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1 YLEISTÄ 

 

Kulunut vuosi oli Hiidenkiertäjien 52. toimintavuosi. Seura toimi neljän jaoston voimin (valmen-

nus-, kilpailu-, nuoriso- ja kuntojaostot). Jaostot järjestivät suunnistustapahtumia ja -toimintaa 

eri-ikäisille suunnistuksen harrastajille ja lajiin tutustuville. Hiidenkiertäjissä oli vuonna 2021 noin 

230 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä, joista iso osa toiminnassa mukana olevia aktiivijäse-

niä. Kilpailulisenssi oli 102 seuran jäsenellä. Kilpailuihin osallistuminen vuonna 2021 oli edel-

leen aiempia vuosia vähäisempää koronan vuoksi. 

Hiki:n johtokuntaan v. 2021 kuuluivat Jari Piirainen (pj.), Ville Luoma (vpj.), Saana Orkola, 

Jarkko Saarinen, Kari Hara, Markus Saarinen, Katja Pellikka ja Jari Nikkinen. Seuran ja johto-

kunnan sihteerinä toimi Saana Orkola. Johtokunta kokoontui vuoden aikana 6 kertaa.  

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Petteri Patinen (varsinainen) ja Jouko Räty (vara). 

Hiidenkiertäjät on edelleen yksi Suomen huippusuunnistusseuroista. Seuran menestystä suur-

viesteissä vuonna 2021 ylläpiti HiKin naisten Venlojen viestin kuudes sija Napapiirin Jukolassa 

Rovaniemellä. Suorituksen ansiosta ko. joukkue valittiin Lohjan Vuoden Joukkueeksi. 

Vuosi oli jälleen kovasti talkootyötä vaativa. Järjestimme koronasta huolimatta onnistuneet 

Prisma-rastit Lintukiiman maastoissa ja lisäksi pyöräsuunnistuksen SM-kisat Keräkankareella. 

Metsänraivaustalkoita järjestettiin varainhankinnan merkeissä edelleen useita kertoja. Myös 

Laavujen Kierroksella ja muissa LLK:n organisoimissa tapahtumissa Hiidenkiertäjien panos oli 

vahvasti esillä. Hiidenkiertäjät vastasivat myös Lohjan kaupungin joulukadun avauksessa liiken-

teen ohjauksesta. 

Seuran oma varasto/toimisto Hemmolankadulla on saatu toimimaan hyvin ja tilaan rakennetulla 

parvella on pidetty seuran johtokunnan ja jaostojen kokouksia. Koronarajoitusten ja terveystur-

vallisuuden vuoksi osa kokouksista on pidetty myös etäyhteyksin. Hemmolankadun tiloissa tu-

lostetaan iltarastien kartat ja säilytetään seuran arvokkain omaisuus. Karkeammalle tavaralle on 

toinen varasto Muijalan Hiihtomaassa, josta olemme saaneet käyttöömme Lohjan Liikuntakes-

kuksen varastotilan. Lisäksi siirtolavakontti on säilössä Pitkäniemen vesilaitoksen alueella. 
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Gunnarlan maja  

Hiidenkiertäjät on toinen Gunnarlan maja ry:n jäsenyhdistyksistä yhdessä Lohjan Seudun Ladun 

kanssa. Majan hallituksessa ovat olleet seuran edustajina Jarmo Savela ja Reijo Leino. Hiiden-

kiertäjien jäseniä on osallistunut majan ja ympäristön huolto- ja rakennustöihin sekä majan kah-

vilan pyörittämiseen vapaaehtoisvoimin hiihtokauden aikana.  

 

2 VALMENNUSJAOSTO 
 

Jaoston kokoonpano 

Hikin valmennusjaoston toimintaan osallistuivat vuonna 2021: puheenjohtaja ja edustussuunnis-

tuksen toiminnanjohtaja Ville Luoma, jäsenet, Manne Suominen, Jarkko Saarinen, Kalle Liukko-

nen ja Pekka Luoma. Matti Viirto toimi aikuissuunnistuksen (+35) yhteyshenkilöinä. Valmennus-

jaosto suunnitteli ja edisti edustussuunnistuksen toimintaa pienemmissä ja isommissa ryhmissä 

tarpeen mukaan jaoston jäsenten kokoontumisissa kilpailuissa, harjoituksissa ja leireillä sekä eri-

laisin kommunikointivälinein. Valmennusjaosto pyrki noudattamaan toiminnassaan kaudelle 2021 

laadittua toimintasuunnitelmaa ja taloudenpidossa seuran budjetin sille antamia raameja. 

