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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 19.05.2022 § 33  
   
 
 
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 19.05.2022 § 34  
   
 
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Noora Kuusisto ja Jari 

Mettomäki. 
 
Päätös 
 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Noora 

Kuusiston ja Anna Mustalahden. 
-----------------------------------
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Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 
   
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 19.05.2022 § 35 
 
 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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Liikuntatoimen vuokra-avustukset 2022 
 
769/02.05.01.00/2022 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 19.05.2022 § 36 
 
 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 2022 talousarvioissa on vuokra-avustuksiin varattu 54 000 

€. 
 
 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 30.4.2022 mennessä yhtiölle jätettiin neljätoista (14) 

hakemusta. Kaksi (2) hakemus ei täyttänyt avustukseen oikeutettuja 
kriteereitä, koska kunnallisiin liikuntapaikkoihin on riittävästi vapaana tarjolla 
olevia käyttötunteja (käyttöaste alle 86 %). Kamppailulajeihin soveltuvan 
Tennarin tatamisalin käyttöaste on 59,31 % ja käsipalloon soveltuvan 
Källhagen skolan käyttöaste on 45,10 % 

 
 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 
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kunnallisen tilan käyttöaste jää alle 86 % 51 käyttötunnista em. aikana, ei 
hakija ole oikeutettu vuokra-avustukseen, taulukon kerroin on 0. Kerrointa 
0,25 on käytetty Lohjan Salibandy ry:n kohdalla, koska seura joutuu 
siirtämään yo-kirjoitusten vuoksi harjoitustoimintaansa Lukiosalista 
Kisakallion harjoitushalliin. 

 
 Liikuntajärjestöjen hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa.  
 
 
 
Liite Yhteenveto liikuntatoimen vuokra-avustuksista 2022 
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää 

 
1) Esittää Lohjan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle 
liikuntatoimen 54 000 € vuokra-avustusten myöntämisestä 
liikuntajärjestöille kaudelle 2022-2023 seuraavasti: 
 
Akroteam Lohja Ry, Kisakallio / harjoitushalli     3 445,31€ 
Harjun Kiekko Ry, Kisakallio / jäähalli     1652,55€ 
Harjun Kiekko Ry, Nummela 1 (Esbecon Areena)     4734,23€ 
Harjun Kiekko Ry, Nummela 2 (Osuuspankki -halli)     1820,08€ 
Lohjan Kamppailukeskus, Lohjan kamppailukeskuksen sali     0,00€ 
Lohjan Pallo Ry, Muijalan kuplahalli     20 198,38€ 
Lohjan Salibandy ry, Kisakallio / 2x liikuntahalli     625,21€ 
Lohjan Seudun Moottorikerho Ry, Rajakorven rata      2 150,71€ 
Lohjan Urheilijat ry / LoU Basket, Kisakallio / STC     965,95€ 
Lohjan Voimistelijat ry, Kisakallio / taitosali ja volttimonttu     997,21€ 
Länsi-Uudenmaan Urheiljat ry, Aura Light Certos Arena    1 102,87 
Virkkalan Tarmo, Inkoon Aktia Areena / tekonurmi     375,12€ 
Virkkalan Tarmo, Kisakallio / STC     0,00€ 
Voimisteluklubi Lohja ry, VK-Lohjan telinesali     15 932,38€ 
 
2) todeta, että vuokra-avustukset maksetaan kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan päätöksen mukaisesti seurojen ilmoittamille pankkitileille 
joulukuussa. 

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



 

 

PÖYTÄKIRJA 4/2022  8 

 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n 
hallitus 
 
  

§ 37 19.05.2022 

 

 

 

Haikarin talviuintikausi 2022-2023 
 
824/12.04.01/2022 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 19.05.2022 § 37 
 
 Haikarin sauna siirtyi LLK:n operoitavaksi kesällä 2021, kaupungin 

remontoitua sauna- ja pesutilat sekä naisten pukutilan. Kuluneen vuoden 
aikana on etsitty toimintamallia saunan mahdollisimman korkealle 
käyttöasteelle. Koronarajoitusten häiritsemän toimintavuoden aikana on 
kokeiltu erilaisia varaustapoja. Kesäkaudella 15.6.-3.10.2021 saunaa oli 
mahdollisuus käyttää varaamalla paikka 7 hengen paikkavarausvuorolta tai 
ostamalla yksityisvuoro omaan käyttöön.  

