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Vuonna 2021 jatkoimme työtämme 
urheilun hyväksi koronaviruksen 
aiheuttamista muutoksista huoli-

matta. Pääsimme järjestämään tavanomai-
sista massatapahtumistamme vain Helsinki 
City Running Dayta, mutta esimerkiksi 
Toukokuun kilpailut ja Vuosaari Game-
sit järjestimme normaaliin tapaan. Harjoit-
telua pystyimme toteuttamaan ajoittain vain 
poikkeusoloissa viruspandemista johtuen. 
Massatapahtumien peruuttamisella, nuorten 
harjoitusten ajoittaisilla poikkeusjärjestelyillä 
ja pitkän aikavälin suunnittelua haittaavalla 
epävarmuudella on tietysti ollut merkitys 
taloudelliseen tulokseemme.

Urheilullisesti saimme vuonna 2021 
nauttia hienoista hetkistä, kun VU:n Kristian 
Pulli saavutti halli-EM-kilpailuista pronssimi-
talin pituushypystä ja kesällä hypyt kantoivat 
olympialaisissa finaaliin ja 9. sijalle asti. 
Suuri suomalainen yleisurheilija Antti Ruus-

kanen puolestaan päätti menestyksekkään 
uransa tähän kauteen edustettuaan kaksi 
viimeistä vuotta Viipurin Urheilijoita.

SM-tasolla saavutimme jälleen useita 
mitaleja ja nuorten sarjoissa menestystä tuli 
usean lahjakkaan urheilijan voimin. Erik-
seen mainittakoon Karlos Kemppaalan kolme 
Suomen mestaruutta M17-sarjan kestävyys-
juoksumatkoilla.

Helmikuussa seuramme sai uuden johto-
hahmon, kun jo aiemmin seurassa nuoriso-
päällikkönä toiminut Sanna Saarman-Kemppi 
aloitti toiminnanjohtajana. Sanna seuraa teh-
tävässä Timo Ruuhijärveä. Toiminnanjohtaja 
toimii seuran täysipäiväisenä työntekijänä 
vastaten asioiden sujumisesta päivittäisessä 
toiminnassa.

Kilpailujen, tapahtumien ja SM-menes-
tyksen lisäksi VU:n toiminta näkyi lukuisten 
harjoitusryhmien harjoituksina päivästä ja 
viikosta toiseen. Osaava vetäjien ja val-
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mentajien joukko oli myös vuonna 2021 
järjestämässä suuren määrän harjoituksia, 
seurakilpailuja ja muuta ohjattua toimintaa. 
Piirinmestaruusmitaleja saavutettiin suuri 
määrä ja niitä kaikkein tärkeimpiä omia 
ennätyksiä vieläkin enemmän. 

Toimintamme ei olisi mahdollista ilman 
tukea antavia tahoja, joista mainittakoon 
Helsingin kaupungin myöntämä merkittävä 
vuosittainen avustus. Vuoden lopulla saimme 
myös monelta yksityiseltä henkilöiltä ja yri-
tyksiltä lahjoituksia seuralle. Olemme kaikista 
avustuksista ja lahjoituksista hyvin kiitollisia! 
Ilman niitä toimintamme ei olisi tässä laa-
juudessa mahdollista.

Vuoden 2021 aikana seuran hallitus 
kokoontui 11 kertaa viralliseen kokoukseen 
ja 9.6. järjestettiin sääntöjen mukainen 
vuosikokous. Vuosikokous valitsi seuraavalle 
vuodelle puheenjohtajaksi Hannes Alarodun 
ja erovuorossa olleet Ronja Päivärinnan ja 
Kaj Södermanin seuraavalla kaksivuotiskau-
delle hallituksen jäseniksi. Muutoksia ei siis 
tapahtunut hallituksessa vuoden aikana.

Vuoden 2021 aikana seuran 
tehtävissä toimineet

Seuran hallitus 
Hannes Alarotu, puheenjohtaja 
Petteri Joenpolvi, varapuheenjohtaja 
Ronja Päivärinta, sihteeri 
Kaj Söderman 
Tanja Taipale

Muut henkilöt luottamustehtävissä 
Heikki Holmberg, taloustoimikunnan  
puheenjohtaja 
Mikko Kivi, toiminnantarkastaja 
Jorma Koistinen, toiminnantarkastaja
Tero Huuskola, varatoiminnantarkastaja
Lari Valtanen, varatoiminnantarkastaja

Toimihenkilöt 
Timo Ruuhijärvi, toiminnanjohtaja (31.1. 
asti)
Sanna Saarman-Kemppi, toiminnanjohtaja 
(1.2. alkaen)
Mikko Tissari, nuorisopäällikkö (5.7. 
alkaen)

Toiminta muissa yleisurheilun  
luottamustehtävissä
Hannes Alarotu, Helsyn piirin hallituksen 
jäsen



Nuoriso

Lapsia ja nuoria oli vuoden 2021 
aikana toiminnassa kohtuullisesti 
mukana. Lisenssimäärä laski kuiten-

kin jonkin verran koronapandemian vuoksi. 
Juniori- ja nuorisoryhmissämme urheilevien 
lisenssejä oli kauden lopuksi yhteensä 258 
(vuonna 2020 lisenssejä 325).

Nuorisotoimintaa saatiin vietyä mukavasti 
eteenpäin, kun seuraan palkattiin keväällä 
osa-aikanen nuorisopäällikkö. Mikko Tissari 
hoiti tehtävässään monia lasten harjoitteluun 
ja kilpailemiseen liittyviä juoksevia asioita. 

