LLK Oy:n järjestötiedote 1/2021
3.3.2021
Koronatiedote 2.3.2021
Lohjan Liikuntakeskuksen sisäliikuntapaikat ovat suljettuna ennen vuotta 2008 syntyneiden
liikunnalta 8. - 28.3.2021 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallinnoimat sisäliikuntapaikat
Virkistysuimala Neidonkeidas, Sporttikeskus Tennari, Lohjan Jäähalli, kuntosalit ja
liikuntasalit ovat suljettuina 28.3.2021 asti.
Muutoksena aikaisempaan, sisäliikuntatiloja saavat käyttää vain vuonna 2008 ja sitä
myöhemmin syntyneet järjestettyyn harrastustoimintaan. Lisäksi tilat käytössä
varhaiskasvatukseen ja opetustoimintaan sekä terapiatoimintaan.
Myös Liikuntakeskuksen ns. perhevuorot samassa taloudessa asuville lohjalaisille saavat
jatkua.
Ulkoliikuntapaikat ovat käytössä normaalisti. Kaikessa harrastustoiminnassa tulee
noudattaa huolellisesti turvallisuusjärjestelyjä siten, että osallistujien sekä lasten saattajien
tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa.
HUOM!
Mikäli ette kuulu kohderyhmiin, joille tilojen käyttö on sallittua 28.2. asti,
Tulee teidän peruuttaa vuoronne 5.3. lähettämällä viesti osoitteeseen
lohjan.liikuntakeskus@lohja.fi. Mikäli emme ole saaneet kirjallista ilmoitusta peruutetuista
vuoroista, ne menevät automaattisesti laskutukseen.
Tämä koskee kaikkia, erityisesti vakiovuorolaisten aikuisliikuntaa ja vanhempien kuin
2008 syntyneiden liikuntaa

Henkilöstömuutoksia LLK Oy:ssä
Toni Ojala on irtisanoutunut helmikuun aikana
liikuntakoordinaattorin toimesta. Siirryn 1.4. alkaen
uusien haasteiden pariin ja jätän työni 26.3. Lohjan
Liikuntakeskuksella.
Haluan kiittää Lohjan liikuntaseuroja ja järjestöjä
yhteistyöstä. Toivotan menestystä järjestöille tuleviin
koitoksiin ja toivoa paremmasta huomisesta näin
korona-aikana.
Viikosta 12 alkaen kaikkiin liikuntaseuroja ja järjestöjä
koskettaviin asioihin yhteydenotot pyydetään
osoitteeseen lohjan.liikuntakeskus@lohja.fi
LLK Oy käynnistää uutta rekryä kevään / kesän aikana

Vuoden urheilija ja joukkue
2020
LLK Oy hallitus on valinnut vuoden
urheilijan ja joukkueen 2020
Vuoden urheilija
Moottoriurheilija Tuukka
Taponen
Vuoden joukkue
Amerikkalainen jalkapallo –
United Newland Crusaders

Vuokra-avustushaku
Vuokra-avustushaku on alkanut. Vuokra–avustusta haetaan alkuvuodesta erillisellä LLK Oy:n
hallituksen
hyväksymällä
hakemuslomakkeella
30.4.
mennessä
16.8.
alkavalle
vakiovuorojaksolle, jolloin tuen tarve tulee olla tiedossa syyskauden alkaessa.
Vuokra-avustukseen ovat oikeutettuja ensisijaisesti sellaiset lohjalaiset lajijärjestöt, joille ei ole
kunnallisesti tarjolla kyseisen lajin harjoitustiloja ollenkaan tai kunnallisia harjoitustiloja ei ole
riittävästi. Vuokratuki kohdennetaan liikunnan olosuhteeseen, ohjattuun harjoitustoimintaan,
ulkopuolisen liikuntatilan käyttöön, joita tiloja käyttävät lapset ja nuoret. Avustuksen
myöntäminen määräytyy tapauskohtaisesti ja sen määräytymisessä käytetään pisteytystä.
Lisäksi tuen suuruuteen vaikuttaa se, että myönnettävän tuen vaikutus näkyy lapsen ja nuoren
kausi-/jäsenmaksun alentumisena.
Tarkempia tietoja vuokra-avustuksen hausta löytyy liikuntatoimen avustusjakosäännöstä
Hakulomake: https://liikuntakeskus.lohja.fi/vuokra-avustushakemus.asp

Harrastamisen Suomen malli – Lohjalla
Lohjalla on toiminut alkutalven aikana kouluissa lasten- ja nuorten liikuntakerhoja. Liikuntakerhot
ovat olleet lajinomaisia kerhoja, jotka on pystytty järjestämään OKM harrastamisen Suomen
mallin avustuksesta.
Kuntien ja kaupunkien seuraava haku tulee maalis-huhtikuussa 2021 koskien 2021-2022 koulujen
lukukautta.
Mikäli liikuntaseuranne tai järjestönne on kiinnostunut olemaan mukana kerhotoiminnassa
syksystä 2021 alkaen, niin ota yhteyttä maaliskuun aikana minna.nuppola@lohja.fi. Kerhot tulee
olemaan koulujen jälkeen ja kerhoja pystytään soveltaa seurojen resurssien mukaisesti.

Liikuntaseurojen kesälomatoiminta 2021
Mikäli seuranne järjestää tulevana kesänä lapsille- ja nuorille kesäloman aikaista toimintaa, niin
pyydämme seuroja ilmoittamaan 18.4.2021 mennessä osoitteeseen minna.nuppola@lohja.fi
sisältöineen ja yhteystietoineen kesälomatoimintojen tiedot.
Keräämme tiedot ja voimme yhteisesti mainostaa kesän toimintaa koululaisille

