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Ptk:n tark. 

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus   01.02.2022 
 

AIKA 01.02.2022 klo 18:00 - 19:16 
 

PAIKKA Sähköinen kokous (Teams) 
 

 

OSALLISTUJAT 
 

LÄSNÄ Halme Kaisa puheenjohtaja 
 Heinonen Harry jäsen 
 Jansson Timo jäsen, vpj, läsnä klo 18.03 alkaen 
 Kakko Laila jäsen 
 Kuusisto Noora jäsen 
 Lehmus Juha-Pekka jäsen 
 Makkonen Hannu jäsen 
 Mettomäki Jari jäsen 
 Mustalahti Anna jäsen 
 Suomalainen Vesa jäsen 
 
 

MUUT LÄSNÄOLIJAT Vienonen Jukka toimitusjohtaja, esittelijä 
 Repola Johanna  johdon assistentti, pöytäkirjanpitäjä 
 

 

KÄSITELLYT ASIAT §:t 1 - 8  
 

 

ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 
 
 

  Kaisa Halme Johanna Repola 
   puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

  
PÖYTÄKIRJAN   
TARKASTUS  
 
 
 
 
    

    
   Anna Mustalahti  Vesa Suomalainen 
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Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus § 1 01.02.2022 
 

Ptk:n tark. 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 01.02.2022 § 1 
  
 
Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus totesi kokouksen laillisesti 

kokoonkutusutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
----------------------------------  
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Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus § 2 01.02.2022 
 

Ptk:n tark. 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 01.02.2022 § 2 
  
 
Esitys Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anna Mustalahti ja 

Vesa Suomalainen. 
 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. 
-----------------------------------  
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Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus § 3 01.02.2022 
 

Ptk:n tark. 

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 

 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 01.02.2022 § 3 
  
 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitukselle on toimitettu kokouksen 

esityslista. Hallintosäännön 138 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan 
mukaisessa järjestyksessä, jollei hallitus toisin päätä. 

 
 Hallintosäännön 139 §:n mukaan hallitus voi esittelijän ehdotuksesta tai 

jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä 
käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 
 

Esitys  
Tj. Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää käsitellä asiat ennalta jaetun 

esityslistan mukaisesti. 
 
 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti 
 1. ottaa käsiteltäväkseen kokoukseen lisälistalla tuodun asian (Miten 

lohjalaiset liikkuvat tulevaisuudessa -seminaari)  
 2. ja käsitellä sen kokouksessa ennen Tiedotusluonteisia asioita. 
 ----------------------------------- 
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Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus § 4 01.02.2022 
 

Ptk:n tark. 

Vuoden 2021 urheilija ja joukkue 

 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 01.02.2022 § 4 

  
 Vuoden 2017 lopussa päivitetyn liikuntatoimen avustusjakosäännön 

mukaan Lohjan vuoden urheilija- ja joukkue-ehdokkaat nimetään 
lohjalaisten liikuntajärjestöjen toimesta. Järjestöt saavat nimetä yhden 
ehdokkaan vuoden urheilijaksi ja vuoden joukkueeksi. Vuoden urheilija ja 
vuoden joukkue palkitaan alkuvuodesta kiertävillä vuoden urheilija- ja 
joukkuepokaaleilla sekä 500 € rahapalkinnoilla. 

 
 Lohjalaisille liiikuntajärjestöille lähetettiin 4.1.2022 sähköpostitse pyyntö 

nimetä ehdokkaat sekä vuoden 2021 urheilija- että joukkue-ehdokkaiksi.  
Ehdokkaat pyydettiin nimeämään maanantaihin 24.1.2022 mennessä. 
Asiasta lähetttiin seuroille myös yksi muistutusviesti 17.1.2022. 
Vastausaikana ehdotettiin vuoden urheilijaksi neljää eri urheilijaa ja vuoden 
joukkueeksi kolmea eri joukkuetta. Ehdokkaat liitteessä.  

 
 Yhteensä sähköpostiviesti meni 95 järjestölle, joista seitsemän nimesi 

ehdokkaansa jompaan kumpaan tai molempiin kategorioihin.  
 
 Vuoden urheilija ja joukkue 2021 palkitaan hallituksen erikseen 

määrittelemänä ajankohtana. 
 

 
Esitys  
Tj. Hallitus päättää valita vuoden urheilijan ja vuoden joukkueen 2021. 
 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti valita vuoden 2021 urheilijaksi 

karting-kuljettaja Tuukka Taposen ja vuoden 2021 joukkueeksi 
Hiidenkiertäjien Venlojen Viestin joukkueen (Roosa Hämäläinen, Yulia 
Novikova, Jenny Patana ja Annika Rihma). 

