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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 11.10.2022 § 64  
   
 
 
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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§ 65 11.10.2022 

 

 

Kokouksen pöytäkirjantarkastajat 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 11.10.2022 § 65  
   
 
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jari Mettomäki ja 

Noora Kuusisto. 
 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. 
------------------------------------
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Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 
   
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 11.10.2022 § 66 
 
 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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§ 55 15.09.2022 

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n 
hallitus 
 
  

§ 67 11.10.2022 

 

 

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n henkilöstön tilanne 
 
1156/01.04.01/2022 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 15.09.2022 § 55 
 
 Syyskuun 2022 alussa Lohjan Liikuntakeskus Oy:ssä on erilaisissa 

työsopimussuhteissa yhteensä 90 työntekijää. Kokoaikaisia 
kuukausipalkkaisia työntekijöitä heistä on 35. Osa-aikaisia työntekijöitä on 
yhteensä 28. Ns. passiivisia tuntityöntekijöitä, jotka tekevät vain 
satunnaisia työvuoroja on 26. Lisäksi yhtiössä on tällä hetkellä yksi 
siviilipalvelusta suorittava työntekijä. 

 
 Korona-aika aiheutti valtakunnallisestikin suuria muutoksia työmarkkinoilla. 

Erityisesti palvelualoilla on kärsitty suuresta työvoimapulasta. Työvoiman 
voimakas kysyntä on aiheuttanut myös aikaisempaa suurempaa 
vaihtuvuutta työpaikoilla.  

 
 Liikuntakeskuksessa suurimmat ongelmat työvoiman saatavuudessa ovat 

olleet uimavalvojien ja siistijöiden kohdalla. Tällä hetkellä työvoimatilanne 
on hyvä eikä aktiivisia rekrytointeja ole käynnissä. 

 
 Merkittävin muutos Lohjan Liikuntakeskuksen organisaatiossa on se, että 

yhtiön pitkäaikainen moniosaaja Minna Nuppola aloitti 1.8.2022 alkaen 
yhteyspäällikkönä ja yhtiön johtoryhmän jäsenenä. Lisäksi pitkäaikainen 
Tennarin asiakaspalvelija Tarja Lehtinen jäi eläkkeelle elokuun lopussa ja 
vuosilomat pidettyään eläköityy 1.11.22 myös pidetty Tennarin 
asiakaspalvelija Heli Toiviainen. Heidän tilalleen asiakaspalveluun on 
rekrytoitu Kati Kinnunen. Lisäksi syyskuussa aloittaa kaksi uutta liikunnan 
ohjaajaa Maria Helenius ja Anna-Maija Sarjula.  

 
 Liikuntakeskuksessa järjestettiin toukokuussa ryhmäkehityskeskustelut. 

Kehityskeskustelut toteutettiin toista kertaa tässä muodossa tamperelaisen 
Lygge Oy:n johdolla. Niiden tavoitteena oli kehittää työntekijöiden 
yhteistyötaitoja sekä yrityksen prosesseja yhteistyön helpottamiseksi. 
Kehityskeskustelujen päätteeksi henkilöstön kanssa sovittiin tehtävistä 
toimenpiteistä. 

 
 Liikuntakeskus on mukana myös työterveyshuollon kehittämishankkeessa, 

jossa sisäisellä koulutuksella pyritään kehittämään henkilöstön 
yhteistyötaitoja. 

 
 Kesäkuussa yhtiössä toteutettiin työhyvinvointikyselyt kolmatta kertaa 

Sensor Oy:n toimesta. Aikaisemmat kyselyt ovat toteutettu vuosina 2017 ja 
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2020. Työhyvinvointikyselyn tulokset on esitelty henkilöstölle ja niiden 
perusteella järjestettiin työpajat 9.9.2022. Sensor Oy:n toimitusjohtaja Esa 
Kaitila esittelee työhyvinvointikyselyn tuloksia hallitukselle. 
Työnhyvinvointikyselyn tulosten perusteella yhtiössä sovitaan 
toimenpiteistä työhyvinvoinnin kehittämiseksi.  

