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YLEISTÄ 

    

 Valitettavasti vuosi 2021 käynnistyi Lohjan Liikuntakeskuksen osalta 

sisäliikuntapaikkoja koskevien tiukkojen koronarajoitusten puitteissa, jotka 

olivat jo alkaneet vuoden 2020 puolella. Eri tasoiset sulut ja rajoitukset 

leimasivat käytännössä koko kalenterivuotta. Ainoastaan lokakuun ja 

marraskuun ajan Liikuntakeskuksen palveluita pystyttiin tuottamaan ilman 

alue- tai valtionhallinnon asettamia rajoituksia.  

  

Sisäliikuntapaikkoja oli kuitenkin mahdollista käyttää koulujen 

liikunnanopetukseen, lasten ja nuorten harrastustoimintaan sekä 

terapiatoimintaan. Lohjan Liikuntakeskus Oy:n kannalta tämä tarkoitti sitä, että 

sisäliikuntapaikkojen ylläpitokulut olivat lähes normaalilla tasolla, mutta tuloja 

kertyi hyvin rajoitetusti. Tammi-maaliskuussa yhtiön liikevaihto romahti yli 

280.000 € verrattuna vuoteen 2020. Uhkana olikin, että yhtiön oma pääoma 

päätyy negatiiviseksi touko-kesäkuun aikana. Tämän johdosta LLK:n hallitus 

teki huhtikuussa Lohjan kaupunginhallitukselle esityksen, että Lohjan 

kaupunki myöntäisi Lohjan Liikuntakeskus Oy:lle vapautuksen vuokrista 

touko- ja lokakuun 2021 väliseksi ajaksi Lohjan Liikuntakeskus Oy:n 

taloudellisen tilanteen korjaamiseksi. Lohjan kaupunginhallitus myönsikin 

huhtikuun lopussa Liikuntakeskukselle yhteensä kuuden kuukauden pituisen 

vuokravapautuksen. Tämän vuokravapautuksen taloudellinen merkitys on 

yhteensä noin miljoona euroa. Tämän kaupunginhallituksen päätöksen avulla 

Liikuntakeskus pystyi jatkamaan toimintaansa normaalisti koko vuoden 2021 

ajan. 

 

Sisäliikuntaan kohdistetut rajoitukset tarkoittivat sitä, että 

ulkoliikuntapaikkoihin kohdistui normaalia suurempi paine. Jo vuoden 2020 

koronasulkujen aikana alkanut ulkoliikuntabuumi jatkui myös vuonna 2021. 

Lohjan Liikuntakeskus Oy satsasikin ulkoliikuntapaikkoihin normaalia 

enemmän siirtämällä mm. Neidonkeitaan henkilökuntaa ulkoliikuntapaikkojen 

kunnossapitoon. Lisäksi Liikuntakeskuksen hallitus päätti vuokrata 

tekojäälaitteiston Espoon kaupungilta ja avata tekojään Rantakentälle sekä 

perustaa tekolumiladun Harjun urheilukeskukseen. Valitettavasti tekojää ei 

sähkönsaantiongelmien vuoksi toteutunut, mutta tekolumilatu saatiin avattua 

jo joulukuun alkupuolella. Vuoden 2021 aikana saatiin myös modernit 

ulkoilureitit Harjun ja Virkkalan sekä Lempolan ja Nälköönlammen välillä 

valmiiksi. Joulukuussa 2021 ehdittiin myös käynnistää Kantarelli-

frisbeegolfradan rakennustyöt Gunnarlassa. 

 

Liikuntakeskuksen tulevan toiminnan ohjaamiseksi käynnistettiin helmikuussa 

Liikuntastrategia 2025 -prosessi. Prosessiin osallistui LLK:n henkilöstö ja 

henkilöstöstä valittu strategiatyöryhmä sekä molemmat vuoden aikana 

toimineet hallitukset. Strategian laatimiseen osallistettiin myös kuntalaisia, 



LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY                    TOIMINTAKERTOMUS 2021 
 

2 

 

 

seuroja, yhdistyksiä ja yrityksiä huhtikuussa toteutetun Teams live –

avaustilaisuuden sekä huhti-toukokuussa toteutettujen kohdennettujen 

kyselyiden avulla. 

