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Hiidenkiertäjät ry 
Johtokunta 
 
 
1 Toimintasuunnitelma 2022 / yleistä 
 

Hiidenkiertäjät tarjoavat vuonna 2022 kaikenikäisille mahdollisuuden 
harrastaa ja kilpailla suunnistuksessa. Strategialinjauksen 2021-2025 
mukaan Hiidenkiertäjät on kaikenikäisten ja -tasoisten suunnistuksen 
erikoisseura. 
 
Toiminta tapahtuu kunto-, nuoriso-, kilpailu- ja valmennusjaostojen 
organisoimina. Jaostojen toimintasuunnitelmat muodostavat HiKin 
toimintasuunnitelman. Johtokunta seuraa jaostojen toimintaa ja pyrkii 
luomaan edellytykset monipuoliselle toiminnalle. Johtokuntaan on vuonna 
2021 kuuluneet seuraavat henkilöt: 
Jari Piirainen (pj.), Ville Luoma (vpj.), Saana Orkola, Markus Saarinen, 
Jarkko Saarinen, Kari Hara, Katja Pellikka ja Jari Nikkinen. Syyskokouksessa 
2021 erovuorossa ovat johtokunnan jäsenet Jari Piirainen (pj), Markus 
Saarinen, Saana Orkola ja Kari Hara. 
 
Toimintasuunnitelma on rakennettu päivitetyn 2021-2025 strategialinjauksen 
mukaisesti. Strategia on hyväksytty Hiidenkiertäjien syyskokouksessa 
joulukuussa 2020. Strategian mittaristo hyväksyttiin kevätkokouksessa 2021. 
 
HiKi on tunnettu ja luotettu kisajärjestäjä. Prisma-rastit 2022 järjestetään 
Nummella 26.5.2022 Nummen Yhtenäiskoulun toimiessa kisakeskuksena. 
Syksyllä 2022 on tarkoitus järjestää toinen isompi tapahtuma, jonka 
suunnittelu / neuvottelu on edelleen käynnissä.  
 
Tapahtumatulot muodostavat edelleen merkittävimmän osan seuran tuloista. 
Varainhankinnan laajentaminen ja kehittäminen onkin uuden johtokunnan 
keskeisiä tehtäviä tulevina vuosina. Myös jäsenmäärän kasvu tuo lisää 
jäsenmaksutuloja. 
 
Hiidenkiertäjät osallistuvat edelleen Lohjan Liikuntakeskuksen järjestämien 
tapahtumien, kuten Laavujen kierroksen, järjestelyihin. Muihin 
vastaavanlaisiin tapahtumiin osallistuminen arvioidaan tapauskohtaisesti. 
 
Hiidenkiertäjät osallistuvat yhtenä Gunnarlan Maja ry:n jäsenenä majan 
toimintaan, mm. talkoisiin ja majapäivystykseen. 
 
 
HIKI PINTAAN ! 
 
Hiidenkiertäjät ry 
Johtokunta 
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2. Kilpailujaosto 2022 
 

1. Järjestettävät kisat 
 
Helatorstaina 26.5.2022 seura järjestää Prisma-rastit, kilpailualueena on Nummi. 
Kilpailunjohtajana tapahtumassa toimii Kaisa Halme, ratamestariryhmän vetäjänä 
Jarkko Saarinen ja kartoituksesta vastaa Arvo Paulin. 
 
 

2. 2022 aikana haettava kisat 

Hiidenkiertäjät tulevat hakemaan 2023 Prisma-rastien järjestämistä vuoden 2022 
aikana. Hakuaika päättyy SSL:n tämänhetkisen ohjeen mukaan xx.5.2022, mihin 
mennessä tullaan vahvistamaan käytettävä kilpailualue sekä nimeämään 
kilpailunjohtaja ja ratamestariryhmän vetäjä. Muita mahdollisia kilpailuja mietitään.  

