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PAIKKA

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja

OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

Saarinen Markku
Heinänen Juha
Heiskanen Antti
Husso Katja
Kuitunen Päivi
Sundqvist Kaj
Makkonen Hannu
Savolainen Pirjo
Partanen Henri

puheenjohtaja
jäsen, vpj, läsnä etäyhteydellä
jäsen, läsnä etäyhteydellä
jäsen
jäsen
jäsen, läsnä etäyhteydellä
jäsen
jäsen, läsnä etäyhteydellä
virkamiesedustaja, läsnä etäyhteydellä

POISSA

Kuusisto Noora

jäsen

MUUT LÄSNÄOLIJAT

Vienonen Jukka
Repola Johanna
Hägg Santtu
Ojala Toni
Linkola Kalle

toimitusjohtaja, esittelijä
johdon assistentti, pöytäkirjanpitäjä
liikuntapaikkapäällikkö, läsnä etäyhteydellä
liikuntakoordinaattori, läsnä etäyhteydellä
proj. pääll. FCG Oy, läsnä etäyht. §5 klo 18-18.30
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Markku Saarinen
puheenjohtaja
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
LIIKKE 09.02.2021 § 1
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Ptk:n tark.

3

PÖYTÄKIRJA
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus

§2

1/2021

09.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat
LIIKKE 09.02.2021 § 2
Esitys

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Katja Husso ja Päivi
Kuitunen.

Päätös
Hyväksyttiin.
----------------------------------
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Vuoden urheilija ja joukkue 2020
LIIKKE 09.02.2021 § 3

Vuoden 2017 lopussa päivitetyn liikuntatoimen avustusjakosäännön
mukaan Lohjan vuoden urheilija- ja joukkue-ehdokkaat nimetään
lohjalaisten liikuntajärjestöjen toimesta. Järjestöt saavat nimetä yhden
ehdokkaan vuoden urheilijaksi ja vuoden joukkueeksi. Vuoden urheilija ja
vuoden joukkue palkitaan alkuvuodesta kiertävillä vuoden urheilija- ja
joukkuepokaaleilla sekä 500 € rahapalkinnoilla.
Sähköinen kysely lähetettiin linkillä liikuntajärjestöjen toimihenkilöille
perjantaina 8.1.2021. Kyselyyn vastaaminen päättyi sunnuntaina
24.1.2021. Vastausaikana ehdotuksia tuli vuoden urheilijaksi 10 eri
urheilijaa ja vuoden joukkueeksi 8 eri joukkuetta. Ehdokkaat liitteessä.
Vastauksia tuli yhteensä 23 kappaletta, josta kaikista ei ilmennyt
ehdokasta. Kysely lähetettiin 91 eri järjestölle. Kyselyn aikana lähettiin 3
muistutusviestiä.
Vuoden urheilija ja joukkue
määrittelemänä ajankohtana.

Esitys
Tj.
Päätös

2020

palkitaan

hallituksen

erikseen

Hallitus päättää valita vuoden urheilijan ja vuoden joukkueen 2020.
Hallitus valitsi vuoden 2020 urheilijaksi karting-kuljettaja Tuukka Taposen
ja vuoden 2020 joukkueeksi amerikkalaista jalkapalloa pelaavan Unites
Newland Crusadersin.
Vuoden urheilija- ja joukkuepalkinnot tullaan jakamaan United Newland
Crusadersin kauden avausottelun yhteydessä torstaina 20.5.2021, mikäli
koronarajoitukset sen mahdollistavat .

----------------------------------Liitteet
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Harrastamisen Suomen malli
LIIKKE 09.02.2021 § 4

