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YLEISTÄ 

    

Vuonna 2018 alkanut Lohjan kaupungin taloudellinen 

epävarmuustilanne jatkui myös 2019. Tämä heijastui myös Lohjan 

Liikuntakeskus Oy:n toimintaan. Konkreettisimmin tämä näkyi 

suunniteltujen investointien lykkääntymisenä. Kaupunginvaltuusto 

päätti siirtää Tennarin ja Neidonkeitaan perusparannus- ja 

laajennushankkeet myöhempään ajankohtaan. Ilahduttavaa 

puolestaan oli se, että valtuusto myönsi määrärahat Taimiston 

liikuntapuiston ensimmäiseen vaiheeseen. 

 

Toimintavuonna 2019 yhtiön ja kaupungin yhteistyössä oli 

ongelmia edelleenkin taloushallinnon osalta. Vuokrien ja 

konserniavustusten suhde oli väärä. Vahingonkärsijänä oli LLK. 

Lohduttavaa kuitenkin oli, että asiat saatiin tältä osin järjestykseen 

loppuvuonna 2019 ja näin ollen uuteen vuosikymmeneen päästiin 

lähtemään puhtaalta pöydältä. 

 

Taloudellisista seikoista huolimatta yhteistyö kaupungin kanssa 

sujui muuten hyvin. Tämä näkemys toimii sekä elinvoima- ja 

hyvinvointitoimialojen kohdalla. Selvää kuitenkin on, että kaikessa 

yhteistyössä on myös parantamisen varaa, mutta taustalla 

vallitseva hyvä henki luo hyvät edellytykset tulevaisuuden 

yhteistyölle. 

 

Erittäin positiivista on se, että yhteistyö ja –toiminta lohjalaisten 

liikuntaihmisten kanssa on jatkunut edelleen erinomaisesti ja se on 

yhä kehittynyt ja laajentunut. Tämä on näkynyt isona talkootyön 

määränä lohjalaisten liikuttamiseksi. Perinteisesti tämä on näkynyt 

tapahtumien kuten Laavujen Kierros ja Tenavatohinat kohdalla. 

Vahva osoitus talkootyön hyvinvoinnista Lohjalla on ollut myös 

uudet, matalan kynnyksen liikuntapaikat. Näistä esimerkkeinä voi 

mainita kesällä avatun Sammatin frisbeegolfradan, syksyllä avatun 

Lohjanharjun MTB-radan ja syksyllä rakennetun uuden Liessaaren 

laavun. Ilman seurojen ja yhdistysten talkooväen pyyteetöntä 

työpanosta näiden kohteiden toteuttaminen olisi ollut mahdotonta. 

 

Lohjan Liikuntakeskuksen henkilökunta on edelleenkin osoittanut 

erinomaista osaamista ja venymiskykyä menneen vuoden aikana. 

Yhä pienenevällä henkilöstömäärällä ollaan pystytty tuottamaan 

yhä korkealaatuisempia liikuntapalveluita lohjalaisille.  
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TALOUS 

  

Konserniavustus  

 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n Lohjan kaupungilta saama 

konserniavustus on vuoden 2019 tilinpäätöksessä 3.951.826 €. 

Vuonna 2018 vastaava summa oli 3.928.587 €. Korotusta oli siis 

23.239 €. Kaupungin LLK:lta perimät vuokrat nousivat vuodesta 2018 

133.004 €. Tämä siis tarkoittaa, että yhtiön toimintakate pieneni 

näiden toimenpiteiden yhteisvaikutuksena 109.765 €. Vuosien 2017 

ja 2019 välillä vuokrat ovat nousseet konserniavustukseen verrattuna 

203.063 €:a.  

 

Liikevaihto                  

  Lohjan Liikuntakeskus Oy:n liikevaihto vuonna 2019 oli 1.640.251 €. 

Nousua vuoden 2018 liikevaihtoon 1.565.426 € verrattuna oli siis 

74.825 €. Prosentteina liikevaihdon nousu oli 4,8 %. Yli puolet (50,7 

%) liikevaihdon noususta oli jäähallin kasvanutta liikevaihtoa (37.952 

€). Tämä selittyy kesällä 2019 kokeilulla jäähallin pidennetyllä 

aukioloajalla. Kokeilua voidaankin pitää onnistuneena, koska 

liikevaihdon kasvu riitti kattamaan kustannusten nousun kyseiseltä 

ajalta. Myös kuntosalibuumi näkyi yhtiön liikevaihdon kasvussa. 