• Prisma-rastit 2023 

• SM – sprinttiviesti vuodelle 2023 
 
 

3. Suunnitellut kartoitukset 
 
Kartoitussuunnitelma vuodelle 2022 sisältää vuoden 2022 Prisma-rastien kartoituk-
sen. Muut kartoitukset hoidetaan yhteistyössä Lohjan Liikuntakeskuksen ja Länsi 
Uudenmaan Suunnistajien kanssa yhteistyössä tehdyn suunnitelman pohjalta. Kar-
toituksen määrään tulee vaikuttamaan Lohjan Liikuntakeskus Oy:n talouteen koh-
distuvat leikkaukset. Karttamääräraha 2022 tulee toivottavasti pysymään vähintään 
vuoden 2021 tasolla kaupungin säätötoimista huolimatta. 
 

4. Seuran mestaruuskilpailut 
 
Hiidenkiertäjien mestaruuskilpailujen järjestämistapaa tullaan miettimään kevään 
aikana, tavoitteena saada tapahtumasta koko seuran jäsenien yhteinen kohtaami-
nen.  
 

5. Ratamestarikoulutus 
 
Ratamestarikoulutusta järjestetään seuran jäsenille eri tavoin. Seuran sisäinen rata-
mestarikoulutus pyritään järjestämään yhteistyössä kuntojaoston kanssa. Tämän 
koulutuksen ensisijainen tavoite on lisätä HiKi-rastien ja muiden kuntotapahtumien 
ratamestareiden taitotasoa. Tämän lisäksi seuran jäsenille tarjotaan mahdollisuus 
suorittaa II- ja I-luokan ratamestarikortti alueen järjestämässä ratamestarikoulussa 
tai SSL:n järjestämässä seminaarissa. Kilpailujaosto kartoittaa sopivia, lähellä jär-
jestettäviä koulutuksia ja informoi seuran jäseniä näistä tarkemmin vuoden 2022 ai-
kana. 
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6. Kalusto 
 
Kilpailujaosto ylläpitää seuran Emit-kalustoa yhdessä kuntojaoston kanssa. Emit-
kalusto tullaan testaamaan kevään 2022 aikana ennen uuden kauden alkua ja sa-
massa yhteydessä selvitetään uusittavien leimasinten sekä Emit-korttien tarve. 
Mahdolliset hankinnat tullaan hyväksyttämään johtokunnalla erikseen.  
Muu kalusto ja tarpeet käydään läpi kevään aikana.  
 

7. Jaoston kokoonpano ja kokoukset 
 
Kilpailujaoston kokoonpano kaudelle 2022 on Petteri Patinen, Arvo Paulin, Klaus 
Vänttinen ja Eemeli Suominen. 
 
Jaosto kokoontuu muutaman kerran vuoden aikana, puheenjohtaja lähettää kutsun 
erikseen. 

 
 

3. Kuntojaosto 
 

1. HiKi-rastit 

HiKi-kuntorastien 44. kuntosuunnistuskausi käynnistyy tiistaina 12.4.2022 ja 

viimeinen kerta on 27.9.2022. Lohjalla ja lähikunnissa suunnistetaan jälleen 25 

kertaa. Ratavaihtoehtoja on useita, joiden pituudet vaihtelevat n. 2 km ja n. 7 km 

välillä maastosta riippuen. Ratojen vaikeusaste kasvaa pituuden kasvaessa, jolloin 

vaikeammat radat soveltuvat myös harjoitusradoiksi kilpailuja varten. Lisäksi 

kuntojaosto järjestää samassa yhteydessä yhdessä valmennusjaoston kanssa 

taitoharjoitukset tarkoitukseen sopivissa maastoissa ja sopivana aikana. Lapsille jä-

rjestetään joka kerta joko RR-suunnistus tai pihasuunnistus maaston mukaan. 

Viimeisillä rastikerroilla järjestetään myös yösuunnistus. Pyöräsuunnistuksia järjest-

etään pyöräsuunnistukseen sopivissa maastoissa. Tarjolla on kaksi ratavaihtoehtoa 

(pitkä vaikea ja lyhyt helppo). 

