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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
LIIKKE 28.09.2021 § 39
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

---------------------------------------
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Pöytäkirjan tarkastajat
LIIKKE 28.09.2021 § 40
Esitys

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Timo Jansson ja Harry
Heinonen.

Päätös
Hyväksyttiin.
----------------------------------
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LLK Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 16.9.2021
LIIKKE 28.09.2021 § 41

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan "Yhtiön
hallitukseen, jonka tulee huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan
asianmukaisesta järjestämisestä, kuuluu sen mukaan kuin yhtiökokous
päättää vähintään viisi (5) jäsentä ja enintään kaksitoista (12) jäsentä ja
näille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten
toimikausi on kaksi (2) vuotta ja toimikausi kestää valitsemisesta lukien
seuraavaan tällaiseen varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka."
Kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto nimesi 14.9.2021
seuraavat ehdokkaat Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallituksen jäseniksi ja
varajäseniksi.
Hallituksen jäsen
Kaisa Halme
Timo Jansson
Harry Heinonen
Noora Kuusisto
Jari Mettomäki
Hannu Makkonen
Anna Mustalahti
Laila Kakko
Vesa Suomalainen
Juha-Pekka Lehmus

Henkilökohtainen varajäsen
Sari Lahdelma
Harri Toikkanen
Tom Hillner
Laura Savolainen
Jukka Peippo
Vilho Ojanaho
Heli Järvelä
Minna Lehtonen
Juha Heinänen
Raija Lindroos

Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan Lohjan Liikuntakeskus Oy:n ylimääräinen
yhtiökokous valitsi 16.9.2021 hallitukseen kaudelle 2021-2023 kymmenen
(10) varsinaista jäsentä ja heille kymmenen (10) henkilökohtaista
varajäsentä.
Hallituksen kokoonpano on seuraava:
Hallituksen jäsen
Kaisa Halme
Timo Jansson
Harry Heinonen
Noora Kuusisto
Jari Mettomäki
Hannu Makkonen
Anna Mustalahti
Laila Kakko
Vesa Suomalainen
Juha-Pekka Lehmus

Esitys
Tj.

Hallitus merkitsee Lohjan Liikuntakeskus Oy:n yhtiökokouksen päätöksen
tiedoksi.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Harri Toikkanen
Tom Hillner
Laura Savolainen
Jukka Peippo
Vilho Ojanaho
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Juha Heinänen
Raija Lindroos
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LLK Oy:n hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
valinta toimikaudeksi 2021-2023
LIIKKE 28.09.2021 § 42

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan "Hallitus
valitsee
keskuudestaan
toimikaudekseen
puheenjohtajan
ja
varapuheenjohtajan."
Lohjan kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto
nimesi
kokouksessaan 14.9.2021 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n puheenjohtajaehdokkaaksi Kaisa Halmeen ja varapuheenjohtajaehdokkaaksi Timo
Janssonin.

Esitys
Tj.

Valitaan kaudeksi 2021-2023 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallituksen
puheenjohtajaksi Kaisa Halme ja varapuheenjohtajaksi Timo Jansson.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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LLK Oy:n hallituksen sihteerin valinta toimikaudeksi 2021-2023
LIIKKE 28.09.2021 § 43

Esitys
Tj.

Hallituksen sihteerinä on toiminut toimikaudella 2019-2021 johdon
assistentti Johanna Repola.

Hallituksen sihteeriksi valitaan toimikaudeksi 2021-2023 Johanna Repola.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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LLK Oy:n hallituksen kokouskäytänteet, syksyn 2021 kokoukset
ja liikuntastrategiaseminaari
LIIKKE 28.09.2021 § 44

Esitys
Tj.

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kokoukset tullaan
järjestämään hybridimallilla eli niihin on mahdollista osallistua joko paikan
päällä tai Teams -yhteydellä. Kokousten yhteydessä voidaan tutustua
lohjalaisiin liikuntapaikkoihin, seurojen ja yhdistysten toimintaan tai käydä
muilla paikkakunnilla referenssikohteissa.