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

Liikuntakeskus Oy:n henkilöstön tilanteen. 
 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti jättää asian pöydälle. 
------------------------------------ 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 11.10.2022 § 67 
 
 Syyskuun 2022 alussa Lohjan Liikuntakeskus Oy:ssä on erilaisissa 

työsopimussuhteissa yhteensä 90 työntekijää. Kokoaikaisia 
kuukausipalkkaisia työntekijöitä heistä on 35. Osa-aikaisia työntekijöitä on 
yhteensä 28. Ns. passiivisia tuntityöntekijöitä, jotka tekevät vain 
satunnaisia työvuoroja on 26. Lisäksi yhtiössä on tällä hetkellä yksi 
siviilipalvelusta suorittava työntekijä. 

 
 Korona-aika aiheutti valtakunnallisestikin suuria muutoksia työmarkkinoilla. 

Erityisesti palvelualoilla on kärsitty suuresta työvoimapulasta. Työvoiman 
voimakas kysyntä on aiheuttanut myös aikaisempaa suurempaa 
vaihtuvuutta työpaikoilla.  

 
 Liikuntakeskuksessa suurimmat ongelmat työvoiman saatavuudessa ovat 

olleet uimavalvojien ja siistijöiden kohdalla. Tällä hetkellä työvoimatilanne 
on hyvä eikä aktiivisia rekrytointeja ole käynnissä. 

 
 Merkittävin muutos Lohjan Liikuntakeskuksen organisaatiossa on se, että 

yhtiön pitkäaikainen moniosaaja Minna Nuppola aloitti 1.8.2022 alkaen 
yhteyspäällikkönä ja yhtiön johtoryhmän jäsenenä. Lisäksi pitkäaikainen 
Tennarin asiakaspalvelija Tarja Lehtinen jäi eläkkeelle elokuun lopussa ja 
vuosilomat pidettyään eläköityy 1.11.22 myös pidetty Tennarin 
asiakaspalvelija Heli Toiviainen. Heidän tilalleen asiakaspalveluun on 
rekrytoitu Kati Kinnunen. Lisäksi syyskuussa aloittaa kaksi uutta liikunnan 
ohjaajaa Maria Helenius ja Anna-Maija Sarjula.  

 
 Liikuntakeskuksessa järjestettiin toukokuussa ryhmäkehityskeskustelut. 

Kehityskeskustelut toteutettiin toista kertaa tässä muodossa tamperelaisen 
Lygge Oy:n johdolla. Niiden tavoitteena oli kehittää työntekijöiden 
yhteistyötaitoja sekä yrityksen prosesseja yhteistyön helpottamiseksi. 
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Kehityskeskustelujen päätteeksi henkilöstön kanssa sovittiin tehtävistä 
toimenpiteistä. 

 
 Liikuntakeskus on mukana myös työterveyshuollon kehittämishankkeessa, 

jossa sisäisellä koulutuksella pyritään kehittämään henkilöstön 
yhteistyötaitoja. 

 
 Kesäkuussa yhtiössä toteutettiin työhyvinvointikyselyt kolmatta kertaa 

Sensor Oy:n toimesta. Aikaisemmat kyselyt ovat toteutettu vuosina 2017 ja 
2020. Työhyvinvointikyselyn tulokset on esitelty henkilöstölle ja niiden 
perusteella järjestettiin työpajat 9.9.2022. Sensor Oy:n toimitusjohtaja Esa 
Kaitila esittelee työhyvinvointikyselyn tuloksia hallitukselle. 
Työnhyvinvointikyselyn tulosten perusteella yhtiössä sovitaan 
toimenpiteistä työhyvinvoinnin kehittämiseksi  

 
 
Oheismateriaali Työhyvinvointikyselyn 2022 tulokset 
 
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää merkitä tiedoksi Lohjan 

Liikuntakeskus Oy:n henkilöstön tilanteen. 
 
 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. 
 
 Sensor Oy:n toimitusjohtaja Esa Kaitila oli asiantuntijana kokouksessa 

tämän pykälän käsittelyn ajan klo 18.03-18.56. 
 