 

Lisäksi järjestetään hyvän suosion saaneita omatoimirasteja hyödyntäen iltarastien 

karttoja ja ratoja. Omatoimirastien radat uusiutuvat 2 viikon välein. 

HiKi-kuntorasteista tiedotetaan Länsi-Uusimaa -lehdessä, paikallisten 

ilmaisjakelulehtien järjestöpalstalla ja facebook-ryhmässä HiKi-kuntorastit Lohjalla. 

Suunnistusliiton Rastilippu-palvelua hyödynnetään maksimaalisesti tapahtumien 

markkinointiin. 

HiKi-kuntorastien tulokset väliaikoineen julkaistaan Hiidenkiertäjien kotisivuilla. 

Tapahtuman jälkeisenä torstaina tuloskooste on luettavissa Länsi-Uusimaa -lehden 

urheilusivuilta pienen jutun ja kuvan kera.  
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Hiidenkiertäjät liittyi Suunnistusliiton Rastilippu-palveluun kauden 2020 alusta 

alkaen. Järjestelmän käyttöönotto sujui ilman suurempia ongelmia. 

Kuntojaosto huolehti varsinaisesta tulosten teosta. Lisäksi apuna on 

pysäköintiryhmä, joka vastaa ratamestarin tukena liikenteen ja pysäköinnin 

ohjauksesta. 

Ratamestareille järjestetään hyvissä ajoin ennen kauden alkua tilaisuus, jossa 

käydään läpi järjestelyjen keskeiset asiat. Ratamestarikoulutus, joka valmistaa HIKI-

rastien järjestämiseen. Uusille ratamestareille nimetään kuntojaostosta kummi, joka 

neuvoo ja auttaa ratamestaria kuntorastien järjestämisessä. 

HiKi-kuntorasteille etsitään uusia käyttäjiä esim. koululaisista (yhdessä 

nuorisojaoston kanssa) ja yritysten työntekijöistä. 

Järjestetään 3 kpl polkujuoksu tapahtumia (kilpailu), kisaorganisaatio Markus, Kaisa 

ja Katja. 

HiKi-kuntorastien osallistujilta kerätään palautetta seuraavan kauden suunnittelun 

pohjaksi. 

Osallistumismaksut HiKi-rasteille vuonna 2022 päätetään johtokunnassa talven 21-

22 aikana. 

 

2. Kiintorastit 

 

Kuntojaosto vastaa Harjun, Lohilammen, Kisakallion, Outamon ja Perttilänharjun ki-

intorasteista. Keväällä ennen kauden alkua tarkistetaan niiden kunto. 

 

3. MOBO-mobiilissuunnistus 

 

Harjun MOBO-rata on suunniteltu uusiksi syksyllä 2017. MOBO-rastien käyttöä ak-

tivoidaan mm. ottamalla yhteyttä kouluihin. 

 

4. Muut tapahtumat 

 

Talvella järjestetään korttelirasteja yhteistyössä valmennus- ja nuorisojaoston 

kanssa. Tarjolla on kaksi ratavaihtoa, joilla on eri rastit. Näin radoista voidaan 

yhdistää kolmas pitempi rata. Tapaninpäivänä 26.12.2022 järjestetään perinteiset 

Kinkunsulatusrastit. 

Keväällä järjestetään aloittelijoille aikuisten suunnistuskoulu sekä tarpeen mukaan 

Jukola- ja Venla-koulu. 

Kuntojaosto osallistuu syksyllä Laavujen kierroksen ja Ramin Rastimailin jär-

jestelyihin.  
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HiKi-kuntorastikauden päätöstilaisuus pidetään marraskuussa myöhemmin ilmoitet-

tavana ajankohtana. Silloin palkitaan perinteiseen tapaan aktiiviset osallistujat. 