Kuntosalien osalta liikevaihto kasvoi 34.296 €.  

 

Toimintakulut  

  Lohjan Liikuntakeskus Oy:n toimintakulut vuonna 2019 olivat 

5.724.737 €. Vastaava lukema vuonna 2018 oli 5.644.164 €. Kulut siis 

kasvoivat 80.573 € eli 1,4 %. Olennaisimmin toimintakulujen kasvuun 

vaikutti kaupungin perimien vuokrien nousu 133.004 €:lla.  

 

Henkilöstökulut  

  Lohjan Liikuntakeskus Oy:ssä onnistuttiin säästämään 

henkilöstökuluissa myös vuonna 2019. Kulut olivat yhteensä 

1.810.730 € kun ne vuonna 2018 olivat 1.938.994 €. Euromääräistä 

säästöä kertyi siis 128.264 €. Prosentuaalisesti tämä tarkoittaa 6,6 

%:n säästöä vuoteen 2018 verrattuna. Tulosta voi pitää erinomaisena 

varsinkin, kun huomioidaan, että vuonna 2019 henkilöstön palkkoja 

korotettiin 1.4.2019 alkaen 1,2 %:n yleiskorotuksella. Kulujen lasku 

selittyy yksinkertaisesti sillä, että vuoden aikana henkilöstöä käytettiin 

eläköitymisen ja tehokkaan työn suunnittelun johdosta vähemmän 

kuin vuonna 2018. Ulkopuolisten palveluiden käyttö työvoiman tukena 

kasvoi 13.772 €, joten nettosäästöä kertyi 114.492 €.  

 

Valitettavasti sairauspoissaolopäivien määrä nousi vuoden 604 

päivästä 965 päivään. Isona vaikuttavana tekijänä asiaan oli kahden  
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henkilön pitkät, yhteensä 443 päivän mittaiset poissaolot. 

 

Prosentuaalisesti henkilöstökulut olivat 31,6 % (vuonna 2018 34,4 %) 

yhtiön toimintakuluista. 

 

Tiedot sivuliikkeistä 

  Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tytäryhtiö koy Lohjan Kuplahallit jatkoi 

vuonna 2019 toimintaansa toimialanaan jalkapalloilun 

talviharjoitteluolosuhteiden järjestäminen. 18.12.2019 Lohjan 

Liikuntakeskus Oy myi kaikki omistamansa Kiinteistö Oy Lohjan 

Kuplahallien osakkeet lohjalaiselle Kimmo Salolle. 

 

Tutkimus- ja kehittämismenot 

  Yhtiön tutkimus- ja kehittämismenot vuonna 2019 olivat 18.842 €. 

Vuonna 2018 vastaavat kulut olivat 19.974 €. Kulut siis laskivat 1.132 

€. Tutkimus- ja kehittämiskulut koostuvat pääosin Neidonkeitaassa 

tehdyistä lakisääteisistä allasvesitutkimuksista sekä vapaaehtoisista 

pintojen puhtausnäytteistä. Hyvän hygieniatason johdosta 

lakisääteisten näytteiden oton taajuus on normaalia harvempi. 

 

Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä  

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 7.512 € siirretään voitto- ja 

tappiotilille.  

 

Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen 

Olennaisia päätöksiä tilikauden jälkeen ei ole tehty.  

 

Arvio riskeistä ja epävarmuustekijöistä 

 Lohjan Liikuntakeskuksen osalta suurimpana taloudellisena riskinä 

voidaan pitää kaupungin myöntämän konserniavustuksen 

pienenemistä yhdistettynä kaupungin perimien vuokrien nousuun. 

Kaupungin huono taloustilanne voi aiheuttaa yhä suurempaa 

liikuntainfran korjausvelan kasvua. Tämä yhdistettynä 

liikuntapaikkojen kunnossapidon henkilöstöresurssien 

riittämättömyyteen muodostaa iso operatiivisen riskin LLK:n 

toiminnalle. Toisen operatiivisen riskin aiheuttaa päällekkäiset ja 

toimimattomat tietojärjestelmät, joista aiheutuu katkoksia 

tiedonkulussa. Liikuntakeskuksen strategisiin riskeihin voidaan lukea 

ilmastonmuutos, joka väistämättä aiheuttaa muutospainetta 

liikuntapalveluiden tarjonnassa. Strateginen riski on myös maineriski. 