 Timo Janssoi saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 

18.21. 
------------------------------------
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Ulkoliikuntapaikkojen hoito-ohjelma talvikaudelle 2022-2023 
 
1166/12.04.02/2022 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 11.10.2022 § 68 
 
 Lohjan Liikuntakeskus Oy vastaa talviliikunnan järjestämisestä ympäri 

laajaa Lohjaa. Palveluihin kuuluvat ulkojäiden, latujen, matkaluisteluradan 
ja talvipolkujen kunnossapito. Lisäksi koulujen läheisyyteen toteutetaan 
peltolatuja, jotka ovat epäsäännöllisemmällä hoidolla. Suuren osan 
talviolosuhteiden hoidosta Lohjan Liikuntakeskus Oy toteuttaa omalla 
resurssilla henkilöstön ja kaluston osalta. Lisänä tuetaan seurojen ja 
paikallisten yhdistysten mahdollisuutta luoda talviolosuhteita alueellisesti 
sinne, mihin omat resurssit eivät riitä.   

 
 Talven 2023 hoidettavat ladut ovat: Lohjanharjun ulkoilureitistö, 

Muijalanharjun ulkoilureitistö, Keräkankareen reitit, Sammatin reitit, 
Saukkolan reitit, Karjalohjan reitit, Pohjois-Lohjan reitit ja Jättölän reitti.   

 
 Tekolumilatu on toteutettu Lohjalla viitenä talvena. Olosuhde on ollut 

jokaisena vuotena menestys, mistä kertoo viime talvena myytyjen 
latuliivien määrä. Latuliivejä myytiin yhteensä 328 kappaletta ja yksittäisiä 
latumaksuja maksettiin 1937 €. Tuloja tekolumiladusta kertyi yhteensä 29 
037 €. Kulut olivat noin 21 000 €. Lumetusprosessi on perustunut jokaisella 
kerralla talkootyöhön, jolloin lumitykkiä on hoidettu ympärivuorokautisesti 
talkoolaisten voimin. Kahden kilometrin latuun tarvittava lumimäärä vaatii 
yhdellä tykillä tehtäessä todella isoa panostusta talkoolaisilta, sekä vajaan 
kahden viikon pakkasjakson. Vaadittu pakkasjakso lisää hankkeen 
epävarmuutta merkittävästi. Toisen tykin hankinta puolittaisi tykitettävän 
ajan edellisvuosiin verrattuna ja vähentäisi näin ollen tarvittavan 
henkilötyön määrää. Uuden lumitykin hinta on noin 26 000 €.  

 
 Hoidettavat luistelualueet ovat: Rantakenttä, Ojamo, Ojaniittu, 

Mäntynummi, Muijala, Metsäkorpi, Asemanpelto, Metsola, Routio, 
Lehmijärvi, Pulli, Santamonttu, Virkkalan Risti, Järnefelt, Nummi, Pusula, 
Saukkola, Oinola, Sammatti ja Karjalohja. Muiden kenttien hoitoa tuetaan 
mahdollisuuksien rajoissa yhdistysten ja seurojen suuntaan 
yhdenmukaisesti.   

 
 Matkaluistelureitti ja järvilatu toteutetaan Aurlahden ja Ollisaaren välille. 

Reitin suosiosta johtuen ylläpidossa käytetään apuna osittain urakoitsijaa.    
 
 Talvipolut ajetaan Harjun maastoihin yhteistyössä Lohja Trails ry:n kanssa. 
 
 
 
 



 

 

PÖYTÄKIRJA 7/2022  10 

 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n 
hallitus 
 
  

§ 68 11.10.2022 

 

 

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

 
1) toteuttaa talven 2023 ulkoliikuntapaikat oheisen hoitosuunnitelman 
mukaisesti ja 
 
2) käynnistää kilpailutuksen lumitykin hankkimiseksi (max. 26.000 €). 

 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. 
------------------------------------
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Taimiston liikuntapuiston suunnitelmien päivitys tenniskenttien 
osalta 
 
1210/12.04.02/2022 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 11.10.2022 § 69 
 
 Taimiston liikuntapuiston vaihe I:n urakka-aika on 30.6.2023. Työt ovat 

sujuneet kuitenkin etuajassa ja vaihe I:n liikuntapaikkoja saadaan käyttöön 
jo keväällä 2023. Vaihe I:een sisältyivät eteläosan katurakennustyöt 
pysäköintialueineen, kaksi padel-kenttää, kolme massatenniskenttää sekä 
täysimittainen tekonurmikenttä sekä näiden valaistus.  