Harrastamisen Suomen mallin tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle
lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän
yhteydessä. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen
harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen
koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.
Kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen
oppilaat. Tavoitteena on saada Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi
kunnissa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää avustuksiin enintään 9,5 miljoonaa
euroa pilottivaiheessa keväällä 2021.
Lohjan kaupunki on saanut valtionavustusta harrastamisen Suomen mallin
pilotointiin keväälle 2021 yhteenä 56 000 euroa, josta kaupungin
omarahoitusosuus on 20%. Kyseessä on tavoitteellinen toimintamalli, jossa
lapsia ja nuoria kuulemalla sekä osallistamalla organisoidaan matalan
kynnyksen harrastetoimintaa lohjalaisille lapsille ja nuorille koulupäivien
yhteyteen. Osa harrastekerhoista tuotetaan kaupungin omana toimintana
nuoriso- ja vapaa-aikatoimen, Lohjan Liikuntakeskuksen sekä LänsiUudenmaan musiikkiopiston voimin ja osa paikallisten seurojen ja
yhdistysten kanssa yhteistyössä.
Harrastekerhot alkavat viikolla 6 päättyen viikkoon 21. Pilottivaiheessa
mukana on 7 alakoulua, 4 yläkoulua ja yhtenäiskoulu, joihon toiminta tulee
sijoittumaan. Toimintaa tullaan koulukohtaisesti järjestämään koulupäivien
yhteydessä tai sen jälkeen.
Kevään 2021 aikana pilottivaiheessa Lohjan kaupunki tuo harrastamisen
lähemmäs koulujen arkea ja samalla kerää kokemuksia, jotta toiminnan
laajentaminen syksyllä 2021 on mahdollista kaikkiin Lohjan ala- ja
yläkouluihin.

Esitys
Tj.

Hallitus merkitsee hyväksyen tietoon saatetuksi.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Taimiston suunnitelmat
LIIKKE 09.02.2021 § 5

Lohjan
kaupunginvaltuusto
hyväksyi
Taimiston
liikuntapuiston
tarveselvityksen
10.6.2015
ja
hankesuunnitelman
22.1.2020.
Hankesuunnitelmassa määriteltiin hankkeen laajuus, toteutustapa ja
suunnitteluratkaisut sekä selvitettiin alustavat kustannukset. Hankkeen
kustannusten arvioidaan olevan noin 5,6 milj. euroa (alv 0 %). Taimiston
hankkeen keskeisenä lähtökohtana on Aurlahden Rantakentältä siirtyvien
toimintojen
sijoittaminen
alueelle
ranta-alueen
kehittämisen
mahdollistamiseksi. Hanke on takoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa
vuosien 2020 - 2026 aikana.
Alueen asemakaava tuli lainvoimaiseksi 5.8.2020.
Ensimmäiselle vaiheelle vuosina 2020 - 2021 on kaupungin talousarviossa
/ -suunnitelmassa varattuna 2,06 m€ ja vuodelle 2022 700.000 €.
Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on saada valmiiksi ajoyhteys
Taimistonkadulta, pysäköintialueet, teko-nurmipintainen jalkapallokenttä ja
padel-kentät, sekä padel-kenttien pohjoispuolella olevien kolmen
tenniskentän
pohjatyöt.
Ensimmäisen
toteutusvaiheen
veroton
kustannusarvio on 2,7 m€ ilman rakennuttajakustannuksia. Toisessa
vaiheessa on tarkoituksena toteuttaa loput P-alueet, ns.lähiliikuntapaikat,
tekojää, liikennepuisto, kuntorata ja huoltorakennus sekä rakentaa kaikki
kuusi tenniskenttää valmiiksi.
Taimiston rakennussuunnittelua on tehty kesästä 2020 lähtien
kaupunkitekniikkapäällikkö Seppo Lötjösen johdolla. Työryhmään ovat
puheenjohtaja Lötjösen lisäksi kuuluneet Lohjan kaupungilta Pasi
Perämäki, käyttäjän edustajina Lohjan Liikuntakeskuksen Santtu Hägg,
Toni Ojala, Jani Åström ja Jukka Vienonen. Suunnittelun käytännön
toteutuksesta ovat vastanneet FCG Suunnittelu ja tekniikan
projektipäälliköt Riikka Ger ja Kalle Linkola.
Kohde saataneen urakkalaskentaan helmikuun lopulla, jolloin urakoitsijan
valinta olisi kaupunginhallituksessa 12.4. ja kaupunginvaltuustossa 21.4.
Urakka käynnistyisi kesäkuussa 2021 ja ensimmäinen vaihe olisi
kokonaisuudessa valmis kesäkuussa 2023. Pitkään rakennusaikaan
vaikuttaa haasteellinen maaperä ja siitä johtuva kenttäalueiden pitkä
esikuormitusaika (max. 1 vuosi). Tarkoituksenmukaisinta olisi jatkaa vaihe
2:ta niin, että koko liikuntapuisto voitaisiin rakentaa valmiiksi yhtenä
kokonaisuutena.
FCG:n projektipäällikkö Kalle Linkola esittelee suunnitelmia kokouksessa.
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Hallitus päättää
1) hyväksyä kommentoiden Taimiston 1. vaiheen rakennussuunnitelmat
2) esittää Lohjan kaupungille, että Taimiston liikuntapuisto toteutettaisiin
kokonaisuutena yhdellä kerralla ja investoinnin loppusumma varattaisiin
vuoden 2023 talousarvioon.