Maineriski voi konkretisoitua esimerkiksi allasveden ongelmien tai 

erilaisten liikuntapaikkojen turvallisuushäiriöiden myötä. 

 



LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY                    TOIMINTAKERTOMUS 2019 
   

4 

 

 

 

LIIKUNTAPALVELUT 
 

Henkilöstö 

Liikuntapalvelut yksiköstä vanhempain- / hoitovapaalla oli vuoden 

aikana kolme työntekijää ja liikuntapaikkasihteerin toimi jatkui 

edelleen 50%. Apua allasosaston henkilöstövajeeseen saatiin 

Kisakallion loppusuoralla olevista uimaritaustaisista 

liikuntaneuvojaopiskelijoista sekä asiakaspalvelussa Luksiassa 

opintojaan suorittavasta työssä oppijasta. Yhteistyö oppilaitosten 

kanssa onkin äärimmäisen tärkeää osaavan työvoiman takaamiseksi. 

LLK:ssa työssä oppimassa oli vuoden aikana 10 opiskelijaa. 

Vakinainen liikuntapalveluhenkilöstö onkin kiitettävästi oman työnsä 

ohessa hoitanut myös työpaikkaohjaajan tehtäviä. 

 

Liikuntapalvelutarjonta   

Liikuntapalvelutarjonta noudatti pitkälti aikaisempien vuosien 

tarjontaa ja kävijämäärät noudattivat edellisen vuoden tasoa. 

Yhteistyötä yksityisten palveluntarjoajien kanssa jatkettiin 

ryhmäliikuntapalveluiden osalta ja toiminta laajeni myös Saukkolan 

alueelle kuntosalitoiminnan muodossa. LLK:n hallinnoiman kuntosalin 

kiinteistöä koskeva myynti-ilmoitus kaupungin taholta käynnisti 

uusien toimitilojen etsimisen ja johti yhteistyökokeiluun yksityisen 

kuntosaliyrittäjän kanssa. Kuntalaisten on vuoden 2019 alusta saakka 

ollut mahdollista ostaa kuntosalikortti La Vidan kuntosalille samaan 

hintaan kuin LLK:n omille pikkukuntosaleille. La Vida laskuttaa 

puuttuvan erotuksen LLK:lta. Kokeilu on tuonut yksityiselle salille 

paljon lisää käyttäjiä ja turvannut kuntosalipalveluiden säilymisen 

Saukkolassa. LLK:n hallinnoima kuntosali jatkaa kaupungin edelleen 

omistamassa kiinteistössä toistaiseksi. 

MoreMove–liikuntakortti 13–17-vuotiaille nuorille (29€/4kk) oli vuoden 

aikana käytössä 481 ikäluokkaan kuuluvalla nuorella. Korttilaisten 

suosituin kohde oli edelleenkin Neidonkeitaan kuntosali. 

Jo keväällä 2018 käynnistyneet vertaisohjaajavetoiset liikuntaryhmät 

75+ ikäisille jatkoivat toiminnassa tälläkin kaudella. Virkkalassa 

aloitettiin uusi tuolijumpparyhmä seurakunnan tiloissa ja tarjonta 

parani alueellisesti. Suoritteita 7 vertaisohjatusta ryhmästä kertyi 

1786. Toinen vertaisohjaajakoulutus pidettiin keväällä, siihen 

osallistui 9 uutta ohjaajakokelasta.  

Lohjan valinta Ikäinstituutin mentorointikunnaksi Voimaa Vanhuuteen 

hankkeeseen kolmivuotiskaudelle 2019-2021 vahvisti jo 
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kärkihankkeen (2017-2018) aikana alkanutta poikkisektorista 

yhteistyötä iäkkäiden terveysliikunnan hyvien toimintatapojen 

kehittämiseksi. Keskeisiksi tavoitteiksi valittiin alueellisen 

liikuntatoiminnan kehittäminen, vertaisohjaajien ja ulkoiluystävien 

kouluttaminen, liikuntapalvelupolun kuvaaminen sekä 

liikuntakalenterin kokoaminen.  

