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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
LIIKKE 15.12.2020 § 67
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Pöytäkirjan tarkastajat
LIIKKE 15.12.2020 § 68
Esitys

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Henri Partanen ja Antti
Heiskanen.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Lohjan Liikuntakeskus Oy:n talousarvio vuodelle 2021
LIIKKE 15.12.2020 § 69
Vuoden 2021 pohjana on kaupungin LLK:lle myöntämä konserniavustus.
Lohjan kaupunginvaltuuston päätösesityksessä (valtuusto 16.12.2020)
esitetään
avustuksen
pysyvän
samana
kuin
vuonna
2020.
Konserniavustuksen suuruus on 4.034.427 €. Konserniavustus koostuu
vuokrakompensaatiosta 2.031.329 €, jonka LLK Oy maksaa vuokrina
takaisin kaupungille sekä tuesta liikuntapalveluiden tuottamiseen. Tämän
tuen suuruus vuonna 2021 on 2.003.071 €.
LLK:n vuotta 2021 leimaa koronapandemiasta aiheutuva epävarmuus.
Vaikka vuonna 2021 ei olisikaan viranomaisten asettamia liikuntapaikkojen
sulkuja, niin erityisesti uimahalli ja kuntosalit tulevat kärsimään
kävijäkadosta. Tämä luonnollisesti tulee vaikuttamaan negatiivisesti
erityisesti Neidonkeitaan liikevaihtoon. Neidonkeitaan tulo-odottamaa on
laskettu vuoden 2020 talousarvioon verrattuna 300.000 €:lla.
Liikuntakeskuksen yhteistulojen on arvioitu tulevana vuonna laskevan
276.000 €:lla. Arvioidut tulot yhteensä ovat 5.651.000 €. Yhtälö edellyttää
luonnollisesti lisätuloja muilta liikuntapaikoilta. Tämä on täysin realistista
liikuntapaikoilla, joiden käyttö jatkuu koronasta huolimatta ja joiden taksoja
on mahdollista tarkistaa. Tarkoituksenmukaisinta on, että uudet taksat
astuvat voimaan uuden toimintakauden käynnistyessä elokuussa 2021.
Ihmisten
liikuntakäyttäytymisessä
vastaavasti
vastikkeettomien
ulkoliikuntapalveluiden kysyntä tullee edelleen kasvamaan. Tämä
luonnollisesti aiheuttaa painetta ulkoliikuntapalveluiden ja -olosuhteiden
kehittämiselle ja ylläpidolle. Tämän vuoksi ulkoliikunnan määrärahat on
budjetoitu vuoden 2020 tasolle huolimatta säästöpaineista. Poistojen
määrän kasvaessa 17.000 €:lla LLK tavoittelee 293.000 €:n säästöjä
vuonna 2021. Liiketoiminnan muissa kuluissa tavoitteena on 232.000 €:n,
materiaaleissa ja palveluissa 40.000 €:n ja henkilöstökuluissa 21.000 €:n
säästöt. Liiketoiminnan muissa kuluissa suoraa avustamista vähennetään
127.000 €:sta 108.000 €:oon.
LLK:n vuosisuunnitelma ja kustannuspaikkakohtainen käyttösuunnitelma
laaditaan tammi- helmikuussa 2021 olettaen, että tietoisuus
koronapandemian vaikutuksista vuodelle 2021 lisääntyy.
Liitteenä kustannuspaikka- ja tiliryhmäkohtainen talousarvio.
Esitys
Tj.
Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen esityksen yhtiön vuoden 2021
talousarvioksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
----------------------------------Liitteet
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Käyttämättömien liikuntatilojen varaaminen 15-17-vuotiaiden
käyttöön
LIIKKE 15.12.2020 § 70

