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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 12.04.2022 § 19  
   
 
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus totesi kokouksen laillisesti 

kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
------------------------------------
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Kokouksen pöytäkirjantarkastajat 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 12.04.2022 § 20  
   
 
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Noora Kuusisto ja 

Juha-Pekka Lehmus. 
 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Hannu 

Makkosen ja Juha-Pekka Lehmuksen. 
------------------------------------
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Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 
   
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 12.04.2022 § 21 
 
 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. 

 
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää käsitellä asiat ennalta jaetun 

esityslistan mukaisesti. 
 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. 
------------------------------------ 
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1. vuosineljänneksen toiminnallinen katsaus 2022 
 
565/00.01.03/2022 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 12.04.2022 § 22 
 
 Vuosi käynnistyi edellisvuoden tapaan sisäliikuntapaikkoja koskevien 

koronarajoitusten puitteissa, jotka olivat tulleet voimaan 28.12.2021. 
Sisäliikuntatiloja oli lupa käyttää lakisääteisiin palveluihin, esimerkiksi 
lääkinnälliseen kuntoutukseen ja koulujen liikunnan opetukseen, lisäksi 
tilojen sulkupäätökset eivät ulottuneet ammattiurheiluun eivätkä yksityis- tai 
perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan. Lisäksi 10.1.2022 saakka 
v.2004 ja sitä myöhemmin syntyneet saivat liikkua sisällä ohjatusti ja 11.1. 
alkaen ikärajaa laskettiin v.2003 ja sitä myöhemmin syntyneisiin. 

 
 Rajoitusten aikana Virkistysuimala Neidonkeitaalla seuratoiminnan, 

koululaisuintien ja lääkinnällisen kuntoutuksen lisäksi järjestettiin ohjattuja 
toimintatunteja lapsille, lasten uimakouluja sekä perheuintivuoroja. 
Perheuintivuoroja uimahallissa pyöri noin 100 vuoroa viikossa ja lisäksi 
Neidonkeitaan, Tennarin ja Pusulan kuntosaleihin oli mahdollista varata 
vuoroja yksityiskäyttöön. Myös Haikarin saunan talviuintivuorot muutettiin 
yksityisvuoroiksi rajoitusten aikana. 

 
 Helmikuun alusta saatiin lupa avata sisäliikuntatilat yleisölle, velvoitteena 

edelleen toiminnan järjestäminen terveysturvallisesti. 15.3.2022 rajoitukset 
purettiin kokonaan ja voimaan jäi ainoastaan tartuntatautilain 58c mukaiset 
hygieniavaatimukset kesäkuun loppuun saakka.  

 
 Ohjattuja toimintoja käynnistettiin heti helmikuun alun avaamisen jälkeen 

asteittain ja maaliskuussa ohjattu liikunta oli toiminnassa rajatuilla 
asiakasmäärillä vesiliikunnassa, kuntosaleilla ja muilla ryhmäliikunnan 
tunneilla. Neidonkeitaalla asiakkaat palasivat uimahalliin aiempiin sulkuihin 
verrattuna rohkeammin. Helmikuussa Neidonkeitaan kävijämäärät olivat 
noin 70% vuoden 2019 kävijämääristä ja maaliskuussa jo 83%. 
Helmikuussa Neidonkeitaalla otettiin käyttöön myös käyttäjien suuren 
kannatuksen saanut puusauna Rentola keskiviikkoisin ja perjantaisin. 

 
 Sisäliikuntatilojen rajoitetun käytön Lohjalla kompensoi tänäkin talvena 

upeat talviliikunnan olosuhteet. Hiihtäjät pääsivät tekolumiladulle ja 
luistelijat ulkojäille ensimmäisiä kertoja jo ennen vuoden vaihdetta. 
Talviliikunnan tarjontaa ja olosuhteita esittelevät tarkemmin kokouksen 
yhteydessä ryhmäliikuntavastaava Minna Nuppola ja liikuntapaikkamestari 
Jani Åström. 

