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AIKA

08.06.2021 klo 17:30 - 17:59

PAIKKA

Virkistysuimala Neidonkeidas, Runokatu 1, Lohja / Sähköinen kokous
(Teams)

OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

Saarinen Markku
Heinänen Juha
Heiskanen Antti
Husso Katja
Makkonen Hannu
Partanen Henri
Sundqvist Kaj
Vastamäki Pauliina

puheenjohtaja
jäsen, vpj, läsnä klo 17.30-17.48
jäsen, läsnä etäyhteydellä
jäsen, läsnä etäyhteydellä
jäsen, läsnä etäyhteydellä
virkamiesedustaja, läsnä etäyhteydellä
jäsen, läsnä etäyhteydellä
varajäsen, läsnä etäyhteydellä

POISSA

Kuitunen Päivi
Kuusisto Noora
Savolainen Pirjo

jäsen
jäsen
jäsen

MUUT LÄSNÄOLIJAT

Vienonen Jukka
Repola Johanna
Hägg Santtu

toimitusjohtaja, esittelijä
johdon assistentti, pöytäkirjanpitä
liikuntapaikkapäällikkö
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
LIIKKE 08.06.2021 § 30
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Hyväksyttiin.
------------------------------------
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Pöytäkirjan tarkastajat
LIIKKE 08.06.2021 § 31
Esitys

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Päivi Kuitunen ja Noora
Kuusisto.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Makkonen ja Kaj
Sundqvist.

-----------------------------------
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Aloite uudesta frisbeegolfradasta Lohjalle
LIIKKE 08.06.2021 § 32