 
 Vaihe II:een on suunniteltu kolme massatenniskenttää, monitoimi- / 

tekojääalue, huoltorakennus sekä pohjoinen pysäköintialue.   
 
 Kesän aikana on noussut keskusteluihin vaihe II:n tenniskenttien pinnoite. 

Kesällä 2022 Moision lähiliikuntapaikalla avattiin kaksi uutta PlexiPave -
pinnoitteista pinnoitetenniskenttää. Käyttäjäpalaute ja Liikuntakeskuksen 
liikuntapaikkahoitajien palaute pinnoitteesta on ollut pelkästään positiivista. 
Kentät ovat miellyttäviä pelata ja ne ovat helppohoitoisia.  

 
 Lohja-Tennis ry:n hallitus esittääkin 26.9.2022 pitämässään kokouksessa 

Lohjan Liikuntakeskukselle, että Taimiston II vaiheessa toteutettaisiin vain 
yksi massatenniskenttä ja kaksi pinnoitekenttää. Näin Taimistoon 
muodostuisi neljän massakentän ja kahden ns. kovan pinnoitekentän 
tenniskenttäkokonaisuus.  

 
 Lohja-Tennis ry:n esitys on kannatettava. Neljä massatenniskenttää riittää 

kilpailuiden järjestämiseen. Pinnoitekentät puolestaan tuovat harrastajille 
monipuolisuutta, pidentävät pelikautta ja alentavat ylläpitokustannuksia.  

 
 
Oheismateriaali Asemapiirros 
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää esittää Lohjan kaupungin 

tekniselle toimelle, että Taimiston liikuntapuiston II vaiheessa toteutettaisiin 
kaksi PlexiPave-pinnoitekenttää ja vain yksi massatenniskenttä. 

 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. 
------------------------------------
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Lohjan Liikuntakeskus Oy:n sähköntoimittajan valinta 2024-2027 
 
1120/02.08.00/2022 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 11.10.2022 § 70 
 
 Lohjan kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.9.2022 päättänyt esittää, 

että Lohjan kaupunki – ryhmä (sis. Lohjan kaupunki, Lohjan Energiahuolto 
Oy Loher, Lohjan Liikuntakeskus Oy ja Lohjan Vuokra-asunnot Oy) 
valitsee sähköntoimittajakseen jaksolle 2024-2027 Oomi Oy:n.  

  
 Lohjan kaupunki – ryhmä on VENI Energian välityksellä pyytänyt tarjousta 

sähkönmyyntisopimuksesta, jossa sovitaan hintamekanismista ja 
marginaalista. Hankintaa ei ole jaettu osiin, sillä samanlaatuisten ja 
samalle aikajaksolle tehtävien hankintojen on katsottu kuuluvan luontevasti 
samaan hankintakokonaisuuteen.  

 
  Sähkön hinta muodostuu myyjän marginaaleista, Tuntispot-toimituksesta ja  
 hintariskin vähentämiseksi tehtyjen tehopohjaisten hinnankiinnitysten  
 selvityksestä sekä kantaverkkoyhtiö Fingridin kulloinkin voimassa olevasta  
 tuotannon ja kulutuksen volyymimaksusta. Hinnankiinnityksiä tehdään 

teho-osuuksina asiakkaan voimassa olevaa kulutusennustetta vastaan. 
Sähköenergian kiinnitysten hinnoittelussa käytetään referenssihintana 
Nasdaq Oslo ASA:n johdannaismarkkinoilla määriteltyjä kuukausi-, 
kvartaali- ja vuosituotteita (Systeemi ja EPAD). Määräaikaan mennessä 
saapui seuraavat tarjoukset:  

  
 1. Helen Oy  
 2. Keravan Energia Oy  
 3. Oomi Oy  
 4. Oy Herrfors Ab  
 5. Turku Energia Energiaratkaisut  
  
 Kaikki tarjoajat olivat kelvollisia tarjoamaan. Kaikki tarjoukset olivat 

tarjouspyynnön mukaisia.Tarjouspyynnön perusteella tarjoukset ovat 
voimassa 31.10.2022 asti.   