Jaoston toiminta 

Kauden 2021 toimintaa varjosti edelleen koronaviruspandemia. Toimintasuunnitelma laadittiin 

joustavaksi, jotta oltiin valmiita reagoimaan pandemian aiheuttamiin rajoituksiin ja toisaalta käyt-

tämään hyödyksi ne mahdollisuudet, jotka vallitseva tilanne salli. Kun kauden 2021 toimintaa 

suunniteltiin, ei ollut vielä tietoa siitä, miltä vuoden kilpailukalenteri ja ohjelma näyttää.  

Seuran valmentautumistuen piiriin kuuluville urheilijoille laadittiin urheilijasopimukset, joista käy 

ilmi urheilijan vastuut ja oikeudet seuran tukemana urheilijana. Urheilijasopimukset laadittiin lo-

pulliseen muotoonsa vasta toukokuun alussa, kun oli saatu riittävästi tietoja kauden 2021 toteu-

tusmahdollisuuksista.  
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Kausi 2021 aloitettiin jo kauden aloitusleirillä marraskuun 2020 lopussa. Tammikuun alussa jär-

jestettiin harjoituspäiviä Lohjan seudulla koronavarovaisuutta noudattaen. Talvella rajoitusten ki-

ristyessä toimintaa vähennettiin entisestään. Satunnaisia yhteisharjoituksia ulko-oloissa järjestet-

tiin urheilijavetoisesti. Ulkomaanleiriä talvella ei voitu järjestää, koska matkustaminen ei ollut mah-

dollista. 

2-5.4. järjestettiin perinteinen pääsiäisleiri Hangon ja Raaseporin alueella n. 10-15 suunnistajan 

voimin. SM-keskimatkalle valmistava leiri pidettiin Paraisilla ja Turussa 14-16.5. Mukana harjoi-

tuksissa oli 10-15 suunnistajaa. 

Suunnistuksen kilpailukausi käynnistyi huhti-toukokuussa erikoisjärjestelyin. Ruotsin 10mila pe-

ruttiin kokonaan ja Napapiiri-Jukola siirrettiin kesäkuulta elokuulle. Kansallisia kilpailuja ja Suun-

nistus- sekä Viestiliigaa voitiin kuitenkin järjestää ja niihin osallistuttiin mahdollisuuksien mukaan. 

Kouvolan Suunnistus- ja Viestiliiga-viikonloppuun sekä toukokuussa pidettyihin MM-katsastuksiin 

Joensuussa järjestettiin mahdollisuus yhteismajoitukseen. Suunnistuksen EM-kisat käytiin Sveit-

sissä toukokuun puolivälissä ilman hikiläisedustusta. 

Kesäkuun alussa urheilijat osallistuivat SM-keskimatkalle Turussa. 15-20.6. urheilijat leireilivät 

Rovaniemellä Napapiiri-Jukolaa varten. Leirin yhteydessä kilpailtiin myös Lakeuden viestissä. 

Suunnistuksen MM-kilpailut käytiin Tsekissä 3-9.7. Hiidenkiertäjistä mukana olivat Annika Rihma 

ja Leonid Novikov. 

Kotimainen kilpailukausi jatkui elokuussa tiiviillä ohjelmalla. Elokuun alussa Kuopiossa hikiläiset 

osallistuivat Viestiliigaan ja Suunnistusliigaan. Seura järjesti majoituksen ko. kilpailumatkalle. 

