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1 YLEISTÄ 
 
Kulunut vuosi oli Hiidenkiertäjien 51. 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 2020 noin 

270 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä, joista suurin osa toiminnassa mukana olevia aktiivijä-

seniä. Kilpailulisenssi oli noin 200 seuran jäsenellä. Kilpailuihin osallistuminen vuonna 2020 oli 

selvästi aiempia vuosia vähäisempää koronarajoitusten vuoksi. 

Hiki:n johtokuntaan v. 2020 kuuluivat Jari Piirainen (pj.), Ville Luoma (vpj.), Saana Orkola, Kari 

Mamia, Jarkko Saarinen, Kari Hara ja Markus Saarinen. Seuran ja johtokunnan sihteerinä toimi 

Saana Orkola. Johtokunta kokoontui vuoden aikana 7 kertaa.  

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

Hiidenkiertäjät on edelleen yksi Suomen huippusuunnistusseuroista. Seuran menestystä varsin-

kin suurviesteissä ei vuonna 2020 päästy mittaamaan koronapandemian peruttua kaikki suurta-

pahtumat.  

Vuosi oli jälleen kovasti talkootyötä vaativa, vaikka esim. kevään 2020 Prisma-rastit jouduttiinkin 

koronan vuoksi perumaan. Elokuussa järjestettiin Prisma-iltapikakisa Kisakalliossa noin 300 

osallistujalle. Metsänraivaustalkoita järjestettiin varainhankinnan merkeissä useita kertoja. Myös 

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

vahvasti esillä. 

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 (mm. syyskokous 2020). Hem-

molankadun tiloissa tulostetaan iltarastien kartat ja säilytetään seuran arvokkain omaisuus. Kar-

keammalle tavaralle on toinen varasto Muijalan Hiihtomaassa, josta olemme saaneet käyt-

töömme Lohjan Liikuntakeskuksen varastotilan. Lisäksi siirtolavakontti on säilössä Pitkäniemen 

vesilaitoksen alueella. 

Gunnarlan maja  

Hiidenkiertäjät on yksi Gunnarlan maja ry:n jäsenseuroista. Majan hallituksessa ovat olleet seu-

ran edustajina Jarmo Savela ja Reijo Leino. Hiidenkiertäjien jäseniä on osallistunut majan ja 

ympäristön huolto- ja rakennustöihin. 
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2 VALMENNUSJAOSTO 
 

Jaoston kokoonpano 

Hikin valmennusjaoston toimintaan osallistuivat vuonna 2020: 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 
erilaisin kommunikointivälinein. Valmennusjaosto pyrki noudattamaan taloudenpidossa seuran 
budjetin sille antamia raameja. 

Jaoston toiminta 

Kauden 2020 pohjasuunnitelman laadinta aloitettiin syksyllä 2019. Suunnittelussa laadittiin toi-
mintakalenterin runko sekä kartoitettiin urheilijatilannetta. Suunniteltua toimintaa ehdittiin toteut-
taa helmikuuhun 2020 asti, kunnes koronavirusepidemia alkoi ja toiminta oli sopeutettava vallit-
sevaan tilanteeseen. Tätä kirjoittaessa koronavirus on yhä läsnä ja se vaikutti käytännössä koko 
loppuvuoden 2020 ajan jaoston toimintaan. Normaalisti urheilijoille on laadittu seuran kilpailuka-
lenteri, mutta vuonna 2020 osallistuttiin niihin kilpailuihin, joita järjestettiin. Kalenteria ei voitu 
laatia maaliskuun jälkeen enää pitkällä tähtäimellä, sillä epävarmuus toteutuvista kilpailuista oli 
liian suuri.  

Seuran valmentautumistuen piiriin kuuluville urheilijoille laadittiin urheilijasopimukset, joista käy 
ilmi urheilijan vastuut ja oikeudet seuran jäsenenä. Urheilijasopimukset oli ehditty laatia ennen 
koronavirusepidemian alkua. Valmennusjaosto pyrki omalta osaltaan pitämään kiinni tehdyistä 
sopimuksista. 

