat
LIIKKE 26.05.2020 § 33 1) Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat avustusjakosäännön mukaiset

liikunnnan tukipäätökset (päätöspäivä, päätösnumero, saaja):

 Kohdeavustus:
 - 29.4.2020 nro 6/20 Eläkeliiton Nummen yhdistys ry
 - 29.4.2020 nro 7/20 Uudenmaan AVH-yhdistys

 Stipendi:
 -

 Sponsorointi:
 - 29.4.2020 nro 5/20 Janika Itkonen (hylätty)

Esitys 
Tj. Hallitus merkitsee tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuksi.

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


