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YLEISTÄ
Vuosi 2020 oli ainutlaatuinen niin Lohjan Liikuntakeskus Oy:n kuin koko
maailmankin historiassa. Kiinan Wuhanin maakunnasta alkunsa saanut
koronavirusepidemia (Covid-19) levisi maaliskuussa 2020 myös Suomeen.
Tämän seurauksena koko Suomi ajautui poikkeustilaan. Valtioneuvoston
tekemien linjauksien johdosta kaikki Lohjan Liikuntakeskus Oy:n liikuntapaikat
suljettiin 17.3.2020. Koronatilanne helpotti kevään mittaan ja LLK:n
liikuntapalveluita päästiin avaamaan asteittain ja hallitusti käytön ollessa
mahdollista rajoitusten ja tarkkojen käyttöohjeiden puitteissa. Ulkoliikuntapaikat
päästiin avaamaan 13.5.2020 ja sisäliikuntapaikat 1.6.2020.
Kesä ja alkusyksy sujuivat toiminnallisesti hallittujen koronarajoitusten
puitteissa. Liikuntakeskuksen henkilöstö onnistuikin toimintojen turvallisessa
suunnittelussa erinomaisesti. Koko kalenterivuoden aikana Lohjan
Liikuntakeskuksen hallinnoimissa liikuntatiloissa todennettiin vain yksi koronaaltistus. Liikuntakeskuksen henkilöstön keskuudessa ei ole todettu yhtään
koronatartuntaa.
Koronasulun johdosta keväällä työtä ei riittänyt koko henkilöstölle. Tämän
johdosta Liikuntakeskuksessa käytiin YT-neuvottelut, jotka johtivat 29.4.20
alkaneisiin lomautuksiin. Lomautukset olivat lyhyitä ja päättyivät kaikkien osalta
toukokuun aikana kaikkien liikuntapaikkojen avauduttua 1.6.20. YT-neuvottelut
sujuivat erittäin hyvässä hengessä yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstö on
muutenkin työskennellyt erittäin sitoutuneesti koko vuoden ajan. Maaliskuussa
juuri ennen koronasulkuja julkaistut työhyvinvointikyselyn tulokset osoittivat
Liikuntakeskuksen henkilöstön voivan hyvin. Koronatilanne on varmasti tuonut
haasteita jokaisen hyvinvoinnille. Henkilöstön tilannetta pyrittiin parantamaan
marraskuussa
järjestetyillä
Lygge
Oy:n
toteuttamilla
ryhmäkehityskeskusteluilla.
Suomalaisessa liikuntakulttuurissa tapahtui koronan myötä myös selkeä
muutos. Ulkoliikunnan määrä kasvoi selkeästi koronan pakottamana. Muutos
lienee tullut pysyväksi ja tulee asettamaan jatkossa uusia haasteita kunnallisille
liikuntatoimille.
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TALOUS
Konserniavustus
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n Lohjan kaupungilta saama konserniavustus vuonna
2020 oli 4.034.426 €. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä vastaava luku oli 3.951.826
€. Korotuksen suuruus oli siis 82.600 €. Kaupungin LLK:lta perimät vuokrat
vuonna 2020 olivat yhteensä 2.031.330 €. Summa oli täsmälleen sama kuin
vuonna 2019. Nettoavustuksesi liikuntatoimintaa varten siis jäi 2.003.096 €.
Liikevaihto
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n liikevaihto vuonna 2020 oli 1.018.186 €. Vuonna
2019 yrityksen liikevaihto oli 1.640.251 €. Liikevaihdon lasku oli 622.065 €.
Prosentuaalisesti lasku oli peräti 38,0 %. Tämä dramaattinen lasku oli seurausta
pandemian
aiheuttamasta
liikuntapaikkojen
totaalisulusta
sekä
aukioloaikoinakin vallinneesta tartuntapelon tai käyttörajoitusten aiheuttamasta
asiakaskadosta.
Toimintakulut
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n toimintakulut vuonna 2020 olivat 5.429.744 €.
Vuoden 2019 toimintakulut olivat 5.724.737 €. Toimintakulut pienenivät siis
294.993 € eli 5,2 %.
Henkilöstökulut
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n henkilöstökulut vuonna 2020 olivat 1.726.773 €.