Kauden 2020 ensimmäinen leiri pidettiin marraskuussa 2019 HiKin 50-vuotisjuhlien yhteydessä 
Lohjalla. Majapaikkana toimi Kisakallion Urheiluopisto ja harjoituksia tehtiin kolmena päivänä 
Lohjan seudulla. Talven aikana järjestettiin viikonloppuleiri tammikuun alussa Lohjalla, jonka ai-
kana hyödynnettiin lumettomat maastot ja seuran laatimat URHEA-harjoitukset. Helmikuun 
alussa pidimme onnistuneen viikonloppuleirin Hangon ja Tammisaaren alueella Helmikuussa 
seuran suunnistajat leireilivät Kalle Liukkosen johdolla Espanjassa Madridin alueella ja kilpaili-
vat Maximus O-meeting-kisoissa. Nämä olivatkin ainoat kansainväliset kilpailut vuoden 2020 ai-
kana, johon osallistuimme. Lisäksi järjestettiin yksittäisiä yhteisharjoituksia. Myös URHEA-urhei-
luakatemian viikoittaiset harjoitukset olivat käytettävissä. Harjoitukset muuttuivat huhtikuun 
alussa omatoimikilpailusarjaksi, johon jokainen URHEA-seura tuotti omat ratansa. Seuran suun-
nistajat saivat osallistua omatoimikisoihin ja vertailla tuloksiaan muiden kanssa. Lohjalla oli ko-
ronatilanteen alkuun asti kuntopiiri maanantaisin Roution koululla.  

Maaliskuun alun jälkeen käytännössä kaikki leiritoiminta loppui. Suunniteltu pääsiäisleiri Parai-
silla ja Ruotsin kevätleiri peruuntuivat kuten myös 10mila, Jukolan ja Venlojen viesti. 

 



 HIIDENKIERTÄJÄT ry VUOSIKERTOMUS 2020 
 

4 
 

 

Kesäkuun alusta alkaen seuran suunnistajat osallistuivat kansallisiin kilpailuihin vallitsevien olo-
suhteiden ja rajoitusten puitteissa. Perinteisenä Jukola-viikonloppuna osallistuttiin Kerava-Sipoo 
Jukola -95:n uudelleenjuoksuun miesten joukkueella. 

Viestiliigaan osallistuttiin aiempia vuosia aktiivisemmin eli miehissä kaikkiin kuuteen osakilpai-
luun ja naisetkin viimeiseen kolmeen osakilpailuun. Liigan lopputuloksissa HiKi 1 oli naisissa 22. 
ja miehissä 15.  

Henkilökohtaisissa kilpailuissa Jenny Patana oli syksyn SM-kisoissa pitkällä matkalla 6., sprin-
tissä 7. ja erikoispitkällä matkalla 3. Miehissä Eemeli Suominen ja Mikko Patana saavuttivat par-
haan tuloksen SM-kisoissa eli tilan 8. SM-sprintissä (Eemeli) ja SM-erikoispitkällä matkalla 
(Mikko).  

SM-viestissä naiset sijoittuivat tilalle 13. ja miehet tilalle 14. 

Vuonna 2020 kansainvälistä kilpailutoimintaa ei järjestetty, eikä näin ollen urheilijoilla ollut mah-
dollisuutta edustaa maajoukkuetta kauden aikana. Vallitsevan tilanteen vuoksi myöskään Valen-
tin, Yulia ja Leonid Novikovilla ei ollut mahdollisuutta käydä Suomessa koko vuoden aikana. Yh-
teydenpito hoidettiin vain erilaisia viestikanavia käyttäen. 

Jaoston tärkeimmät tavoitteet ja saavutukset sekä yhteenveto kauden tuloksista 

Koronavirus vaikutti kauden 2020 toimintaan niin pahasti, että kaikki kaudelle asetetut tavoitteet 
oli sovitettava vallitsevaan tilanteeseen. Lopulta tärkeintä oli antaa edes jonkinlainen mahdolli-
suus seuran urheilijoille harjoitella suunnistusta ja osallistua kilpailuihin. Tässä onnistuttiin aina-
kin kohtuullisesti, mutta kauden tulosten arvioinnissa on syytä ottaa huomioon poikkeuksellisten 
olojen vaikutus ihmisten yleiseen toimintaan ja seura- sekä kilpailutoimintaan osallistumiseen.   

