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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
LIIKKE 16.03.2021 § 9
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Pöytäkirjan tarkastajat
LIIKKE 16.03.2021 § 10
Esitys

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Noora Kuusisto ja
Hannu Makkonen.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2020
LIIKKE 16.03.2021 § 11

Tilintarkastajat suorittavat Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilintarkastuksen
vuodelta 2020 18. - 19.3.2021.
Tilinpäätösasiakirjat (toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase) sekä
toimintakertomuksen tilasto-osa liitteinä. Tilinpäätös osoittaa 273 664,55
euron alijäämää vuodelle 2020.
Toimitusjohtaja
tilinpäätöksestä.

Esitys
Tj.

antaa

kokouksessa

selvityksen

vuoden

2020

Hallitus päättää hyväksyä Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätösasiakirjat,
jotka sisältävät toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen
esitettäväksi yhtiökokoukselle ellei tilintarkastuksessa muuta ilmene sekä
hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajille.
Tilikauden alijäämä, 273 664,55 euroa, siirretään voitto- ja tappiotilille.

Päätös

Hyväksyttiin.
Pirjo Savolainen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo
18.00.

----------------------------------Liitteet
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Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.4.2021
LIIKKE 16.03.2021 § 12

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistaluonnos ja
kutsu liitteinä. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti
Länsi-Uusimaassa keskiviikkona 7.4.2021.
Vallitsevan
pandemiatilanteen
vuoksi
poikkeuksellisesti syytä ilmoittautua etukäteen.

Esitys
Tj.

yhtiökokoukseen

on

Hallitus päättää
1) kutsua Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle
keskiviikkona 21.4.2021 klo 11.00 Virkistysuimala Neidonkeitaan
kokoushuoneeseen
2) että yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua etukäteen viimeistään
maanantaihin 12.4.2021 mennessä sekä
3) valmistella varsinaisen yhtiökokouksen asialistan ja antaa tarvittaessa
lausuntonsa yhtiökokouksen käsittelyn pohjaksi.

Päätös
Hyväksyttiin.
----------------------------------Liitteet
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Ulkoliikuntapaikkojen vakiovuorot kausille 2021-2022
LIIKKE 16.03.2021 § 13

Lohjan liikuntapaikkojen vakiovuorojakoa ohjaa vakiovuorojakosääntö.
Vakivuorojakosääntöön perustuen LLK Oy:n vakiovuoroajat määräytyvät
2020 vuosi-ilmoituksen mukaisesti. Vuosi-ilmoituksesta tiedotimme LänsiUusimaa lehdessä, Lohjan Liikuntakeskus Oy järjestötiedotteessa ja
sähköisesti suoraan käyttäjiä.
Ulkoliikuntapaikkojen vakiovuorot oli haettavissa 7.12.2020–10.1.2021.
Haettavissa oli kausille 2021-2022 hiekkakentät,
nurmikentät,
yleisurheilukentät, massatenniskentät, pinnoitetenniskentät, beach-volley –
kentät ja Ojaniitun tekonurmi. Määräaikaan mennessä hakemuksia jätettiin
47 kappaletta, kun vastaavasti vuonna 2019 niitä tuli 50 kappaletta. Esitys
ulkoliikuntapaikkojen vakiovuoroiksi on liitteessä.
Kaikki
hakeminen
tapahtui
sähköisellä
hakulomakkeella.
Vakiovuoroprosessin aikana tarkennuksia ja keskusteluja käytiin
liikuntaseurakohtaisesti useampien hakijoiden osalta. Tällä pyrittiin
tarkentamaan tarpeita ja estämään päällekkäisyyksiä vuorojaossa.
Vakiovuorojakoa aiempiin vuosiin nähden nurmikenttien osalta ohjasi
lohjalaisen United Newland Crusadersin nousu amerikkalaisen jalkapallon
korkeimmalle sarjatasolle vaahteraliigaan. Tämä toi pieniä muutoksia viime
vuosiin verrattuna mm. Virkkalan urheilukentän vakiovuoroihin ja samalla
vaikuttaen muiden nurmikenttien vakiovuoroihin.
Ulkoliikuntapaikkojen vakiovuorohaussa suurimmat käyttömäärät tulivat
nurmikentille jalkapallon, amerikkalaisen jalkapallon ja yleisurheilun osalta.
Vastaavasti vähiten hakemuksia haettavina oleviin paikkoihin tuli
tenniskentille, hiekkkakentille ja Beach-Volley kentille.

Esitys.
Tj.

