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Lohjan Liikuntakeskus Oy:n 
hallitus 
 
  

§ 1 08.02.2023 

 

 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 08.02.2023 § 1  
   
 
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy.n hallitus totesi kokouksen laillisesti 

kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
------------------------------------



 

 

PÖYTÄKIRJA 1/2023  4 

 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n 
hallitus 
 
  

§ 2 08.02.2023 

 

 

 

Kokouksen pöytäkirjantarkastajat 
  
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 08.02.2023 § 2  
   
 
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Timo Jansson Ja Juha-

Pekka Lehmus. 
 
Päätös Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Jansson ja Hannu 

Makkonen. 
-----------------------------------
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Lohjan Liikuntakeskus Oy:n 
hallitus 
 
  

§ 3 08.02.2023 

 

 

 

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 
   
   
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 08.02.2023 § 3 
 
 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitukselle on toimitettu kokouksen 

esityslista. Hallintosäännön 136 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan 
mukaisessa järjestyksessä, jollei hallitus toisin päätä. 

 
 Hallintosäännön 137 §:n mukaan hallitus voi esittelijän ehdotuksesta tai 

jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä 
käsiteltäväksi 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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Lohjan Liikuntakeskus Oy:n 
hallitus 
 
  

§ 4 08.02.2023 

 

 

 

Hallituksen sihteerin valinta 
 
   
  
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 08.02.2023 § 4 
 
 Hallituksen sihteerinä on toiminut 2017-2022 Johanna Repola.  
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Hallituksen sihteeriksi valitaan Kati Kinnunen. 
 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy.n hallitus päätti esityksen mukaan. 
------------------------------------
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Lohjan Liikuntakeskus Oy:n 
hallitus 
 
  

§ 5 08.02.2023 

 

 

 

Lohjan liikuntaohjelma 2025 
 
78/12.04.00/2023 
  
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 08.02.2023 § 5 
 

Lohjan liikuntaohjelma 2025:n valmistelu käynnistettiin Lohjan 
Liikuntakeskus Oy:n hallituksessa 9.2.2021. Valmisteluprosessin aikana 
LLK Oy:n hallitus on pitänyt yhteensä neljä strategiaseminaaria. Lisäksi 
LLK:n henkilöstöstä koottiin ns. strategiatyöryhmä, joka kokoontui yhteensä 
yhdeksän kertaa. Lisäksi järjestettiin kaikille lohjalaisille avoin 
kuntalaiskysely. Kuntalaiskyselyssä oli eri osiot yksityishenkilöille, liikunta-
alan yrityksille sekä liikuntaseuroille. Kyselyyn vastasi yhteensä 527 
yksityishenkilöä, 44 liikuntajärjestöä ja 15 liikunta-alan yritystä.  
  
Tavoitteena on ollut muodostaa osallistamalla saadun palautteen perus-
teella selkeä ja konkreettinen ohjelma Lohjan Liikuntakeskus Oy:n henkilös-
tön ja hallituksen käyttöön ohjamaan toimintaa käynnissä olevan hallituskau-
den ajaksi.  
  
Hallituksen seminaareissa yhteiseksi tavoitteeksi nousi olla Suomen liikku-
vin kunta ja tavoitella vuosittain Kuntaliiton “Suomen liikkuvin kunta”-palkin-
toa. Tämä tavoite nostettiin myös sloganiksi liikuntaohjelmalle.  
  
Osallistamalla saadun palautteen lisäksi valmistelutyössä on huomioitu kau-
punginvaltuuston 14.12.2022 hyväksymän Lohjan kaupunkistrategia 2023-
2030:n arvot, strategiset painopistealueet, tavoitteet sekä toimenpidesuun-
nitelma.  
  
Päätöksenteon jälkeen liikuntaohjelma tulee jalkauttaa LLK:n organisaa-
tiossa toimitusjohtajan johdolla huolellisesti. Liikuntaohjelman tuleekin oh-
jata LLK:n jokapäiväistä työtä siten, että päivittäiset toimet ja päätökset vas-
taavat liikuntaohjelmassa tärkeiksi katsottuja asioita.  