----- ----- on luonut liitteen 1 mukaisen aloitteen uuden frisbeegolfradan
rakentamiseksi Lohjalle. Sijoituspaikaksi hän ehdottaa aloitteessaan
karttaliitteen mukaista Kantarellireitin ympäristössä olevaa aluetta (liitteeet
2 ja 3).
Lohjalla on tällä hetkellä kaksi täysimittaista (18 väylää) frisbeegolfrataa
(Sammatti ja Laakspohja). Lisäksi lyhyempiä (9 väylän) ratoja on Routiolla
ja Nummella. Lisäksi seitsemän eri koulun yhteydessä on eri pituisia (3-5
väylää) ns. matalan kynnyksen, lajin aloittamiseen ja koululiikuntaan
sopivaa rataa.
Frisbeegolf on edullinen ja helppo, matalan kynnyksen laji aloittaa, joka
soveltuu lähes kaiken kuntoisille ja ikäisille. Lajin suosio on kasvanut
merkittävästi niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Suomen
Frisbeegolfliiton toiminnajohtaja Tapani Aulun mukaan lajin harrastajien
määrä on tuplaantunut menneen vuoden aikana. Aulun mukaan
frisbeegolfia harrastaa Suomessa runsaat puoli miljoonaa harrastajaa.
Myös lajiin liittyvän välinekaupan liikevaihto on tuplaantunut menneen
vuoden aikana. Lohjalla harrastuksen suosion kasvu on näkynyt erityisesti
Laakspohjan radan ruuhkautumisena. Vuoden 2021 alussa Laakpohjassa
on ollut käytössä laskuri, joka mittaa päivittäistä kävijämäärää.
Ruuhkautumisen vuoksi kaikki käyttäjät eivät kuitenkaan kirjaudu laskuriin.
Oheisesta talukosta (liite 4) on nähtävissä kävijämäärät vuoden viiden
ensimmäisen kuukauden aikana.
VTT:n ulkoliikuntapaikkojen laatu ja kustannukset loppuraportin (2013)
mukaan kokonaiskustannukset yhtä liikunnallista käyntikertaa kohden ovat
kaikkein pienimmät juuri frisbeegolfradalla (0,26 €/Lkk). Nykypäivänä
kyseinen kustannus on harrastusmäärien kasvun myötä vielä
huomattavasti pienempikin.
Lohjalle onkin perusteltua rakentaa uusi frisbeegolfrata ja ----- ehdotus
sijaintipaikasta on myös hyvä. Kantarellireitin alue on keskustan
välittömässa tuntumassa helposti saavutettavissa ja lähistöllä on myös
kouluja. Alueella on 34,7 hehtaaria kaupungin omistamaa maata (kiinteistö
444-465-1-196). Kantarellireitin paikoitusalue on jo nykyisellä käytöllään
osoittautunut pieneksi ja sitä tulisi tässä yhteydessä suurentaa niin, että Palueelle mahtuisi 90 autoa. Reitin ja frisbeegolfradan lähdön ja maalialueen
viihtyvyyttä tulisi myös lisätä ulkokuntoiluvälineillä, penkeillä ja esim.
nuotiopaikalla.
P-alueen
laajennuksen
ja
lähtö-/maalialueen
kustannusarvio on n. 10.000 €.
Kiinteistön suuri koko mahdollistaa monipuolisen ja laadukkaan AAA1luokituksen mukaisen kilpatason radan. 18-väyläisen radan kustannusarvio
on 15.000 € ja se sisältää suunnittelun, korit ja opasteet. Kustannuksiin
tulee lisätä vielä tee-paikkojen rakentaminen ja roska-astioiden hankinta.
Näiden kustannusarvio on 7000 €. AAA1 -luokiteltu rata mahdollistaisi
myös merkittävien kilpailuiden hakemista ja saamista Lohjalle.
Suunnitelmissa onkin hakea yhdessä Lohjan Liitokiekkoilijat ry:n kanssa
suurta kansainvälistä frisbeegolfkilpailua kesälle 2023 osaksi Lohja 700vuotta juhlavuotta.
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Alueelle tulisi toteuttaa lisäksi 9-väyläinen lapsille ja aloittelijoille suunnattu
rata. Tästä on saatu erittäin hyviä kokemuksia Roution 9-väyläisellä
radalla. Väylät olisivat selkeästi lyhyempiä kuin täysimittaisessa radassa ja
rata soveltuisi myös koululiikuntaan erinomaisesti. Lisäkustannusarvio 9väyläiselle radalle on 8.000 €.
Täysimittaisen frisbeegolfradan väylien yhteispituus on yhteensä runsaat
kolme kilometriä. Väylien raivaus on järkevintä toteuttaa ulkoisen
metsänhoidon kautta. Lähtökohtaisesti kyseisellä kiinteistöllä sijaitseva
puusto kattaisi siitä aiheutuvat kulut ja todennäköisesti kerryttäisi vielä
myös tuloa metsän omistajalle. Tee-paikkojen rakentaminen, opasteiden,
roska-astioiden ja korien asennus tehdään LLK:n omana työnä
yhteistyössä Lohjan liitokiekkoilijat ry:n kanssa, joka on lupautunut
olemaan mukana hankkeessa. Seura on myös sitoutunut vastaamaan
radan ylläpidosta yhdessä LLK:n kanssa.
Todennäköistä on, että raivaus- ja asennustöiden jälkeen kulkureittejä
joudutaan parantamaan ja aluetta siistimään. Tämän kustannusarvio on
5.000 €.
Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi muodostuu 45.000 €.
Oheismateriaali

Esitys
Tj.

Liite 1: Kuntalaisaloite: Uusi frisbeegolfrata Lohjalle
Liite 2: Frisbeegolf -sijaintikartta
Liite 3: Kantarellifrisbee aluekartta
Liite 4: Laakspohjan kävijämäärät

Hallitus päättää
1) toteuttaa LLK:n talouarviosta aloitteen mukaisen frisbeegolfradan
suunnittelun sekä hankkia opasteet, korit, roska-astiat ja tee-paikat.
Kokonaiskustannus 22.000 € rahoitetaan yhtiön voitto- ja tappiotililtä
2) esittää Lohjan kaupungin tekniselle lautakunnalla, että Lohjan kaupunki
vuokraisi ko. alueen Lohjan Liikuntakeskus Oy:lle ja että Lohjan kaupunki
vastaisi Kantarellireitin P-alueen laajennuksesta ja lähtöpaikan
kunnostuksesta, raivaustöiden tilauksesta sekä 9-väyläisen radan ja
reittien parannustöiden kustannuksista.