 

Kesäkuussa pidettyjen kuntavaalien perusteella ylimääräinen yhtiökokous 

valitsi yhtiölle uuden hallituksen 16.9.2021. Uusi hallitus aloitti työskentelynsä 

28.9.2021 valiten puheenjohtajakseen Kaisa Halmeen. 

 

 

TALOUS 

  

Konserniavustus 

  

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n Lohjan kaupungilta saama konserniavustus vuonna 

2021 oli 4.107.550 €. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä vastaava luku oli 4.034.426 

€. Korotuksen suuruus oli siis 73.124 €. Kaupungin LLK:lta perimät vuokrat 

vuonna 2021 olivat yhteensä 1.029.503 €. Vuonna 2020 vastaava summa oli 

2.031.330 €. Ero (1.001.827 €) johtuu Lohjan kaupungin myöntämästä kuuden 

kuukauden vuokravapautuksesta. Nettoavustuksesi liikuntatoimintaa varten siis 

jäi 3.078.047 €. 

 

Liikevaihto      

              

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n liikevaihto vuonna 2021 oli 1.079.262 €. 

Totaalisulkuja sisältäneenä vuonna 2020 liikevaihto oli 1.018.186 €. 

Liikevaihdon kasvu siis oli 61.076 € (6,0 %). Kasvu selittyy vuotta 2020 

kevyemmillä koronarajoituksilla. Vertailun vuoksi mainittakoon, että viimeisenä 

normaalina, “koronattomana” vuonna 2019 yrityksen liikevaihto oli 1.640.251 €. 

Vuoden 2020 liikevaihto oli siis 560.989 € pienempi, kuin kyseisen normaalin 

vuoden 2019. Prosentuaalisesti ero on 34,2 %.  

 

Toimintakulut 

  

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n toimintakulut vuonna 2021 olivat 4.662.971 €, kun 

ne vuonna 2020 olivat 5.429.744 €. Toimintakulut siis pienenivät 766.773 € 

(14,1 %). Toimintakulujen merkittävä lasku selittyy kaupungin myöntämällä 

vuokravapautuksella (1.001.827 €). Kun toimintakulujen kehityksessä ei 

huomioida vuokravapautusta, niin yhtiön toimintakulut kasvoivat 235.054 € (4,3 

%). Toimintakulujen kasvu selittyy vuotta 2020 laajemmilla toiminnoilla, jotka 

aiheuttivat tasaista nousua henkilöstö- ja energiakustannusten lisäksi mm. 

ajoneuvokuluissa ja ulkopuolisissa palveluissa.  
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Henkilöstökulut  

  

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n henkilöstökulut vuonna 2021 olivat 1.764.704 €. 

Vuonna 2020 henkilöstökulut olivat 1.726.773 €. Henkilöstökulut siis nousivat 

37.931 €. Nousu johtui totaalisulkuvuotta 2020 laajemmista aukioloajoista. 

Lisäksi on huomioitava, että vuonna 2020 henkilöstöä oli lomautettuna. 
 

Henkilöstökulut olivat 37,8 % yhtiön kokonaiskuluista (2020; 31,8 %). Ero 

selittyy vuokravapautuksesta johtuvasta toimintakulujen laskusta. 

 

Sairauspoissaolot kasvoivat vuoden 2020 456 sairauspäivästä 87 päivällä 543 

päivään. Prosentteina kasvu oli 19,1 %. Nousu selittyy kolmen henkilön pitkillä 

sairaslomilla, joiden yhteiskesto oli 197 päivää. 

 

Tiedot sivuliikkeistä 

  

Lohjan Liikuntakeskus Oy myi jo vuonna 2019 omistamansa Kiinteistö Oy 

Lohjan Kuplahallien osakkeet, joten yhtiöllä ei enää vuonna 2021 ollut 

sivuliikkeitä. 

 

Tutkimus- ja kehittämismenot 

  

Yhtiön tutkimus- ja kehittämismenot vuonna 2021 olivat 17.439 €. Vuonna 2020 

vastaavat kulut olivat 16.416 €. Kulut siis nousivat 1.023 €. 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 739.310 € siirretään yhtiön voitto- ja 

tappiotilille.  

 

Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen 

  

Olennaisia päätöksiä tilikauden jälkeen ei ole tehty.  