 
Liite Lohjan liikuntaohjelma 2025 
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen Lohjan liikuntaohjelma 2025. 
 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy.n hallitus päätti esityksen mukaan.  
------------------------------------
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hallitus 
 
  

§ 6 08.02.2023 

 

 

 

Ulkoliikuntapaikkojen vakiovuorot kausille 2023 ja 2024 
 
109/12.04.02/2023 
  
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 08.02.2023 § 6 
 

Lohjan liikuntapaikkojen vakiovuorojakoa ohjaa vakiovuorojakosääntö. Va-
kivuorojakosääntöön perustuen LLK Oy:n vakiovuoroajat määräytyvät 2022 
vuosi-ilmoituksen mukaisesti. Lohjan Liikuntakeskus Oy julkaisi vakiovuoro-
haku ilmoituksen järjestötiedotteessa, yhtiön nettisivuilla, sähköpostijake-
lulla vakiokäyttäjille. Lisäksi hakua markkinoitiin yhtiön markkinointikana-
vissa.  
 
Ulkoliikuntapaikkojen vakiovuorot olivat haettavissa 21.12.2022 - 
15.1.2023. Haettavissa kausille 2023–2024 oli nurmikentät, hiekkakentät, 
yleisurheilukentät, Ojamon ja Taimiston tekonurmikentät, pinnoitetennis-
kentät, beach-volley – kentät sekä Taimiston massatennis- ja padel-kentät. 
Määräaikaan mennessä hakemuksia jätettiin 50 kappaletta, kun vastaavasti 
vuonna 2021 niitä tuli 47 kappaletta. Esitys ulkoliikuntapaikkojen vakiovuo-
roiksi on liitteessä. 
 
Kaikki hakeminen tapahtui uudistetulla sähköisellä hakulomakkeella. Ulko-
liikuntapaikkojen hakulomake oli Webropol-ohjelmalla tehty lomake, jota 
muokattiin aikaisempien vuosien palautteiden pohjalta. Uudella lomakkeella 
sekä vuorojen hakeminen, että niiden käsittely oli helpompaa, sillä uudis-
tettu lomake on hakijalle selkeämpi sekä mahdollistaa käsittelyvaiheessa 
vastausten suodatuksen paremmin kuin aikaisemmin käytetty ohjelma.   
 
Vakiovuorojakoa aiempiin vuosiin nähden helpotti kahden uuden tekonur-
mikentän valmistuminen, sillä uusien tekonurmikenttien myötä tuli lähes 
100 käyttötuntia lisää viikossa. Uusien tekonurmien myötä nurmikenttien 
käyttötunteja pystytään vähentämään ja nurmikentät pysyvät paremmin 
kunnossa, kun vuoroja pystytään ohjaamaan tekonurmikentille.  
 
Ulkoliikuntapaikkojen vakiovuorohaussa suurimmat käyttömäärät tulivat te-
konurmikentille jalkapallon, amerikkalaisen jalkapallon osalta. Massatennis-
kentille haettiin aikaisempia vuosia vähemmän vakiovuoroja.  
 
1) Hyväksyä esitetyt ulkoliikuntapaikkojen vakiovuorot kesäkausille 2023–
2024.   
 
2) Todeta ulkoliikuntapaikkojen osalta, että vakiovuorot astuvat voimaan eri 
paikoilla vakiovuorojakosäännön ja käyttöaikojen mukaisesti. Mikäli vakio-
vuoron hakija ei ota vastaan myönnettyä vuoroa, on siitä ilmoitettava kirjalli-
sesti 5.3.2023 mennessä sähköpostitse lohjan.liikuntakeskus@lohja.fi.   