 
 Runsasluminen talvi toi myös mukanaan haasteita. Lohjan jäähalli 

jouduttiin asettamaan käyttökieltoon pettäneiden kattorakenteiden vuoksi 
1.3. Lunta poistettiin talven aikana normaalin kunnossapidon mukaisesti ja 
siitä huolimatta yhden kattotuolivälin viisi tukiortta vaurioitui katolle 
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kertyneen jään ja lumen painosta. Vauriokohta korjattiin ja halli päästiin 
avaamaan 14.3. Katon rakennetta tutkittiin samassa yhteydessä ja sen 
kantokyvyssä todettiin puutteita. Tarkemmat tutkimukset ja katon 
rakenteelliset vahvistukset on määrä hoitaa tulevan kesän aikana.  

 
 Myös Neidonkeitaan henkilöstö joutui kohtaamaan uudenlaisia haasteita 

tammikuussa, kun hallin ulkopuolella törkeän pahoinpitelyn kohteeksi 
joutunut henkilö hakeutui uimahalliin sisään avun piiriin. Tapahtuma nosti 
keskusteluun turvallisuuteen liittyviä epäkohtia mm. ulko-ovien 
automaattisen sulun puuttumisen ja tarpeen henkilöstön säännöllisiin 
turvallisuuskoulutuksiin. Tapahtuman jälkeen pidettiin kaksi debriefing-
tilaisuutta tapahtumassa mukana olleelle henkilöstölle. 

 
  
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus merkitsee 1. vuosineljänneksen (1.1.-

31.3.2022) toiminnallisen katsauksen hyväksyen tietoon saatetuksi. 
 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. 
 
 Ryhmäliikuntavastaava Minna Nuppola ja liikuntapaikkamestari Jani 

Åström olivat asiantuntijoina kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo 
18.06-18.40. 

------------------------------------



 

 

PÖYTÄKIRJA 3/2022  8 

 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n 
hallitus 
 
  

§ 23 12.04.2022 

 

 

1. vuosineljänneksen taloudellinen katsaus 2022 
 
566/02.02.02/2022 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 12.04.2022 § 23 
 

Ensimmäisen neljännesvuosikatsauksen (1.1.-31.3.2022) käsittely Lohjan 
kaupunginhallituksessa on 9.5.2022. Valtioneuvoston ohjeessa 
(525/2020) mainitut katsauksessa sisällyttävät tiedot;  
 
13 § Neljännesvuosikatsaus 

Neljännesvuosikatsauksen on sisällettävä kunnan ja liikelaitosten sekä 
taseyksiköiden tuloslaskelmat ja taseet.  

Lisäksi neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden 
olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä keskeiset tekijät, 
joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. 
Neljännesvuosikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa 
säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita. 

 Toimitusjohtaja Jukka Vienonen esittelee Lohjan Liikuntakeskus Oy:n 1. 
vuosineljännesraportin vuodelta 2022 (1.1. - 31.3.2022). 

 
Liitteet LLK tuloslaskelma 1. vuosineljännes 2022 
 LLK yhteenveto 3.2022 
 Tase tileittäin 3.2022 
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Hallitus päättää merkitä annetun vuosineljännesraportin ajalta 1.1. - 

31.3.2022 hyväksyen tietoon saatetuksi ja esittää ne Lohjan 
kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallituksen konserni- ja 
omaisuusjaostolle. 

 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. 
------------------------------------
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Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilintarkastuksen aiheuttamat 
toimenpiteet 
 
598/00.03.00/2022 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 12.04.2022 § 24 
 
 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilintarkastusyhteisön BDO:n tilintarkastaja 

Tove Lindström-Koli edellytti 14.3.2022 suorittamansa tilintarkastuksen 
perusteella Lohjan Liikuntakeskus Oy:tä tekemään seuraavat toimenpiteet: 

- Tilinpäätöksen liitetietoihin tulee tehdä lisäys lähipiiritapahtumista. 
- Lohjan Liikuntakeskuksessa tulee tehdä kuntalain 84 §:n mukaiset 

luottamus- ja johtohenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset ja 
dokumentoida ne sidonnaisuusrekisteriksi. 