 

Arvio riskeistä ja epävarmuustekijöistä  

  

Koronapandemiatilanteen luoma epävarmuus on selkeä uhka Lohjan 

Liikuntakeskus Oy:n tulevaisuudelle. Käyttörajoituksista ja ihmisten 

käyttäytymisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tämä luo selkeän 

taloudellisen riskin yhtiön toiminnalle. Täysin varmaa on, että taloudelliset 
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vaikutukset näkyvät ainakin vielä vuoden 2022 tuloksessa. Tämän vuoksi 

kaupungin myöntämän vuokravapautuksen vaikutuksia on syytä ulottaa myös 

vuodelle 2022. 

 

Operatiivisen riskin Lohjan Liikuntakeskukselle aiheuttavat päällekkäiset ja 

toimimattomat tietojärjestelmät ja -ohjelmistot. Ne johtavat tehottomiin 

prosesseihin, tiedonkulun ongelmiin ja kankeaan asiakaspalveluun. 

 

Strategisena riskinä yhtiölle voidaan pitää ilmastonmuutoksen ja kestävän 

kehityksen edellyttämiä vaatimuksia. Ihmisten liikuttamiseksi Liikuntakeskuskin  

on pakotettu luomaan keinotekoisia talviolosuhteita lämpimään vuodenaikaan 

ja kesäisiä olosuhteita kylmään aikaan. Pystytäänkö Liikuntakeskuksessa 

kestävällä tavalla vastaamaan tähän haasteeseen? 

 

Erilaiset maineriskit muodostavat merkittäviä strategisia riskejä yhtiölle. 

Hygienian hallinta vanhenevan Neidonkeitaan toimintaympäristössä on koko 

ajan yhä vaikeampaa. Legionella-bakteerin tai vastaavan leviäminen 

ikääntyvässä uimahalliympäristössä on todennäköisempää kuin modernissa 

ympäristössä. Tällaisesta aiheutuva mainehaitta voi karkottaa asiakkaita 

pitkäksikin aikaa. 

 

Sosiaalinen media luo nykyaikana koko ajan kasvavan maineriskin Lohjan 

Liikuntakeskukselle. Lohjan Liikuntakeskuksen mainetta on varsin onnistuneesti 

luotu yli viidenkymmenen vuoden ajan Lohjan uimahallin avaamisesta asti. 

Hallitsemattomalla toiminnalla sosiaalisen median eri alustoilla tämä maine on 

mahdollista tuhota hyvinkin lyhyessä ajassa. Tämä riski onkin tiedostettava 

koko ajan, kun yrityksen nimissä sosiaalisessa mediassa operoidaan.  

 

 

LIIKUNTAPALVELUT 
 

Henkilöstö 

Vuosi alkoi jälleen liikuntapalveluhenkilöstön osalta poikkeavissa olosuhteissa 

sisäliikuntatilojen ollessa suljettuina aikuisten harrastustoiminnalta. Osa 

asiakaspalveluhenkilöstöstä ja ohjaaja-valvojista oli siirtotyössä helmikuusta 

toukokuuhun Tennarin rokotusyksikössä asiakkaiden opastus- ja 

seurantatehtävissä. Työntekijöitä oli alkuvuodesta myös ulkoliikuntapaikkojen 

kunnossapitotehtävissä. Kesällä kolme työntekijää teki vuoroja asuntomessujen 

Lohjan kaupungin osastolla.  

 

Henkilöstöstä irtisanoutui vuoden aikana 4 vakinaista työntekijää 

(liikuntakoordinaattori, liikuntamarkkinoija, luonto- ja elämysliikunnan 

suunnittelijaohjaaja sekä eläköitymisen myötä 1 ohjaaja-valvoja). Vastaavasti 

uusia työntekijöitä aloitti uimavalvomossa ohjaaja-valvojina 3 ja yhden 



LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY                    TOIMINTAKERTOMUS 2021 
 

5 

 

 

uimavalvojan työtunnit ostettiin vuokratyönä marraskuusta alkaen Klubben 

Sport yrityksen kautta. Epävakaa työtilanne liikuntapalveluissa toi selkeän 

haasteen uusien työntekijöiden rekrytointiin.  

 

Työssäoppijoita LLK:ssa oli vuoden aikana 3, TET-jaksoilla 5.  