5. Kuntojaoston organisaatio 

 

Kuntojaoston jäsenet kaudella 2022 ovat Jukka Lahtinen, Kaisa Halme, Pekka 

Luoma, Markus Saarinen (pj), Jarmo Savela ja Sami Kujala. Kuntojaoston ko-

koukset järjestetään puheenjohtajan toimiessa kokoonkutsujana. 

 

4. Valmennusjaosto 
 

1. Tavoite:  

Hiidenkiertäjien valmennusjaoston toiminnan tavoitteena kaudella 2022 on mahdol-

listaa seuran edustusurheilijoiden harjoittelu ja kilpaileminen suunnistuksen kansalli-

sella sekä kansainvälisellä tasolla. Urheilijoiden kehittyminen suunnistajina ja urheili-

joina on tärkeää. Valmennusjaosto pyrkii toiminnallaan tarjoamaan urheilijoille mah-

dollisuuden onnistua oman tasonsa edellyttämällä tavalla kauden tärkeimmissä hen-

kilökohtaisissa ja viestikilpailuissa. Seuraa edustavien urheilijoiden henkilökohtainen 

menestyminen on myös seuran menestystä. Seuran edustussuunnistajat pyrkivät 

parhaisiin mahdollisiin suorituksiin kauden aikana kotimaan SM-kilpailuissa, arvokil-

pailujen näyttökisoissa, joiden kautta on mahdollista saavuttaa paikka maajoukku-

eessa maailmancup-, MM-, EM- sekä muissa kansainvälisissä arvokilpailuissa. Val-

mennusjaosto pyrkii tekemään myös entistä tiiviimpää yhteistyötä seuran nuorten 

valmennusryhmän kanssa ja tavoitteena onkin, että nuoret ja aikuiset seuran edus-

tusurheilijat harjoittelevat ja kilpailevat aiempia vuosia enemmän yhdessä.  

 

Henkilökohtaisen menestyksen tavoittelun lisäksi seuran edustustoiminnan tavoit-

teena on osallistua parhailla mahdollisilla joukkueilla suunnistuksen suurviesteihin 

10milaan, Jukolan/Venlojen viestiin ja SM-viestiin sekä 25mannaan ja saavuttaa 

niissä menestystä onnistuneiden suoritusten kautta. Lisäksi kaudella 2022 seura tu-

lee osallistumaan myös suunnistuksen Viestiliigan osakilpailuihin, mikäli ne sopivat 

muuhun suunniteltuun ohjelmaan. Seurajoukkueena kauden 2022 tavoitteina voi pi-

tää naisilla vuonna 2021 saavutetun tason ylläpitämisen ja erinomaisten viestisuori-

tusten jatkamisen, ja miesten tavoitteena on palata parempien kokonaissuoritusten 

myötä vuotta 2021 korkeammalle tasolle.  

- Miesten joukkueen tavoitteena on parantaa vuoden 2021 suorituksia ja tuloksia 

kaikissa kilpailuissa, joihin seuran viestijoukkueet osallistuvat.  

- Naisten joukkueen tavoitteena on saada viesteissä onnistunut suoritus kaikilla 

osuuksilla ja kamppailla viestien top6-sijoista.  

- Hiidenkiertäjien edustajat tavoittelevat realistisesti maajoukkuepaikkoja Suomen, 

Viron ja Venäjän maajoukkueissa. 
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- Juniorisarjoissa suunnistaville tarjotaan mahdollisuus osallistua edustussuunnis-

tuksen harjoitus-, leiri- ja kilpailutoimintaan.   

- Lisäksi seura pyrkii luomaan edellytykset aikuissuunnistajien menestykselle hen-

kilökohtaisissa kilpailuissa järjestämällä harjoituksia ja teematreenejä tärkeimpiä 

kilpailuja ajatellen. 

- Seura on mukana pääkaupunkiseudun urheiluakatemian URHEAn yhteisessä 

suunnistusharjoitustoiminnassa, jonka harjoituksiin seuran jäsenet voivat osallis-

tua vapaasti   

- Seura osallistuu talvikaudella Uudenmaan seurojen harjoituspankin laadintaan. 

