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LOHJAN LIIKUNTAPAIKKOJEN VAKIOVUOROJEN JAKOSÄÄNTÖ
1. YLEISET VAKIOVUORON MYÖNTÄMISTÄ OHJAAVAT TEKIJÄT

1.1. Lajiprofilointi

-

Liikuntapaikan vakiokäyttövuorojen myöntämistä ohjaa ensisijaisesti lajiprofilointi (Liite).

-

Profilointi koskee suurempia lajikohtaisia liikuntapaikkoja, puitteiltaan tiettyihin lajeihin soveltuvia tiloja, muut pienemmät liikuntapaikat osoitetaan yleisesti liikunnan käyttöön.

-

Tilojen, joihin on määritelty lajiprofilointi, vakiovuorojen myöntämisjärjestyksessä otetaan
huomioon eri lajien harrastajamäärät.

1.2. Vakiovuoron myöntämisjärjestys

-

Jakosäännössä jakoperusteena otetaan huomioon ensisijaisesti lapset ja nuoret. Suurempaa huomiota kiinnitetään liikuntatilojen käyttöasteen nostamiseen.

a)
– Koulujen omakäyttö
– LLK Oy
– Hiiden Opisto
-

Toiminta perustuu liikuntatoimen strategian ja tavoitteiden mukaisuuteen ja palvelut ovat
kaikille lohjalaisille avoimia palveluja

b)
– Lohjalaiset liikuntajärjestöt
– Yhdistykset ja yritykset
– Järjestäytymättömät yhteisöt
– yksityiset henkilöt
-

Tavoitteena lajiprofiloinnin lisäksi ensisijaisesti liikuntapaikan korkea käyttöaste

c)
– Ulkopaikkakuntalainen toimija
-

Liikuntapaikkojen vakiovuoro toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti lohjalaisille, poikkeuksena
mahdollinen yhteistyö.
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2. VAKIOVUORON HAKU JA VAKIOVUOROJAKSO
2.1.

-

Vakiovuoron haku

Lohjan liikuntapaikkojen vakiovuorojen hausta ilmoitetaan erillisellä tiedotteella paikallislehdissä, yhtiön Internet-sivuilla ja järjestötiedotteessa.

-

Sisäliikuntatilojen vakiovuorot haetaan viikon 7 loppuun mennessä ja ulkoliikuntapaikkojen
vastaavasti viikon 1 loppuun mennessä

-

Haku tapahtuu ainoastaan sähköisesti internet-sivulta www.lohjanliikuntakeskus.fi  Hakulomakkeet löytyvällä hakulomakkeella.

2.2.

Vakiovuorojakso

-

Vakiovuorot myönnetään kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan (=vakiovuorojakso).

-

Sisäliikuntatilojen vakiovuorojakso alkaa aina viikolla 33 ja päättyy seuraavan vuoden viikon
22 sunnuntaina. Vuorot jatkuvat normaalisti myönnetyillä vuoroilla kesäkauden jälkeen viikolla 33.

-

Sisäliikuntatiloja voi hakea myös lyhemmälle ajanjaksolle, jolloin vuorot alkavat viikolla 43 ja
päättyvät seuraavan vuoden viikolla 17. Vuorot jatkuvat normaalisti myönnetyillä vuoroilla
kesäkauden jälkeen viikolla 43.

-

Ulkoliikuntapaikkojen vakiovuorojaksot ajoittuvat huhtikuun viikosta 14 ja päättyvät lokakuussa viikolla 42. Ulkoliikuntapaikkojen vakiovuorot ovat myös kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Paikkakohtaiset ajankohdat ovat vuosi-ilmoituksessa.

-

Kesän sisäliikuntatilojen vakiovuorot myönnetään aina erikseen keskitetysti huhtikuussa ennalta määrätyille paikoille.

-

Mikäli hakija hakee vakiovuoroa koko vakiovuorojaksolle, on hänellä oikeus vuoroon ennemmin kuin hakijalla, joka hakee vuoroa vain osalle lukuvuodesta.
Poikkeavina aukioloaikoina tai muusta käyttäjästä riippumattomasta syystä peruuntunutta
vuoroa ei laskuteta

3. VAKIOVUOROJEN VALMISTELU JA PÄÄTTÄMINEN

-

Lohjan kaupungin ja Lohjan Liikuntakeskus Oy:n välinen yhteistoimintasopimus määrittelee
sen, että yhtiö vastaa kaikkien Lohjan liikuntapaikkojen käytöstä joko iltaisin ja viikonloppuisin (suurin osa koulujen liikuntatiloista) tai koko aikaisesti (Neidonkeidas, jäähalli, Sporttikeskus Tennari, kuntosalit, kaikki ulkoliikuntapaikat).
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-

Vakiovuorot valmistellaan yhtiössä LLK Oy:n hallituksen hyväksymän vakiovuorojen jakosäännön mukaisesti. Ne valmistelee liikuntapaikkasihteeri yhteistyössä liikuntakoordinaattorin kanssa, jonka esityksen pohjalta LLK Oy:n hallitus päättää vakiovuorot.

4. VAKIOVUORON PERUUTUS, LASKUTUS JA VAPAIDEN VUOROJEN MYÖNTÄMINEN
-

Vakiovuoro myönnetään ja varataan päätetylle vakiovuorojaksolle.

-

Vakiovuorojakson aikana yksittäisiä vakiovuoroja ei voi peruuttaa. Käyttäjän peruuttaessa
vakiovuoronsa, menettää hän oikeuden loppu vakiovuorojaksolle ja tällöin vuoro on vapaasti haettavissa kaikille.