MoreMove–liikuntakortti 13–17-vuotiaille nuorille (29 €/4kk) oli 

vuoden aikana käytössä 481 ikäluokkaan kuuluvalla nuorella. 

Korttilaisten suosituin kohde oli edelleenkin Neidonkeitaan kuntosali. 

1.3.2019 otettiin Lohjalla käyttöön kokeiluluontoisesti Kaikukortti 

(kulttuuria kaikille) vuoden 2019 loppuun saakka. Kaikukortti on 

valtakunnallinen ja sen tavoitteena on parantaa taloudellisesti 

tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten ja perheiden 

mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään varallisuudesta 

riippumatta. Lohjalla kokeiluun sisällytettiin myös liikunta. Lohjan 

Kaikukortti-kokeilussa oli mukana liikuntapalveluista Neidonkeitaan 

uinti ja kuntosali sekä Sporttikeskus Tennarin kuntosali. Kaikukorttia 

käytettiin kokeiluaikana 1.3. – 31.12.2019 yhteensä 6642 kertaa, 

joista liikuntapalveluihin 6 456 kertaa. Kaikukortin käytön vaikutus 

LLK Oy:n tulokertymään oli noin 27 700€. Kaikukortin jatkamisesta 

Lohjalla on tehty myönteinen päätös vuosille 2020-2022. 

Liikuntapalveluiden Kaikukorttiin sisältymisen osalta jatko on vielä 

avoinna. 

 
Neidonkeidas           

Virkistysuimala Neidonkeitaan kävijämäärä (290 248) jäi edellisvuotta 

hieman alhaisemmaksi, suurin pudotus näkyi ensimmäisellä 

vuosikolmanneksella. Tammi-maaliskuun hyvät hiihto-olosuhteet ja 

poikkeuksellisen lämmin huhtikuu vähensivät selvästi uimalan 

alkuvuoden käyttöä. Ohjatun vesiliikunnan suoritteiden hienoinen 

lasku kompensoitui terapia-altaalla aktiivisessa käytössä olleella 

virtuaalivesijumppanäytöllä. Keväällä uusittu isompi näyttö aktivoi 

jumppaajia altaalle läpi aukioloaikojen ja aikatauluihin sitoutumaton 

mahdollisuus vesijumppaan lämpimässä vedessä toi myös uusia 

asiakkaita vesiliikunnan pariin. 

Loppuvuoden huonot sääolosuhteet puolestaan ruuhkauttivat 

allastilat ja erityisesti viikonloppuisin pukukaappien avaimet loppuivat 

useaan otteeseen. Ruuhkautuminen oli pahinta perheiden suosimalla 

opetusaltaalla, mutta myös kuntouimareiden huonoista 

uintimahdollisuuksista tuli paljon asiakaspalautetta. 

 

Toiminnallista haastetta lisäsi allastilojen kunnon rapistuminen ja 

uimalan sähkölaitteiden toimimattomuus, niin pistorasioiden, 
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valaistuksen kuin äänentoistonkin osalta. 

 

Uimalan tapahtumien osalta erityiskiitosta saivat neljästi vuoden 

aikana järjestetyt aikuisille suunnatut Kynttiläuinnit sekä Halloweenin 

rinnalle noussut lasten ja nuorten tapahtuma Splash, jossa vieraili 

tubettaja Pinkku-Pinsku. 

 
 

Seuratoiminta             
Vuoden aikana järjestettiin kaksi seuratapaamista (huhti- ja 

marraskuussa). Aiheina tapaamisissa oli Etelä-Suomen Liikunta ry:n 

toimintojen esittely ja OKM seuratuen infotilaisuus lohjalaisille 

seuroille. Lisäksi tapaamisissa informoitiin LLK:n ajankohtaisista, 

seuroja kiinnostavista asioista ja vastaavasti seuroilla oli 

mahdollisuus tuoda omia muutostarpeitaan esille. Molemmissa 

tilaisuuksissa oli läsnä noin 25 seuratyöntekijää. 

 

Tammikuussa seuratoimijoille järjestettiin myös 4 tunnin 

turvallisuuskoulutus, joka piti sisällään EA-rastit ja 

alkusammutusharjoituksen. Koulutukseen osallistui 89 lohjalaisten 

liikuntaseurojen edustajaa. Yhteiset seuratilaisuudet olivat antoisia ja 

herättivät toiveen seurafoorumin järjestämisestä Lohjalle. 