- Seura tukee urheilijoiden henkilökohtaista harjoittelua, jolla pyritään mahdollista-

maan henkilökohtainen kehittyminen sekä menestys ja em. seuran tavoitteiden 

saavuttaminen 

- Urheilijoille, jotka kokevat tarvitsevansa apua harjoittelun suunnitteluun ja val-

mentautumiseen, pyritään löytämään henkilökohtaisia valmentajia ja neuvonan-

tajia. Lähtökohtana kuitenkin se, että urheilijat itse ovat aloitteellisia ja kertovat 

tarpeistaan. 

2. Valmennusjaosto:  

Ville Luoma, Manne Suominen, Jarkko Saarinen, Kalle Liukkonen 

Valmennusjaoston puheenjohtaja: Ville Luoma  

Joukkueenjohto: Ville & Pekka Luoma 

Viestivalinnat: Ville Luoma, Manne Suominen, Jarkko Saarinen ja Kalle Liukkonen  

 

3. Tiedotus:  

Valmennusjaosto tiedottaa harjoituksista, leireistä ja muista tapahtumista seuran 

sähköpostilistoja ja kotisivuja hyödyntämällä. Joukkuevalintoja tehtäessä ja tiedotet-

taessa keskustellaan myös henkilökohtaisesti urheilijoiden kanssa, jotta asianosai-

set ovat tietoisia tilanteesta. Tiedotuksesta vastaa aina kulloistakin tapahtumaa jär-

jestelevä porukka heidän välillään sovitun työnjaon mukaisesti. Hiidenkiertäjien 

edustustoimintaa koskevan kommentoinnin medialle (esim. ennakkojutut ja kisan 

jälkeiset analyysit) hoitaa ensisijaisesti Ville, jollei muuta ole erikseen sovittu.  

 

4. Leirit ja kilpailut / alustava suunnitelma:  

• Kauden 2022 aloitusleiri Lohjalla 11/2021 

• Talven tapahtumaviikonloput 1-2 kpl tammi-maaliskuussa 

• Seuran leiri etelässä helmi-maaliskuussa 

• Kevätleiri & sulan maan suunnistusharjoituksia lopputalvesta ja keväällä 

• Pääsiäisleiri & kisat Varsinais-Suomi 

• Jukola-leiri Mynämäellä toukokuussa 

• SM-kisojen harjoituspäiviä 

• Viestikilpailujen valinta- ja näyttökisat (1-2 kisaa/suurviesti) ilmoitetaan etukäteen 
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Ryhmät ja tuki: 

• Seura tukee edustusurheilijoidensa harjoittelua ja kilpailua käytettävissä olevien re-

surssien puitteissa.  

• Tuen perusteena on aiempi menestys, odotettavissa oleva menestyspotentiaali ja 

osallistuminen toimintaan. 

Valmennusvaliokunnan pj. toimii valiokunnan koollekutsujana ja seuraa että toi-
minta noudattaa seuran toimintasuunnitelmaa sekä jaoston budjettia. Valmennuk-
sellinen sekä järjestelyvastuu jaetaan eri jäsenille tapahtumakohtaisesti. Valmen-
nusryhmä tekee joukkueiden valinnat.  

 

5. Nuorisojaosto 

Tavoitteet 
• Iso joukko nuoria (ja vanhempia) nauttii suunnistuksesta ja yhteishengestä 
• Paljon nuoria osallistuu kilpailuihin 
• Saadaan uusia nuoria mukaan harjoituksiin 
• Järjestetään suunnistuskoulu 
• Enemmän harjoitusten tekijöitä, monipuolisempia harjoituksia 
• Aktiivinen osallistuminen viesteihin (Nuorten Jukola, AM-viestit, Nuorisoviesti, 

Finnspring) 
• Tavoitteellisesti harjoitteleville nuorille annetaan valmennustukea 
• Juniorisarjoissa suunnistaville tarjotaan mahdollisuus osallistua edustussuunnis-

tuksen harjoitus-, leiri- ja kilpailutoimintaan.   

