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LLK Oy vuosikatsaus 2020
Vuosi 2020 jää varmasti monella mittarilla historiankirjoihin. Maaliskuussa
alkanut koronaepidemia on keskusteluttanut ja muokannut arkeamme tähän
päivään saakka.
Liikuntakeskukseen koronan vaikutukset ovat olleet suuret. Valmiuslaki sulki
maaliskuussa uimahallin ja sisäliikuntapaikat toukokuuhun asti. Asteittainen
avaaminen tarjosi kesäksi ja alkusyksyksi toimintamahdollisuuksia, joka näkyi
positiivisena näkymänä ulkoliikuntapaikoilla.
Loppu vuotta kohden Lohjan koronatilanne on säilynyt kohtuullisena, joka on
mahdollistanut
sisäliikuntapaikkojen
aukiolon
lastenja
nuorten
harrastustoiminnan osalta. Vastaavasti isot käyttäjäryhmät aikuisliikunnassa ja
senioriliikunnassa on keskeytetty 10.1.2021 asti.
Talouden näkökulmasta Liikuntakeskuksen tulot jäävät vuonna 2020 pieneksi,
joka tarkoittaa merkittäviä tappioita. Koronan myötä tulleet tappiot aiheuttavat,
että tulevina vuosina joudumme tarkastelemaan palveluita ja käynnistämään
taksajärjestelmän uudistamisen uudelleen, joka astuisi voimaan 1.8.2021
kaikissa liikuntapaikoissa.
Koronatilanteesta huolimatta saimme myös kehitettyä olemassa olevaa
palveluverkkoa:
 Saukkolan lähiliikuntapaikka Myyränpuistoon
 Jäähallin peruskorjaus
 Ulkoilureittitoimitus Virkkalan kuntoradalle ja Muijalanharjulle
 Multisport-alusta Harjun urheilukeskukseen
 Padelhalli Padelonian rakentuminen Pappilankorpeen  Avautuu
rajoitusten poistuessa.
 Vuokrapyörät yhteistyössä JK-Shop ja kaupunkiveneet yhteistyössä
Skipper
Vuosi 2021
Vuosi 2021 näyttäytyy liikunnan näkökulmasta valoisammalta. Ensi vuonna
rakentuvat ja rakentumaan lähtevät Taimiston liikuntapuisto, Ojamon
liikuntapuisto, Ojamon liikuntahalli ja Laurentiuskoulun liikuntasali parantavat
merkittävästi liikuntaolosuhteita. Uuden liikunnan kehittämisohjelman ja
lähiliikuntapaikka-ohjelman myötä pääsemme luomaan uusia mahdollisuuksia
asukkaille. Kesällä koittaa asuntomessut, jonka tarkempi sisällön suunnittelu
lähtee liikkeelle vuoden alusta.

-Toni-

Liikunnan kehittämisohjelma
Lohjan kaupungin kasvustrategiaan 2013–2021 on kuulunut liikunnan
kehittämisohjelma. Kehittämisohjelman visiona on ”Lohjalla liikkuvat kaikki”.
Tulevana vuonna käynnistyy uuden strategian päivittäminen tuleviin vuosiin.
Taustatietoa
Rekisteröityneiden liikuntaseurojen osalta keräämme taustatietoa kehittämisohjelmaa
varten. Pyytäisin liikuntaseuroja ilmoittamaan seuraavista asioista 10.1.2021
mennessä toni.ojala@lohja.fi
1. Seuran nimi
2. Laji
3. Palkattujen henkilöiden lukumäärä
a. Täysi työaika
b. Osa-aikaiset
4. Henkilöstökustannukset yhteensä €/vuosi (Täysi työaika + osa-aikaiset)
5. Vapaaehtoisten ohjaajien ja valmentajien lukumäärä

Vuoden urheilija ja joukkue 2020
Lohjan vuoden urheilija ja vuoden joukkue
2020 valitaan järjestöjen antamien
ehdotuslistan perusteella. Tämä tarjoaa
järjestöille mahdollisuuden vaikuttaa vuoden
urheilija ja vuoden joukkue valintaan.
Järjestöjä pyydetään nimeämään yksi
ehdokas vuoden lohjalaiseksi urheilijaksi ja
yksi vuoden lohjalaiseksi joukkueeksi
vuosimallia 2020
. Vuoden urheilija ja vuoden joukkue
palkitaan kiertävillä vuoden urheilija- ja
joukkuepokaaleilla sekä 500€:n
rahapalkinnoilla. Palkitseminen suoritetaan
keväällä 2021 parhaaksi katsomana
ajankohtana

Ulkoliikuntapaikkojen
vakiovuorot 2021–2022
Ulkoliikuntapaikkojen vakiovuorot
ovat haettavissa sähköisesti kahdelle
seuraavalle vuodelle (2021–2022)
Hakuaika 7.12.2020–10.1.2021 
Haettavat paikat








Nurmikentät
Ojaniitun tekonurmi
Hiekkakentät
Yleisurheilukentät
Pinnoitetenniskentät
Tennarin massakentät
Beach-Volley Aurlahti

Äänestysaika 7.1.–24.1.2021
Linkki äänestyslomakkeeseen lähetetään
7.1.2021

Päätökset lähetetään hakijoille helmimaaliskuussa 2021. Tarkemmat
tiedot vuosi-ilmoituksesta 2020
Vakiovuorojakosääntö ja hakulomake
www.lohjanliikuntakeskus.fi 
hakulomakkeet 

Tiedote 18.12.2020
Lohjan Liikuntakeskuksen sisäliikuntapaikat pysyvät suljettuna aikuisten liikunnalta
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallinnoimat sisäliikuntapaikat Virkistysuimala Neidonkeidas,
Sporttikeskus Tennari, Lohjan Jäähalli, kuntosalit ja koulujen liikuntasalit pysyvät suljettuina
10.1.2021 asti.
Tilat ovat kuitenkin käytössä koulujen liikunnanopetukseen, lasten ja nuorten
harrastustoimintaan sekä terapiatoimintaan. Uusia varauksia tiloihin ei oteta.
Ulkoliikuntapaikat ovat käytössä normaalisti.
Lasten ja nuorten harrastustoiminnassa tulee noudattaa huolellisesti
turvallisuusjärjestelyjä siten, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää
lähikontakti toisiinsa. Kaikki yli 18 -vuotiaiden ohjattu liikunta on toistaiseksi keskeytettynä.
Lohjan kaupunki suosittaa väestölle, että aikuisten ryhmäharrastustoiminta ja siihen
osallistuminen tilapäisesti keskeytetään kokonaan ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan
vain etämuotoisena.

Hyvää joulua
liikuntajärjestöille ja
menestystä vuoteen 2021
LLK Oy

