
 

          Lohjan liikuntapaikkojen vuosi-ilmoitus 2022  

I   Vakiovuorovaraukset – Hakeminen 

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus myöntää vakiovuorot kahdeksi vuodeksi kerrallaan 

sisäliikuntapaikoille (vuodet 2022–2024) ja ulkoliikuntapaikoille (vuodet 2023–2024).  

Kesän sisäliikuntapaikkojen vakiovuorot myönnetään 

yhdeksi kesäksi kerrallaan (kesä 2022 ja 2023). 

Mikäli myönnettyä vakiovuoroa ei oteta vastaan, tulee vuoro peruuttaa kirjallisella 

ilmoituksella lohjan.liikuntakeskus@lohja.fi, muussa tapauksessa vakiovuorot katsotaan 

varatuksi koko haetulle kaudelle. LLK Oy pidättää oikeuden vuoromuutoksiin. 

1. SISÄLIIKUNTATILAT VAKIOVUOROKAUSI 2022–2024                                             

HAKU 10.1.2022–13.2.2022 VÄLISENÄ AIKANA 
Haettava käyttöaika 

 

- Mikäli myönnettyä vakiovuoroa ei oteta vastaan, tulee vuoro 

peruuttaa kirjallisella ilmoituksella 31.5.2022 mennessä 

lohjan.liikuntakeskus@lohja.fi. 

- Vakiovuorokaudet alkavat jäähallissa viikolla 31, 

liikuntahalleissa ja – saleissa sekä uimahallissa viikolla 33  

15.8.2022–4.6.2023 & 

14.8.2023–2.6.2024 

              Tai 

24.10.2022–23.4.2023 & 

23.10.2023-21.4.2024 

2. SISÄLIIKUNTATILAT – KESÄN 2022 ja 2023 VUOROJEN 

HAKU 1.3.2022–23.03.2022 & 1.3.- 22.3.2023 VÄLISENÄ 

AIKANA 

Haettava käyttöaika 

Sporttikeskus Tennarin liikuntatilat (lukiosali, palloilu-, kamppailu- 

ja voimailuhalli) 

6.6.–14.8.2022          

5.6.-13.8.2023 

Sisäliikuntatilat (Metsola, Ojamo, Perttilä) 
6.6.–14.8.2022          

5.6.-13.8.2023 

Uimahalli  
6.6.–3.7.2022            

5.6.-2.7.2023 

3. ULKOLIIKUNTAPAIKAT – KAUSIEN 2023 JA 2024 

VAKIOVUOROJEN HAKU 1.12.2022 - 6.1.2023 VÄLISENÄ 

AIKANA 

Haettava käyttöaika 

1. Hiekka/Pallokentät, Ojaniitun tekonurmi 
10.4.–22.10.2023 &  

8.4.–20.10.2024 

2. Yleisurheilukentät  
10.4.–22.10.2023 &  

8.4.–20.10.2024 

3. Nurmikentät  
15.5.–24.9.2023 &  

13.5.–22.9.2024 

4. Pinnoitetenniskentät 
17.4.–24.9.2023 &   

15.4–22.9.2024 

5. Beach volley -kentät 
8.5.–17.9.2023 &      

6.5.–15.9.2024 

6. Massatenniskentät (1-6)  
8.5.–17.9.2023 &      

6.5.–15.9.2024                       

7. Lohjan skeittipuisto / muut skeitti- ja lähiliikuntapaikat 

Itse ohjautuva käyttö, 

kunnossapito huhti-

marraskuu 



II Tapahtumat ja muut tilapäiskäyttövaraukset 

 

1) Liikuntapaikoille (kilpailut, ottelut, turnaukset, syntymäpäivät ja muut tapahtumat sekä 

muu kuin liikuntakäyttö) haku kirjallisesti tapahtumahakemuksella 

www.lohjanliikuntakeskus.fi → hakulomakkeet.  

Hakeminen tulisi tehdä viimeistään kuukautta ennen tapahtuman alkamista. Vahvistus 

pidemmälle kuin kahden kuukauden päähän haetuille tapahtumille tehdään viimeistään 

1,5 kk ennen haetun tapahtuman alkamista. 

 

• Syntymäpäivien varausvahvistukset tehdään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen 

saapumisesta.  

 

 

2) Yksittäisvaraukset liikuntapaikoille 

 

• Yksittäisvuoron voi varata enintään 14 vuorokauden päähän. Pidemmälle varatuista 

yksittäisvuoroista tulee tehdä tapahtumahakemus. 

• Varaukset massa-, pinnoite- ja sisätenniskentille sekä beach volley-kentille 

www.lohjanliikuntakeskus.fi  → varausjärjestelmä. 

• Vapaana olevilla pinnoitetennis tai beach volley – kentillä voi pelata maksutta, vuoro 

vaihtuu tasatunnein. 

 

III Käyttökorvaukset ja laskutus 

 

1) Liikuntapaikkojen vakiovuorojen myöntämisessä noudatetaan Lohjan Liikuntakeskus 

Oy:n hallituksen hyväksymää vakiovuorojakosääntöä. Käyttökorvaukset tiloista 

peritään LLK Oy:n hallituksen hyväksymän, voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 

Asiakirjat ja lisätiedot www.lohjanliikuntakeskus.fi  

2) Liikuntapaikkojen vakiovuoro- ja tilapäiskäyttölaskutus tapahtuu 1x kuukaudessa tai 

2x vakiovuorojaksolla, tapahtumien ja tilapäiskäytön laskutus jälkikäteen.  

 

Lohjalla 23. marraskuuta 2021 

 

 

http://www.lohjanliikuntakeskus.fi/