 

Liikuntapalvelutarjonta   

  

Talvikausi painottui liikuntapalveluissa pitkälti ulkoliikuntapalveluiden 

tuottamiseen. Runsasluminen talvi ja suljetut sisäliikuntatilat lisäsivät hiihdon 

harrastajien määrää ja kysyntää hiihtokouluille. Tammi-helmikuussa pidettiin 

niin perinteisen kuin luisteluhiihdonkin kursseja sekä aikuisille että lapsille. 

Helmikuussa järjestettiin jäähallilla suksivoitelua ja sen kysyntä ylitti selkeästi 

tarjonnan mahdollisuudet. Myös suksivuokraamon tarjoamat lainasukset olivat 

todella ahkerassa käytössä ja lisäsuksien hankinta nähtiin tarpeelliseksi 

tulevalle kaudelle. Loppuvuodesta suksivarastoa täydennettiinkin sekä 

perinteisen hiihdon että luisteluhiihdon välineillä. Lainattavaa välineistöä 

täydennettiin myös lumikengillä, joita hankittiin 12 paria. Lumikenkäilyä tehtiin 

tunnetuksi ohjattujen lumikenkäretkien ja opastusten kautta. Retket avasivat 

osallistujille myös uusia upeita ulkoilumaastoja erityisesti Muijalan hiihtomaan 

kauniiden maisemareittien myötä. Lapsiperheitä aktivoitiin Taika-Pingviinin 

talviliikuntakiertueilla (hiihto, pulkkamäet, luistelutapahtumat) eri puolilla Lohjaa 

tammi-helmikuun aikana.  Jääalueille hankittiin myös luistelutukia helpottamaan 

pienimpien luisteluharjoittelua. Matkaluistelureitin auettua Aurlahteen 

helmikuun puolivälissä, hankittiin radan alkupäähän 4 lainattavaa potkukelkkaa, 

jotka olivat kovassa käytössä koko lyhyeksi jääneen kauden ajan. Ulkoilualueilla 

Aurlahdessa ja Harjun urheilukeskuksessa liikkujia palvelivat talvikaudella myös 

seurojen pitämät Pop up -kahvilat, jotka otettiin ilolla vastaan. 

 

Helmikuusta alkaen sisäliikuntatiloihin alettiin järjestää perheliikuntavuoroja 

liikuntasaleihin, kuntosaleille ja maaliskuun alusta myös uimahalliin. Lisäksi 

omaehtoista liikuntaa tuettiin YouTube -kanavalle tuotetuilla jumppavideoilla ja 

erilaisilla jumppavinkeillä. 

 

Sisäliikuntatilojen avauduttua toukokuussa toimintoja käynnistettiin portaittain 

rajoitetuilla kävijämäärillä. Kesken jääneiden liikuntaryhmien korvauskerrat 

pidettiin kesäkuussa ja läpi kesän jatkui ainoastaan puistojumppa Haikarissa. 

Varsinainen ryhmäliikuntakausi sisätiloissa starttasi vasta syyskuussa 

puolitetulla paikkamäärällä jatkuen keskeytyksettä aina joulukuuhun saakka. 

Syyskuussa senioreita aktivoitiin ulkoliikuntaan eri puolilla Lohjaa 

sauvakävelytapahtumilla. 

 

Uutena palveluna avattiin kesäkuussa lohjalaisille Haikarin remontoitu 

rantasauna. Lohjan kaupungin omistama sauna siirtyi kokonaan LLK:n 
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hallinnoimaksi ja remontin yhteydessä saunaan ja pukuhuoneisiin asennettiin 

Enkoran kulunvalvonta. Kesäkaudella saunalta oli mahdollisuus varata 

yksityisiä 1,5 tunnin saunavuoroja sekä paikkavarausvuoroja. Talviuintikausi 

saunalla käynnistyi lokakuun alusta ja varattavissa oli 1 tunnin vakiovuorot, 

paikkavaraustunnit ja lisäksi maanantaisin ja torstaisin sauna oli käytössä non- 

 

stop periaatteella klo 15.00–22.00. Käyttöaste saunalla on ollut korkea ja 

palaute käyttäjiltä erittäin positiivista. 