Lohjan Liikuntakeskus Oy sisäliikuntatilojen vakiovuorokausi käynnistyi
10.8.2020. Kauden aikana 18-vuotta täyttäneillä on ollut mahdollista varata
yksittäisvuoroja ja vakiovuoroja Lohjan Liikuntakeskuksen hallinnoimista
sisäliikuntatiloista.
Lisäksi MoreMove -liikuntakortilla voi käyttää
Sporttikeskus Tennarin vapaita vuoroja Tennarin aukioloaikoina, koska
tilassa on asiakaspalveluhenkilökunta paikalla. Halutessaan käyttää
liikuntasalien vapaita vuoroja nuorilla täytyy olla yli 18-vuotias
vastuuhenkilö.
MoreMove-ikäiset nuoret ovat toivoneet mahdollisuutta käyttää
liikuntatilojen vapaana olevien vuoroja. Vapaiden vuorojen avaaminen
nuorille vastikkeetta tukee Lohjan Liikuntakeskuksen strategiaa nuorten
omaehtoisesta liikunnasta. Omatoiminen harrastustoiminta eri lajeissa on
lisääntynyt ja tilojen avaaminen nuorille mahdollistaisi tätä toimintaa ja
vähentää alueellista eriarvoisuutta. Lisäksi tyhjien vuorojen mahdollinen
varaaminen lisää tilojen käyttöastetta.
Vakuutusyhtiöt edellyttävät, että ns. vuokrasopimuksen voi tehdä vain 15vuotta täyttäneen henkilön kanssa. Näin ollen käyttö tulee rajata 15-17vuotiaiden ikäryhmään. Jokainen osallistuja vastaa tahallaan tai
huolimattomuudella aiheuttamistaan vahingoista.
Käyttämättömien liikuntatilojen varaaminen tulisi MoreMove -liikuntakortin
lisäpalveluksi. Kortin oston yhteydessä nuoren huoltaja allekirjoittaa
sopimuksen 15-17-vuotiaan nuoren käyttöoikeudesta tilojen varaamiseen.
Varaaminen olisi mahdollista omalle MoreMove -liikuntakortille puhelimitse
tai fyysisesti Sporttikeskus Tennarin asiakaspalvelupisteeseen aikaisintaan
24 tuntia ennen vuoron alkamista. Varattavina tiloina olisivat liikuntahallit ja
liikuntasalit, joihin pääsee kulkukortilla.
Nuorten mahdollisuus käyttää tiloja tekisi Lohjasta valtakunnallisesti
edelläkävijän asiaan suhteen. Tiedossamme ei ole mitään muita kuntia,
jossa tämänkaltainen käyttö olisi mahdollista.

Esitys
Tj.

Hallitus päättää hyväksyä, että 15-17-vuotiaat MoreMove-kortin haltijat
voivat 1.1.2021 alkaen vastikkeettomasta varata Lohjan Liikuntakeskus
Oy:n hallinnoimien liikuntahallien ja -salien tiloja aikaisintaan 24 tuntia
ennen vuoron alkua.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Hallituksen kokouspäivät ja yhtiökokouspäivä keväälle 2021
LIIKKE 15.12.2020 § 71

Esitys
Tj.

Hallitus on kokoontunut pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Keskustelun
pohjalta valitaan yksi kokouspäivä helmi-, maalis-, huhti- ja kesäkuulle.

Hallitus päättää, että
1) kevätkaudelle valitaan neljä kokousajankohtaa.
Tiistai 9.2.2021
Tiistai 16.3.2021
Tiistai 27.4.2021
Tiistai 1.6.2021
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.
Lisäksi hallitus päättää kutsua Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen
yhtiökokouksen
koolle
keskiviikkona
23.6.2021
Virkistysuimala
Neidonkeitaan kokoushuoneeseen.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Investointiavustushakemukset 22.10.-10.12.2020
LIIKKE 15.12.2020 § 72

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 €. Vuoden 2020 aikana on myönnetty kaksi
investointiavustusta, arvoltaan yhteensä 1 808 €.
Investointiavustuksia voi hakea ympäri vuoden ja niistä päätetään
muutaman kuukauden jaksoissa. Hakemuksia on käsittelemättä yksi (1);
Voimisteluklubi
Lohjan
27.10.2020
saapunut
Kalustoja
välineinvestointiavustushakemus Gymnova alastulomaton ja hyppytelineen
hankintaan.

Esitys
Tj.

Hallitus
päättää
myöntää
kalusto/
välineinvestointiavustusta
Voimisteluklubi Lohja ry:lle Gymnova alastulomaton ja hyppytelineen
hankintaan 1 620 €.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Tiedotusluontoiset asiat
LIIKKE 15.12.2020 § 73

Esitys
Tj.

Lohjan Liikuntakeskus Oy on yhteistyössä kaupungin hallintolakimies
Mikko Kuosmasen kanssa antanut vastineen FC Länsi-Uusimaan
selvityspyyntöön koskien Lohjan Kuplahallit Oy:n osakkeiden myyntiä.
Vastine liitteenä.

Hallitus merkitsee hyväksyen tietoon saatetuksi.

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