 
Liite 1.                               Ulkoliikuntapaikkojen vakiovuorot 2023 ja 2024 Padel ja Tennis 
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hallitus 
 
  

§ 6 08.02.2023 

 

 

Liite 2.                               Ulkoliikuntapaikkojen vakiovuorot 2023 ja 2024 jalkapallo ja yleisurheilu 
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää  

 
1) Hyväksyä esitetyt ulkoliikuntapaikkojen vakiovuorot kesäkausille  
2023–2024.   
 
2) Todeta ulkoliikuntapaikkojen osalta, että vakiovuorot astuvat voimaan eri 
paikoilla vakiovuorojakosäännön ja käyttöaikojen mukaisesti. Mikäli 
vakiovuoron hakija ei ota vastaan myönnettyä vuoroa, on siitä ilmoitettava 
kirjallisesti 5.3.2023 mennessä sähköpostitse 
lohjan.liikuntakeskus@lohja.fi. 

 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy.n hallitus päätti esityksen mukaan.  
------------------------------------
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§ 7 08.02.2023 

 

 

 

Haikarin sauna 
 
824/12.04.01/2022 
  
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 08.02.2023 § 7 
 
       
  

Lohjan Liikuntakeskus Oy on hallinnoinut Haikarin rantasaunaa kesästä 
2021 alkaen. Vuosi 2021 ja alkuvuosi 2022 olivat koronarajoitusten rasitta-
mia, mutta kesästä 2022 alkaen käyttö on ollut ns. normaalia.  
  
Lokakuun alussa käynnistyneen talviuintikauden aikana sauna on ollut 
avoinna ti, ke, to ja pe klo 15.00–23.00 sekä sunnuntaisin klo 15.00–23.00. 
Lauantaisin klo 11.00–13.30 saunalla on ollut ns. perhesaunavuoro. Muina 
aikoina lauantaisin sekä maanantaisin saunalla on yhdistysten vakiovuo-
roja.  
  
Saunan käyttö on ollut hyvin aktiivista. Tammikuussa saunalla oli 2417 käyn-
tikertaa. Suuret kävijämäärät ovat aiheuttaneet ruuhkautumista ja lähes kel-
lonajasta riippumatta saunaan joudutaan jonottamaan. Ilmiö ei ole pelkäs-
tään lohjalainen vaan koko Suomessa vallitsee talviuintibuumi.  
  
Haikarin saunarakennus koostuu naisten pukuhuonetilasta (13,1 m2), pesu-
huoneesta (7,3 m2), teknisistä tiloista (7 m2) sekä varsinaisesta saunan löy-
lyhuoneesta (8,1 m2). Nykyisten tilojen ongelmana on ahtauden lisäksi se, 
että pesutiloissa ei ole yksityisyyden suojaa, jonka takia huolellinen pesey-
tyminen ei onnistu. Miesten pukuhuone (12 m2) on toteutettu erillisellä pa-
rakilla, joka ei esteettisesti ole kovinkaan kaunis järven rannassa. Lisäksi 
tiloissa ei ole WC-tiloja vaan yhteiskäytöllinen WC sijaitsee erillisessä varas-
torakennuksessa.  
  
Rakennuksen merkittävin tekninen ongelma on, että ilmastoinnin teho ei riitä 
pitämään tiloja kuivina näillä käyttöasteilla vaan pinnat ovat kosteina jatku-
vasti. Tämä aiheuttaa suuren riskin rakennuksen rakenteille.  
  

 
Haikari on erinomainen, luonnonkaunis ja helposti saavutettava paikka. 
Haikarin sauna tuokin Lohjanjärven ympärivuotisesti lähelle kaikkia 
lohjalaisia ja houkuttelee myös ulkopaikkakuntalaisia. Lohjan 
Järvikaupunki-brändi edellyttääkin uutta nykyaikaista saunaa, joka 
mahdollistaisi miellyttävän käytön yhä suuremmalle kävijämäärälle lisäten 
samalla lohjalaisten hyvinvointia ja tarjoten lisäpalveluita matkailijoille.  