Viestituloksia: 

10mila: peruttu 

SM-sprinttiviesti: ei ollut kauden ohjelmassa 

Venlojen viesti: peruttu 

Jukolan viesti: peruttu 

SM-viesti: naiset 13. ja miehet 14. 

25manna: peruttu ja Halikko-viesti: 7. 

Viestiliigan kokonaispisteet: naiset 22. ja miehet 15. 
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3 KUNTOJAOSTO 

 
Jaoston kokoonpano 

 
Kuntojaoston jäsenet kaudella 2020 olivat Jukka Lahtinen, Jarmo Savela,  Sami Kujala ja 
Markus Saarinen (Pj). Kuntojaoston kokouksia järjestettiin kolme. 

 
HiKi-kuntorastit 

 
HiKi-kuntorastien 41. kausi avattiin vasta 9.6.2020 Gunnarlan majan kartalla keväällä riehuneen 
koronavirus tilanteen takia ja kauden viimeinen tapahtuma oli 17.10.2020 Muijalanharjulla. 
Kevät aloitettiin omatoimirasteilla huhtikuun alussa, joita järjestettiin yhteensä 16 tapahtumaa 
Perinteisiä kuntorasteja järjestettiin vain 20 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 1732 kuntorasteilla, joka on reilu pudotus aikaisempiin vuosiin. 
Omatoimirasteilla kävi hyivn porukkaa. Tarkkaa tietoa ei ole, mutta arviolta n. 800 henkeä. 
Suurimman kävijämäärän kokosi vuonna 2020 Harju liikuntakeskus 189 osallistujaa.  
 
Vuonna 2020 HIKI-rasteilla otettiin Rastilippu palvelu käyttöön ja tulokset julkaistiin ensimmäistä 
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 206 jäsentä. Kasvua 18 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. 

 
Kuntosuunnistuskausi päättyi Ramin rastimailiin 25.10.2020, johon osallistui 32 osanottajaa, 
joka oli täysin sama kuin vuosi aikaisemmin.. 
 
Muut suunnistustapahtumat 

 
Elokuun IltaPrisma-rastien yhteydessä järjestettiin myös kuntosuunnistukset. Ne keräsivät 
yhteensä 20 suunnistajaa. 
 
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.  
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Liikuntakeskuksesta on haettu karttoja n. 15 kertaa. Koulut ovat aktiivisia kiintorastien käyttäjiä.  

 
Harjun MOBO- rastien käyttö oli melko vähäistä. 
 
Laavujen kierros (12-vuosi), jossa Hiidenkiertäjät olivat perinteisesti mukana. Tällä kertaa 

Hiidenkiertäjät olivat järjestämässä ensimmäistä Laavujen kierroksen osatapahtumaa 
Kisakallion Karnaistenkorvessa. Laavujen kierrokset keräsivät koronasta huolimatta 2848 
kävijää ja se sai osallistujilta jälleen kerran positiivista palautetta. 
 
 

4 KILPAILUJAOSTO  
 
Jaoston kokoonpano 
 
Jaostoon kuuluivat Arvo Paulin, Klaus Vänttinen, Petteri Patinen ja Kari Hara (pj.). 
 
Järjestetyt kilpailut 
 
Poikkeuksellisen vuoden takia perinteisiä Prisma-rasteja ei helatorstaina järjestetty. Vuoden 
2021 aikana järjestettiin Prisma-iltapika kilpailut keskiviikko iltana (12.08.2020) Kisakallion 
maastossa. 
 
Kilpailukeskuksena toimi Kisakallion urheiluopisto. Kilpailujohtajana toimi Kari Hara, rata-mesta-
riryhmää johti Jarkko Saarinen.  
Kilpailuihin ilmoittautui 326 suunnistajaa (304 lähti) sekä 20 kuntosuunnistajaa (Kunto 5/4.89km-
13, Kunto 3/3.06 km -7). 
 