Päätös
Hyväksyttiin.
----------------------------------Liitteet
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Liikuntastrategia 2025
LIIKKE 09.02.2021 § 6

Lohjan Liikuntakeskuksen toiminnan runkona viime vuosina toiminut
"Lohjan kasvustrategian liikunnan kehittämisohjelma 2013-2021" on
tulossa kautensa päähän. Liikuntatoimen toimenpiteiksi päätetyt
toimenpiteet on pystytty kyseisellä aikavälillä toteuttamaan varsin hyvin
Visiona on ollut "Lohjalla liikkuvat kaikki". Tämä visio on saatu jalkautettua
melko hyvin LLK:n henkilöstölle ja lohjalaisille.
Nyt onkin hyvä aika käynnistää uuden strategian valmistelutyöt.
Tavoitteena tulisi olla selkeään visoon perustuva mahdollisimman
konkreettinen,
selkeisiin
toimenpiteisiin
perustuva
strategia
/
toimenpideohjelma. Poliittisen selkärangan strategialle muodostaisi
nykyinen (2017-2021) hallitus ja kunnallisvaalien jälkeen valittava uusi
hallitus jatkaisi uudella kokoonpanolla ja näkemyksellä strategian
viimeistelyn päätöksentekoon asti.
Toimiva strategia pohjautuu huolelliseen osallistamiseen. Ensi vaiheessa
osallistetaan LLK:n hallituksen lisäksi LLK:n henkilöstöä. Tämän jälkeen
osallistamistyötä jatketaan liikuntaseurojen ja -yhdistysten ja lopulta
kaikkien kuntalaisten osallistamisella. Tulosten analysoinnin jälkeen
laaditaan ensimmäinen strategialuonnos, jonka osallistamisen jälkeen
laaditaan päätöksentekoon etenävä versio.
Strategiatyön tausta-aineistona toimivat Lohjan kaupunkistrategia 20172025 ja päätöksentekoon keväällä tuleva Lohjan elinvoimaohjelma 20202025.
LLK:n strategiatyö käynnistyy strategiaseminaarilla alkuvuonna 2021.

Esitys
Tj.

Päätös

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

Ptk:n tark.

Hallitus päättää käynnistää Liikuntastrategia 2025:n laatimisprosessin ja
sopii ajankohdan hallituksen strategiaseminaarille.
Hallitus hyväksyi Liikuntastrategia 2025 laatimisprosessin käynnistämisen
ja sopi strategiaseminaarin ajankohdaksi tiistain 16.3.2021 klo 15.00,
mikäli koronarajoitukset sallivat seminaarin järjestämisen tuolloin.
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Liikuntapaikkojen käyttäjäseurantakokeilu
LIIKKE 09.02.2021 § 7

Esitys
Tj.

LLK on hankkinut vuoden 2021 alusta käyttöönsä neljä SensMax
käyttäjäseurantalaitetta. Laitteiden avulla pystytään seuraamaan
liikuntapaikkojen kävijämääriä. Kävijämäärätietoja käytetään hyväksi
tulevaisuuden päätöksenteossa. Liikuntapaikkapäällikkö Santtu Hägg
esittelee laitteistoa ja alkuvuoden tuloksia.

Hallitus merkitsee hyväksyen tietoon saatetuksi.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Tiedotusluontoiset asiat
LIIKKE 09.02.2021 § 8

1) Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat avustusjakosäännön mukaiset
liikunnan tukipäätökset (päätöspäivä, päätösnumero, saaja):
Kohdeavustus:
Stipendi:
- 18.1.2021 nro 1/21 Raimo Sokka
- 18.1.2021 nro 2/21 Milja Malkamäki
- 18.1.2021 nro 3/21 Timo Jansson
- 18.1.2021 nro 4/21 Tuomas Manni
Sponsorointi:
2) Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton teettämä "Selvitys
koronavirusepidemian
vaikutuksista
uimahallien
käyttöön
ja
koronavirustartunnat uimahalleissa" liitteenä.

Esitys
Tj.

Hallitus merkitsee hyväksyen tietoon saatetuksi.

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