 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 



 

 

PÖYTÄKIRJA 1/2023  11 

 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n 
hallitus 
 
  

§ 7 08.02.2023 

 

 

Päätösehdotus Hallitus päättää esittää Lohjan kaupungin tekniselle lautakunnalle, että 
Haikarin uuden saunan hankevalmistelun tulisi käynnistää vuoden 2023 
aikana, jotta mahdollinen hanke voitaisiin toteuttaa vuoden 2024/2025 
aikana. 

 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy.n hallitus päätti esityksen mukaan.  
------------------------------------
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Vuoden 2022 urheilija ja joukkue 
 
77/12.04.00/2023 
  
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 08.02.2023 § 8 
 
  

                                           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.    

  
Lohjalaisille liikuntajärjestöille lähetettiin 3.1.2023 sähköpostitse pyyntö  
nimetä ehdokkaat sekä vuoden 2022 urheilija- että joukkue-ehdokkaiksi.  
Ehdokkaat pyydettiin nimeämään 23.1.2023 mennessä. Asiasta lähetettiin 
seuroille lisäksi myös yksi muistutusviesti 17.1.2023.  
Yhteensä sähköpostiviesti meni järjestöille kaksi kertaa. Seuroilta tuli yh-
teensä 9 ehdotusta.  

  
Matalan vastausprosentin vuoksi Lohjan Liikuntakeskus Oy tiedusteli sosi-
aalisen median kanavillaan ehdokkaita myös ns. ”suurelta yleisöltä” 21. 
päivänä tammikuuta. Sosiaalisen median kautta saatiin yhteensä 28 ehdo-
tusta.    
  
Lisäksi Länsi-Uusimaa-lehti julkaisi artikkelin aiheesta 26.1.2023. Artikkelin 
nettiversiota oli lukijoilla mahdollisuus kommentoida ja nimetä omia ehdok-
kaitaan  

  
Vastausaikana ehdotettiin vuoden urheilijaksi 10 eri urheilijaa ja vuoden 
joukkueeksi 6 eri joukkuetta. Ehdokkaat liitteessä.  

  
Vuoden urheilija ja vuoden joukkue palkitaan kiertävillä vuoden urheilija- ja 
joukkuepokaaleilla sekä 500 € rahapalkinnoilla. Palkinnot jaetaan erikseen 
sovittuna ajankohtana.  

  
Liite                                    Urheilijat ja joukkueet  
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Hallitus päättää valita vuoden 2022 urheilijan ja joukkueen. 
 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy.n hallitus päätti valita vuoden 2022 urheilijaksi 

Tuukka Taposen ja joukkueeksi Lohja Lionesses.  
------------------------------------
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hallitus 
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Lausunto Lohjan kaupungin konserniohjeeseen 
 
1350/00.01.01/2022 
 
Kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto 29.11.2022 § 61 
 
 Lohjan kaupungin konserniohje on hyväksytty 17.1.2018. Konserniohje 

tulee päivittää vastaamaan kaupungin uutta organisaatiota ja 
hallintosääntöä. Lisäksi päivistyksessä on otettu huomioon tilintarkastajan 
huomiot Lohjan konserniohjeesta.  
 
Kuntalain 47 §:n mukaan konserniohjeessa annetaan tarpeelliset 
määräykset ainakin: 

 1) kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta; 
 2) konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä; 
 3) tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden 

turvaamisesta; 
 4) velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa; 
 5) konsernin sisäisistä palveluista; 
 6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä; 
 7) kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta. 

 
Lohjan kaupungin konserniohje laaditaan vuoden 2022 aikana ja se on 
tarkoitus hyväksyä alkuvuonna 2023  valtuustossa. Ennen konserniohjeen 
hyväksymistä on syytä kuulla kaupungin omistamia tytäryhteisöjä 
luonnosvaiheen kuulemisella.  
 
Konsernipalvelut tulosalueen talouspalvelut on valmistellut luonnoksen 
kaupungin konserniohjeeksi. 

  
Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi 
 
Oheismateriaali Lohjan kaupungin konserniohje (luonnos) 
 
Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi 
 
Päätösehdotus Konserni- ja omaisuusjaosto päättää pyytää tytäryhtiöiden lausuntoja 

konserniohjeluonnoksesta. 
 