Hallitus päättää, että
1. syyskaudelle valitaan kolme kokousajankohtaa; ti 26.10. 2021 klo 17.30,
ti 23.11.2021 klo 17.30 ja ti 14.12.2021 klo 17.30.
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 paikalle.
5. hallituksen liikuntastrategiaseminaari pidetään tiistaina 12.10.2021 klo
17.30.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Liikuntajohtamisen foorumi 7.-8.10.2021
LIIKKE 28.09.2021 § 45

Suomen
Liikunnan
Ammattilaiset
ry
(SLA)
järjestää
Liikuntajohtamisenfoorumin Holiday Club Saimaalla Lappeenrannassa 7.8.10.2021. Foorumi on tarkoitettu erityisesti kuntien liikuntajohdolle ja
kuntien liikuntapalveluista päättäville luottamushenkilöille. Lohjan
Liikuntakeskus
Oy
on
SLAn
yhteisöjäsen.
Yhteisöjäsenille
osallistumismaksu 450 €/hlö.
Foorumi on sisällöltää erittäin monipuolinen ja antaa uusille hallituksen
jäsenille kattavan kuvan koko kunnallisen liikuntatoimen kentästä.
Foorumin avulla hallitukselle muodostuu myös käsitys erilaisista
ratkaisumalleista kunnallisen liikuntatoimen haasteiden osalta.Foorumi
tarjoaa
hallituksen
jäsenille
erinomaisen
mahdollisuuden
verkostoitumiseen sekä keskinäiseen ryhmäytymiseen. Foorumin ohjelma
liittenä.

Oheismateriaali
Esitys
Tj.

- Liikuntajohtamisen foorumin ohjelma

Hallitus päättää osallistua Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry:n
järjestämään Liikuntajohtamisen foorumiin Lappeenrannassa 7.-8.10.2021.
Foorumiin järjestetään yhteiskuljetus. Lähtö Neidonkeitaan pihasta
torstaina 7.10.2021 klo 5:30. Paluukuljetus Lappeenrannasta perjantaina
8.10.2021 lähtee ohjelman päätyttyä klo 14:15.

Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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LLK Oy:n 2. vuosikolmannes, toiminnallinen katsaus 2021
LIIKKE 28.09.2021 § 46