 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää 

 
1) hyväksyä tilinpäätöksen liitetietoihin tehdyn lisäyksen 
lähipiiritapahtumista ja 
 
2) tehdä luottamus- ja johtohenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset ja koota ne 
sidonnaisuusrekisteriksi. 

 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. 
------------------------------------
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Taksajärjestelmän täydentäminen 
 
567/02.05.00/2022 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 12.04.2022 § 25 
 
 LLK Oy:n hallitus on 16.03.2021 kokouksessaan hyväksynyt vakiovuorot 

ulkoliikuntapaikoille kausille 2021–2022. Ulkotenniskenttien olosuhteisiin 
on kesken myönnetyn vakiovuorokauden tullut muutoksia. Lohjan kaupunki 
on vuokrannut yksityiselle Padel-halli yrittäjälle (Padel Club Finland) Padel-
hallin rakentamistarkoitukseen Tennarista maa-alueen, jonka sisälle jää 
kolme massatenniskenttää. Näin ollen kesän 2022 osalta 
massatenniskenttien vakiovuoropäätökset jouduttiin peruuttamaan ja 
vuorot laitettiin uudelleen haettaviksi. Kesällä 2022 käytössä on kolme 
massatenniskenttää (2.5.–18.9.) ja kaksi sisätenniskenttää (6.6.–14.8.) 
Tennarissa ja 2 pleksitenniskenttää Moisiossa (4.7.–25.9.). 

 
 Hinnoittelua vakiovuoroissa esitetään kentästä riippumatta samaksi 

37,10€/kausi (klo 9-17), 111,30€/kausi (klo 17-22), yksittäistunnit 2,30€ 
lapsi ja 3,20€ aikuinen (arkisin ennen klo 17 ja la klo 17-20), 6,80€ lapsi ja 
9,50€ aikuinen (arkisin klo 17-21, la klo 9-17 ja su), 7,30€ lapsi ja 10,20€ 
aikuinen (kilpailut, ottelut ja turnaukset). 

 
 Sammatin frisbeegolf-kentälle esitetään tapahtumamaksua 60,00€ (sis. 

alv, tapahtuman kesto maksimissaan 5 tuntia). Tapahtumamaksulla 
pyritään kattamaan siitä aiheutuneet kunnossapitokulut, mm. jätehuollon ja 
yleisen siisteyden ylläpitämisestä aiheutuneet kulut. Tapahtumamaksun 
toivotaan myös rajaavan tapahtumien määrää, jotta rata olisi 
mahdollisimman laajasti kaikkien lohjalaisten käytössä 
lähiliikuntaperiaatteella. 

 
 Haikarin saunan kesäkaudelle (1.5. – 2.10.2022) esitetään seuraavia 

maksuja: non-stop vuorot (su-to klo 16.30–23.00) kertamaksu 6,00€, 10x 
50,00€ ja 30 päivää 50,00€, yksityisvuorot (pe-la klo 15.00 -22.30, 
1,5h/vuoro) 60,00€. 

 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää hyväksyä esitetyt 

täydennykset taksajärjestelmään 
 
 1) kesän 2022 tennisvuorojen, 
 
 2) Sammatin frisbeegolf-kentän tapahtumamaksun ja 
 
 3) Haikarin saunan kesäkauden 2022 maksujen osalta. 

 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. 
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 Liikuntapalvelupäällikkö Taina Pennanen saapui kokoukseen 

asiantuntijaksi tämän asian käsittelyn alkaessa klo 18.55. 
 
 Jäsen Noora Kuusisto saapui kokoukseen tämän asian käsitttelyn 

alkaessa klo 18.55.  
 
 Jäsen Jari Mettomäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen 

klo 19.11. 
------------------------------------
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Sisäliikuntatilojen vakiovuorot kesäkaudelle 2022 
 
572/12.04.01/2022 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 12.04.2022 § 26 
 
 LLK Oy:n hallituksen hyväksymän vakiovuorojen jakosäännön mukaisesti 

kesän sisäliikunnan vakiovuoroista päättää LLK Oy:n hallitus ja ne 
myönnetään vuosittain keskitettyihin liikuntatiloihin. 