Vuonna 2019 henkilöstökulut olivat 1.810.730 €. Henkilöstökulut siis laskivat
83.957 €. Lasku johtui pitkälti keväällä, pääasiassa toukokuun aikana
toteutetuista lomautuksista ja koronasulkujen aiheuttamasta tilapäistyövoiman
käytönlaskusta.
Henkilöstökulut olivat 31,8 % (2019; 31,6 %) yhtiön kokonaiskuluista.
Koronapandemian mukanaan tuomilla hygieniavaatimuksilla näytti olevan
selkeä positiivinen vaikutus sairauspoissaolojen määrään. Kausiflunssakierteet
jäivät vuonna 2020 kokonaan väliin. Vuonna 2019 sairauspäivien määrä oli 965
päivää (16,08 / hlö). Vuonna 2020 määrä laski 456:en (7,73 / hlö) päivään.
Laskua oli siis 509 päivää, joka prosentuaalisesti on 52,7 %.
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Tiedot sivuliikkeistä
Lohjan Liikuntakeskus Oy myi 18.12.2019 kaikki omistamansa Kiinteistö Oy
Lohjan Kuplahallien osakkeet lohjalaiselle Kimmo Salolle, joten yhtiöllä ei enää
vuonna 2020 ollut sivuliikkeitä.
Tutkimus- ja kehittämismenot
Yhtiön tutkimus- ja kehittämismenot vuonna 2020 olivat 16.416 €. Vuonna 2019
vastaavat kulut olivat 18.842 €. Kulut siis laskivat 2.246 €. 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 alijäämä 273.665 € 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 on
koronapandemiatilanteen
aiheuttama
epävarmuus.
Käyttörajoitusten
tulevaisuudesta ei ole tietoa. Erityisesti tämä epävarmuus näkyy Neidonkeitaan
kohdalla. Uimahalli on LLK:n tärkein yksittäinen tulonlähde. Tulot perustuvat
pitkälti aikuiskävijöiden pääsylipputuloihin. Nämä tulot ovat poissa sulkujen
aikana. Koronapandemian aiheuttama pelko vaikuttanee pitkään niin, että tietyt
kävijät eivät uskalla tulla uimahalliin. Toinen taloudellinen riski on kaupungin
myöntämän konserniavustuksen suuruus. Tuleeko se jatkossa vastaamaan
Liikuntakeskukselta vaadittua palvelutasoa?
Vanhenevan liikuntainfran korjausvelan kasvu yhdistettynä liikuntapaikkojen
kunnossapidon henkilöstöresurssien riittämättömyyteen muodostaa iso
operatiivisen riskin LLK:n toiminnalle. Toisen operatiivisen riskin aiheuttavat
päällekkäiset ja toimimattomat tietojärjestelmät. Ne johtavat tehottomiin
prosesseihin
ja
tiedonkulun
ongelmiin.
Ilmastonmuutos
yhdessä
liikuntakulttuurin muutoksen kanssa luovat Liikuntakeskukselle strategisen
riskin. Pystyykö yhtiö vastaamaan näiden muutosten luomiin haasteisiin?
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Erilaiset
maineriskit
ovat
myös
merkittäviä
strategisia
riskejä
Liikuntakeskukselle. Helpoimmin nämä voivat konkretisoitua puutteellisen
sosiaalisen median hallinnan tai esimerkiksi vanhenevan Neidonkeitaan
allasveden ongelmien myötä.

LIIKUNTAPALVELUT
Henkilöstö

Koronavirusepidemian
leviäminen
Suomeen
vaikutti
erityisesti
liikuntapalveluhenkilöstön työtehtäviin. Normaalit työt pysähtyivät maaliskuussa
lähes täysin ja henkilöstön työtehtäviä järjesteltiin uudelleen. Kolme työntekijää
siirtyi Lohjan kaupungin Ikääntyneiden palveluihin huhti-toukokuun ajaksi. Viisi
työntekijää sijoitettiin liikuntapaikoille kunnostustehtäviin. Yhtiössä käytiin myös
YT-neuvottelut ja henkilöstön lomautukset alkoivat 29.4.2020.