Vastuuhenkilöt 
Pj. Jari Nikkinen. Jäsenet Kari Mamia, Katja Pellikka, Kaisa Ekqvist, Leena Aalto-
nen, Jari Lahtinen sekä paljon muita aktiivisia vanhempia.  

     Seuran tuki 2022 – alustava 
Nuorisovaliokunnan pj. toimii valiokunnan koollekutsujana ja seuraa että toiminta 
noudattaa seuran toimintasuunnitelmaa sekä jaoston budjettia. Valmennuksellinen 
sekä järjestelyvastuu jaetaan eri jäsenille tapahtumakohtaisesti. Alustava tuki:  

• Lisenssit 100% seura: Jokainen hoitaa itse ja laskuttaa seuralta 
• Leimaus 50% junnuille & seuraohjaajille 
• Hikirastit: Aktiiviset nuoret saavat kausikortin 
• Kilpailumaksut, seura maksaa 100%, paitsi rastiviikot ja ulkomaat 
• Kevät leiri (koko seuran leiri), yhteismajoitus, seuran tuki x% 
• Kisamajoitukset (yhteismajoitus, seuran tuki x%) 
• Kultaiset leirit; seuran tuki 50% yhden leirin hinnasta 
• Yläkoululeiritys: seuran tuki 50% yhden leirin hinnasta 
• Erityistuki menestyksen perusteella 
• Nuorten maajoukkueleirit ja edustustehtävät, seuran tuki x% 

Viestintä 
• Nimenhuuto muodostaa rungon toimien kalenterina ja ilmoittautumiskeskuk-

sena, Whatsup tukee ja mahdollistaa nopeat viestit 
• Some päivityksiä Facebookissa, Twitterissä ja instagramissa 
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Leirit 
• Päiväleirejä, osa yhdessä edustuksen kanssa 
• Kevätleiri (pääsiäisenä) 
• Leimaus Kuopiossa kesäkuun alussa 
• Kultaiset leirit: 11-14vuotiaille 3xKisakalliossa + Finaali 13-14v Nuorten Jukolan 

yhteydessä 
• Yläkoululeiritykset 
• 15-16v. VOL leiri 

 

Seuraharjoitukset “talvella” 
• Ma kuntopiiri 
• Ti lampputreenit / Jari koordinoi 
• Ke salivuoro / Kari koordinoi 
• Lisäksi satunnaisesti juoksutreenejä, testijuoksuja, sprinttiharjoituksia 
• Viikonlopputreenit (pitkäkestoinen) tai sprintti, hyödynnetään edustuksen & 

URHEA treenejä 
 

Seuraharjoitukset “kesällä” 
• Hikirastit 
• Lähiseudun iltarastit. Valmiita rasteja hyödyntäen, maastopankkia kartuttaen 

(LUS, Karjaa, Vihti, Ykkösrastit, Nuuksio) 
• Omia treenejä tarpeen mukaan esim. ennen suurviestejä 

 

Lasten ja Nuorten Suunnistuskoulu 
 
Suunnistuskoulun on tarkoitettu 6-14-vuotiaille uusille lajista kiinnostuneille ja 
Hiidenkiertäjien jäsenille. Koulussa annetaan perusopetusta ja ohjataan lapsia ja 
nuoria käymään omatoimisesti HiKi-rasteilla, tulemaan mukaan nuorten harjoituksiin 
ja kilpailuihin. Suunnistuskoulussa on eri tasoisia harjoituksia lasten ja nuorten 
taitojen mukaan. Suunnistuskoulua pidetään keväällä ja syksyllä Lohjan 
lähimetsissä. Ohjaajiksi  
 
innostetaan lasten vanhempia ja HiKin nuoria 13–19 -vuotiaita suunnistajia. 
 