 

Tekolumilatu (2,1 km) saatiin avattua 10.12. Latu rahoitettiin 5,00 € 

kertamaksuilla ja 59,00 € kausiliiveillä. Jo joulukuun aikana liivejä myytiin 284 

kpl ja kertamaksuja maksettiin 843. Asiakkaat maksoivat latumaksun 

mielellään, jotta latu saatiin tehdyksi. Hiihtäjiä ladulla oli todella paljon, alle 18-

vuotiaat saivat käyttää latua maksutta. 22.12. saatiin avattua myös lyhyt lasten 

tekolumilatu ulkokuntosalin viereen. Matkaluistelureitti saatiin loppuvuodesta 

luistelukuntoon vuoden viimeisenä päivänä. 

 

 

Neidonkeidas                

  

Koronarajoitusten vuoksi Neidonkeidasta sai 1.1.-2.5.2021 käyttää ainoastaan 

koulujen uinninopetukseen, lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan ja 

terapiatoimintaan. 1.2.2021 alkaen myös perheliikuntavuorot sallittiin. 

Perhevuorot avattiin ensin Neidonkeitaan kuntosalille ja maaliskuun alusta 

myös uimalan puolelle. Perhevuoroilla oli käytössä oma puku- ja pesuhuone 

sekä uima-allas. 1h 15min vuoroja oli varattavissa arki-iltaisin ja viikonloppuisin 

ja ne olivat lähes 100 % käytössä. Perheuinnit herättivät kiinnostusta myös 

valtakunnan mediassa ja ulkopaikkakuntalaisten keskuudessa ja ne rajattiinkin 

keväällä suuren kysynnän vuoksi vain lohjalaisten perheiden käyttöön.  

 

3.5.-30.9.2021 allastilat olivat käytössä rajoitetuin asiakasmäärin, noin puolet 

asiakaskapasiteetista oli käytössä. Uimahalli oli auki koko kesän arkisin 

lyhennetyillä aukioloajoilla.  Aikuisten ohjattu vesiliikunta käynnistyi laajemmin 

syyskuussa edelleen rajoitetuilla asiakasmäärillä. Kaikkiin ryhmiin oli 

ennakkoilmoittautuminen. Kiristyneen koronatilanteen vuoksi 4.12.2021 otettiin 

käyttöön koronapassi yli 16-vuotialle Neidonkeitaalla. Joulukuussa saatiin 

toteutettua yhdet kynttiläuinnit ennen kuin 28.12.2021 Neidonkeidas suljettiin 

jälleen normaalitoiminnalta. Lapsille järjestettiin loma-ajalla ohjattuja 

toimintatunteja Wibit-toimintaradalla ja opetusaltaalla.  

 

 
Seuratoiminta             
  

Vaikka koronarajoitukset toivat paljon haasteita myös seurojen toimintaan, 

jaksoivat ne antaa panoksensa myös seuratyön ulkopuolisten lohjalaisten 
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liikuttamiseen. 

 

Harjulle avattiin Lohja Trailsin toimesta suuren suosion saaneet talviliikuntapolut 

niin kävelijöille kuin pyöräilijöillekin. Yhteistyössä Hiidenkiertäjien kanssa 

järjestettiin keväällä perhesuunnistusrata Harjulle ja kesäkuussa Lohja Trailsin 

kanssa pidettiin maastopyöräilykurssi aikuisille. Keväällä aloitettiin Hakki ry:n 

kanssa “pönttöpuiston” rakentaminen. Linnunpöntöt kiinnitettiin puihin, mutta 

puiston varsinaiset avajaiset siirrettiin odottamaan aikaa, jolloin laajemmat 

kokoontumiset ovat mahdollisia. LOHJA-Rogaining-suunnistustapahtuma 

järjestettiin yhteistyössä Hiidenkiertäjien kanssa elokuussa. Syksyllä käynnistyi 

pitkän tauon jälkeen soutuspinning-tunnit Tennarissa Lohjan Seudun Soutajien 

ohjaamina. Myös Laavujen kierrokset (4 osatapahtumaa) järjestettiin 

seurayhteistyöllä. Haikarissa oli kaikille avoin joulusauna 23.12., glögitarjoilua 

ja opastusta saunalla hoiti Lohjan Seudun Latu.  