Osa
henkilöstöstä käytti lomautusten sijaan vuosilomapäiviään. Lomautukset
päättyivät, kun liikuntatilat avattiin 1.6.2020. Muuttuneiden työtehtävien myötä
liikuntapalveluhenkilöstöstä irtisanoutui kaksi pitkäaikaista työntekijää
Neidonkeitaan valvomosta ja asiakaspalvelusta ja kaksi työntekijää valvomosta
jäi opintovapaalle aloittaen opinnot siirtotyössä tutuksi tulleiden työtehtävien
innoittamana. Liikuntapalveluihin vakinaistettiin myös uusi työntekijä luonto- ja
elämysliikunnan suunnittelija-ohjaajaksi.
Työssäoppijoita LLK:ssa oli vuoden aikana 8, TET-jaksoilla 4. Myös
opiskelijoiden harjoittelut jouduttiin keskeyttämään sekä keväällä että syksyllä
koronan vuoksi.

Liikuntapalvelutarjonta

Vuosi
2020
alkoi
liikuntapalveluissa
sisäliikuntapainotteisesti
talviliikuntaolosuhteiden puuttuessa lähes kokonaan. Kävijämäärät tammihelmikuun ajalta olivat lähes kaikissa sisäliikunnan palveluissa selvästi
edellisvuotta korkeampia. Vastaavasti kaikki ulos suunnitellut talvitapahtumat
jouduttiin peruuttamaan talviolosuhteiden puuttuessa.
Uutena palveluna käynnistyi tammikuussa talviuinti Lohjan seudun ladulta
vuokratuissa Haikarin saunatiloissa maanantai-iltaisin. Talviuintivuorot olivat
erittäin suosittuja keräten keskimäärin 65 osallistujaa viiden tunnin vuorolle.
Tammikuussa alkoi myös syksyllä liikkeelle lähtenyt Mars-Mars-projekti
yhteistyössä Nuori-Lohjan etsivän nuorisotyön kanssa. Projektissa oli mukana
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14 syksyn kutsunnoista karsiutunutta fyysisesti heikkokuntoista nuorta. Heille
suunniteltiin henkilökohtainen kunnonkohotusohjelma, jonka tavoitteena oli
mahdollistaa palvelukseen astuminen syksyllä 2020.
Maaliskuussa koronavirusepidemia alkoi näkyä myös asiakasmäärissä. Kahden
ensimmäisen viikon aikana liikuntatilat hiljenivät ja 13.3.2020 LLK:n
ryhmäliikunta jäi tauolle. Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti kaikki LLK:n
liikuntatilat suljettiin 17.3. ensin kahdeksi viikoksi ja jatkuen lopulta 13.5.2020
saakka. 14.5. saatiin lupa avata ulkoliikuntapaikat ja 1.6.2020 sisäliikuntatilat
hallitusti yleisiä turvallisuusohjeita noudattaen. Asiakkaiden henkilökohtaiset
Kunnon kortit olivat tauolla liikuntatilojen sulun ajan, voimassaoloaika korteille
palautettiin automaattisesti Enkoran toimesta.
Hallittu liikuntatilojen avaaminen ja turvallisten olosuhteiden luominen toi
henkilökunnalle paljon ylimääräistä pohdintaa. Ohjeistukset riittävistä
turvaväleistä, kohtaamisten välttämisestä, asiakasmäärien rajaamisesta sekä
hygieniatason parantaminen otettiin huomioon kaikissa liikuntapaikoissa.
Ohjattu liikunta käynnistyi kesäkuussa asteittain työikäisistä alkaen. Ryhmäkoot
ohjatussa liikunnassa puolitettiin ja ryhmät siirrettiin kesäajaksi Sporttikeskus
Tennarin lukiosaliin, jotta turvavälien säilyttäminen oli mahdollista. Kaikissa
ohjatuissa palveluissa otettiin käyttöön ennakkoilmoittautuminen ja kuntosaleilla
pidetyt kiertoharjoitteluryhmät jätettiin pois tuntitarjonnasta. Nähtävissä oli
myös, että sulkuajalla löydetyt ulkoliikuntaharrastukset säilyttivät suosionsa
myös liikuntapaikkojen avaamisen jälkeen. Aurlahdessa kesäajalla
järjestettäviin puistojumppiin osallistui sankoin joukoin väkeä.