Suunnistuskoulun tavoitteet: 

• opettaa suunnistuksen perustaitoja luonnossa liikkuen ja liikunnallisia taitoja ke-

hittäen sekä tarjota elämyksiä metsässä 

• perehdyttää Hiki-rasteihin ja saada lapsista HiKi-rastipassiin kerättävillä merkin-

nöillä ahkeria kävijöitä 

• saada nuoria jatkamaan ympärivuotisesti nuorten harjoituksissa 

• kannustaa osallistumaan kilpailuihin 
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6. Seuran viestintä 
 
Seuran johtokunnan tehtävänä on informoida seuran jäseniä tulevista tapahtumista 
siltä osin kuin se ei ole muiden jaostojen vastuulla sekä tuoda Hiidenkiertäjille 
näkyvyyttä myös seuran ulkopuolisten ihmisten keskuudessa kotisivujen ja sosiaalisen 
median kautta.   

 
Kotisivut  
Kotisivut ovat sähköpostilistojen ohella seuran ensisijainen sähköinen viestintäkanava, 
jossa jaostot tiedottavat toimintaansa liittyvistä asioista. Johtokunta pohtii erikseen 
kevään 2022 aikana, että tarvitaanko seurassa uudelleen viestintäjaosto tai -ryhmä. 

 
Facebook-sivut 
Facebook-sivuilla julkaistaan lähinnä lyhyitä uutisia kisoista ja tarpeen mukaan 
muistutellaan  
ajankohtaisista asioista. Hyvän palautteen saaneiden HiKi-rastien facebook-sivujen 
käyttöä lisätään seuran yleisten facebook-sivujen rinnalla. 

 
Twitter 
Myös seuran Twitter-tilillä julkaistaan lähinnä lyhyitä uutisia kisoista ja 
kisamenestyksestä sekä tarpeen tullen muistutellaan ajankohtaisista asioista. Twitter-
päivitykset näkyvät myös seuran kotisivuilla. Kunkin kisan osalta sovitaan erikseen 
viestintävastuut. 

 
Instagram 
Hiidenkiertäjien Instagram-tilillä julkaistaan kisoissa ja muissa tapahtumissa otettua 
kuvia. Myös Instagram-päivitykset näkyvät kotisivuilla. 
 
 

7. Jäsenasiat ja talous 
 

Johtokunnan esitys jäsenmaksuiksi 2022 

Aikuiset     50 € 

Nuoret 0-15v    10 € 

Perhemaksu (samassa taloudessa asuvat)  100 € 

Kannatusmaksu    80€ 

 

Jäsenmaksu Hiidenkiertäjät ry tilille LUSP FI434006104002444 31.3.2021 mennessä.  

Maksettaessa merkitään viestisarakkeeseen kaikkien jäsenten nimet ja syntymäaika 

sekä osoite jäsenrekisterin ylläpitoa varten. 
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Mitä jäsenmaksulla saa: 

- Iltarastien kausikortti on halvempi jäsenille 

- Yhteistyökumppaneiden kautta jäsentarjouksia 

- Salivuoroja, leirejä, muita seuraharjoituksia, yms. 

- Oravapolkukoulun osanottomaksu on edullisempi seuran jäsenille. 

- Seura maksaa alle 18-vuotiaiden vakuutukselliset lisenssit 

- Seura maksaa H/D20-sarjan ja sitä nuorempien kilpailumaksut (rastiviikot 

jokainen maksaa itse) 

- Seura maksaa kaikkien jäsentensä aluemestaruuskilpailujen 

osallistumismaksut  

- Seura maksaa SM-viestien osallistumismaksut 

- Henkilökohtaisiin SM-kilpailuihin itse osallistumisensa maksaneilla on oikeus 

laskuttaa seuralta ko. kilpailuun maksamansa osallistumismaksu takaisin, jos ko. 

urheilija sijoittuu kilpailussa sijoille 1.-6. 