 
 Vuosi-ilmoituksen mukaisesti sisäliikuntatilojen vakiovuorot tuli hakea 1.- 

23.3.2022 sähköisellä hakulomakkeella. Liikuntatiloista haettavana olivat 
Sporttikeskus Tennarin liikuntahallit ja kamppailutilat, Ojamon liikuntahalli, 
Perttilän ja Metsolan koulun liikuntasalit sekä uimahalli. Vakiovuorohausta 
tiedotettiin yhtiön nettisivuilla ja somekanavissa, lisäksi seuroille lähetettiin 
helmikuussa viesti sähköpostitse. 

 
 Määräaikaan mennessä hakemuksia jätettiin 15 kappaletta ja hakemusten 

perusteella käyttötarve sisäliikuntatiloissa on 49,5 harjoitustunnille. 
Sisäliikunnan kesäkausi on 6.6. – 14.8.2022.  

 
 Lisäksi Octopus-Lohja ry haki Neidonkeitaalta uimaratoja lasten 

leiritoiminnan ja valmennuksen käyttöön ajalle 6.6. – 5.7.2022. 
Ratavaraukset pyrittiin edellisten kesien tapaan ohjaamaan pääasiassa 
yleisten aukioloaikojen ulkopuolelle.  

  
 Esitys sisäliikuntatilojen kesän vakiovuoroiksi on liitteenä. 
 
 
Liite Kesän 2022 sisäliikuntatilojen vakiovuorot 
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää  

 
1) Hyväksyä kesän 2022 sisäliikuntatilojen vakiovuorot liitteen mukaisesti. 
 
2) Todeta, että 
 
2.1) kesän sisäliikuntatilojen vakiovuorojakso on 6.6.-14.8.2022 
 
2.2) mikäli vakiovuoron hakija ei ota myönnettyä vuoroa vastaan, on 
hakijan ilmoitettava siitä kirjallisesti 20.5.2022 mennessä sähköpostitse 
lohjan.liikuntakeskus@lohja.fi. 

 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. 
------------------------------------
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Tennisvuorot kesäkaudelle 2022 
 
571/12.04.02/2022 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 12.04.2022 § 27 
 
 LLK Oy:n hallitus on 16.03.2021 kokouksessaan hyväksynyt vakiovuorot 

ulkoliikuntapaikoille kausille 2021–2022. Päätöksessä hyväksyttiin myös 
kuudelle massatenniskentälle haetut vakiovuorot, 31 hakemusta ja 47 
viikkotuntia. 

 
 Lohjan kaupunki on vuokrannut yksityiselle Padel-halliyrittäjälle (Padel 

Club Finland)  Padel-hallin rakentamistarkoitukseen Tennarista maa-
alueen, jonka sisälle jää kolme massatenniskenttää. Näin ollen kesän 2022 
osalta massatenniskenttien vakiovuoropäätökset peruutettiin ja vuorot 
laitettiin uudelleen haettaviksi 27.3.2022 mennessä. Kolmen 
massatenniskentän lisäksi vuoroja oli mahdollista hakea myös kahdelle 
sisätenniskentälle sekä Moisioon kesäkuussa valmistuville kahdelle 
pleksikentälle. Hinnoittelu vakiovuoroissa on kentästä riippumatta sama 
111,30€ /kausi (klo 17-22) ja 37,10€/kausi (klo 9-17). 

 
 Asiasta lähetettiin sähköpostia vakiovuoropäätöksen kausille 2021–2022 

saaneille maaliskuun alussa, lisäksi uudesta hakumenettelystä ilmoitettiin 
yhtiön somekanavissa. 

 
 Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 29, viikkotuntien tarve on 51, 

paitsi kesäkuussa Lohja-Tenniksen leirien aikaan 69 tuntia. Haut 
kohdistuvat ensisijaisesti massatenniskentille, muutamia tunteja haettiin 
myös sisätenniskentille ja Moision pleksikentille.  

 
 Esitys tenniksen kesän vakiovuoroista on liitteenä, haetut vuorot on saatu 

sijoitettua kentille hakijoiden kanssa neuvottelemalla. 
 