Prisma-rastien kisajärjestelyihin osallistui noin 40 talkoolaista. Kisaravintolasta vastasi Kisakal-
lio. 
 
Kartta-asiat 
 
Lohjan Liikuntakeskuksen karttapooli omistaa 2010 alkaen Hiidenkiertäjien ja Länsi-Uudenmaan 
Suunnistajien karttojen oikeudet.  Hiidenkiertäjien edustajina karttapoolissa toimivat Arvo Pau-
lin ja Jari Piirainen. Kartoitussuunnitelma vuodelle 2020 sisälsi Prisma-rasteilla käytettäväksi  
suunnitellun Lintukiiman kartan päivityksen 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 2021 on haettu järjestettäväksi kansalliset Prisma-rastit helatorstaina 13.5.2021 sekä 
SM- pyöräsuunnistuksen keskimatka ja viesti 7.-8.8.2021.  
 
Kalusto 
 
Kilpailujaosto ylläpiti seuran Emit-kalustoa yhdessä kuntojaoston kanssa. Emit-kalusto testattiin 
talven 2020 aikana ennen uuden kauden alkua ja samassa yhteydessä selvitetään uusittavien 
leimasinten sekä Emit-korttien tarve. 
 
 

5 NUORISOJAOSTO 
 
Nuorisojaoston vetovastuussa oli Kari Mamia ja toimintaa pyöritettiin useiden vanhempien ja ak-
tiivisten seuralaisten tuella. Esimerkiksi koko syksyn pyörineissä lamppuharjoituksissa oli upe-
asti joka viikko eri tekijä.  
 
Korona virus vaikutti toimintaan monin tavoin, näkyvimmin kevät- ja Leimausleirien sekä orava-
polkukoulun peruuntumisina sekä omatoimirastien lisääntymisenä. Myös kilpailukausi alkoi ta-
vallista myöhemmin, mutta pääsi vauhtiin syksyllä niin, että kaikki halukkaat pääsivät kilpaile-
maan. 
 
Syksy- ja talviaikaan nuorille järjestettiin suunnistusharjoituksia viikoittain tiistaisin ja usein myös 
viikonloppuisin. Lisäksi nuorten oma salivuoro oli keskiviikkoisin. Kesällä harjoitukset nojautuivat 
HiKi-rasteihin, naapuriseurojen iltarasteihin ja muutamiin omiin harjoituksiin. Innokkaimmat kävi-
jät keräsivät yli 70 harjoituskertaa nimenhuudon mukaan.  
 
Nuoret saavuttivat myös kilpailumenestystä mm. neljällä SM-plaketilla. Lisäksi juniorit kilpailivat 
viesteissä parantaen rutkasti edellisvuosien tuloksia. Seura maksoi kaikki lasten ja nuorten osal-
listumismaksut ja lisenssit. 
 
Nuorten vanhemmat organisoivat Hiidenkiertäjien ensimmäisen some-joulukalenterin seuran 
Facebook-sivuille. Joulukalenterin luukkujen sisältöä tuotti parikymmentä hikiläistä. Sisältö 
koostui tietovisoista, karttapaloista ja muusta suunnistukseen liittyvistä, hauskoista aiheista. Ka-
lenteri sai seuran Facebook-sivuille paljon uusia seuraajia ja satoja kävijöitä. 
 
 

6 HIIDENKIERTÄJIEN VUODEN 2020 PALKITUT 
 
Vuoden naissuunnistaja: Jenny Patana  
 
Vuoden miessuunnistaja: Eemeli Suominen  
 
Vuoden tyttösuunnistaja: Virna Pellikka 
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Vuoden poikasuunnistaja: Hannes Nikkinen 
 
Vuoden Hiidenkiertäjä: Jarkko Saarinen 
 
HiKi pintaan: Reijo Leino 
 
Vuoden ratamestari: Jarkko Saarinen 
 
Vuoden kisälli: Miia Kujala 
 
Nuori tsemppari: Väinö Pellikka, Aapo Kujala, Leo Ekqvist 
 
Aikuisten tsemppari: Olli-Pekka Koistinen 
 
 