14.8. kilpailtiin Hämeen Rastiviesti Valkeakoskella, jossa annettiin vielä viimeiset Jukola- ja 

Venla-näytöt. Seuran urheilijat aloittivat Napapiiri-Jukola-valmistautumisen jo Jukola-viikon 

alussa Rovaniemellä. Seura oli järjestänyt leiri- ja kisamajoituksen Rovaniemen Ounasvaaran 

alueella. Venlojen viestiin HiKi:ltä osallistui 6 ja Jukolan viestiin 5 täyttä joukkuetta (6 joukkuetta 

ilmoitettiin, mutta 1 jäi tyhjäksi). Venlojen viestissä Hiidenkiertäjien ykkösjoukkue Yulia Novikova, 

Roosa Hämäläinen, Jenny Patana ja Annika Rihma sijoittui upeasti kuudenneksi. Jukolan vies-

tissä parhaan HiKin joukkueen loppusija oli 74. Seuran ykkösjoukkueen suoritus päättyi hylkäyk-

seen kolmannella osuudella. 
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Napapiiri-Jukolan jälkeen kausi jatkui SM-kilpailuilla. Syyskuussa seura järjesti urheilijoille yhteis-

majoituksen SM-pitkille Äänekoskella ja SM-sprinttiin & -viestiin Juvalla ja Mikkelissä. Viestiliigan  

päätösosakilpailu käytiin Kirkkonummella SM-viestin ja SM-yön välisenä viikonloppuna. Loka-

kuussa seura osallistui vielä kolmen joukkueen voimin Halikko-viestiin Salossa.  

Kilpailukauden päätti SM-erikoispitkän matkan kilpailut, kun Ruotsin perinteinen 25manna oli jou-

duttu perumaan jälleen voimistuneen koronavirusepidemian vuoksi. 

Kauden 2022 aloitusleiri järjestettiin marraskuun 12-14. Lohjalla koronaturvallisesti. 

Kauden 2021 parhaita saavutuksia ja tuloksia olivat: 

Virna Pellikka edusti Suomea 20-22.8. Nuorten EM-kisoissa Liettuassa W16-sarjassa upeasti 

sijoittuen pitkällä matkalla kuudenneksi, sprintissä sijalle 28 ja viestissä Virna voitti kultaa juos-

ten Suomen joukkueen avausosuuden. 

Venlojen viestissä Napapiiri-Jukolassa Hiidenkiertäjien naiset Yulia Novikova, Roosa Hämäläi-

nen, Jenny Patana ja Annika Rihma sijoittuivat kuudennelle tilalle. HiKi johti viestiä toisessa 

vaihdossa ja pysyi voittotaistelussa mukana aivan kilpailun viimeisille kilometreille asti.   

Jukolan viestissä HiKin ykkösjoukkue Tomi Närvä, Oskari Liukkonen, Valentin Novikov, Jaakko 

Laine, Lauri Linnainmaa, Olli-Pekka Koistinen ja Mikko Patana tuli hylätyksi kolmannella osuu-

della. HiKin kakkosjoukkue sijoittui sijalle 74 ollen seuran paras miesjoukkue. 

Suunnistuksen Viestiliigassa erityisesti naiset tekivät erinomaisia suorituksia sijoittuen kokonais-

tuloksissa kuudenneksi ja saavuttaen sijan 2 Kuopion Kivennapa-viestissä joukkueella Roosa 

Hämäläinen, Virna Pellikka ja Annika Rihma sekä Viestiliigan finaalissa joukkueella Roosa Hä-

mäläinen, Annika Rihma ja Jenny Patana. Miesten sijoitus loppupisteissä oli 12 ja paras sijoitus 

(7.) saavutettiin Lakeuden viestissä. 

SM-viestissä naiset (Jenny Patana, Virna Pellikka ja Roosa Hämäläinen) olivat 13 ja miehet 

(Mikko Patana, Olli-Pekka Koistinen, Oskari Liukkonen ja Benjamin Tulonen) olivat 18. 
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Henkilökohtaisissa SM-kilpailuissa mitaleille 21-sarjoissa ja nuorissa ylsivät: 

SM-keskimatka: D16 3. Virna Pellikka  

SM-erikoispitkä: D16 2. Virna Pellikka 

Virna Pellikka valittiin kauden päätteeksi Suomen Suunnistusliiton nuorten maajoukkueeseen. 