Toiminta
sisäliikuntatiloissa
käynnistyi
syyskaudella
uusien
vakiovuoropäätösten
(2020-2022)
mukaisesti.
Syyskaudella
kaikki
sisäliikuntatilat olivat normaalisti käytössä. Ojamon koulu poistui käytöstä
joulukuussa ja Harjun koulun vuorot myönnettiin 2021 kevääseen asti.
Ohjattu liikunta jatkui kuntosaliryhmiä ja Bodypump -tunteja lukuun ottamatta
puolitetulla asiakasmäärällä. 20 vuoden ajan LLK Oy:n toiminnassa mukana
ollut Bodypump jätettiin tauolle, koska sen turvalliseen toteuttamiseen ei
löytynyt sopivia tiloja. Sisäliikuntatiloissa turvatoimia kiristettiin syksyn aikana.
2.11.2020 alkaen kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä edellytettiin maskin käyttöä
käytävä- ja pukutiloissa. 30.11.2020 alkaen aikuisten harrastustoiminta LLK:n
sisätiloissa jouduttiin jättämään uudelleen tauolle koronatilanteen vuoksi.
Lokakuussa ohjatussa aikuisliikunnassa aloitettiin Ulkotreenit Harjulla.
Ohjatuissa
ulkotreeneissä
hyödynnettiin
Harjun
urheilukeskuksen
läheisyydessä olevia liikuntapaikkoja kuten ulkokuntosalia ja kunnon portaita.
Lähes neljän kuukauden sulkujen ja ryhmäkokojen supistamisen seurauksena
kävijämäärät lähes kaikissa liikuntapalveluissa jäivät noin 40 % normaalia
alhaisemmaksi.
Yhteistyö yksityisten palveluntarjoajien kanssa jatkui ryhmäliikuntapalveluiden
vaihtona Aplicon kanssa ja kuntosalipalveluiden tukemisena Saukkolan La
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Vidassa. La Vidan kuntosalin kävijämäärä kasvoi huomattavasti vuoden aikana,
kun kunnalliset kuntosalit olivat suljettuina.
Kesällä LLK oli mukana käynnistämässä vuokravenetoimintaa Lohjan järvelle
yhteistyössä Skipper -vuokraveneyrityksen kanssa. Vuokrattavana oli sekä
soutu- (3) että moottoriveneitä (2).
Alkuvuonna hyvin käyntiin lähteneet vertaisohjaajien ohjaamat 75+ ikäisille
suunnatut liikuntaryhmät jäivät tauolle muiden liikuntaryhmien tapaan 13.3.2020
alkaen. Keväällä kesken jäänyt vertaisohjaajakoulutus saatiin vietyä loppuun
syksyllä ja sen suoritti lopulta seitsemän kahdestatoista kurssin aloittaneesta.
Koronatilanteen aiheuttamien haasteiden vuoksi vertaisohjaajatoiminta oli
kuitenkin lopulta tauolla koko loppuvuoden.
LLK oli mukana sekä Voimaa Vanhuuteen –hankkeen että viime vuonna Lohjan
kaupungille myönnetyn AVI-avustuksen myötä alkaneen Lisää liikettä - Hyvää
ikää liikunnalla Lohjalla –hankkeen ohjausryhmissä. Valitettavasti osa
hankkeiden viime vuodelle suunnitelluista osatavoitteista jäi koronan vuoksi
saavuttamatta. Toisaalta korona-aika haastoi etsimään uudenlaisia malleja
ikääntyneiden fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen ja näitä tapoja päästäneen
ottamaan käytäntöön vuonna 2021.
LLK oli myös mukana kaupungin poikkihallinnollisissa yhteistyöryhmissä kuten
Ehkäisevän päihdetyön ryhmässä, Lasten ja nuorten ehkäisevän päihdetyön
strategiatyöryhmässä, Lapsiystävällinen kunta koordinaatioryhmässä, sekä
Liike- ja hyvinvointityöryhmässä, jossa aiheena liikkuva opiskelu yhteistyössä 3.
sektorin kanssa.
Kaikukortti
-toimintaa
jatkettiin
Lohjalla
vuoteen
2022
saakka.