 
 Talviuintikaudella 3.10.2021-30.4.2022 saunalta oli varattuna vakiovuoroja  

24,5h/viikko. Koronatilanteen mukaan saunalta oli mahdollisuus varata 
paikka 8 hengen vuorolta ja loppukeväällä sauna avattiin vapaaseen 
käyttöön ma, to ja su iltaisin. Kyseisenä aikana saunalla oli 8.105 
käyntikertaa. Tuloja kertyjä 28.200 € kulujen ollessa 34.600 €. Tavoitteena 
olleesseen nollatulokseen ei koronarajoitusten vuoksi päästy vaan tappiota 
kertyi 6.400 €. 

 
 Kesäkaudella 1.5.-2.10.2022 sauna on avoinna su-to klo 16.30-23.00. Pe-la 

varattavissa on 1,5h yksityisvuorot ( 60,00€ ) klo 15.00-22.30. 
 
 3.10.2022 alkavalle talviuintikaudelle esitetään saunaa pidettäväksi avoinna 

ti-pe ja su klo 15.00-22.00, jolloin saunalle olisi kaikilla avoin pääsy Haikarin 
uintituotteita rannekkeelleen lataamalla. Hinnoitteluehdotus tuotteille on 
arkisin klo 15.00-17.00 kertamaksu 3,50€ ja 10x sarjakortti 30,00€. Tämä 
tuote on kokonaan uusi ja sillä pyritään tarjoamaan toivottua edullisempaa 
pääsymaksua ja samalla nostamaan käyttöastetta. Arkisin klo 17.00-22.00 
ja sunnuntaisin kertamaksu 6,00€, 10x sarjakortti 50,00€. Hinnat ovat samat 
kuin menneellä kaudella. 

 
 Lisäksi saunalle on mahdollisuus hakea 1h pituisia vakiovuoroja ma ja la klo 

12.00-22.00 ja su klo 12.00-15.00, vakiovuorotunnin hinta 40,00€. Hintaan 
esitetään 10 €:n korotusta. Perusteena se, että jo kahdeksalla kävijällä 
hinta/saunoja on 5€. Vakiovuoroja myönnettäessä etusijalla ovat 
talviuintiharrastusta edistävät seurat / yhteisöt, myöntämisperusteena myös 
vuorolle ilmoitettu kävijöiden määrä.  Vuorot tulevat haettaviksi 23.5. - 
19.6.2022. 

 
 Vs. kaupunginjohtaja Pasi Perämäki määräsi käymään läpi Lohjan Seudun 

Ladun palvelutuotantolautakunnalle osoittaman kirjeen LLK:n hallituksessa. 
Lohjan Seudun Ladun on mahdollista tulevallakin kaudella anoa 
vakiovuoroja jäsentensä käyttöön menneen talvikauden tapaan. Tärkeää on 
muistaa, että saunan on tarkoitus palvella mahdollismman laajasti kaikkia 
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kuntalaisia eikä pelkästään yhden yhdistyksen jäseniä ja että Lohjan 
Seudun Ladun jäsenillä on mahdollisuus käyttää muiden kuntalaisten 
tapaan saunan normaaleina aukioloaikona. 

 
 
Liite Lohjan Seudun Ladun kirje palvelutuotantolautakunnalle 
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää, että 

 
1) Haikarin sauna on talviuintikaudella (3.10.2022-30.4.2023) avoinna ti-pe 
ja su klo 15.00-22.00 ja, että vakiovuoroajat ovat ma ja la klo 12.00-22.00 
ja su klo 12.00-15.00 
 
2) Pääsymaksut ovat on arkisin klo 15.00-17.00 (kertamaksu 3,50€ ja 10 x 
sarjakortti 30,00€). Arkisin klo 17.00-22.00 ja sunnuntaisin (kertamaksu 
6,00€, 10x sarjakortti 50,00€) Vakiovuoron hinta on 40,00 €/tunti. 

 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. 
------------------------------------
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Sinikka Pohjala -stipendi 2022 
 
770/12.04.00/2022 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 19.05.2022 § 38 
 
 Sinikka Pohjala –stipendi esitetään myönnettäväksi tänä vuonna kuudennen 

kerran. Sen perusteluissa 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 sekä perheidenkin 
liikunnan lisäämiseksi ja liikuntaan aktivoimiseksi. Toiminnan tulee tukea 
myös liikuntatoimen strategisia päämääriä ja tavoitteita. Stipendi on 
myönnetty seuraaville liikuntajärjestöille; Lohjan Seudun Soutajat ry (2017), 
Lohjan Urheilijat / LoU Basket ry (2018), Sammatin Sampo ry (2019), Lohja 
Trails ry (2020) ja Hiidenkiertäjät ry / HiKi rastit (2021).   