-

Vakiovuoro päätöksestä hakijan irtisanomisaika on 14 vuorokautta

-

Koulujen liikuntasaleissa laskutus tapahtuu 4x vakiovuorojaksolla myönnettyjen vakiovuorojen perusteella ja liikuntahalleissa 1 x kuukaudessa

-

Laskutusvalmistelusta vastaa liikuntapaikkasihteeri yhteistyössä tilitoimiston kanssa.

-

Vakiovuoropäätösten jälkeen vapaaksi jääneitä vuoroja voidaan myöntää hakijoille hakujärjestyksessä. Vuoron myöntää ja vahvistaa liikuntapaikkasihteeri.

-

Kävijäseuranta toteutetaan liikuntapaikoilla tehtävän toteuman mukaisesti tai hakijan ilmoittaman kävijämäärän mukaisesti.

-

Mikäli myönnetyn vakiovuoron käytössä ilmenee oleellisia käyttöasteen tai käytön muutoksia; LLK Oy:llä on oikeus muuttaa ko. liikuntapaikan vakiovuoroja kesken vakiovuorojakson.

5. TURVALLISUUS VAKIOVUOROJAKSOLLA

-

Lohjan kaupunki omistaa kaikki Lohjan liikuntapaikat, LLK Oy maksaa niistä vuokraa sekä
vastaa niiden käytöstä iltaisin ja viikonloppuisin tai osassa kokopäiväisesti. Mm. koulujen
kanssa yhteistyössä laadittuja liikuntapaikkojen käyttöohjeita tulee noudattaa. Vakiovuoron
käyttö voidaan peruuttaa ohjeiden toistuvasta laiminlyönnistä.

-

Vakiovuorojen myöntämisen ehtona on, että LLK Oy, Hiiden opisto, liikuntajärjestö tai
muu järjestö, yhdistys tai yhteisö käyvät LLK Oy:n turvallisuuspäällikön turvallisuuskoulutuksen (1h), jossa käydään läpi tilojen keskeisimmät turvallisuusmääräykset harjoituksissa
ja tapahtumissa. Järjestö tai yhdistys yms. ovat tilan vuokraaja, joten he ovat vastuussa tiloista, asiakkaistaan ja jäsenistään.

-

Turvallisuuskoulutuksia järjestetään keväisin vakivuoroprosessin aikana, jolloin yllä mainituista ryhmistä velvoitetaan osallistumaan yhteen koulutukseen 1hlö / seura, yhdistys tai
järjestö, joka jakaa tiedon sisäisesti järjestöjen sisällä.
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-

Yksityiset käyttäjät allekirjoittavat turvallisuus- ja järjestyssääntösopimuksen vakiovuoroprosessin aikana.

-

Turvallisuuskoulutuksen ajankohdat ovat vuosi-ilmoituksessa
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LIITE
LOHJAN LIIKUNTAPAIKKOJEN LAJIPROFILOINTI
LOHJAN SISÄLIIKUNTATILAT
1) Neidonkeidas, allastilat: koulujen uinninopetus, LLK Oy:n vesiliikuntapalvelut: lapset/nuoret –
mm. uimakoulut, vesipeuhulat, naperouinti, erilaiset uintikerhot, aikuiset/seniorit – mm. vesijuoksu,
-treeni, -pyöräily - paikallisesti harrastetut vesiliikuntalajit: uinti, urheilusukellus, kanoottipoolo, muu
vesiliikunta
2) Lohjan jäähalli: - paikallisesti harrastetut jääurheilulajit: jääkiekko, taitoluistelu, kaukalopallo,
muut jääurheilulajit mm. jääkolkka
3) Sporttikeskus Tennari a) Lukiosali: - lukion liikunnan opetus - paikallisesti harrastetut sisäpalloilulajit: salibandy, muut palloilulajit
b) Palloiluhalli - Anttilan ja Harjun sekä Sohlbrinkens skolan liikunnan opetus - paikallisesti harrastetut sisäpalloilulajit; juniorisalibandy, lentopallo, muut palloilulajit
c) Kamppailu- ja voimailuhalli - paikallisesti harrastetut kamppailulajit: - tatamisali: judo, karate,
taekwondo, muut kamppailulajit - painisali: paini, muut kamppailulajit
- nyrkkeily: nyrkkeily, muut kamppailulajit
4) Järnefeltin liikuntahalli
- Järnefeltin koulun liikunnan opetus
- paikallisesti harrastetut sisäpalloilulajit; koripallo, salibandy, käsipallo, muut palloilulajit 5) Mäntynummen liikuntahalli - koulukampuksen liikunnanopetus - paikallisesti harrastetut sisäpalloilulajit:
juniorikoripallo, lentopallo, futsal, sulkapallo
6) Perttilän koulun liikuntahalli: - koulun liikunnan opetus
- paikallisesti harrastetut sisäpalloilulajit: sulkapallo, lentopallo,
7) Muut koulujen liikuntasalit: - ko. koulujen liikunnanopetus - paikallisesti ja alueellisesti harrastetut sisäpalloilulajit ja kuntoliikunta LOHJAN ULKOLIIKUNTAPAIKAT 1) Yleisurheilukentät - koulujen liikunnanopetus - paikallisesti harrastetut yleisurheilulajit
2) Nurmikentät - paikallisesti harrastetut: aikuis- ja juniorijalkapallo, amerikkalainen jalkapallo
3) Hiekkakentät - paikallisesti harrastetut ulkopalloilulajit: jalkapallo, muu palloilulajit
4) Eri lajien suorituspaikat - pesäpallokentät – pesäpallo, muu ulkopalloilulajit
5) Skeittipuisto - paikallisesti harrastettavat skeittaus, skuuttaus, muut skeittipaikalla harrastettavat
lajit
6) Lohjan lähiliikuntapaikat
- ei organisoitua toimintaa, itseohjautuva käyttö