Liikuntapalveluista toiminnan piiriin kuuluvat Sporttikeskus Tennarin ja kaikkien
pikkukuntosalien palvelut. Kävijämäärät jäivät vuoden aikana hyvin alhaisiksi ja
käynnit keskittyivät Tennariin.
Neidonkeidas
Neidonkeitaalla kävijämäärät jäivät koronaepidemian vuoksi lähes 40 %
edellisvuotta alhaisemmiksi. Vaikka toimintoja päästiin kesäkuussa jatkamaan,
näkyi uimalan kävijöissä selkeä muutos. Lapsiperheet palasivat uimalaan
nopeasti, mutta monet päiväkäytön iäkkäämmät vakioasiakkaat eivät
uskaltautuneet uimaan loppuvuonna lainkaan. Kysyntää tuli myös omista
vuoroista riskiryhmäläisille. Monenlaisia toimintakäytänteitä mietittiin vuoden
aikana uusiksi; esim. senioreiden vesiliikuntaryhmien aikatauluja muokattiin
iltapäiviin, jotta koululaisten ja senioreiden kohtaamisilta vältyttiin.
30.11.2020 voimaan tulleiden rajoitusten jälkeen uimahallia käyttivät vain
koululaisryhmät, uimaseurat ja fysioterapeuttien terapia-asiakkaat. Myös lasten
uimakoulutoimintaa illoissa saatiin jatkaa.
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Seuratoiminta
Lohjalaiset seurat olivat tänäkin vuonna aktiivisesti mukana järjestämässä
liikunnallisia elämyksiä kuntalaisille. Pitkän tauon jälkeen käynnistettiin Lohjalle
pesäpallotoimintaa yhteistyössä Viki-Pesiksen kanssa. Seuraan saatiin
perustettua kokeilun kautta kolme junioriryhmää sekä Ladypesisharrasteryhmä. Kaikki ryhmät jatkoivat toimintaansa myös sisäkaudelle.
Pesäpalloliitto myönsi vuoden yhteistyökumppani tunnustuksen Lohjan
kaupunki-VikiPesis tästä yhteistyöstä.
Myös Lohjan Liitokiekkoilijat palkitsi LLK Oy:n vuoden yhteistyökumppanina
frisbeegolf-alueiden kehittämisestä.
Syyskuussa järjestettiin seuratapaaminen, jonka aiheena oli Asuntomessut ja
seurayhteistyö niiden osalta.
Seurat olivat myös mukana toteuttamassa erilaisia tapahtumia kuten Laavujen
kierrokset, Tenavatohinat, Nappihankkeen liikuntakokeilut erityisryhmille,
Lohjanjärven ympäripyöräily sekä Maastot tutuksi - maastopyöräilytapahtumia.
Liikuntatapahtumat
Tapahtumien osalta vuosi oli hyvin poikkeuksellinen kokoontumisrajoitusten
vaihdellessa 500 henkilöstä 10 henkilöön. Monia perinteisiä tapahtumia
järjestettiin uusilla tavoilla. Toukokuussa normaalisti pyöräilty Lohjanjärven
ympäripyöräily toteutettiin nelipäiväisenä omatoimipyöräilynä ja se keräsi 430
pyöräilijää. Syksyllä ajettiin vielä 40 –vuotisjuhlapyöräilynä
Lohjanjärven ympäriajo, mutta sadesää pudotti osallistujamäärän 100
pyöräilijään. Pyöräilytapahtumista uutena toteutettiin heinäkuussa kuuden kylän
kierros, jossa tehtiin yhteistyötä Hiiden kiertäjien ja paikallisten kahvilayrittäjien
kanssa. Myös tämän tapahtuman osallistujamäärää vähensi rankkasade.
Laavujen kierrokset järjestettiin syksyllä 2020 Karnaistenkorvessa,
Pappilanniemessä,
Liessaaressa,
Veteraanien
majalla
ja
uutena
osatapahtumana järjestettiin Iltalaavut Gunnarlan majalla. Iltalaavut saivat
positiivisen vastaanoton osallistujilta. Tapahtumiin osallistui yhteensä 2848
ulkoilijaa. Syksyn 2020 laavujen kierrosten tapahtuma-aikaa myös pidennettiin
tunnilla edellisiin vuosiin verrattuna. Laavujen kierrosten osatapahtumat
suunniteltiin myös poikkeusajan mukaisesti turvavälit ja muut hygienia-asiat
huomioiden.