 
 Viime vuonna koronavirus vaikeutti vielä jonkin verran erityisesti 

sisäliikuntalajien toimintaa. Liikuntatoiminnan järjestäminen oli ehkä 
helpompaa ulkoliikuntalajeille.  

 
 Lohjan Liitokiekkoilijat ry on perustettu 7.5.2015. Järjestön tarkoitus on 

kartoittaa ja toteuttaa Lohjalle tulevia ja uusia frisbeegolf -ratahankkeita, 
ylläpitää olemassa olevia ratoja, järjestää kilpailuja ja edistää paikallista 
frisbeegolfurheilua vauvasta vaariin ja muksusta mummuun ikään ja tasoon 
katsomatta.   

 
 Liitokiekkoilijat tulivat vuonna 2015 mukaan, alun perin Lohjan Seudun 

Ladun perustamaan, Laakspohjan frisbeegolfradan toimintaan. Pian järjestö 
ryhtyi vastaamaan radan ylläpidosta ja sen kehittämisestä. Tällä hetkellä 
Laakspohjan frisbeegolfrata on toinen, Lohjan tähänastista täysmittaista 
kilpailustandardit täyttävistä radoista. Rata sijaitsee Lempolan 
kaupunginosassa, sen kauppapuiston välittömässä läheisyydessä heti 
Lehmijärventien alussa. Rata on 18-väyläinen metsärata, joiden pituudet 
vaihtelevat 49 – 210 metriin ja joka tarjoaa väyliä aina noin 40 - 220 metrin 
leiskautuksiin. Rata on mäkinen ja sillä on myös korkeuseroja mukavasti 
tarjolla. Toinen täysmittainen frisbeegolfrata perustettiin Sammattiin vuonna 
2019. Lohjan Liitokiekkoilijat ry vastaa kokonaisuudessaan Lempolan radan 
kunnossapidosta ja kehittämisestä mm. radan opasteet ovat järjestön itse 
tekemät. Järjestö on kunnostanut talkoilla ja kehittänyt myös Sammatin 
radan toimintaa.   

 
 Lohjan Liitokiekkoilijat ry:ssä on jäseniä 130, joista 30% omistaa 

kilpailulisenssin. Lajin facebook-ryhmä tavoittaa yli 500 harrastajaa. Seura 
järjestää aktiivisesti erilaisia kilpailuja viikkokisoista useisiin erilliskilpailuihin 
huhtikuusta lokakuuhun. Laakspohjan rata on läpi vuoden vilkkaassa 
käytössä ja ruuhkautunut pahasti viime vuosina. Harrastajien toiveesta ja 
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LLK Oy:n tuella radalla otettiin käyttöön kävijälaskuri, joka näyttää netissä 
radan reaaliaikaisen käyttäjämäärän. Laakspohjan radalla kirjattiin viime 
vuonna 42 610 kävijää. Seuraan ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat lajista 
kiinnostuneita ja matalan kynnyksen lajina se sopii myös perheille.   

 
 Liikuntajärjestön aktiivinen toiminta on tehnyt frisbeegolfin hyvin suosituksi 

liikuntamuodoksi ja kasvattanut huimasti lajin harrastajamäärää Lohjalla. 
Lohjan Liikuntakeskus on ollut lähinnä rahoittamassa lajin toimintaa 
hankkimalla radoille materiaaleja kuten puutavaraa, roskakoreja. Yhteistyö 
on ollut esimerkillistä yhtiön kanssa. Lohjan Liitokiekkoilijat ry:n erinomainen 
toiminta lajin kehittämiseksi ja olosuhteiden ylläpitämiseksi sekä 
parantamiseksi täyttävät stipendille vaadittavat perusteet ja tukee LLK Oy:n 
ulkoliikunnalle asetettuja strategisia tavoitteita.  

 
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää myöntää vuoden 2022 Sinikka 

Pohjala-stipendin (1 000€) Lohjan Liitokiekkoilijat ry:lle. Stipendi 
luovutetaan erikseen sovittavassa tilaisuudessa kesän 2022 aikana. 

 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. 
------------------------------------
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Neidonkeitaan ja Tennarin syksyn 2022 aukioloajat 
 
825/12.04.01/2022 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 19.05.2022 § 39 
 
 Virkistysuimala Neidonkeidas palvelee kesäkuun ajan kesäaukioloajoilla ( 

ma, ke, to klo 12.00-20.00, ti ja pe 6.00-18.00 ja la 10.00-18.00). Kesän 
huoltotauon ajan 2.7.-7.8.2022 uimala on suljettu ja kuntosali on 
käytettävissä kulkukortilla 5.00-23.00. 