Toiminnallinen katsaus 1.1. – 31.8.2021

Talvikausi oli kaikin puolin onnistunut, koronan luomaan paineeseen
pystyttiin vastaamaan hyvin. Hiihto-olosuhteet kestivät 5.1.202124.3.2021. Lisäarvoa toi uusi ulkoilureitti Gunnarlan majalta Virkkalan
suuntaan. Yhdysreitti Virkkalan kuntoradalle asti ei ehtinyt valmistua
menneeseen kauteen ja sen perään käyttäjät kyselivät paljon. Lisää
hiihdettävää saatiin jälleen St Laurence golfin alueelle tehdyllä kierroksella,
mikä oli myös hyvin suosittu reitin osuus. Harjun lähtöpaikan kautta
kulkevien hiihtäjien kävijämääriä seurattiin koko talvikausi ja hiihtäjiä
Harjulla kulki laskurin ohi lähes 30 000. Muut lähtöpaikat pullistelivat
hiihtäjien autoja ja sitä kautta läheskään kaikki suoritukset eivät
kirjautuneet laskuriin. Suosittu aloituspaikka oli esimerkiksi Kantarelliparkki
ja sieltä hiihtolenkit usein suuntautuivat suoraan Gunnarlan majalle ja
golfkentälle. Lisänä paikallisia hiihto-olosuhteita paransi noin viikoittainen
peltolatujen kunnossapito. Peltolenkkejä ajettiin Ristin koululla, Kässän
pellolla,
Ojaniitussa,
Routiolla,
Immulassa
ja
Karjalohjalla.
Liikuntakeskuksen ostopalveluna toteutuivat ladut Pullin alueella,
Saukkolassa, Karjalohjalla, Sammatissa, Jättölässä, Pusulassa ja
Keräkankareella. Hiihtolatuja hoidettiin oman henkilöstön lisäksi yhden
kausityöntekijän voimin.
Latujen käyttöä tukemaan järjestettiin hiihtokursseja lapsille ja aikuisille,
niin perinteisen kuin luisteluhiihdon tekniikoihin. Lisäksi järjestettiin Taikapingviinin hiihtokiertueita alueellisesti, joissa Pingviinin opastuksella
kuvakyltein annettiin hiihdon harjoitteluvinkkejä lapsille. Suksien
lainaustoiminta jatkui vilkkaana, kalustoa jouduttiin sauvojen osalta
täydentämään, ja tarve suksien päivittämiseen tulevalle kaudella todettiin
hiihtokauden aikana. Lisäpalveluna järjestetty suksihuolto oli erittäin
tervetullut ja keräsi satoja suksipareja kunnostettavaksi. Tämän palvelun
turvaaminen tulevalle kaudellekin on tärkeää. Myös popup-tyylisesti
Harjulla järjestetty latukahvila keräsi asiakkailta kiitosta.
Upeiden latuolosuhteiden lisäksi Harjun alueelle urheilukeskuksen ja
Gigantin välimaastoon molemmin puolin Hankotietä aurattiin useiden
kilometrien talvipolut kävelijöille. Tähän tarkoitukseen hankittu Snowlion kelkka mahdollisti myös maastopyöräreitin auki pitämisen. Paljon kiitosta
keränneiden polkujen auki pitämisestä vastasivat Lohja-Trailsin
talkoolaiset.
Liikuntakeskus ylläpiti seuraavia luistelualueita: Ranta 1 ja 2, Ojamo,
Routio, Metsola, Mäntynummi, Metsäkorpi, Muijala, Asemanpelto.
Nummenkylän koulu, Pullin koulu, Lehmijärven koulu, Santamonttu,
Järnefeltin kaukalo, Ristin koulu, Nummen kaukalo, Pusulan kaukalo,
Saukkolan kaukalo, Oinolan koulu, Ikkalan kaukalo, Sammatin kaukalo ja
Karjalohjan kaukalo. Luistelualueilla kävijöitä seurattiin Aurlahden
luistelukentällä ja parkkipaikalta jäälle kulki yhteensä lähes 15 000
luistelijaa. Aurlahteen jäädytettiin runsaan kävijämäärän vuoksi myös
Rantakenttä 2 ja kentän kulmaan toteutettiin pulkkamäki. Yhteensä
luistelualueilla arvioitiin käyttäjiä olleen noin 93 300. Liikuntakeskuksen
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mahdollistamat alueellisten toimijoiden ylläpitämät kentät olivat: Moisio,
Takasenkatu, Brotorp, Lohjansaari, Koisjärvi, Jättölä.
Myös jääalueilla järjestettiin Taika-pingviinin luistelukiertueita ympäri
Lohjaa. Kiertueilla pyrittiin parantamaan lasten luistelutaitoja viemällä
luistelutukia lainattaviksi sekä rakentamalla tekniikkaratoja erilaisia
välineitä hyödyntäen. Kunnollisen talven seurauksena kustannukset
nousivat merkittävästi talvikaudella johtuen kohonneista henkilöstö- ja
kalustokuluista.
Jäähalli ja Neidonkeidas olivat käytössä koko talvikauden rajoitetuilla
käyttäjäryhmillä, minkä seurauksena energiakulut pysyivät lähes
normaalitasolla ja tulokertymä molemmissa jäi merkittävästi pienemmäksi.
Koronarajoitusten vuoksi Neidonkeitaalla liikkuminen oli sallittua tammihelmikuussa vain koululaisille ja lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille.
Maaliskuun alusta tuli mahdolliseksi varata allaskohtaisia perhevuoroja
omilla puku- ja pesutiloilla. Perhevuorot olivat erittäin suosittuja ja niitä
laajennettiin maaliskuun puolivälistä alkaen myös viikonloppuihin. Kaikki
keskimäärin 80 perhevuoroa varattiin viikoittain käyttöön välittömästi, kun