Harjoitusjärjestelyissä seuran leirien lisäksi valmennusjaosto osallistui Uudenmaan URHEA-ur-

heiluakatemian toimintaan. Vuoden alussa alkoivat viikottaiset maastoharjoitukset, jotka tosin 

keskeytyivät lähes heti tammikuussa lumitilanteen vuoksi. Maaliskuussa urheilijoille oli tarjolla 

omatoimisprinttejä pk-seudulla. Koko kevään ajan (viikot 16-23) järjestettiin vuoroviikoin osallis-

tuvien seurojen toimesta keskimatkan viikkoharjoitus ja kesäkaudelle URHEA-tarjosi suunnista-

jien käyttöön harjoituspankin. Syyskaudella (viikot 42-50) seurat järjestivät viikottaisen yöcup-

harjoituksen.  

Lohjalla oli koronasulkujen salliessa sekä kevät- että syyskaudella käynnissä kuntopiiri maanan-

taisin Roution koululla. Vastuuvetäjänä toimi Jarkko Saarinen.  

Vallitseva koronatilanne rajoitti myös seuran jäsenten Valentin, Yulia ja Leonid Novikovin osal-

listumismahdollisuuksia HiKin toimintaan. Yulia ja Valentin osallistuivat Napapiiri-Jukolaan ja 

Valentin leireili syksyllä Suomessa. Leonid Novikov loukkasi akillesjänteensä MM-kisoissa, eikä 

pystynyt kilpailemaan Suomessa kauden aikana. 

 

3 KUNTOJAOSTO 

 

Jaoston kokoonpano 

 

Kuntojaoston jäsenet kaudella 2021 olivat Kaisa Halme, Jukka Lahtinen, Jarmo Savela,  Sami 

Kujala ja Markus Saarinen (Pj). Kuntojaoston kokouksia järjestettiin kolme. 
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HiKi-kuntorastit 

 

HiKi-kuntorastien 42. kausi avattiin vasta 8.6.2021 Gunnarlan majan kartalla keväällä riehuneen 

koronavirus tilanteen takia ja kauden viimeinen tapahtuma oli 28.9.2021 Muijalanharjulla.   

 

Kevät aloitettiin omatoimirasteilla huhtikuun alussa, joita järjestettiin yhteensä 25 tapahtumaa 

Perinteisiä kuntorasteja järjestettiin vain 17 kertaa. Kaikilla kerroilla oli normaalien 

suunnistusratojen (A,B,C,D) lisäksi lapsille suunnattuna joko rastireitti (RR) tai muu 

suunnistustapahtuma/pihasuunnistus. Kolmella viimeisellä kerralla oli myös yösuunnistusta. 

Pyöräsuunnistus järjestettiin kolme kertaa. 

 

Suorituksia oli rastikaudella 1538 kuntorasteilla, joka on 200 kävijän pudotus edelliseen 

vuoteen. Omatoimirasteilla kävi hyivn porukkaa. Tarkkaa tietoa ei ole, mutta arviolta n. 1000 

henkeä. Suurimman kävijämäärän kokosi vuonna 2021 Harju liikuntakeskus 112 osallistujaa.  

 

Vuonna 2020 HIKI-rasteilla otettiin Rastilippupalvelu käyttöön ja tulokset julkaistiin toista kertaa 

tämän palvelun kautta onlinenä. Tulokset tehtiin Navisport ohjelmalla, joka toimi hyvin. Länsi-

Uusimaa lehdessä julkaistiin joka viikko juttu, kuva ja tulokset. Palstatilan vuoksi lehdessä 

julkaistiin vain pieni osa tuloksista. Edellisellä kaudella perustettuun facebook:in ”HiKi-

kuntorastit” ryhmän kuului kauden lopussa 218 jäsentä. Kasvua 12 jäsentä. Ryhmässä 

julkaistiin niin osallistujien kuin ratamestarien tekstejä ja kuvia sekä linkki tuloksiin. 

Julkaiseminen ryhmässä oli edellisen vuoden tasolla. 

 

Suunnistajankauppa oli mukana viidesti kuntorasteilla myymässä suunnistustarvikkeita. 

 

Ramin rastimailiin järjestettiin viimeisten HIKI-rastien yhteydessä 28.9.2021, johon osallistui 27 

osanottajaa, joka oli lähes sama kuin vuosi aikaisemmin. 
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Muut suunnistustapahtumat 

 

Tapaninpäivän kinkunsulatusrastit järjestettiin kaupunkisuunnistuksena. Talvella järjestettiin 

korttelirastit 1 kertaa, kaksi jälkimmäistä peruttiin koronaviruksen takia. Moni Hiidenkiertäjän 

jäsen osallistui myös Klubi-rasteille, joiden osallistujamäärä oli noin 350.  