Hallitus päättää
1) Hyväksyä esitetyt ulkoliikuntapaikkojen vakiovuorot kesäkausille 2021–
2022.
2) Todeta ulkoliikuntapaikkojen osalta, että vakiovuorot astuvat voimaan eri
paikoilla vakiovuorojakosäännön ja haettujen käyttöaikojen mukaisesti.
Mikäli vakiovuoron hakija ei ota vastaan myönnettyä vuoroa, on siitä
ilmoitettava
kirjallisesti
11.4.2021
mennessä
sähköpostitse
lohjan.liikuntakeskus@lohja.fi.

Päätös

Hyväksyttiin.
Kaj Sundqvist poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo
18.10.

----------------------------------Liitteet
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Haikarin rantasaunan tulevaisuus
LIIKKE 16.03.2021 § 14

Lohjan kaupungin omistama Haikarin saunarakennus on ollut vuokrattuna
Lohjan Seudun Latu ry:lle 1.1.2014 alkaen. Saunarakennuksessa on 8
neliön varsinaisen saunan lisäksi 7,5 neliön pesuhuone ja 14,5 neliön
pukuhuonetila, jota on käytetty naisten pukuhuoneena. Rakennuksen
kunto on välttävä. Vuokralainen ei ole maksanut vuokraa, mutta
vuokralaisen velvollisuuksiin on kuulunut vastata saunan ylläpidosta ja
siisteydestä. Lohjan kaupunki on irtisanonut vuokrasopimuksen päättyväksi
30.4.2021.
Perusteluikseen
kaupunki
mainitsi
vastikkeettomien
vuokrasuhteiden
päättämisen
ja
toiminnan
uudelleenjärjestelyt.
Vuokralainen on investoinut alueelle lämpömaton, avantoa auki pitävät
pumput sekä miesten pukutilana käytettävän parakin. Saunaa on
pääasiallisesti käytetty talviuintiharrastuksen yhteydessä Lohjan seudun
latu ry:n rajaamalle ryhmälle (n. 170 henkilöä). Toiminta oli ja on ollut
laadukasta ja vuokralainen vastannut velvollisuuksistaan moitteettomasti.
Yleisen rantasaunan puuttuminen ja talviuintimahdollisuuden puuttuminen
järvikaupunki Lohjalta alkoi tuoda Lohjan Liikuntakeskukseen voimakkaasti
asiakaspalautetta asian tiimoilta 2010-luvun loppupuolella. Vuoden 2019
lopussa Lohjan Seudun Latu ja LLK neuvottelivat ratkaisun, jossa LLK
vuokraa Haikarin saunan Lohjan Seudun Ladulta maanantai-iltaisin
kokeiluluontoisesti käytettäväksi talviuintitoimintaan. LLK:n talviuinnit
Haikarissa käynnistyivät 13.1.2020 toistuen yhteensä yhdeksänä
maanantaina kunnes koronapandemian aiheuttama sulku keskeytti
kokeilun. Yhteensä tuona aikani kirjattiin 591 suoritetta eli keskimäärin 66
kävijää/ilta. Toiminta käynnistettiin uudelleen lokakuussa, jolloin toiminta
pystyttiin käynnistämään rajoitetuilla kävijämäärillä. Tällöin ehdittiin
saunomaan ja uimaan viitenä iltana kunnes korona keskeytti toiminnan
kokonaan. Myös syyskaudella toiminta oli suosittua ja 194 suoritetta oli
lähes maksimikävijämäärä. Palaute kokeilusta on ollut positiivista ja yleisö
onkin toivonut jatkuvaa Haikarin käyttömahdollisuutta. Palautteiden
yhteydessä on harmiteltu sitä, että kaupungin omistama sauna on vain
rajatun ryhmän käytössä.
Tulevaisuudessa kuntalaisten edun mukaista on, että Lohjan kaupunki
vuokraa Haikarin saunan lisärakennuksineen 1.5.2021 alkaen LLK:lle
kuten muutkin liikuntapaikat. LLK puolestaan järjestää toiminnan niin, että
Haikarin ympärivuotinen sauna- ja uintitoiminta on mahdollista
mahdollisimman monelle kuntalaiselle.

Esitys
Tj.

LLK
Oy:n
hallitus
päättää
esittää
Lohjan
kaupungin
palvelutuotantolautakunnalle, että Lohjan kaupunki vuokraa Haikarin
saunarakennuksen lisärakennuksineen Lohjan Liikuntakeskus Oy:lle
1.5.2021 alkaen

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