Kuntalaisaloitteesta liikkeelle lähtenyt Tonttupolku rakennettiin LLK:n voimin
Harjun urheilukentän ja nuotiopaikan välimaastoon joulukuussa. Kuntalaisia
osallistettiin tonttupolun rakentamiseen. Heitä pyydettiin tuomaan lyhtyjä
kauniille puu- ja havutontuille, joita liikuntapaikkahoitajat olivat taiteilleet.
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Tonttupolku saavutti paljon kävijöitä ja positiivista mieltä, arviolta siellä vieraili
ainakin 2000 kulkijaa vauvasta vaariin.

LIIKUNTAPAIKAT
Vuonna 2020 Talvikausi jäi käytännössä kokonaan väliin ulkoliikunnan osalta.
Lumeton ja leuto sää ei mahdollistanut latujen tekemistä kertaakaan. Ulkojäiden
tekoa päästiin yrittämään kahteen otteeseen, joista toisella kertaa
luistelukuntoon saatiin neljä luistelualuetta ympäri Lohjaa. Heikon ennusteen
vuoksi voimat keskitettiin keskeisimpiin kenttiin alueellisesti ja sen myötä
mahdollistettiin hieman vajaa viikko ulkojäitä Lohjalaisille liikkujille.
Kausityöntekijät jäivät tilanteen johdosta pois ja vakituista henkilöstöä käytettiin
ulkoilureittitoimitukseen liittyvien reittien raivauksessa. Lisäksi ulkoliikunnan
henkilöstö suoritti laajemman lähiliikuntapaikkojen kunnostuksen.
Aikainen kevät näytti ulkoliikunnan suhteen hyvältä ja asetelmat
kesäsuorituspaikkojen aikaiseen avaamiseen oli toteutumassa. Maaliskuussa
Covid-19 virus sotki suunnitelmat täysin ja liikuntapaikkojen sulkemisen
johdosta liikuntapaikat jäivät odottamaan viruksen laantumista. Henkilöstöä
siirreltiin yhtiön sisällä nopeasti ja sitä kautta saatiin ulkoliikunnan suorituspaikat
kunnostettua kattavasti ja hyvässä aikataulussa. Luonnon nurmet kiittivät
kauden myöhäisemmästä alkamisesta, ja henkilöstö sai pidettyä nurmet
hyvässä kunnossa läpi kauden.
Liikuntapaikkojen sulkemisen johdosta Neidonkeitaan kesälle suunniteltu
huoltojakso toteutettiin aikaistetulla aikataululla, tavoitteena pystyä avaamaan
halli heti rajoitusten väistyessä. Jäähalliin toteutettiin laajempi perusparannus,
jonka yhteydessä kaukalo päivitettiin nykyaikaiseksi joustokaukaloksi. Jäähallin
remonttiin liikuntapaikkojen sulkeminen ei vaikuttanut niin merkittävästi, jää
saatiin sulatettua ja kaukalo purettua suunniteltua aiemmin. Uuden kaukalon
lisäksi hallissa remontoitiin yleisö wc:t, kaukalon ulkopuoliset alueet levytettiin
ja matotettin, vaihtopenkeille toteutettiin vesipiste, pohjalaatta maalattiin,
pukutiloihin asennettiin pelikellot, taitoluistelijoille harjoitusvaljaat ja lisäksi
yleistä ilmettä parannettiin pintoja maalaamalla. Samassa yhteydessä uusittiin
kylmäaineet, koska edellinen kylmäaine asetettiin EU:ssa kielletyksi tämän
kauden jälkeen. Jäähallin muuttunut ilme ja aikainen kauden avaus sai
käyttäjiltä kiitosta.
Ulkoilureiteillä reittitoimituksen alaiset reitit pohjustettiin lähes kaikilta osin.