 

Seuran verkkosivulta tulostettujen karttojen määrää ei ole mahdollista laskea. 

 

Liikuntakeskuksesta on haettu karttoja n. 15 kertaa. Koulut ovat aktiivisia kiintorastien käyttäjiä.  

 

Harjun MOBO- rastien käyttö oli melko vähäistä. 

 

Laavujen kierros (13-vuosi), jossa Hiidenkiertäjät olivat perinteisesti mukana. Tällä kertaa 

Hiidenkiertäjät olivat järjestämässä toisessa Laavujen kierroksen osatapahtumaa Kisakallion 

Karnaistenkorvessa. Laavujen kierrokset keräsivät koronasta huolimatta runsaan 

osallistujamäärän ja se sai osallistujilta jälleen kerran positiivista palautetta. 

 

 

4 NUORISOJAOSTO 

 

Nuorisojaoston vetovastuussa on ollut Jari Nikkinen. Toimintaa on pyöritetty useiden vanhem-

pien ja aktiivisten seuralaisten toimesta. Esimerkiksi koko syksyn pyörineissä lamppuharjoituk-

sissa on ollut upeasti joka viikko eri tekijä. Lisäksi kesän aikana työllistimme neljä nuorta OP:n 

ja seuran tuella. Kesätyöntekijöiden apu oli merkittävä, he osallistuivat suunnistuskoulun toteu-

tukseen sekä suunnittelivat ja toteuttivat omatoimisesti lasten ja nuorten treenejä.  

 

Koronavirus vaikutti toimintaan monin tavoin, mutta ei kuitenkaan aiheuttanut juurikaan peruun-

tumisia kuten edellisenä vuonna. Keväällä harjoitukset olivat vielä pääosin omatoimisia ja kevät-

leiri pidettiin kotimajoituksella Hangon ja Raaseporin maastoissa. Myös nuorten suunnistus-

koulu rakentui sekä omatoimiharjoituksista että kolmesta lähiopetuskerrasta. Lisäksi elokuussa  
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pidimme päiväleirin. Omien nuorten lisäksi noin kymmenkunta uutta nuorta osallistui suunnistus-

kouluun. Kesä ja syksy kilpailtiinkin jo sitten normaaliin tapaan ja kesäkuulta siirtyneelle Lei-

mausleirille osallistuimme elokuun alussa Vuokatissa noin kahdenkymmenen nuoren ja ohjaa-

jan voimin.  

 

Kesällä harjoitukset nojautuivat HiKi-rasteihin, naapuriseurojen iltarasteihin ja omiin harjoituk-

siin. Syksyllä lampputreenit keräsivät nuorten lisäksi paljon innokkaita aikuisia. Vuoden 2020 lo-

pussa aloitettua nuorten valmennusryhmän toimintaa jatkettiin Juha-Pekka Strömbergin joh-

dolla. Ryhmäläiset harjoittelevat tavoitteellisesti ja kilpailevat SM tasolla. Ryhmään kuuluivat 

Virna Pellikka, Atte Kavonius ja Saana ja Hannes Nikkinen. Ryhmälle on järjestetty testauksia, 

juoksutreenejä, luentoja, laadittu henkilökohtainen suunnistajan pelikirja ja muun muassa tehty 

yhteistreenejä Hikin edustussuunnistajien kanssa. 

 

Nuoret saavuttivat myös kilpailumenestystä kahdella SM mitalilla ja kolmella plakettisijoituksella. 

Virna Pellikka ansaitsi hyvillä katsastussuorituksilla paikan nuorten EM kisoihin, saavuttaen kul-

taa viestissä ja 6. sijan normaalimatkalla. Virna valittiin myös nuorten maajoukkueeseen kauden 

lopuksi.  

 

Tiedotus nuorten ryhmän toiminnasta on ollut aktiivista seuran Facebook-sivustolla ja nimen-

huudossa. 