Päätös

Hyväksyttiin.
Juha Heinänen ei osallistunut päätösesityksen käsittelyyn eikä
päätöksentekoon vaan poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen klo
17.48.

----------------------------------Liitteet
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Liikuntatoimen vuokra-avustukset 2021
LIIKKE 08.06.2021 § 33

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 2021 talousarvioissa on vuokra-avustuksiin varattu
54000 €.
Kulttuuripalveluiden, sosiaali- ja terveyslautakunnan ja Lohjan
Liikuntakeskuksen yhteinen avustuskuulutus julkaistiin kaupungin
virallisissa ilmoituslehdissä. Lisäksi vuokra-avustuksen hakemisen
mahdollisuudesta ilmoitettiin LLK Oy:n nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa
ja Liikuntakeskuksen järjestötiedotteessa.
Määräaikaan 30.4.2021 mennessä yhtiölle jätettiin viisitoista (15)
hakemusta. Yksi (1) hakemus ei täyttänyt avustukseen oikeutettuja
kriteereitä, koska kunnalliseen liikuntapaikkaan, Ojaniitun tekonurmelle, on
riittävästi vapaana tarjolla olevia käyttötunteja (käyttöaste alle 86 %).
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. 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 yokirjoitusten
vuoksi
harjoitustoimintaansa
Lukiosalista
Kisakallion
harjoitushalliin.
Liikuntajärjestöjen hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa.

Oheismateriaali
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Hallitus päättää
1)
Esittää
Lohjan
kaupungin
vetovoimalautakunnan
kaupunkisisältöjaostolle liikuntatoimen 54 000 € vuokra-avustusten
myöntämisestä liikuntajärjestöille kaudelle 2021-2022 seuraavasti
Järjestö
Akroteam Lohja ry
FC Saukkolan Pallo ry
FC Saukkolan Pallo ry
Harjun Kiekko ry
Harjun Kiekko ry
Harjun Kiekko ry
Lohjan Naisvoimistelijat ry
Lohjan Pallo ry
Lohjan Salibandy ry
Lohjan Seudun Moottorikerho ry
Länsi-Uudenmaan Urheilijat ry
Nummen Kipinä ry
Urheiluseura Lohja Fast & Furious ry
Virkkalan Tarmo
Voimisteluklubi Lohja ry

Liikuntapaikka
Avustus €
Kisakallion urheiluopisto
3 990,60
Kisakallion tekonurmi
0,00
Muijalan Kuplahalli
1 244,84
Kisakallion jäähalli
2 003,32
Nummela Esbecon
5 915,52
Nummela OP-halli
1 813,32
Kisakallion taitosali ja volttimonttu
1 173,71
Muijalan Kuplahalli
12 590,67
Kisakallion urheiluopisto
901,03
Rajakorven rata "Wallin monttu"
2 776,59
Aura Light Certos Arena
1 849,48
Aura Light Certos Arena
105,28
LohjaFF treenitilat
2 118,07
Inkoon Aktia Areena
1 255,95
VK-Lohja telinesali Vappulantie
16 261,64

2) todeta, että vuokra-avustukset maksetaan vetovoimalautakunnan
kaupunkisisältöjaoston päätöksen mukaisesti seurojen ilmoittamille
pankkitileille joulukuussa.
Päätös
Hyväksyttiin.
----------------------------------Liitteet
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Sinikka Pohjala -stipendi 2021
LIIKKE 08.06.2021 § 34