  
 Tarjousten valintaperuste oli kokonaistaloudellinen edullisuus ja  
 vertailuperusteena halvin hinta. Kokonaishintapisteet laskettiin 

vertailumarginaalista tarjouspyynnössä esitetyllä kaavalla (pienin annettu 
arvo / tarjottu arvo) *maksimipisteet. Halvin tarjous sai eniten pisteitä. 
Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä.  

  
 VENI Energian suositus sähköntoimittajaksi on Oomi Oy sen tarjouksen  
 ollessa edullisin tarjouspyynnössä esitetyt valintaperusteet huomioiden. 
 
Oheismateriaali Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 278 ja oheismateriaalit 
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Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää 

 
1) valita Lohjan Liikuntakeskus Oy:n sähköntoimittajaksi muun konsernin 
tapaan Oomi Oy:n ajanjaksolle 1.1.2024-31.12.2027 ja 
 
2) tarkastaa kokouksen pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. 

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



 

 

PÖYTÄKIRJA 7/2022  14 

 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n 
hallitus 
 
  

§ 71 11.10.2022 

 

 

Eron myöntäminen hallituksen varajäsen Harri Toikkaselle 
 
1209/00.01.01/2022 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 11.10.2022 § 71 
 
 Harri Toikkanen on 29.3.2022 päivätyllä sähköpostilla pyytänyt eroa Lohjan 

Liikuntakeskus Oy:n hallituksen varajäsenyydestä henkilökohtaisista 
syistä.  

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

eron hallituksen varajäsenyydestä. 
 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. 
------------------------------------
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Lohjan Liikuntakeskus Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 3.11.2022 
 
1207/00.01.01/2022 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 11.10.2022 § 72 
  
 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n yhtiöjärjestyksessä ei ole mainintaa 

ylimääräisen yhtiökokouksen pitämisestä. Hallitus voi milloin tahansa 
kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen hallituksen harkitessa sen 
tarpeelliseksi ja kun ei ole tarkoituksenmukaista odottaa varsinaista 
yhtiökokousta määrätyn asian käsittelemistä varten. 

 
 Ylimääräinen yhtiökokous on nyt tarpeellinen, jotta Lohjan Liikuntakeskus 

Oy:n hallituksen varajäsenyydestä eroa pyytäneen Harri Toikan tilalle 
voidaan nimittää uusi varajäsen. 

 
 Yhtiöjärjestyksen § 11 mukaan "Kokouskutsun  tiedoksi antamisen  tulee 

tapahtua yhtiökokoukseen vähintään kahdeksan (8) päivää ennen 
kokousta." Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti 
Länsi-Uusimaassa keskiviikkona 26.10.2022.  

 
 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen asialistaluonnos 

ja kutsu liitteinä. 
 
 
Liite Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistaluonnos 
 Ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu 
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää 

 
1) kutsua Lohjan Liikuntakeskus Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 
torstaina 3.11.2022 klo 9.00 Virkistysuimala Neidonkeitaan 
kokoushuoneeseen 
 
2) valmistella ylimääräisen yhtiökokouksen asialistan ja antaa tarvittaessa 
lausuntonsa yhtiökokouksen käsittelyn pohjaksi 

 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. 
------------------------------------
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Kuntalaisaloite: Koiraparkki Neidonkeitaalle 
 
176/10.03.01.00/2022 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 11.10.2022 § 73 
 
 ----------- esittää 21.5.2019 tekemässään aloitteessa seuraavaa koskien 

Neidonkeitaan palveluja: 
 
 ”Olisi aivan loistavaa, jos uimahallilla olisi muutama koiraparkki, eli 

lukittava pienehkö häkki. 
 
 Monesti olen miettinyt, että voisin yhdistää koiralenkin ja 

vesijumpan/kuntosalin/uinnin, mutta koiria ei voi jättää mihinkään siksi 
aikaa. Ja kun olen kävellyt ensin koirien kanssa 5-10 km pururadalla, ei 
kotiin päästyään enää viitsi/ehdi/jaksa lähteä uudestaan kävelemään ilman 
koiria Neidonkeitaalle. Ja autoa ei ole käytössä. Päivittäin tämä asia käy 
mielessä, kun kävelen uimahallin ohi. 