ne avautuivat varausjärjestelmään. Myös Neidonkeitaan kuntosalille otettiin
varattaviksi tunnin perhevuorot, jotka niin ikään olivat kaikki käytössä
päivittäin klo 6.00-22.00.
Perhevuorot olivat suosittuja myös koulujen liikuntasaleissa ja jonkin
verran vuoroja käytettiin myös jäähallissa. Kaiken kaikkiaan
koronarajoitusten myötä löydettiin paljon uusia tapoja liikuttaa lohjalaisia.
Hiihto- ja luistelukiertueiden lisäksi uusi liikuntamuoto LLK:n tarjonnassa oli
lumikenkäily, johon järjestettiin useita tutustumismahdollisuuksia, retkiä ja
välinelainausta. Vuokravälinelainaamon tarve henkilöstöresursseineen tuli
ilmeisen selväksi, kun lainattavien välineiden määrä kasvoi lumikengillä ja
kahdella maastopyörällä.
Talvikauden päätteeksi maalis-huhtikuun vaihteessa rakennettiin
Neitsytlinnan maastoon koko perheelle tarkoitettu pääsiäismetsä, joka
keräsi kahden viikon ajan kaikenikäisiä ihailijoita Sannin ja Jaanan luomille
upeille pääsiäishahmoille. Lisäksi talven olosuhteista ja palveluista
järjestettiin nettipohjainen kysely lohjalaisille. Talvikyselyyn vastasi 250
lohjalaista. Palaute talviolosuhteista ja talven palveluista oli erittäin
myönteistä, erityistä kiitosta Lohjan Liikuntakeskus sai asiakaspalautteen
kuuntelemisesta ja sen pohjalta toimimisesta.
Kun talvikausi Liikuntapaikoilla saatiin päätökseen ja kalusto huollettua, jäi
ulkoliikunnan henkilöstö pitämään lomia ennen nurkan takana odottavia
kevään kunnostustöitä. Lumien lähdettyä olosuhteiden kuivuttua aloitettiin
nurmille, massatenniskentille, pinnoitekentille ja lähiliikuntapaikoille
tehtävät kevätkunnostukset. Kevätkunnostusten ja normaalin muun yleisen
kunnossapidon lomassa ulkoliikunnan kesäsuorituspaikat avautuivat
käyttäjille yksi toisensa jälkeen. Siitä eteenpäin tehtävät koostuivat
ylläpitävästä toiminnasta kuten urheilunurmien ja lievealueiden leikkuulla,
lannoituksilla ja kenttien merkitsemisellä. Tenniskentät vaativat
jokapäiväistä hoitoa ja ulkoilureiteillä kasvanut kävijämäärä lisäsi myös
kunnossapidon tarvetta. Jäähallin kesätauko alkoi 18.4.2021 ja
kesäkaudella hallia hyödynnettiin rullakiekon muodossa. Uimahallin
ympäristössä tavattiin normaalista poikkeavaa toimintaa, kun Harjun
hiekkakenttä palveli asuntomessuihin liittyen karavaanipysäköintipaikkana
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ja kentälle oli varattu 19 majoituspaikkaa messuvieraille. Harjun
urheilukeskukseen sijoitettiin toukokuusta alkaen myös Terveystalon
koronatestausasema.
Korona-pandemian rauhoituttua saatiin Lohjalla lupa avata liikuntapaikat
jälleen 3.5. alkaen hallitusti, terveysturvallisuusohjeistusta noudattaen.
Käytännössä uimahalli avattiin 50 % kapasiteetilla ja kuntosalit turvaväli- ja
hygieniaohjeistuksin. Kesäkuusta elokuun puoliväliin saakka uimahalli
palveli lyhennetyin kesäaukioloajoin ja viikonloput avattiin yleisölle vasta
syyskuusta eteenpäin. Uimahallissa asiakasmääriä ei juurikaan jouduttu
rajoittamaan lämpimien kesäkelien houkutellessa ihmisiä luonnon vesien
äärelle. Myös kuntosaleilla oli normaalia kesäkäyttöä hiljaisempaa,
vakiasiakkaiden sitouduttua sulun aikana yksityisten kuntosalien käyttäjiksi.
Ohjatuista toiminnoista uimahallissa järjestettiin kesäkaudella uimakoulut,
terapia-altaan vesiliikuntaryhmät, yksi viikoittainen seniorivesitreeni sekä
elokuussa vauvauintien korona-ajalta jääneet korvauskerrat. Altaiden
ulkopuolella pidettiin vain syyskaudelta jääneet senioreiden korvaustunnit
sekä ulkojumpat. Haikarin saunarannalla pidettiin puistojumppaa
maanantaisin ja kiertueen omaisesti tanssittiin Lavis-lavatanssijumppaa
tiistai-iltaisin eri puolilla Lohjaa (Haikari, Pähkinäniemi, Moisio, Pusula,
Karjalohja ja Asemanpelto). Eniten tanssijoita keräsi Haikari ja
Pähkinäniemi, Karjalohjan ja Pusulan kävijämäärät jäivät hyvin alhaisiksi.
Uutena palveluna avattiin kesäkuun puolivälissä kaikkien lohjalaisten
varattavaksi Haikarin sauna. Asiakkailla oli mahdollisuus ostaa
varausjärjestelmästä yksittäispaikka saunavuorolle tai tehdä oma niin
sanottu ryhmävaraus, jolloin sauna oli kokonaan omassa käytössä. Kulku
saunaan tapahtui PIN-koodilla. Käyntejä yksittäisvarauksina kertyi elokuun
loppuun mennessä 747 ja ryhmävarausten kautta 830 eli yhteensä 1577.
Saunamahdollisuudesta on tullut paljon kiitosta ja alkuvaikeuksien jälkeen
varaukset ovat toimineet hyvin.
Tapahtumista
toteutui
kesäkaudella
omatoiminen
ympäripyöräily 20.-23.5. keräten noin 250 pyöräilijää.