 
 
Liite 1 Vuoden 2021 urheilija ja joukkue -ehdokkaat 
Liite 2 Liikuntatoimen avustusjakosääntö 
----------------------------------- 
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Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus § 5 01.02.2022 
 

Ptk:n tark. 

Jäähallikauden pidentäminen keväällä 2022 

 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 01.02.2022 § 5 

  
 Harjun Kiekko ry lähestyi Lohjan Liikuntakeskus Oy:tä toiveenaan pidentää 

jäähallin kevään 2022 aukioloaikaa 18.4.-10.6.2022 aikavälille. 
Toimintamallia on noudatettu ensimmäisen kerran jo vuonna 2018.  

  
Tässä yhteistyömallissa tavoitteena oli lisätä liikuntapaikkojen käyttöastetta 
ja tarjota toimintamahdollisuuksia lajin harrastajille. Harjun Kiekko vuokrasi 
jäähallista jäävuoroja Lohjan Liikuntakeskukselta ja seuralla oli 
mahdollisuus edelleen vuokrata jääaikoja haluamaansa hintaan muille 
käyttäjille. Tämän lisäksi muilla käyttäjillä oli mahdollisuus vuokrata vuoroja 
Harjun Kiekolle varatun aikaikkunan ulkopuolelta LLK:n normaalilla 
taksahinnalla. 

 
Kokemukset toimintamallista ovat olleet positiivisia niin Harjun Kiekolle 
kuin Liikuntakeskukselle. Seura on saanut jatkettua toimintakauttaan, joka 
on päättynyt kiekkoleiriin kesäkuun alussa. Myös muut jääurheiluseurat 
ovat hyötyneet toimintamallista Harjun Kiekon kantaessa riskin 
käyttöasteesta. 

 
Harjun Kiekko haluaa käyttöönsä jääajat viikoilla 16-22 arkisin klo 15:00-
21:00 ja viikonloppuisin klo 10:00-18:00 sekä viikolla 23 ma-pe klo 8:00-
21:00. Yhteensä 387 tuntia. Muilla seuroilla on mahdollisuus vuokrata 
aikaikkunan ulkopuolelta vuoroja normaalisti LLK:n hinnaston mukaisesti. 
Vuokrahinnaksi on sovittu 33.000 € (sis. alv 10%) eli 85,27€/h (sis. alv. 
10%). 

  
 
Esitys  
Tj. Hallitus hyväksyy jäähallin aukioloaikojen pidentämisen ja oikeuttaa 

toimitusjohtajan allekirjoittamaan oheisen sopimuksen Harjun Kiekko ry:n 
kanssa. 

 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. 
 
Liite 1 Vuokrasopimus Lohjan jäähallikauden pidentämisestä 
----------------------------------- 
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Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus § 6 01.02.2022 
 

Ptk:n tark. 

Valtuustoaloite Lasitehtaan rannan hyppytornin kunnon 
kartoittamisesta sekä sen kunnostamisesta 

 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 01.02.2022 § 6 

  
 Lohjan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 19.1.2022 päättänyt 

lähettää Lasitehtaan rannan hyppytornin kunnon kartoittamista sekä sen 
kunnostamista koskevan valtuustoaloitteen jatkovalmisteluun. 
Kaupunginjohtaja on nimennyt vastuuvalmistelijoiksi kaupunginpuutarhuri 
Kirsti Puustisen ja Lohjan Liikuntakeskus Oy:n toimitusjohtaja Jukka 
Vienosen. 

 
 Uimarannat kuuluvat Lohjan kaupunkiorganisaatiossa kunnossa- ja 

ylläpidon osalta kaupunkitekniikka-tulosyksikön vastuulle. Lohjan 
Liikuntakeskuksen roolina on ollut tuottaa uimarannoilla toimintaa lähinnä 
tapahtumien muodossa. Yhteistyö kaupunkitekniikan ja Lohjan 
Liikuntakeskuksen välillä on toiminut hyvin. Uimavalvontaa Lohjan 
uimarannoilla ei ole menneinä kesinä ollut. 

 
 Uimarannat ovat Lohjalla merkittäviä ”kaiken kansan” liikunta- ja 

kohtaamispaikkoja. Uimarannat ovat myös merkittävä osa Lohjan 
kaupungin strategiseksi kärjeksi muodostunutta järvikaupunkiteemaa. 
Uimarantojen vetovoimaisuutta, viihtyvyyttä ja turvallisuutta onkin syytä 
jatkokehittää, jotta ne ovat Suomen johtavan järvikaupungin edellyttämällä 
tasolla. 

 
 Uimarantojen vetovoimaisuuden kannalta hyppytorneilla on suuri merkitys. 