 

 

Liikuntatapahtumat  

  

Ulkoliikuntatapahtumia pyrittiin järjestämään läpi vuoden ajankohtaiset 

rajoitukset huomioiden. Massakokoontumisia välttäen monet tapahtumat 

järjestettiin ns. omatoimiperiaatteella. Talvilomaviikolla asuntomessualueen ohi 

kulkeva Kaaribaana valaistiin jäälyhdyin 19.–28.2. asukkaita osallistaen. 

Neitsytkukkulan ympäristöön rakennettiin perheiden iloksi pääsiäismetsä 24.3.–

5.4. Lohjanjärven ympäripyöräily poljettiin 20.–23.5. omatoimiperiaatteella. Eri 

puolilla Lohjan rantoja pidettiin kesän aikana Lavis-jumppia, eniten jumppaajia 

keräsi Haikari ja Pähkinäniemi. 

 

Asuntomessujen Hyvä olo –teemaviikkoa vietettiin 19.–25.7.; ohjelmassa oli 

mm. puistojumpat, Lavis, Aplicon kanssa yhteistyössä Ranta Zumba, Ranta 

Yoga ja Viinijooga, Haikarin saunan avoimet ovet, melontaretket 

(SeastarEvents Oy), soutuun tutustuminen (Lohjan Seudun Soutajat ry) ja 

syvänveden jumppa Haikarissa.  

 

Lasten oikeuksien päivänä Harjun nuotiopaikalle järjestettiin ulkotulin valaistua 

polkua pitkin Taika-pingviinin metsäretki. Tonttupolku rakennettiin tänä vuonna 

tekolumiladun vuoksi Kaaribaanalle 10.–26.12. 

 

 

LIIKUNTAPAIKAT  

Vuoden 2021 talvikausi käynnistyi heti tammikuun alussa, kun talviset 

olosuhteet saapuivat Lohjalle heti vuoden ensimmäisellä viikolla. Ulkoliikunnan 

olosuhteet tarjosivat merkittävän osan lohjalaisten liikunnassa silloin 

vallinneesta koronatilanteesta johtuen. Latu- ja luistelualueet tarjosivat 
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parastaan aina maaliskuun loppupuolelle asti. Erinomaisen lisän latuverkostoon  

antoi St. Laurence Golfin kenttää kiertävä latureitti. Uimahallin henkilöstöä 

saatiin hyödynnettyä apuna olosuhteiden luomisessa ja kunnossapidossa. 

Liikuntapaikkojen arki sujui talvisten olosuhteiden luomisessa ympäri 

kaupunkia.  Peltolatuja hoidettiin koulujen läheisyydessä säännöllisesti ja 

matkaluistelurata saatiin pidettyä auki verrattain pitkään. Luistelukenttiä ja latuja 

toteutettiin tukemalla alueellisia toimijoita siellä, minne oman henkilöstön voimin 

ei ollut mahdollista olosuhteita järjestää. 

Kevään koitettua ulkoliikuntapaikkoja avattiin tavalliseen tapaan sitä mukaan, 

kuin lumitilanne hellitti otettaan. Kesäkauden osalta henkilöstön päivät 

koostuivat nurmienhoidosta, muiden suorituspaikkojen kunnossapidosta, 

turvallisuuden ja siisteyden hoidosta. Lisäksi reitistöjä ylläpidettiin 

murskaamalla ja valaistuksen kunnostuksilla. Yhteistoiminta käyttäjien 

suuntaan toimi erinomaisesti ja nurmet saatiin pidettyä hyvässä 

toimintakunnossa koko kauden, pitkälle syksyyn jatkuneista sarjoista 

huolimatta. Ulkoliikunnassa saatiin apukäsiä tekemiseen kesätyöntekijöiltä 

kesä- ja heinäkuussa. Virkkalan kaukalo siirrettiin Järnefeltin koululla alkavan 

rakennustyömaan tieltä pois. Uusi sijoituspaikka löytyi Virkkalan 

Santamontusta. 

Uimahallin osalta halli pidettiin auki poikkeuksellisesti koko kesän ja perinteinen 

huoltotauko jätettiin väliin. Tarvittavia kunnossapitotoimia ajoitettiin hallin 

aukioloaikojen ulkopuolille ja laitos saatiin pidettyä hyvässä käyttökunnossa. 

Vedenkäsittelyn osalta suurimman murheen tuotti otsonaattori, johon iästään 

johtuen osien hankkiminen on haastavaa ja toimittajan tarjoama huolto ei 

osannut auttaa. Lopulta ongelma ratkaistiin oman henkilöstön voimin ja laite 

saatiin jälleen kuntoon.  