Virkkalan kuntorata perusparannettiin pohjustamalla aikaisemmin hyvin märät
ja saviset kohdat murskeella ja pintaan levitettiin kivituhka. Muut reittien osuudet
jäivät odottamaan vielä lopullista pintaansa. Yhdysreitin toteutus Gunnarlan
majalta Virkkalan kuntoradalle jäi myös kustannussyistä kesken, eikä sen
vuoksi mahdollistanut vielä läpikulkua tulevaa latukautta ajatellen. Olemassa
olevia reittejä hoidettiin murskaamalla aluskasvusto ja heinät joka kuukausi.
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Nurmikenttien kunto säilyi läpi kauden hyvänä ja alkukauden pienestä käytöstä
johtuen kentät eivät vaatineet tänä kesänä perinteistä kahden viikon
huoltotaukoa. Tosin kenttien käyttöä kevennettiin kahden viikon ajan siten, että
vain ottelut sallittiin kentillä. Harjun yleisurheilukentälle tehtiin kenttäremontin
jälkeen ensimmäinen ratapesu. Tennarin massakentät ja nurmikenttien leikkuu
sekä maalaustyöt kuuluivat liikuntapaikkojen päivittäiseen työhön.
Poikkeuksellisesti kesätyöntekijöitä ei tänä vuonna palkattu, vaan työt pyrittiin
toteuttamaan sisäisillä siirroilla. Kausiavun puuttuminen vaikutti pääasiassa
viiveenä yleisessä siisteydessä ja lievealueiden leikkuissa.
Neidonkeitaalla havaittiin alakerran peilisalin lattialla kosteutta ja sen
seurauksena peilisali oli pois käytöstä remontin vuoksi elokuun lopulle asti.
Rakenteellinen vika aiheutti kosteuden tiivistymistä lattiamaton alle ja vuosien
saatossa se oli aiheuttanut lattiaan vaurioita.
Padelonia -padelhalli lähti rakentumaan kesän aikana. Tavoite hallin
valmistumiselle oli aluksi elokuun loppu, mistä jouduttiin luopumaan johtuen
viivästyksistä hankkeen eri vaiheissa. Halli saatiin käyttökuntoon vuoden lopulla
ja tuore kenttä jäi odottamaan pelaajia johtuen sisäliikuntatilojen sulkemisesta.
Liikuntapaikkarakentaminen
Vuonna 2020 rakennettiin uusi lähiliikuntapaikka Saukkolaan. Toteutuksesta
vastasi Leikkiset Oy ja Myyräpuistoon kohosi monipuolinen kokonaisuus
aktivoimaan alueen asukkaita liikkumaan. Alueelle rakennettiin Multisport –
alustainen katukoriskenttä, ulkokuntosali, keinuja ja maatrampoliini. Lisäksi
viereiselle puistonurmelle hankittiin pari jalkapallo maaleja sekä kaksi
frisbeegolf koria.
Ulkoilureittejä kunnostettiin reittitoimitukseen liittyen Virkkalan ja aseman
suunnilla. Reitit levennettiin, kannot poistettiin, pohjustettiin maa-aineksilla ja
osin pinnoitettiin valmiiksi. Erityisesti Virkkalan kuntorata ja yhdysreitin useat
erittäin märät osuudet vaativat suunniteltua enemmän kiviainesta pohjalle, jotta
reitit saatiin kestämään hoitokaluston vaatimat painot. Padelonia toteutettiin
Liikuntakeskuksen omana työnä ja Levysepäntieltä löydettyyn vanhaan 6 metriä
korkeaan teollisuushalliin pystytettiin Padel -kenttä.
Energiakustannukset
Energian osalta poikkeuksellinen vuosi näkyi kulutuslukemissa. Energiaa
säästyi
joka
osa-alueella.
Neidonkeitaan
kaukolämpöön
tehtiin
energiansäästöön liittyvä toimenpide asentamalla uusi virtauksensäädin
järjestelmään. Tuloksia sen vaikutuksesta ei pysty vielä sanomaan, koska
käyttö ei ole ollut sen jälkeen kertaakaan normaalilla tasolla. Kesäolosuhteet
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nurmikenttien osalta olivat erinomaiset ja kasteluveden tarve saatiin aiempaan
vuoteen verrattuna merkittävään laskuun.
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n energiakustannukset vuonna 2020 olivat yhteensä
490.048 €. Vuonna 2019 energiakustannukset olivat yhteensä 658.376 €.