 
 8.8.2022 eteenpäin uimalaa esitetään avattavaksi ns. vakiintuneilla 

aukioloajoilla, ainoastaan elokuun ajan sunnuntait pidettäisiin vielä 
suljettuna asiakasmäärien ollessa tuolloin vielä selkeästi alhaisempia. 

 
 Sporttikeskus Tennarissa asiakaspalvelu on avoinna 6.6.-14.8. ma-pe klo 

12.00-20.00. Liikuntatilojen käyttö on mahdollista kulkukortilla myös 
laajemmalla aikaikkunalla. Vakiovuorokauden alkaessa 15.8. Tennarin 
esitetään palvelevan viikon ajan kahdessa vuorossa, jotta käyttäjillä on 
paremmat mahdollisuudet hakea kulkukortit ja avaimet liikuntasaleihin 
alkaville vakiovuoroille. 22.8.2022 alkaen Tennarissa asiakaspalveluaikaa 
tiivistettäisiin kahden asiakaspalveluhenkilön eläköityessä kesän aikana. 
Asiakaspalvelu jatkuisi iltapainotteisesti klo 14.00-21.00. Päiväaikaan 
Tennarin salien käyttäjinä ovat pääasiassa koululaiset, joiden kulku on 
mahdollista opettajajohtoisesti sekä Hiiden opiston ja LLK:n omat ryhmät, 
joissa ohjaajat vastaavat ryhmien sisään tulosta. Muut päiväkäyttäjät ovat 
kuntosali- ja tennisharrastajia, joiden käyttö onnistuu hyvin omilla 
kulkukorteilla. 

 
 Ehdotus Neidonkeitaan ja Tennarin syksyn 2022 aukioloajoista liitteenä. 
 
 
Liite Syksyn aukioloajat Neidonkeidas ja Tennari 
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää hyväksyä esitetyt 

Neidonkeitaan ja Tennarin aukioloajat syksylle 2022. 
 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. 
------------------------------------



 

 

PÖYTÄKIRJA 4/2022  13 

 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n 
hallitus 
 
  

§ 40 19.05.2022 

 

 

 

Kesäkuun kokouspäivän muutos 
 
827/00.01.02/2022 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 19.05.2022 § 40 
 
 Neidonkeitaan hankesuunnitelman arkkitehti Tapio Antikainen on 

esittelemässä hankesuunnitelman etenemistä Lohjan vammais- ja 
vanhusneuvostolle sekä nuoriso- ja varttivaltuustolle maanantaina 
13.6.2022. Tavoitteena on ollut esitellä hankesuunnitelman etenemistä 
myös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitukselle. Logistisesti 
tarkoituksenmukaisinta olisi, että arkkitehti voisi esitellä hankesuunnitelmaa 
samana päivänä kuin em. tahoille. Alun perin saman viikon torstaille 
16.6.2022 suunniteltu Liikuntakeskuksen hallituksen kokous onkin järkevää 
siirtää maanantaille 13.6.2022.  

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

kokouksen maanantaille 13.6.2022 klo 18.00. 
 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. 
------------------------------------
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Tiedotusluontoiset asiat 
   
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 19.05.2022 § 41 
 
 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitukselle tuodaan tiedoksi 

seuraavat asiat: 
 

1. Elämme ajassa -palkinto Lohjan Laavujen kierrokselle. 
 
Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry jakaa Elämme Ajassa 
-palkinnon vuosittain liikunnan eteen tehdystä työstä. Elämme 
ajassa -palkinto myönnetään kunnalle, järjestölle tai 
tapahtumalle, joka on omalla toiminnallaan edistänyt 
myönteisesti liikuntaa paikkakunnallaan joko näkyvyydellään, 
toiminnan laajuudellaan, yhteiskunnallisella merkityksellään tai 
inspiroivalla otteellaan. Tänä vuonna tunnustus menee Lohjan 
luontoliikuntatapahtumalle Laavujen kierrokselle. 
 

2. Luottamushenkilöportaali CloudMeeting päivitetään versioon 
3.0 kesän 2022 aikana. Luottamushenkilöille toimitetaan 
ohjeistus kesäkuun kokouksen yhteydessä. 

  
3. 18.5.2022 pidettiin Kisakalliossa Lohjalaisen Liikunnan Päivän 

(lohjalaisten liikunnan toimijoiden, yhdistysten ja yritysten, 
yhteinen näkyvyyspäivä) suunnittelupäivä.  Tapahtuma tullaan 
järjestämään lauantaina 3.9.2022 Lohjan torilla. 
Ilmoittautumislomake tapahtumaan löytyy Länsi-Uudenmaan 
Urheilijoiden nettisivuilta Tapahtumat -välilehdeltä.  

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


