
HiKi strategia 2021-2025     10.3.2021 

Johtokunnan päivitetty esitys kevätkokoukselle 

 

Hiidenkiertäjät on kaikenikäisten ja -tasoisten suunnistuksen erikoisseura 

Lasten ja nuorten toiminta on seuran jatkuvuuden kivijalka. Nuorista ja heidän vanhemmistaan 

kasvaa kilpailijoita ja aktiivisia seuratoimijoita. Oravapolkukoulujen kautta nuorten sarjoihin ja 

edustustehtäviin aikuisissa ja ikäsarjoissa. Kaikenikäisten kannustaminen mukaan 

kilpailutoimintaan eri tasoille (seuran mestaruus, aluekilpailut, kansalliset, SM- ja muut arvokisat, 

suurviestit). 

 

1. Huippu-urheilumenestys, nuorisotyö ja kuntosuunnistus tasapainossa 

Kaikki osa-alueet tarvitsevat toisiaan ja tukevat myös toisiaan. Huippu-urheilumenestys tuo 

uusia harrastajia lajin pariin ja samalla motivoi myös seuratoimijoita omassa työssään. 

Huipputiimien kokoaminen miehiin ja naisiin. Kuntosuunnistuksen suosion kasvattaminen 

suunnistuskoulujen avulla. Valmentaja-, ohjaaja- ja ratamestarikoulutus säännöllistä. 

Valmennus- ja nuorisoryhmien ohjaus jaettu ja vastuutettu useammalle henkilölle / 

ryhmälle. Aktiivisen nuorisotyön kautta seura tuo uusia nuoria ja heidän vanhempiaan lajin 

pariin sekä kasvattaa seuratoimijoita. Huipulle tähtäävien nuorten valmennuksella 

mahdollistetaan tulevat menestyjät aikuisten sarjoihin. 

 

Mittarit: Suurviestien menestys (Jukola ja Venlat / 10. parhaan joukkoon sijoittuminen), 

SM-menestys (SM-mitali joka vuosi aikuisten sarjassa) 

HiKi-rastien osallistujamäärien palautuminen koronan jälkeen entiselle noin 4500-5000 

suoritusta/vuosi tasolle. 

Aktiivisten nuorten määrän kaksinkertaistaminen seurassa strategiakauden aikana. 
 

2. Kilpailujärjestäjänä maamme ykkösiä 

Prisma-rastit, muut kansalliset kärkitapahtumat, teematapahtumat (Leimaus jne…), jopa 

Jukolan Viesti 2030. Vapaaehtoisrekisteri helpottaa tapahtumien järjestämistä ja 

vastuutehtäviin löydetään uusia henkilöitä. 

 

Mittarit: Prisma-rastien jatkuvuus tulevaisuudessakin helatorstain suurtapahtumana. 

Säännöllisesti myös jokin toinen iso suunnistuksen tapahtuma. Jukolan Viestin 

järjestämisen mahdollisuuksien tutkiminen vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Jäsenrekisterin uusiminen vuoteen 2023 mennessä. 

 

3. Jäsenistölle etuja ja toimintamahdollisuuksia 

Jäsenedut houkuttavat ja tuovat uusia jäseniä seuraan (iltarastiedut, varusteet ja välineet, 

kumppanuusedut, asiantuntijatapahtumat jäsenistölle jne…). Talkoolistat tapahtumiin 

osallistumiseksi ja työtaakan tasaamiseksi. Tapahtumamestari vastaamaan vapaaehtoisista. 

Tapahtumia jäsenistölle myös talven aikana. Aktiivinen viestintä jäsenistölle ja eri 

medioihin. Seuran hallinnossa ja jaostoissa motivoivia toimintamahdollisuuksia halukkaille. 

 



Mittarit: Uusien jäsenetujen kehittäminen ja aktiivinen ylläpito. Tapahtumamestarin 

nimittäminen ylläpitämään vapaaehtoisrekisteriä ja jakamaan talkoovastuita.  

Johtokuntatyöskentelyn uudistaminen ja uusien vastuuhenkilöiden löytäminen uuden 

puheenjohtajan toimesta. 

 

4. Varainhankinta nojaa tapahtumiin, jäsenmaksuihin ja yhteistyökumppanuuksiin 

Laadukkaat ja vetovoimaiset kilpailutapahtumat hyvissä maastoissa ja kartoilla ovat 

varainhankinnan kulmakivi. jäsenmäärän kasvun myötä jäsenmaksutulot kaksinkertaistuvat 

vuoteen 2019 verrattuna. HiKillä vuonna 2022 yhteensä 6-10 kpl 

pääyhteistyökumppaneita, a` 2000-4000 e taloudellinen panos, vastikkeena 

tapahtumayhteistyö, huippu-urheilun ja jäsenasujen näkyvyys, suunnistustapahtumat 

kumppaneille, uusia asiakkaita kumppaneille HiKin kautta. 

HiKin talous on tasapainossa tulojen ja menojen osalta ja oma pääoma selkeästi plussalla. 

 

Mittarit: Karttapoolin kehittäminen yhdessä Lohjan Liikuntakeskuksen kanssa. 

Jäsenmäärän aktiivinen kasvattaminen erityisesti kuntosuunnistuksen avulla. 

Olemassa olevien yhteistyökumppanuuksien uudistaminen (SSO, LUSP, LLK, Kisakallio) ja 

uusien hankkiminen (2-3 kpl uusia vuoden 2022 loppuun mennessä). 

Oman pääoman pitäminen nykytasolla myös tulevaisuudessa. 