Liite Kesän 2022 tennisvakiovuorot 
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää 

 
1) Hyväksyä esitetyt vakiovuorot tenniskentille kesäkaudelle 2022 ja  
 
2) todeta, että  
 
2.1) kesän vakiovuorokausi massakentillä on 2.5. – 18.9.2022, 
pinnoitekentillä 2.5. – 25.9.2022, pleksikentillä 4.7.- 25.9.2022 ja 
sisäkentillä 6.6.-14.8.2022 
 
2.2) mikäli vakiovuoron hakija ei ota myönnettyä vuoroa vastaan, on 
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hakijan ilmoitettava siitä kirjallisesti 28.4.2022 mennessä sähköpostitse 
lohjan.liikuntakeskus@lohja.fi. 

 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. 
------------------------------------
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Sisäliikuntatilojen vakiovuorot 2022-2024 
 
570/12.04.01/2022 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 12.04.2022 § 28 
 
 LLK Oy:n hallitus hyväksyi 12.12.2017 (§ 64) vakiovuorojen jakosäännön, 

jonka mukaan Lohjan liikuntapaikkojen vakiovuoroista päättää yhtiön 
hallitus. Vakiovuorojen jakosäännön tehtävänä on ohjata vuorojen 
jakamista ja siihen liittyvää säännöstöä. Jakosäännön mukaan hallitus 
myöntää vakiovuorot kahdeksi toimintakaudeksi kerrallaan, mikä on 
helpottanut sekä liikuntakeskuksen että liikuntajärjestöjen työmäärää. 

 
 Lohjan liikuntapaikkojen vuosi-ilmoitus 2022 hyväksyttiin Lohjan 

Liikuntakeskus Oy:n hallituksessa 23.11.2021. Vuosi-ilmoituksen 
tarkoituksena on ohjata sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen haku- ja käyttöaikoja.  

 
 Vuosi-ilmoitus julkaistiin yhtiön internet-sivuilla joulukuussa ja 

sisäliikuntatilojen vakiovuorohausta annettiin tiedote Länsi-Uusimaa 
lehteen joulukuussa 2021. Liikuntaseuroille vakiovuorohausta tiedotettiin 
sähköpostitse tammikuussa 2022. Tietoa vakiovuorojen hakumenettelystä 
jaettiin useampaan otteeseen myös sosiaalisessa mediassa.  

 
 Vuosi-ilmoituksen mukaan kaikkien sisäliikuntatilojen vakiovuorot kausille 

2022- 2023 ja 2023 - 2024 tuli hakea ajalla 10.1.2022 – 10.2.2022. 
Hakeminen tapahtui sähköisellä hakulomakkeella, joka oli järjestöille ja 
yksityisille henkilöille sama.  

 
 Tulevan vakiovuorokauden suurin muutos on se, että Järnefeltin 

liikuntahalli poistuu remontin ajaksi käytöstä. Jossain määrin sitä korvaa 
kuitenkin uusi Ojamon liikuntahalli. Harjun liikuntasali poistui käytöstä jo 
vuonna 2021, sitä korvaavana tilana saatiin käyttöön Laurentiustalon 
liikuntasali. Kuten edellisen sisäliikuntatilojen vuoropäätöksen yhteydessä, 
tilanne on se, että sisäliikuntatiloissa on edelleen yhden liikuntatilan vajaus 
aiempaan.  

 
 Yleisesti voidaan todeta, että vakiovuoroja haettiin edellisen 

vakiovuorohaun tapaan arkipäiville ajallisesti huomattavasti enemmän, 
mitä esityksessä on pystytty osoittamaan. Toisaalta Lohjan kaupungin 
sisäliikuntatiloihin jää hyvin paljon vapaata harjoitustilaa erityisesti 
viikonloppuisin, myös isoihin liikuntahalleihin ja haja-asutusalueiden 
liikuntasaleihin. 