Sinikka Pohjala -stipendi esitetään myönnettäväksi tänä vuonna viidennen
kerran. Sen perusteissa todetaan; stipendi myönnetään vuosittain keväällä
sellaiselle lohjalaiselle liikuntajärjestölle, joka on toiminnassaan
menestyksekkäällä tavalla aktivoinut lohjalaisia lapsia ja nuoria liikkumaan,
löytänyt uusia ja innostavia tapoja lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseksi
ja liikuntaan aktivoimiseksi. Toiminnan tulee tukea myös liikuntatoimen
strategisia päämääriä ja tavoitteita. Stipendi on myönnetty seuraaville
liikuntajärjestöille; Lohjan Seudun Soutajat ry (v. 2017), Lohjan Urhelijat /
LoU Basket ry (2018), Sammatin Sampo ry (2019) ja Lohja Trails ry
(2020).
Lähes koko viime vuoden vallinnut korona-aika oli erittäin haasteellinen
liikuntaväelle sekä erityisesti liikuntajärjestöille. Liikuntatiloja suljettiin,
palvelujen ja harjoitusten osanottajamääriä supistettiin ja lopulta ne
kiellettiin turvallisuussyihin vedoten. Tapahtumat ja kilpailut jouduttiin
peruuttamaan.
Poikkeusolosuhteista johtuen liikuntajärjestöjen on varmasti ollut vaikea
löytää uusi toimintatapoja, koska oman perustoiminnan ylläpitäminenkin on
ollut hyvin vaativaa.
Hiidenkiertäjät ry osoitti erinomaista mukautumiskykyä ja nopeaa
reagointia poikkeustilanteeseen käynnistämällä omatoimikuntorastit
13.4.2020. Toimintatapa oli järjestölle sekä kuntoliikkujille uusi ja edellytti
runsaasti valmistelutyötä. Palvelu oli saatavissa seuran internet-sivulta.
Siellä pystyi maksamaan osanoton ja kartan, tulostamaan sen
reittivaihtoehtoineen sekä näkemään tapahtuma-ajat ja paikat. Rastit olivat
maastossa koko viikon ajan, joten kuntosuunnistamaan pääsi
omatoimisesti lähikontakteja ja kimppakyytejä välttäen itse haluamanaan
ajankohtana yksin tai perheen kanssa. Osallistujille laaditut ohjeet
noudattivat valtakunnallisia epidemia-ajan määräyksiä ja Suunnistusliiton
ohjeita. Omatoimirastien, joita pidettiin 16, suoritemäärää oli vaikea
arvioida, mutta niitä arvioitiin kertyvän 800, pelkästään Harjun
urheilukeskuksen omatoimiradalla oli 189 osallistujaa. Lisäksi HiKi-rastittoiminta otti uutena käyttöön Rastilippu -palvelun, jonka kautta tulokset
julkaistiin
ensi
kerran
palvelun
kautta
onlinenä.
Avattuun
tulospalvelulinkkiin pystyi ilmoittamaan oman, omalla kellolla otetun ajan.
Näin pystyi vertailemaan omaa suoritusaikaa.
Uusi omatoimirasti-toiminta varmasti aktivoi ja innosti kuntoilijoita
suunnistamaan, koska muun muassa suoritusaikaikkuna oli pidempi ja
kartan tulostaminen oli helppoa. Yleisestikin omaehtoisuuteen perustuva
rastitoiminta rohkaisi lohjalaisia ja erityisesti perheitä liikkumaan
luonnossa. Samalla Hiidenkiertäjät loi kokonaan uuden toimintamallin
liikuntaan, jota muut liikuntajärjestöt ja Lohjan Liiikuntakeskuskin (esim.
Lohjanjärven Ympäripyöräily)
saattoivat hyödyntää toiminnassaan.
Hiidenkiertäjät ry:n omatoimirasti-toiminta täyttää stipendille vaadittavat
perusteet ja tukee LLK Oy:n ulkoliikunnan edistämiselle asetettuja
strategisia tavoitteita.
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Hallitus päättää myöntää vuoden 2021 Sinikka Pohjala-stipendin (1 000 €)
Hiidenkiertäjät ry:lle. Palkinto luovutetaan Vaahteraliigan kauden
avausottelun yhteydessä 18.6.202.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Tiedotusluontoiset asiat
LIIKKE 08.06.2021 § 35

Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat avustusjakosäännön mukaiset
liikunnan tukipäätökset (päätöspäivä, päätösnumero, saaja):
Kohdeavustus:
- 28.5.2021 nro 11/12 Pusulan Urheilijat -58 ry
Stipendi:
Sponsorointi:
-

Esitys
Tj.

Hallitus merkitsee tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuksi.

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