 
 Varmasti moni koiranulkoiluttaja (joita todella paljon harjulla liikkuu) voisi 

pysähtyä myös kahville tai muuten virkistäytymään, jos koirat saisi hetkeksi 
johonkin turvalliseen parkkiin. Hyvä paikka koiraparkille olisi hallin takana 
tai metsässä (varjoinen paikka).  

 
 Tällaisia parkkeja on useiden tavaratalojen ja kauppakeskusten pihalla, 

miksei myös Neidonkeitaalla.” 
 
 Lohjan Liikuntakeskus hankkii yhden koiraparkin (=häkin) Neidonkeitaan 

yhteyteen ja sijoittaa sen asiantuntijoiden parhaaksi katsomaan paikkaan. 
Saatujen kokemusten perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä. 

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

 
1) hankkia yhden koiraparkin Neidonkeitaan yhteyteen ja 
 
2) todeta aloitteen osaltaan loppuun käsitellyksi. 

 
Vastaesitys Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallituksen jäsen Anna Mustalahti teki Lohjan 

Liikuntakeskus Oy:n hallituksen jäsenen Vesa Suomalaisen kannattamana 
seuraavan vastaesityksen: 

 “Ei koirahäkkiä uimahallin pihalle. Koiran paikka ei ole häkissä 
odottelemassa omistajaansa pahimmillaan useamman tunnin uintireissulta. 
Kauppojenkaan pihoilla ei enää häkkejä näe. Sellaisesta tavasta, että 
koiria jätettäisiin parkkiin, on pitkälti luovuttu. Yleinen linjaus on, että 
häkkejä löytyy lähinnä taukopaikoilta, jottei koiraa jätettäisi kesäisin 
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kuumaan autoon. Häkit ovat poikkeustapauksia (matkustamista) varten, 
eivät tarkoitettu tavalliseen arkeen. Jättämällä koira yksin häkkiin 
odottelemaan, altistuu se kiusan- ja vahingonteolle, sekä täysin 
ylimääräiselle stressille. Kukaan ei ole pitämässä silmällä uimahallin 
taakse häkkiin jätettyä koiraa. On ihan ymmärrettävää, että joku yksittäinen 
ihminen voisi nähdä koirahäkit palveluiden läheisyydessä omaa arkeaan 
helpottavana asiana, mutta Lohjan Liikuntakeskuksen tehtävänä tai 
vastuulla ei ole järjestää, valvoa ja ylläpitää tällaisia koiraparkkeja. Jos 
koira ei voi omistajansa harrastusten aikana odotella kotona, voi tämä 
halutessaan ottaa yhteyttä esimerkiksi koirahoitolaan.” 

 
 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallituksen puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko 

vastaesityksestä olla yksimielisiä. Koska kukaan ei vastustanut 
vastaesitystä teki esittelijä sen pohjalta muutetun päätösesityksen. 

 
Esittelijän muutettu päätösesitys 
  
 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää 
  

1) että koiraparkkia ei hankita Neidonkeitaan yhteyteen 
 

2) todeta aloitteen loppuun käsitellyksi. 
 
 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti  

 
1) että koiraparkkia ei hankita Neidonkeitaan yhteyteen 
 
2) todeta aloitteen loppuun käsitellyksi. 

------------------------------------
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Asukasyhdistyksen aloite luistelukentän saamiseksi talvisin 
Ojaniitun monitoimijatalon läheisyyteen 
 
188/10.03.01.00/2022 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 11.10.2022 § 74 
 
 Nummentaustan asukasyhdistys ry, Metsolan ja Ojaniitun 

vanhempainyhdistys ry sekä Vienola-Seura ry ovat tehneet 6.5.2022 
päivätyn aloitteen luistelukentän saamiseksi Ojaniitun monitoimijatalon 
läheisyyteen. 

 
 Ojaniitun tekonurmikenttä on tullut elinkaarensa päähän ja Lohjan 

Liikuntakeskus Oy tulee poistamaan tekonurmen loppuvuoden 2022 
aikana. Poistamisen jälkeen kenttä voidaan jäädyttää kuten muutkin hoito-
ohjelmassa olevat hiekkakentät. Lohjan Liikuntakeskus tulee ottamaan 
kentän hoito-ohjelmaansa talvesta 2023 eteenpäin. Lohjan Liikuntakeskus 
on esittänyt Lohjan kaupungille, että Ojaniitun kenttä pinnoitettaisiin 
vuonna 2023 hiekkatekonurmella, jolloin sillä olisi laaja palloilukäyttö ja 
lisäksi se olisi mahdollista jäädyttää talviaikaan.  