 
 Lisäksi tässä sisäliikuntatilojen haussa korostui nk. kesälajien runsas 

hakujen määrä, vuoroja haettiin yhteensä 159 viikkovuorotuntia. 
Harjoitusvuoroja ei tietysti ole pystytty esittämään riittävästi, mutta lajien 
harjoitusvuorot on pyritty keskittämään tiettyihin liikuntatiloihin. Tällöin 
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ongelmaksi muodostuu se, että tilat ovat käyttämättä lokakuulle saakka ja 
niihin tuleekin aktiivisesti markkinoida tilapäiskäyttövuoroja.    

 
 Sisäliikuntatilavuoroja esitetään myönnettäväksi 24 sisäliikuntatilaan, joihin 

jätettiin määräaikaan mennessä yhteensä 474 hakemusta (vuonna 2020 oli 
345 hakemusta); liikuntahallit 6 kpl (158), liikuntasalit 19 kpl (191), 
tennishalli 1 kpl (80), jäähalli 1 kpl (19), uimalan liikuntatilat 3 (26).  

 
 Sisäliikuntatilojen vakioharjoitusvuorojen jakolistat esitellään kokouksessa.  
 
Liitteet Jäähallin vakiovuorot 2022-2024 
 Kamppailutilojen vakiovuorot 2022-2024 
 Liikuntahallien vakiovuorot 2022-2024 
 Liikuntasalien vakiovuorot 2022-2024 
 Neidonkeitaan allastilojen vakiovuorot 2022-2024 
 Tennishallin vakiovuorot 2022-2024 
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Hallitus päättää 

 
1) hyväksyä esitetyt Lohjan sisäliikuntatilojen vakiovuorot ja 
 
2) todeta, että 
 
 2.1) vakiovuorojaksot ovat seuraavat: 
- liikunta- ja tennishallit sekä liikuntasalit: 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 
- Lohjan jäähalli vk 32: 8.8.2022-16.4.2023 & 7.8.2023-14.4.2024 
sekä 
- Virkistysuimala Neidonkeitaan kuntouinti-, terapia ja toiminta-altaat 
elokuu 2022 - toukokuu 2023 & elokuu 2023 – toukokuu 2024, kesäkuussa 
ja viikoilla 8 ja 42 vuorot sovitaan erikseen. 
 
2.2) mikäli vakiovuoron hakija ei ota myönnettyä vuoroa vastaan, on 
hakijan ilmoitettava siitä kirjallisesti 31.5.2022 mennessä. 

 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. 
 
 Liikuntapalvelupäällikkö Taina Pennanen poistui kokouksesta tämän asian 

käsittelyn päättyessä klo 19.43. 
------------------------------------
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Liikuntapaikkojen kesäkauden hoitosuunnitelma 
 
573/12.04.02/2022 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 12.04.2022 § 29 
 
 Liikuntapaikkapäällikkö Santtu Hägg esittelee liikuntapaikkojen 

kesäkauden hoitosuunnitelman ja Virkistysuimala Neidonkeitaan kesän 
huoltosuunnitelman. 

 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus merkitsee kesäkauden hoito- ja 

huoltosuunnitelmat hyväksyen tietoon saatetuksi. 
 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. 
 
 Liikuntapaikkapäällikkö Santtu Hägg saapui kokoukseen asiantuntijaksi 

tämän asian käsittelyn ajaksi klo 19.44.-20.05. 
------------------------------------
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Lohjan Demarit ry:n esitys 
 
613/12.04.02/2022 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 12.04.2022 § 30 
 
 Lohjan Demarit ry on tehnyt 23.3.2022 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n 

hallitukselle oheisen liitteen mukaisen esityksen -----------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 

 
 
  
Liite Lohjan Demarit ry:n esitys -------------------------------------------------- 
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus -------------------------------------------------------- ------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------. 
 
Päätös ------------------------------------------ --------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------
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Koulutustapahtumat kesä- ja syyskuussa 2022 
 
599/12.04.00/2022 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 12.04.2022 § 31 
 
 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 14.12.2021 § 72 

tarjota jokaiselle hallituksen jäsenelle mahdollisuuden osallistua joko 
Liikuntatoimen päiville tai Valtakunnallisille uimahalli- ja kylpyläpäiville. 
Nämä kaksi kunnallisen liikuntatoimen toimijoille suunnattua 
koulutustapahtumaa oli tarkoitus järjestää helmikuussa 2022, mutta ne 
siirtyivät koronatilanteen vuoksi järjestetttäviksi myöhemmin.   