 

 

5 KILPAILUJAOSTO  

 

Jaoston kokoonpano 

 

Jaostoon kuuluivat Arvo Paulin, Klaus Vänttinen, Petteri Patinen ja Kari Hara (pj.). 
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Järjestetyt kilpailut 

 

Vuoden 2021 aikana järjestettiin helatorstaina (13.5.21) perinteiset Prisma-rastit Lintukiiman 

maastossa pohjois-Lohjalla, kilpailukeskuksena toimi kilpailualueen reunassa sijaitseva pelto. 

Kilpailu toteutettiin terveysturvallisesti noudattaen THL:n ja AVI:n pandemiaan liittyviä suosituk-

sia. Kilpailujohtajana toimi Sirpa Kangasaho, ratamestariryhmää johti Kari Mamia.  

Kilpailuihin ilmoittautui 1252 suunnistajaa (1214 lähti). Kilpailuissa oli myös H/D 21E – sarjat.  

Prisma-rastien kisajärjestelyihin osallistui noin 50 talkoolaista. Kisaravintolasta vastasi Partiolip-

pukunta Nummen Samoojat.  

 

Pyöräsuunnistuksen SM-keskimatka ja –viesti järjestettiin 7-8.8.2021 Keräkankareen maas-

tossa, kilpailukeskuksena Pusulan Urheilijoiden hiihtomajan alue. Kilpailujohtajana toimi Kari 

Hara, ratamestareita toimivat Arvo Paulin ja Kari Mamia. 

Keskimatkan kilpailuun ilmoittautui 237 suunnistajaa ja matkaan lähti 225. Viestiin ilmoittautui 

82 joukkuetta (2 suunnistajaa per joukkue), joista kaikki osallistuivat kilpailuun. 

Kisajärjestelyihin osallistui noin 50 talkoolaista. Kisaravintolasta vastasi Partiolippukunta Num-

men Samoojat. 

 

Kartta-asiat 

 

Lohjan Liikuntakeskuksen karttapooli omistaa 2010 alkaen Hiidenkiertäjien ja Länsi-Uudenmaan 

Suunnistajien karttojen oikeudet. Hiidenkiertäjien edustajina karttapoolissa toimivat Arvo Paulin 

ja Jari Piirainen. Kartoitussuunnitelma vuodelle 2021 sisälsi Keräkankareen pyöräkartan päivi-

tyksen sekä muiden tarvittavien karttojen päivitykset. 

 

Ratamestarit 

 

Seuralla oli toimintavuoden päättyessä seitsemän 1. luokan ratamestaria, kaksi 2. luokan rata-

mestaria, sekä lisäksi noin kaksikymmentä seuraratamestaria, jotka toimivat mm. kuntorasteilla. 
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Haetut kilpailut 

 

Vuodelle 2022 on haettu järjestettäväksi kansalliset Prisma-rastit helatorstaina 26.5.2022. 

Haimme Nuorten Jukolan järjestämistä vuosille 2024 tai 2025 Keräkankareen maastossa. Vali-

tettavasti emme tulleet valituksi järjestäjäksi. 

 

Kalusto 

 

Kilpailujaosto ylläpiti seuran Emit-kalustoa yhdessä kuntojaoston kanssa. Emit-kalusto testattiin 

kevään 2021 aikana ennen uuden kauden alkua ja samassa yhteydessä selvitetään uusittavien 

leimasinten sekä Emit-korttien tarve. 

 

6 HIIDENKIERTÄJIEN VUODEN 2021 PALKITUT 
 
Vuoden suunnistaja: Vuoden 2021 Venlojen Viestin joukkue Julia Novikova, Roosa Hämäläi-
nen, Jenny Patana ja Annika Rihma 
 
Vuoden miessuunnistaja: Eemeli Suominen  
 
Vuoden nuori suunnistaja: Virna Pellikka 
 
Vuoden Hiidenkiertäjä: Jukka Lahtinen 
 
Vuoden ratamestari: Kari Mamia 
 
Nuori tsemppari: Otto Ekqvist 
 
 
 

7 TALOUS JA HALLINTO 

 

Talouden näkökulmasta vuosi 2021 oli edelleen haasteellinen koronan aiheuttamien toiminnan-

muutosten vuoksi. Onneksi isot tapahtumat (Prisma-rastit ja pyöräsuunnistuksen SM-kisa) kyet-

tiin järjestämään lähes normaalilla tavalla. Joidenkin isojen tapahtumien peruuntuminen toi 

säästöjä seuralle matkakulujen ja ilmoittautumismaksujen jäätyä maksamatta.  
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Iltarastitoiminta päästiin aloittamaan normaalitavalla vasta kesällä 2021 ja osallistujamäärät ei-

vät tiistairasteilla olleet siten aiemmalla tasolla. Omatoimirastien järjestäminen korvasi tiistairas-

tien tulonmenetyksiä. 