Säästöä kertyi yhteensä 168.328 €. Energiakustannusten osuus koko yhtiön
kustannuksista oli 9,0 % (2019; 11,5 %).

TOIMITUSJOHTAJAN ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Lohjan Liikuntakeskus on suurten haasteiden edessä. Koronapandemia on
iskenyt kovaa LLK:n tulovirtaan. Mennyt vuosi 2020 oli taloudellisesti heikko ja
jo heti alkuvuodesta on nähtävissä, että vuodesta 2021 tulee vielä heikompi.
Kaksi tulokertymän kannalta merkittävää kuukautta, tammi- ja helmikuu on
käytännöllisesti katsoen menetetty koronasulkujen vuoksi.
Koronan aiheuttamat iskut LLK:n talouteen vuonna 2020 kestettiin ja vuosi
2021:kin tultaneen kestämään yhtiön vahvan taseen avulla. Yhtiön tasetta on
menneinä vuosina vahvistettu, jotta yhtiö pystyy omarahoitteisestikin
kehittämään lohjalaisten liikunta-mahdollisuuksia. Näistä kehitystoimenpiteistä
parhaina esimerkkeinä voi mainita Ojaniitun tekonurmikentän ja jäähallin
mittavan perusparannuksen kesällä 2020. Koronan vaikutusten jatkuessa
pitkään ei yhtiön oma tase riitä turvaaman yhtiön tulevaisuutta.
Mikäli kuntavaalit toteutuvat keväällä 2021, tullaan Lohjalle valitsemaan uudet
valtuutetut ja sen myötä myös LLK:lle uusi hallitus kesällä 2021. Tulevat
päättäjät ovatkin kunnallisen liikuntatoimen suhteen suurten haasteiden, mutta
samalla myös erinomaisten mahdollisuuksien äärellä. Alkuvuonna 2021
käynnistyneen “Liikuntastrategia 2025” -työn myötä tullaan määrittelemään
Lohjan Liikuntakeskukselle uudet tavoitteet ja niille resurssit. Vaikka ajat ovatkin
nyt haasteellisia, tulevaisuus näyttää Liikuntakeskuksen osalta kuitenkin
hyvältä. Kunnallisille liikuntapalveluille tulee olemaan tulevaisuudessa yhä
suurempi kysyntä. Ihmisten liikuntatottumuksissa on Suomessa ja koko
Euroopassakin tapahtunut koronan myötä muutoksia. Ulkoliikunnan määrä on
kasvanut selvästi. Suomessa meillä kaikilla on jokamiehenoikeuksilla oikeus
nauttia luonnosta ja hyödyntää sitä riippumatta alueen omistus-suhteista.
Ihmisten odotukset ulkoliikuntapaikkojen, ulkoilureitistöjen ja niihin liittyvien
oheispalveluiden suhteen ovat kuitenkin lisääntyneet. Liikkujat kaipaavat
turvallisia, helposti saavutettavia ja hyvin opastettuja reittejä ja
lähivirkistysalueita. Selvää lienee, että tällaisten fasiliteettien luominen ja
ylläpito tulee jatkossakin tapahtumaan verovaroin. Nämä tosiseikat LLK:nkin
tulee huomioida jatkossa yhä paremmin.

10

LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY

TOIMINTAKERTOMUS 2020

Liikuntapaikkarakentamisen osalta tilanne vaikuttaa melko positiiviselta.
Ojamon liikuntapuiston ensimmäinen vaihe valmistunee syksyllä 2021. Lisäksi
Taimiston liikuntapuiston ykkösvaiheen rakennustyöt käynnistyvät vuonna
2021. Nämä tarjoavat valmistuessaan erinomaisen lisän erityisesti
koululiikunnalle sekä amerikkalaisen jalkapallon ja jalkapallon seuratoiminnalle.
Tärkeää olisi, että päätöksenteko kulkisi siihen suuntaan, että molemmat
kohteiden kakkosvaiheet pystyttäisiin toteuttamaan heti ykkösvaiheen perään.
Tärkeää on, että uusi valtuusto pystyisi tekemään selkeän päätöksen myös
Neidonkeitaan tulevaisuuden suhteen.
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