 
 Liikuntatoimen päivät (ent. Liikuntatoimen neuvottelupäivät) järjestetään 

uuden aikataulun mukaan Lahdessa 14.-15.6.2022. Perinteisen kuntien 
liikuntaväen päätapahtumana pidetyn seminaarin pääteemana on tällä 
kertaa kestävä kuntaliikunta. Seminaari on tarkoitettu kuntien 
liikuntatoimen johtajille, esimiehille, asiantuntijoille, työntekijöille sekä 
luottamushenkilöille. Seminaarin osallistumismaksu on 520 € + alv. Hinta 
sisältää opetuksen ja sähköisen materiaalin sekä lähiopetukseen 
osallistuville lisäksi ohjelmassa mainitut ateriat, mutta ei majoitusta. 
Ohjelma oheismateriaalina. 

  
 Valtakunnalliset uimahalli- ja kylpyläpäivät järjestetään Silja Symphonyllä 

6.-8.9.2022. Uimahalli- ja kylpyläpäivät on tarkoitettu uimahallien ja 
kylpylöiden suunnittelussa, rakentamisessa ja toiminnassa eri tavoin 
mukana oleville henkilöille. Tapahtuman hyödyllisyyttä hallituksen jäsenille 
korostaa ns. Neidonkeidas-hankkeen käynnistyminen. Syksyn osalta 
hintaa tai ohjelmaa ei ole vielä julkaistu. Helmikuun tapahtuman 
osallistumismaksu oli 480 € yhden hengen hytissä, oheismateriaalina 
helmikuun ohjelmaluonnos. 

 
Oheismateriaali Liikuntatoimen päivien 14.-15.6.2022 ohjelma  
 Valtakunnallisten uimahalli- ja kylpyläpäivien ohjelma (helmikuu 2022 

versio) 
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Hallitus päättää, että 

 
1) jokaiselle hallituksen jäsenellä tarjotaan mahdollisuus osallistua joko 
Liikuntatoimen päiville 14.-15.6.2022 tai Uimahalli- ja kylpyläpäiville 6.-
8.9.2022. 
 
2) osallistujat laativat koulutuspäivästä raportin esitettäväksi muulle 
hallitukselle. 
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Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. 
------------------------------------
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Liikuntakeskus /  Tiedotusluontoiset asiat 
   
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 12.04.2022 § 32 
 
 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitukselle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat: 
 

1. Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat avustusjakosäännön mukaiset 
liikunnan tukipäätökset (päätöspäivä, päätösnumero, saaja): 
 
 Kohdeavustus: 
 - 11.3.2022 nro 3/22 Eläkeliiton Nummen yhdistys 
 - 11.3.2022 nro 4/22 Männikön Voimailijat, hakemus hylättiin 
 - 11.3.2022 nro 6/22 Eläkeliiton Pusulan yhdistys ry 
 
 Stipendi: 

 - 11.3.2022 nro 5/22 ------------------------------------ 
 
 Sponsorointi:  

-  
 

2. Lohjan kaupungin tekninen johtaja Seppo Lötjönen on tehnyt 25.3.2022 
viranhaltijapäätöksen Neidonkeitaan hankesuunnitelman laatimisen 
(sisältäen tilaohjelman) hankkimisesta arkMILL Oy:ltä. 
Viranhaltijapäätös oheismateriaalina. 
 

3. Liikuntakeskuksen henkilökunnan turvallisuuskoulutus järjestetään 
27.5.2022. 

 
Lisätiedot toimitusjohtaja Jukka Vienonen 
 
Oheismateriaali Viranhaltijapäätös: Neidonkeitaan uimahalli uudishankkeena, 

hankesuunnitelma (sisältää tilaohjelman). 
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi. 
 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. 
------------------------------------ 
 