 

Ulkoliikuntapaikkojen vakiovuorot vuosille 2019-2020 oli haettavina 

3.12.2018 - 6.1.2019. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 

yhteensä 50. Kesän sisäliikuntatilojen vakiovuorokausi oli 3.6.-

11.8.2019.  Hakemuksia oli yhteensä 42 ja vuorot keskitettiin 

Sporttikeskus Tennariin, Järnefeltille, Harjun koululle ja Perttilään. 

 

Liikuntatapahtumat  

 LLK Oy oli mukana 43 liikunnallisen tapahtuman järjestämisessä 

vuoden aikana. Tapahtumissa liikkui reilut 11 000 ihmistä.  

Uutena tapahtumana keväällä oli Kylpylältä-Kylpylälle matalan 

kynnyksen pyöräilytapahtuma yhteistyössä Siuntion kunnan ja 

Scandic -hotellin kanssa. Mukana pyöräilemässä oli 110 asukasta, 

jotka lähtivät matkaan reitin molemmista päistä. 

Hyväntekeväisyystapahtuma Run for Hope uudistettiin Move for Hope 

-tapahtumaksi ja osallistumaan pääsi kävellen, juosten, 

maastopyöräillen tai tanssien. Uudistus toi tapahtumaan lisää 

osallistujia, yhteensä 200 liikkujaa hikoili yhdessä ja varoja kertyi noin 

1500 € osallistumismaksuista, puffetista ja muista tukimaksuista.   

Tapahtuman tuotto lahjoitettiin kokonaisuudessaan Hope Lohjalle 
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vähävaraisten lasten liikuntaharrastusten tukemiseen.  

Laavujen kierrokset kierrettiin tällä kaudella Talpelassa, 

Lönnhammarissa, Siuntion kylpylän ympäristössä ja Saarlammella. 

Sateiset sääolosuhteet verottivat kävijämäärän noin puoleen 

normaalista, 2433 retkeilijää oli mukana kierroksilla. Kolmeen 

laavukohteeseen oli kokeiluna järjestetty linja-autokuljetus. Palaute 

yhteiskuljetuksesta oli myönteinen ja kannattaa varmasti jatkossakin 

järjestää autottomien pääsyn turvaamiseksi ja myös ympäristön 

kuormittumisen vähentämiseksi. 

 

Ulkoliikunta   

Hiihtokaudesta nautittiin luonnonlumilla 10 viikon ajan (9.1.– 21.3.). 

Tekolumilatua ei säästösyistä toteutettu lainkaan, koska syksyllä 

käynnistetyllä joukkorahoituskampanjalla ei saavutettu keräykselle 

asetettua 15 000 € tavoitesummaa. Runsasluminen talvi mahdollisti 

kuitenkin poikkeuksellisen laajan latuverkoston ylläpitämisen ympäri 

Lohjaa. Koska matkaluistelureittiä ei huonojen sääolosuhteiden 

vuoksi toteutettu lainkaan, vapautui resursseja koulujen ja 

peltolatujen säännölliseen huoltoon.  Suksivuokrauksia tehtiin 

ennätysmäärä, peräti 1182 lainausta, joista 850 oli koululaisryhmille. 

Talven aikana järjestettiin hiihtokursseja sekä aikuisille että lapsille ja 

suksien testaukseen oli mahdollisuus kahtena päivänä suksimyyjien 

toimesta.  

Luistelukentät olivat käytössä noin 10 viikkoa (1.1.– 10.3.).  

Kesäkaudella ulkoilureittejä ylläpidettiin säännöllisellä 

kunnostamisella kuten niittämällä ja lanaamalla. Ulkoilureittitoimitus 

valmistui loppukesästä ja uusien reittien linjaukset merkittiin 

maastoon ja loppuvuoden aikana reiteiltä alettiin poistaa puustoa. 

Harjun ulkoilureiteillä Sorakuopan lenkille asennettiin edellisenä 

vuotena hankitut LED-valaisimet.  

Sammatin frisbeegolfrata viimeisteltiin ja radalla järjestettiin 

avajaistapahtuma 8.6. Käyttäjät löysivät radan hyvin ja heittäjiä kävi 

radalla ahkerasti vuoden loppuun saakka. 