- Seura maksaa suunnistuskaudella 2021 kaikkien jäsentensä 

osallistumismaksun yhteen (1) kansalliseen kilpailuun kolmesta (3) ennakkoon 

määritellystä kilpailusta. Ilmoittautumiset kilpailuihin tehdään Suomen 

Suunnistusliiton IRMA-järjestelmän kautta.  

- Seuran jäsenille maksuton osanotto Jukolan ja Venlojen viesteihin sekä 

Halikko-viestiin 

- Päästä mukaan huippuseuran kanssa keväiseen 10-mila ja syksyiseen 25-

manna –kilpailuun 

- Seura EI maksa jälki-ilmoittautumisia. Jokainen hoitaa maksun itse jälki-

ilmoittautumisen yhteydessä. Ole siis ajoissa ilmoittautumisesi kanssa! 

- Aikuiselle aktiiviselle kilpailuissa ja Hiki-rasteilla kävijälle edut pelkästään 

kilpailuista  

(1 kansallinen, 4 AM-kilpailut, 4 Viestit) ja Hiki-rastien kausikortista ovat lähes 

200€  

- Nuorilla aktiiveilla edut ovat vieläkin suuremmat. Hiki haluaa jatkossakin satsata 

omiin nuoriin. 

- Seuralla on oikeus laskuttaa jälkijättöisesti henkilöä, joka on jättänyt 

kilpailematta osallistumisesta huolimatta ilman järkevää syytä. 

- Valmennusvaliokunta laatii seuran valmennusryhmille kilpailukalenterin. Seura 

tukee valmennusryhmiin kuuluvien urheilijoiden osallistumista kilpailukalenterin 

ja ryhmä- sekä urheilijasopimusten mukaisesti. 

 

Näiden lisäksi pyrimme jatkossakin kehittämään seuratoimintaa ja järjestämään 

seuran jäsenille ja suunnistuksen ystäville mahdollisuuksia nauttia hienosta 

lajistamme. Hiidenkiertäjissä on tällä hetkellä noin 280 jäsentä. 
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Hiidenkiertäjien jäsenasioita hoitaa Jarkko Saarinen / Hikin johtokunta, 

hiki.suunnistus@dnainternet.net, jarkkosaarinen85@gmail.com, puh. 044-306 4001 

 

Talouden yhteenveto 

Seuran talouden perustan luovat tapahtumien tuottamat tulot (kuntorastit ja 
järjestetyt kilpailut). Lisäksi muulla talkootoiminnalla ja yhteistyösopimuksilla on 
myös tärkeä rooli tulojen koostamisessa. Jäsenmaksut, sisäiset tulot 
osallistumismaksuineen ja ravintolatoiminnan tulot muodostavat loppuosan seuran 
vuosituloista.  
 
Vuonna 2022 kaksi kolmasosaa kuluista kohdistuu valmennus- ja kilpailutoimintaan. 
Myös nuorisotoimintaa tuetaan merkittävästi. Kilpailujen järjestäminen onnistuneesti 
ja korkealla laatutasolla vaatii myös merkittävästi varoja.  
 
Seuran vuokratoimitila Kirnun vuokrasopimus päättyi 28.2.2019, jolloin Uusi Kirnu 
otettiin käyttöön osoitteessa Hemmolankatu 19, varasto 41, Lohja. Uusi Kirnu on 
HiKin oma ja sen vuosikustannus sisältäen hoito- ja rahoitusvastikkeet ja sähköt on 
noin 4600 e.  
 
Lisätuloja on mahdollista saada lisäämällä jäsenten määrää ja löytämällä uusia 
yhteistyökumppaneita. Tärkeää on myös kyetä järjestämään pääkilpailut 
laadukkaasti, mutta myös kustannustehokkaasti. 

 
Vuoden 2022 talousarvio on laadittu 836 e alijäämäiseksi. Kokonaisliikevaihdon 
vuonna 2022 arvioidaan olevan noin 78.000 e.  
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