7 TALOUS 
 
Talouden näkökulmasta vuosi 2020 oli haasteellinen koronan aiheuttamien toiminnanmuutosten 
vuoksi. Prisma-rastien peruuttaminen keväällä 2020 aikaansai yksinään ainakin 15000 euron 
tulojen menetyksen. Elokuussa järjestetty Prisma-iltapikakilpailu kattoi vain pienen osan kevään 
menetyksistä. Isojen tapahtumien peruuntuminen toi onneksi säästöjä seuralle matkakulujen ja 
ilmoittautumismaksujen jäätyä maksamatta. Toki Napapiiri-Jukolan osallistumismaksut makset-
tiin ja jätettiin kisajärjestäjän haltuun odottamaan vuoden 2021 tapahtumaa.  
 
Iltarastitoiminta päästiin aloittamaan nk. normaalitavalla vasta kesäkuun 2020 alussa. Sitä en-
nen järjestettiin omatoimirasteja, joiden tuotot onneksi kattoivat HiKi-rastien normaalivuoden tu-
loja. Omatoimirasteja jatkettiin HiKi-rastien rinnalla koko kauden ajan ja se lisäsi kuntorastien 
tuloja edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Syyskokouksessa 2019 päätetyt jäsenmaksujen korotukset kompensoivat omalta osaltaan hie-
man vuoden 2020 tulopuolen tappioita. 
 
Hiidenkiertäjät haki OKM:ltä Covid-19 avustusta kattamaan 1.3.-31.5.2020 aikana syntyneitä 
toiminnan taloustappioita. OKM kuitenkin muutti hakuajan jälkeen avustuksen myöntökriteereitä 
(avustusta myönnettiinkin vain palkkakustannuksiin ja toimitilakuluihin) ja näin ollen täysin va-
paaehtoispohjalta toimiva HiKi ei saanut avustusta euroakaan. HiKi teki oikaisupyynnön päätök-
sestä, mutta se ei muuttanut lopputulosta millään tavalla. Hiidenkiertäjissä koettiin monen muun  
vapaaehtoisseuran tavoin, että OKM ”löi päätöksellään tiskirätillä vasten vapaaehtoisten kas-
voja”.  
 
Tilinpäätös osoittaa alijäämää -1.883,26 euroa. Talousarvio vuodelle 2020 oli laadittu alijää-
mäiseksi -11.350 e verran. Tulot jäivät kokonaisuudessaan noin 47.000 e edellisvuotta pienem-
miksi, mutta onneksi myös menot kyettiin pitämään suunnilleen saman verran arvioitua pienem-
pinä. Näin ollen tulos päätyy talousarviota parempaan lopputulokseen. 
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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. Yhdessä muiden seurojen kanssa järjestetyt kilpailut tuottavat taloustulosta kullekin 
seuralle yksin järjestettyjä kisoja vähemmän, mutta onneksi myös kulut jakautuvat järjestäjien 
kesken. Tämä on otettava huomioon tulevaisuuden kisoja järjestettäessä. 
 
Seuran aiempien vuosien ylijäämä kattaa nyt syntyneen pienen alijäämän, mutta jatkossa ta-
voitteena tulee olla menojen ja tulojen tasapaino. Ylijäämää seuralla on onneksi jäljellä noin 
72.000 e.  
 
Kohtuullinen oma pääoma toimii tarvittaessa puskurina huonoina vuosina. Oma pääoma on 
pääosin likvidejä varoja pankkitileillä (vuoden 2020 lopussa pankkitilien saldo oli 49,665.47 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.  
 
Tätä toimintakertomusta 10.3.2021 laadittaessa eletään urheiluseuratoiminnan kannalta todella 
suurten epävarmuuden aikaa koronaviruksen edelleen jyllätessä ja estäessä tapahtumien jär-
jestämisen lähes täysin. Vuoden 2021 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa joudutaankin 
muokkaamaan huomioiden koronaepidemian edelleen aikaansaamat vaikutukset. 