 

Liikuntapaikkarakentaminen 

 

Ulkoilureittitoimituksen jäljiltä kunnostustoimenpiteet jäivät kesken Virkkalan 

yhdysreitin sekä Nälköönlammen reitin osalta. Hyvin pohjustetut reitit 

pinnoitettiin kivituhkalla ja leveydet vaihtelivat 3–5 metriin. Reittien kunnostus 

valmistui alkusyksystä ja opasteiden asentaminen aloitettiin loppuvuoden 

aikana. Lohjalle päätettiin rakentaa uusi frisbeegolfrata, jonka sijainniksi 

valikoitui Kantarellireitin ympäristössä olevat maastot. Ratahanke saatiin 

loppuvuodesta hyvin käyntiin. Väylien merkitseminen ja puiden kaadot päästiin 

aloittamaan aivan vuoden lopussa.  
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Energiakustannukset 

  

Energian kulutus pysyi maltillisena sääolosuhteet huomioiden. Kulutuksien 

maltillisuutta selittää osittain rajoitetut laitosten aukiolot ja vanhaan normaaliin 

verrattuna alhaiset käyttäjämäärät. Tennarin osalta kulutuksissa näkyi pientä 

nousua ja se johtui koronaan liittyvästä rokotustoiminnasta.  

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n energiakustannukset vuonna 2021 olivat yhteensä 

528.400 €. Vuonna 2020 energiakustannukset olivat 490.048 €. Kustannukset 

siis nousivat 38.352 €. Tämä johtui pitkälti laajemmista aukioloajoista. 

Energiakustannusten osuus koko yhtiön kustannuksista oli 11,3 % (vuonna 

2020, 9,0 %). Osuuden nousuun vaikutti kokonaiskustannusten lasku 

vuokravapautuksen johdosta. 
 

 

TOIMITUSJOHTAJAN ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 

  

Huolimatta edelleen vallitsevasta koronapandemian luomasta epävarmuudesta 

Lohjan Liikuntakeskuksen ja lohjalaisen liikunnan tulevaisuus näyttää kuitenkin 

hyvin positiiviselta. Lohjan kaupungin investointiohjelmassa on kiitettävän 

monta liikuntapaikkaa. Taimiston ja Ojamon liikuntapuistot parantavat erityisesti 

Lohjan tällä hetkellä heikkoa tekonurmitilannetta. Taimistoon tuleva tekojää 

turvaa luisteluharrastuksen mahdollisuudet huonompinakin talvina. Tennarin 

perusparannus ja laajennus tekee Tennarista modernin sisäliikuntakeskuksen 

ja luo ensiluokkaiset puitteet telinevoimistelun kouluopetukselle ja 

harrastustoiminnalle. Neidonkeitaalle nimetty ohjausryhmä pystynee 

edistämään hankkeen etenemistä niin, että lohjalaiset voivat jatkossakin uida 

turvallisissa ja viihtyisissä puitteissa. 

 

Yhtiön käyttötalouteen epäselvä koronatilanne jättää jälkensä tulevaisuudessa 

vielä jonkin aikaa. Lohjan kaupungin vuonna 2021 myöntämä noin miljoonan 

euron arvoinen vuokravapautus voinee toimia pelastavana instrumenttina, 

kunnes koronauhka on väistynyt.    

 

Lohjan Liikuntakeskuksen syksyllä aloittanut aktiivinen ja innostunut uusi 

hallitus on tuonut positiivista energiaa yhtiön toimintaan. Vuonna 2021 

käynnistetyn strategiatyön pohjalta hallitus tulee “Lohjan liikuntaohjelma 2025”-

ohjelmallaan määrittelemään Liikuntakeskukselle uudet tavoitteet ja niille 

resurssit.  

 

Haasteellisesta nykytilanteesta huolimatta tulevaisuus näyttää 

Liikuntakeskuksen osalta kuitenkin siis hyvältä. SOTE-uudistus korostanee 

kunnallisten liikuntapalveluiden roolia ennaltaehkäisevänä toimintana. 

Poikkihallinnollisella yhteistyöllä tullaan Lohjallakin pääsemään hyvään HYTE-

kertoimeen.  