Talkoohenki nosti päätään myös vuonna 2019. Lohjan Seudun Latu 

ry kunnostautui joukolla yhteisen hyvän eteen. Runsas joukko 

vapaaehtoisia tuli Liikuntakeskuksen ja Lohjan kaupungin avuksi, kun 

Liessaaren kärkeen rakennettiin talkoilla upea uusi laavu. 

Kaupunkilaiset ottivat paikan heti omakseen ja kävijöitä on riittänyt 

runsaasti laavun valmistumisesta asti. 
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LIIKUNTAPAIKAT 

  

Yleistä              

Liikuntapaikat yksikössä vuosi sujui hyvin. Liikuntapaikkojen 

olosuhteet pysyivät hyvällä tasolla ja yhteistyö seurojen kanssa toimi 

hyvin. Henkilöstö liikuntapaikoilla koki vaihtuvuutta, kun ulkoliikunta-  

sekä sähkömestari eläköityivät loppuvuodesta. Vuoden mittaan 

rekrytoitiin vastaavasti kaksi henkilöä.   

 

Liikuntapaikkarakentaminen 

Uudet liikuntapaikat 2019 

Uusi lähiliikuntapaikka rakennettiin Pusulaan ja toteutuksesta vastasi 

Leikkiset Oy. Koulun yhteydessä olevan hiekkakentän kulmaan 

rakennettiin peliareena sekä ulkokuntosalialue. Lisänä liikunnan 

aktivoimiseksi alueelle paranneltiin pulkkamäkeä sekä 

frisbeegolfrataa. 

Loppuvuodesta päästiin kunnostamaan Aseman ja Virkkalan 

kuntoratoja. Aseman radalla reittiä levennettiin puiden poistolla 

ulkoilureittitoimituksen sallimissa rajoissa ja puiden kannot ja juuret 

poistettiin reitiltä. Virkkalassa raivattiin pahasti umpeutunutta reittiä ja 

sen jälkeen radan perusparannustyöt aloitettiin. Työt jouduttiin lopulta 

keskeyttämään erittäin märän loppuvuoden johdosta. 

Harjun yleisurheilukentälle hankittiin nykyaikainen sähköinen 

tulostaulu, joka saadaan käyttöön heti vuoden 2020 otteluihin ja 

kisoihin. 

Kunnossapito 

Uimahallin kesäremontissa huollettiin kaksi vedenkäsittely-

järjestelmän suodatinta. Toimenpiteenä suodattimista vaihdettiin 

suodattimien massat ja lisäksi suodattimien sisäseinämät 

hiekkapuhallettiin ja pinnoitettiin uudestaan. Isoissa saunoissa 

uusittiin panelointi ja lauteet. Kaikissa saunoissa uusittiin myös 

kiukaiden vastukset ja kivet. Uimahallin ja jäähallin IV- koneisiin 

uusittiin suodattimet. Uimahalliin uusittiin allasvesikierron pumppu 

sekä lämmöntalteenoton paineenkorotuspumppu. Tasausvesialtaan 

sulkuventtiili vaihdettiin uuteen vioittuneen venttiilin tilalle. 

Tennarin massakenttien kevätkunnostus suoritettiin yhteistyössä 

Lohjan Tenniksen kanssa. Runsaslukuinen joukko talkoolaisia auttoi 

kenttien pelikuntoon laitossa ja pelaamaan päästiin toukokuun 
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alussa. Ulkoliikunnassa nurmikenttien kunnostukseen panostettiin 

tällä kaudella tavallista enemmän. Kenttien kovan käyttöasteen 

seurauksena nurmet olivat monin paikoin päässeet huonoon kuntoon. 

Heinäkuussa kahden viikon hoitotauolla asennettiin reilusti 

siirtonurmea Harjulle sekä Asemanpellon kentille. Tulokset olivat 

hyviä ja nurmet pääsivät hyvässä kunnossa talvehtimaan kauden 

päätteeksi. 

Vuoden päätehtävät koostuivat päivittäisistä liikuntapaikoille 

kausityypillisistä työtehtävistä. Lisäksi omavalvonta työllisti 

henkilöstöä säännöllisillä tarkastuskäynneillä ja liikuntapaikkojen 

kunnostuksilla. 