 

Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 4.727,32 euroa. Talousarvio vuodelle 2021 oli laadittu ylijää-

mäiseksi 7.314 e verran, joten tavoitteesta jäätiin noin 2.600 euron verran. Erotus johtuu use-

asta syystä. Tulopuolella toteutumatta jäi OKM:n avustus ja myös jäsenmaksut jäivät budjetoi-

tua pienemmiksi. Vastaavasti talkootöiden tulot (metsänraivaus jne…) olivat arvioitua suurem-

mat. Menojen osalta talousarvio toteutui lähes suunnitellulla tavalla. 

 

Yhteistyökumppanuuksien hankkiminen on entistä vaikeampaa ja sen vuoksi onnistuneet tapah-

tumat/kilpailujen järjestäminen sekä toimiva iltarastijärjestelmä ovat HiKin talouden perusta 

edelleenkin. Samalla on pystyttävä pitämään kulut kurissa, mutta huippusuunnistuksen toiminta-

edellytyksiä ei saisi karsia. Muuten emme pysty haluamiamme huippu-urheilutavoitteita saavut-

tamaan.  

 

Vuoden 2021 ylijäämä vahvistaa HiKin aiempien vuosien aikana kertynyttä kokonaisylijäämää ja 

vahvistaa omaa pääomaamme. Oma pääoma on vuoden 2021 jälkeen 76.400 e. Kohtuullinen 

oma pääoma toimii tarvittaessa puskurina huonoina vuosina. Oma pääoma on pääosin likvidejä 

varoja pankkitileillä (vuoden 2021 lopussa pankkitilien saldo oli 54.520,13 e). 

 

Vuoden 2018 lopussa seura hankki oman varaston Koy Lohjan Talliosakkeelta. Varaston koko-

naishinta oli 64,653 e, josta kaupanteon yhteydessä maksettiin seuran kassavaroista 19.743 e 

(+ varainsiirtovero 2% = 1.293, 06 e). Hankintameno 21.036,06 e on aktivoitu seuran omaisuus-

eräksi taseen puolelle. Loppuosa kauppahinnasta maksetaan rahoitusvastikkeen kautta. Laina- 

aika 20 vuotta, korko 1,9%. Seuran kulut varastosta verrattuna aiempaan vuokratilaan ovat nyt 

noin 4500 e/vuosi pienemmät.  

 

 

 



 HIIDENKIERTÄJÄT ry VUOSIKERTOMUS 2021 
 

13 
 

 

 

Tätä toimintakertomusta laadittaessa eletään yhä urheiluseuratoiminnan kannalta epävarmuu-

den aikaa koronaviruksen edelleen jyllätessä ja haitatessa tapahtumien järjestämistä. HiKin joh-

tokunta joutuukin seuraamaan tarkoin vuoden 2022 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa ja 

muokkaamaan sitä tarpeen mukaan. 

 

HiKin syyskokous 15.12.2021 ei kyennyt valitsemaan seuralle uutta puheenjohtajaa monista 

tunnusteluista ja kyselyistä huolimatta. Samoin jäi kahden muun erovuoroisen johtokunnan jä-

senen paikat täyttämättä. Syyskokous päätti ottaa aikalisän kevääseen 2022, johon mennessä 

uusi puheenjohtaja ja kaksi puuttuvaa johtokunnan jäsentä olisi saatu ehdolle joko ylimääräisen 

yhdistyksen kokouksen tai toivottavasti viimeistään kevätkokouksen 2022 valittaviksi. Aiempi 

johtokunta toimii siten ainakin kevätkokoukseen 2022 saakka syyskokouksen 2021 antamalla 

mandaatilla vastaten seuran asioiden hoidosta. 