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

 
1) todeta vastauksenaan aloitteeseen, että Lohjan Liikuntakeskus Oy tulee 
jäädyttämään Ojaniitun kentän luistelukentäksi talvesta 2023 eteenpäin 
sääolosuhteiden sen salliessa 
 
2) todeta aloitteen osaltaan loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. 
------------------------------------
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Kuntalaisaloite: Nuorten ampumahiihdon harjoittelukeskus 
 
141/10.03.01.00/2022 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 11.10.2022 § 75 
 
 Harri Toikkanen (suostumus nimen julkaisuun) esittää 11.2.2022 

saapuneessa aloitteessa seuraavaa: 
  
 ”Ehdotan,että Lohjan kaupunki rakentaa nuorille ampumahiihdon 

harjoittelu/kilpailukeskuksen. Ampumahiihdon suosio kilpaurheiluna on 
suosittua maailmalla ja suomessakin laji on kasvussa.Tosin Kaisa 
Mäkäräisen kotikonnuilla,Pohjois-Karjalassa. Mutta ei hätää sillä lajia 
voidaan harrastaa myös Lohjalla. 

 
 Saksalainen asevalmistaja on kehittänyt harjoitteluaseen joka ei toimi 

perintesillä luodeilla vaan lasersäteellä. Anschutz Laser Power Biathlon-
setti maksaa 1450,00 €. Harjoittelu on hyvin turvallista. 

 Näinä vaikeina aikoina on ehdottomasti saatava nuoret liikkumaan. Tämä 
laji tulee varmasti innostamaan nuoria ( varsisinkin poikia ) lajia 
harrastamaan. Ampumapaikka voidaan sijoittaa Harjun urheilukentälle ja 
katsomossa voivat kilpailua/harjoittelua seurata vanhemmat ja kaverit. 
Hiihtolenkki esim.n 2,3 km joka tehdään 4 kertaa. Ampuma-asetta ei 
kuljeteta selässä vaan jää ampumapaikalle. Omilla suksilla hiihdetään. 
Kesällä voidaan hiihtää rullasuksilla tai juoksemalla lenkki.” 

  
 Kaikki keinot nuorten liikuntaharrastuksen aktivoimiseksi ovat 

kannatettavia. Ennen ampumahiihdon harjoittelukeskus-aloitteen 
eteenpäin viemistä on syytä syytä testata nuorten kiinnostusta lajiin.  
Lohjan Liikuntakeskuksen ajatuksena on, että yhteistyössä maailman cup-
tason ampumahiihtäjä Olli Hiidensalon kanssa tulevana talvena 2023 
järjestettäisiin tapahtuma / tapahtumia, jossa koululaiset ja muutkin ihmiset 
pääsisivät kokeilemaan ampumahiihtoa laser-aseen avulla. Saatujen 
kokemusten ja palautteiden perusteella tehtäisiin johtopäätökset 
jatkotoimista asian suhteen.  

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

aloitteeseen, että Lohjan Liikuntakeskus Oy tulee talven 2023 aikana 
järjestämään tapahtuman/tapahtumia, jossa/joissa lohjalaiset pääsevät 
kokeilemaan ampumahiihtoa laser-aseen avulla. Jatkotoimenpiteistä 
päätetään saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella. 

 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. 
------------------------------------
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Tiedotusluontoiset asiat 
   
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 11.10.2022 § 76 
 
 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitukselle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat: 
 

1. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta on kokouksessaan 22.09.2022 § 66 
päättänyt olla esittämättä edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallituksen esittämää 140 000 euron 
korotuksen lisäämistä konserniavustukseen. 
 

2. Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat avustusjakosäännön mukaiset 
liikunnan tukipäätökset (päätöspäivä, päätösnumero, saaja): 
 
Kohdeavustus: 
- 
 
Stipendi: 
- 27.9.2022 nro 15/22 ------------------ 
- 27.9.2022 nro 16/22 -------------------- 
 
Sponsorointi: 
- 
 
 

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