Ne houkuttelevat erityisesti lapsia ja nuoria, jotka muuten eivät uimarantaa 
käyttäisi. Lohjanjärven rannalla tulisikin tästä syystä olla useampia 
hyppytorneja. Tämän johdosta Lasitehtaan rannan hyppytornin kunto tulisi 
tutkia mahdollisimman nopeasti, jotta se ehdittäisiin vielä kesäksi 2022 
kunnostaa turvalliseen kuntoon. 

 
 Lähempänä keskustaa tulisi olla myös käytettävissä hyppytorni. Tähän 

tarkoitukseen sopivin paikka olisi Liessaaren uimaranta. Liessaaren 
uimaranta on helposti saavutettavissa ja veden syvyys lienee riittävä 
TUKESin määräyksiin nähden.  

 
  - Hyppykorkeus = 3 metriä: vettä on oltava vähintään 4 metriä 
  - Hyppykorkeus > 3 metriä: vettä on oltava vähintään 5 metriä 
 
 Liessaaren uimarannalle pystyisi melko helposti perustamaan oheisen 

idealuonnoksen (oheismateriaalina Liessaari havainnekuva ja Liessaari 
sijoittelukuva) mukainen uimala hyppytorneineen ja uintialueineen. 
Rannalle voisi pystyttää vielä muutaman ulkokuntosalilaitteen. Näin 
pystyttäisiin luomaan vetovoimainen, kaikkia ikäryhmiä houkutteleva 
uimarantakokonaisuus, joka ulkokuntosalin myötä palvelisi liikkujia myös 
varsinaisen uimakauden ulkopuolella. Hyppytornin myötä todennäköisesti 
loppuisi myös vaarallinen Liessaaren sillalta venereitille tapahtuva 
hyppiminen ja näin ollen alueen kokonaisturvallisuus kohentuisi. Myös 
Liessaren uimala lienee mahdollista toteuttaa jo tulevaksi kesäksi 2022. 
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Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus § 6 01.02.2022 
 

Ptk:n tark. 

Oheismateriaali - Valtuustoaloite: Lasitehtaan rannan hyppytornin kunnon kartoittamisesta 
sekä sen kunnostamisesta 

 - Liessaari havainnekuva 
 - Liessaari sijoittelukuva 
 
Esitys  
Tj. LLK:n hallitus päättää esittää Lohjan järviohjelman ohjausryhmälle / 

kaupunginhallitukselle, että Lasitehtaan rannan hyppytornin kunto tutkitaan 
ja torni kunnostetaan ja, että Liessaareen perustetaan kuvan mukainen 
uimala ja ulkokuntosali. 

 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. 
----------------------------------- 
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Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus § 7 01.02.2022 
 

Ptk:n tark. 

Miten lohjalaiset liikkuvat tulevaisuudessa -seminaari 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 01.02.2022 § 7 

  
 Kaupunginjohtajan esityksestä Lohjan Liikuntakeskusta on pyydetty 

kutsumaan koolle "Miten lohjalaiset liikkuvat tulevaisuudessa"-seminaari to 
17.3.2022 klo 18:00 Kisakallioon. Tarkemmasta valmistelusta vastaavat 
Kisakallion toimitusjohtaja Petri Tarkkanen ja Lohjan Liikuntakeskus Oy:n 
toimitusjohtaja Jukka Vienonen. 

 
Esitys  
Tj. Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää kutsua koolle "Miten lohjalaiset 

liikkuvat tulevaisuudessa" -seminaarin to 17.3.2022 klo 18:00 Kisakallioon. 
 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. 
----------------------------------- 
 



 
PÖYTÄKIRJA 1/2022 11 

 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus § 8 01.02.2022 
 

Ptk:n tark. 

Tiedotusluontoiset asiat 

 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 01.02.2022 § 8 

  
 1) Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat avustusjakosäännön mukaiset 

liikunnan tukipäätökset (päätöspäivä, päätösnumero, saaja): 
 
 Kohdeavustus: 
 -  
 
 Stipendi: 
 - 19.1.2022 nro 1/22 ----------------------------- 
 
 Sponsorointi: 
 - 

 
2) Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry:n hallitus on valinnut 
Lohjan Virkistysuimala Neidonkeitaan vuoden 2021 vesiliikuntapaikaksi. 
Virkistysuimala Neidonkeitaan palkitsemista oli SUH:lle esittänyt Lohjalla 
liikunnanopettajana toimiva Joel Nissinen.  

 
 3) Uimahallihankkeen ohjausryhmä aloitti työskentelynsä 20.1.2022. 
 

 
Esitys  
Tj. Hallitus merkitsee hyväksyen tietoon saatetuksi. 
 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. 
----------------------------------- 
 
 