 

Energiakustannukset 

  Lohjan Liikuntakeskus Oy:n energiakustannukset vuonna 2019 olivat 

yhteensä 658.376 €. Energiakustannusten osuus koko yhtiön 

kustannuksista oli 11,5 %. Vuonna 2018 vastaava luvut olivat 582.206 

€ ja 10,3 %. Kulut kasvoivat siis 76.170 €. Kustannusten nousuun 

vaikuttivat useat tekijät. Jäähallissa sähkönkulutus nousi merkittävästi 

ja lopulta syyksi ilmeni vikoja antureissa ja venttiileistä. Lisäksi 

kylmäjärjestelmässä löydettiin vuoto. Vuodon seurauksena 

kylmälaitteet kävivät tarpeettomasti ja anturin häiriö ei havainnut tätä 

ongelmaa. Jäähallin kasvanut käyttöaste ja pidennetty kausi on 

vaikuttanut jo itsessään merkittävästi kulutuksiin vuositasolla. 

Marraskuussa voimaan astui sähkön osalta siirtomaksujen 

keskimäärin 3,9 % korotus. Vettä kului jäähallissa pidennetyn kauden 

johdosta samoin runsaasti enemmän aikaisempaan nähden. 

Neidonkeitaalla kesällä tehdyt vedenkäsittelyn suodatinhuollot 

aiheuttivat lisää huuhtelun tarvetta, sillä uusituista suodatinmassoista 

irtosi huuhtelun yhteydessä enemmän hienoja aineksia. 

Huuhteluvedet päätyvät suoraa viemäriin. 

 

 

TOIMITUSJOHTAJAN ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 

 

Vuonna 2020 päästään alueen kaavan vahvistuttua käynnistämään 

Taimiston liikuntapuiston rakennustyöt. Kaupungin budjetissa on 

varattuna 1,56 m€ projektiin käynnistämiseen. Taimisto on Tennarin 

liikuntapuisto-kokonaisuuden ulkoliikuntapaikkojen muodostama 

kokonaisuus. Alue korvaa Rantakenttien palvelut nykypäivään 

päivitettynä ja sillä on suuri merkitys koululiikunnassa sekä 

seuratoiminnassa. Lisäksi se tarjoaa hienon mahdollisuuden kaikkien 

lohjalaisten vapaa-ajan viettoon ja toimii “näyteikkunana” Lohjalle 

saapuville. Onkin tärkeää, että tulevien vuosien investointibudjeteissa 

alueelle varataan tarvittavat määrärahat, jotta alue saadaan 
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rakennettua valmiiksi. Sama koskee myös investointiohjelmassa 

olevia Tennarin ja Neidonkeitaan perusparannuksia ja laajennuksia. 

 

Tulevaisuuden osalta näyttääkin ilmeiseltä, että Lohjan kaupungin ja 

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n välistä yhteistoimintasopimusta on 

uudistettava. Erityisesti vastuunjakoa liikuntapaikkojen 

kunnossapidon ja investointien osalta tulisi päivittää. Lohjan 

kaupungin resurssit eivät tällä hetkellä riitä liikuntakiinteistöjen osalta 

korjausvelan kuriin saamiseen eikä uusia investointeja kyetä 

tekemään siinä tahdissa kuin liikuntalaki edellyttää. Tästä 

esimerkkinä LLK Oy investoi kesällä 2020 omasta taseestaan Lohjan 

jäähalliin kunnossapitoon ja olosuhteiden parantamiseen.  

 

Nykyisessä väestönkehityksessä lasten ja nuorten määrä vähenee ja 

ikääntyneen väestön määrä kasvaa voimakkaasti. Suomalaisessa 

liikuntakulttuurissa lapset ja nuoret ovat liikkuneet suuressa määrin 

organisoidussa liikunnassa seuratoiminnan parissa. Senioriväestö 

puolestaan on tukeutunut liikuntaharrastuksessaan paljolti 

kunnallisiin liikuntapalveluihin ja –paikkoihin. Tämä väestökehityksen 

tosiseikka aiheuttaakin tulevaisuutta ajatellen painopistemuutoksia 

myös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n palvelutarjontaan ja myös 

liikuntapaikkarakentamiseen. Samalla se myös antaa yhä 

suuremman oikeutuksen kunnallisille liikuntatoimille. Niiden 

taloudellinen merkitys ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja 

toimintakyvyn ylläpitämisen myötä on erittäin suuri. 

 