Päätös Kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto päätti esityksen 

mukaan. 
 
Täytäntöönpano ote tytäryhtiöiden toimitusjohtajile 
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------------------------------------ 
 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 08.02.2023 § 9 
 
 
Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi 
 
Oheismateriaali Lohjan kaupungin konserniohje (luonnos)  
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus toteaa lausuntonaan, että 

konserniohjeluonnos on huolella laadittu ja lisää selkeästi 
konserniyhtiöiden toiminnan avoimuutta. 

 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy.n hallitus päätti esityksen mukaan. 
 
Täytäntöönpano Kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto 
------------------------------------
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Investointiavustus LoSS 
 
1154/02.05.01.00/2022 
  
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 08.02.2023 § 10 
 
 

Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 15.12.2015 (§ 79) hyväksymän 
avustusjakosäännön kohdan 3.3. Kunnallisen liikuntapaikkaverkoston 
ulkopuolisten liikuntapaikkojen tukemisen, kohdan 3.3.2. 
Investointiavustuksista (3.3.2.1. Liikuntapaikka-avustus ja 3.3.2.2. Kalusto-
/väline avustus) päättää Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus. 
 
Liikuntapaikka-avustukseen ovat oikeutettuja järjestöt, jotka ylläpitävät mm. 
liikuntapaikkaverkoston solmukohdissa olevia palveluja (esim. latumaja) tai 
jotka perustavat liikuntapaikan tai ylläpitävät liikuntapaikkaa, joka lisää 
liikuntaa ja palvelee monia lohjalaisia, erityisesti lapsia ja nuoria. 
 
Kalusto- / välineavustustukea osoitetaan kunnalliseen liikuntapaikka- 
verkostoon kuulumattoman liikuntapaikan merkittävään kalusto- tai 
välinehankintaan. Hankinnan tulee palvella mahdollisimman monia ko. 
liikuntalajin harrastajia ja monia lohjalaisia, erityisesti lapsia ja nuoria. 
 
LLK Oy:n vuoden 2023 talousarviossa on varattu Kunnallisen 
liikuntapaikkaverkoston ulkopuolisten liikuntapaikkojen tukemiseen 64 000 
€. Avustusmäärärahasta varattiin vuokra-avustuksiin 54 000 € ja 
investointiavustuksiin 10 000 €. Investointiavustuksia ei ole myönnetty 
vuonna 2023. 
 
Investointiavustuksia voi hakea ympäri vuoden ja niistä päätetään 
muutaman kuukauden jaksoissa. Hakemuksia on käsittelemättä yksi ( 1 ); 
- Lohjan Seudun Soutajat saapunut liikuntapaikkainvestointihakemus 
sisäsoutulaitteista (yhteensä 1 450 €). 

 
Esittelijä  Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Hallitus päättää myöntää Lohjan Seudun Soutajille 

liikuntapaikkainvestointiavustusta 580€. 
 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy.n hallitus päätti esityksen mukaan. 
------------------------------------
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Lohjan Liikuntakeskus Oy:n 
hallitus 
 
  

§ 11 08.02.2023 

 

 

 
 

Tiedotusluontoiset asiat 
   
   
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 08.02.2023 § 11 
 
 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitukselle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat: 
 

1.  Lohjan Areenan tilanne 
2. Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat avustusjakosäännön mukaiset 

liikunnan tukipäätökset (päätöspäivä, päätösnumero, saaja ): 
 
Kohdeavustus 
- 
Stipendi: 
- 9.1.2023 nro 1/23 Kasimir Hindersson  
 
Sponsorointi 
- 
 

Lisätiedot toimitusjohtaja Jukka Vienonen 
 
  
Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka 
 
Päätösehdotus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi. 
 
Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy.n hallitus päätti esityksen mukaan. 
------------------------------------ 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11 

 

Muutoksenhaku 

Päätökseen ei ole muutoksenhakuoikeutta. 

 