Lohjanjärven

Heinäkuussa 19.- 25.7. oltiin mukana toteuttamassa asuntomessujen
oheisohjelmana Hyvän olon viikkoa; jonka aikana järjestettiin melontaretkiä
yhteistyössä SeastarEvents yrityksen kanssa sekä kirkkovenesoutuja
Lohjan seudun soutajien kanssa. Lisäksi Haikarin saunalla oli
tutustumismahdollisuus avointen ovien merkeissä, sekä ohjattuja
syvänveden jumppia.
Elokuussa järjestettiin uusi Rogaining-suunnistustapahtuma yhteistyössä
Hiidenkiertäjien kanssa. Tapahtuma sai liikkeelle 120 suunnistajaa.
Kesän aikana saatettiin loppuun ulkoilureittitoimituksen alaiset reitit. Työt
jatkuivat siitä mihin edellisenä vuonna jäätiin ja kaikki reitin osuudet
pinnoitettiin kivituhkalla. Nyt ympärivuotisilla ulkoilureiteillä pääsee
kulkemaan Harjulta Virkkalan kuntoradalle ja Aseman kuntoradalta kulkee
reitti aina Nälköönlammelle asti. Työt valmistuivat elokuun aikana.

Energiankulutus kesäkaudella kiinteistöissä pysyi maltillisena vaikka
uimahallikin oli käytössä koko kesän. Kulutuksia selittää melko rauhalliset
Ptk:n tark.
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kävijämäärät ja lämmin kesä.
normaalista erottuvaa nousua
rokotuspisteestä.

Esitys
Tj.
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Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus

§ 47

8/2021
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LLK Oy:n 2. vuosikolmannes, taloudellinen katsaus 2021
LIIKKE 28.09.2021 § 47

Esitys
Tj.

Toimitusjohtaja Jukka Vienonen esittelee Lohjan Liikuntakeskus Oy:n 2.
vuosikolmannesraportin vuodelta 2021.

Hallitus päättää merkitä annetun vuosikolmannesraportin ajalta 1.1. - 31.8.
2021 hyväksyen tietoon saatetuksi.

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

Ptk:n tark.

Kustannuspaikkakohtainen yhteenveto LLK Oy 1-8/2021
Tase tileittäin LLK Oy 8/2021
Tiliryhmäkohtainen yhteenveto LLK Oy 1-8/2021

PÖYTÄKIRJA
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus

§ 48

8/2021
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Tiedotusluonteiset asiat
LIIKKE 28.09.2021 § 48

1) Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat avustusjakosäännön mukaiset
liikunnan tukipäätökset (päätöspäivä, päätösnumero, saaja):
Kohdeavustus:
- 28.5.2021 nro 11/21 Pusulan Urheilijat -58 ry
- 3.8.2021 nro 15/21 Uudenmaan AVH-yhdistys ry
Stipendi:
- 18.6.2021 nro 12/21 ---------------------- 18.6.2021 nro 13/21 ----------------------- 3.8.2021 nro 16/21 ---------------------- 8.9.2021 nro 18/21 --------------------------- 8.9.2021 nro 19/21 ------------------------- 8.9.2021 nro 20/21 --------------------------Sponsorointi:
2) Opetus ja kulttuuriministeriön Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä
1/2021 kuntakirje oheismateriaalina.
3) Lohjan Liikuntakeskus hakee Liikkuva perhe -palkintoa.
4) Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallituksen jäsenille perustetaan WhatsApp
-ryhmä.

Esitys
Tj.

Hallitus merkitsee tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuksi.

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

Ptk:n tark.