Lasten ja nuorten harjoittelussa oli 
koronapandemiasta aiheutuneita taukoja 
ja olosuhdemuutoksia pitkin vuotta. Myös 
kilpailutoimintaan tuli muutoksia ja eten-

kin hallikaudella kilpailutarjonta oli suppeaa. 
Kesää kohti tilanne kuitenkin helpotti ja 
niin harjoituksia kuin kilpailujakin järjestettiin 
kesäkaudella normaalisti. 

Nuorisotoimintakilpailu

Nuorisotoimintakilpailussa SUL:n jäsen-
seurat kilpailevat paremmuudestaan lasten 
ja nuorten lisenssien määrässä ja piirime-
staruuskisoihin osallistumisessa. Paino on 
siis osallistujamäärissä - ei menestyksessä. 
Kunkin liigan parhaat seurat palkitaan 
300–1800 euron palkinnoilla.
Vuonna 2021 sijoituksemme nuorisotoimint-
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2017 44 25 22 75 24 156 - 306

2018 38 64 2 65 69 151 - 351

2019 23 101 14 90 99 158 - 462

2020* 8 91 18 55 72 203 - 439

2021 28 76 8 60 57 152,5 7,5 361,0

*Vuonna 
2020 nuoriso-
toimintakilpailua 
ei järjestetty 
koronaepide-
mian peruttua 
kisoja monissa 
piireissä. 
**valikoimassa 
vuodesta 
2020 eteen-
päin

VU:n pisteet SUL:n Nuorisotoimintakilpailussa 2017-2021
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Sivun kuva: Tanja Taipale

akilpailussa oli 28. (vuonna 2020 Nuori-
sotoimintakilpailua ei järjestetty, sillä kaikissa 
piireissä ei koronapandemian takiä pystytty 
järjestämään piirimestaruuskipailuja, sijoituk-
semme vuonna 2019 oli 23.).

Harjoittelu

Nuorten harjoittelussa oli koronasta aiheu-
tuvia taukoja sekä olosuhdemuutoksia sekä 
keväällä että syksyllä. Tästä huolimatta 
saimme harjoitustoiminnan pyörimään ja 
myös uusia harrast-
jia saatiin mukaan 
toimintaan.

Pääasialliset 
harjoituspaikat olivat 
edellisvuosien tapaan 
Myllypuron Liikun-
tamylly talvikaudella 
ja Heteniitynkenttä 
Vuosaaressa kesä-
kaudella. Lisäksi 
harjoituspaikkoina 
käytettiin mm. Eläin-
tarhan kenttää sekä 
sisäsuoraa ja kou-
lujen liikuntasaleja. 
Urhea-hallin avau-
duttua Mäkelänrin-
teeseen osa ryhmistä 
on harjoitellut myös täällä ja tavoitteellisesti 
harjoitteleville tarjottiin lisäharjoitusmahdolli-
suuksia huippuolosuhteissa. Urhea-halli on 
osa pääkaupunkiseudun urheiluakatemian, 
Urhean, kampusta, johon on keskitetty pää-
kaupunkiseudun kesä- ja jäälajien resurs-
seja ja olosuhteita.

Talviaikana harjoituksia jouduttiin pitä-
mään ajoittain myös ulkona pandemiati-
lanteen takia, mutta vetäjät ja valmentajat 

ovat osoittaneet hyvää venymistä ja vieneet 
harjoituksia läpi myös tavanomaisesta poi-
keavissa oloissa.

Kesäurheilukoulu

Kesäurheilukoulu järjestettiin kesällä 2021 
ensimmäistä kertaa kahdesti: kesäkuun 
alussa (7.–18.6.) sekä heinä-elokuun 
taitteessa (26.7.–5.8.), eli heti koulujen 
päätyttyä ja juuri ennen koulujen jatkumista 
syksyllä. Osallistujia kesäurheilukouluissa oli 

yhteensä 120 ja koulut järjest-
ettiin kolmella kentällä itäisessä 
Helsingissä: Heteniitynkentällä 
Vuosaaressa, Latokartanossa 
sekä Laajasalossa.

Kesäyleisurheilukoulussa 
lapset liikkuvat arkipäivisin klo 
10–14 ohjatusti ja keskellä 
päivää pidetään lounastauko. 
Koulut työllistävät sekä seuran 
nuoria että erikseen rekrytoituja 
ohjaajia. Saimme edelliskesän 
tavoin kesäyleisurheilukoulua 
varten palkkatukea OP:lta, jonka 
avulla palkkasimme kymmen-
kunta nuorta ohjaajiksi urheilu-
kouluihin.

Kilpailutoiminta

Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan tarjonta 
oli laajaa 2021 ulkokaudella. Hallikaudella 
valtaosa kilpailuista peruttiin koronapan-
demian takia mutta kesää kohden tilanne 
helpotti ja ulkokentillä lapsia nähtiin ahker-
asti kisaamassa.

Kesän piirinmestaruuskilpailuissa osal-
listuminen oli hieman kahta edellisvuotta 
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heikompaa mutta esimerkiksi PM-viesteistä 
nuorisotoimintakilpailuun kerätty pistemäärä 
oli hieman vuotta 2020 suurempi. Toki 
pandemiaa edeltävästä huippuvuodesta 
jäätiin, mutta suunta on ylöspäin. (katso 
Nuorisotoimintakilpailun pistetaulukko sivulla 
7). Piirimestaruuksia VU:laiset keräsivät 
kesän aikana hienot 13.

Pohjola Seuracup kilpailtiin 2020 vuoden 
typistetyn kisan jälleen normaalina kahden 
piirikisan + finaalin kisana. Helsingin piirin 
kummatkin piirikisat järjestettiin kenttäolo-
suhteiden poikkeuksellisesti Vantaan Hiekka-
harjussa. VU:n joukkue keräsi kummassakin 
piirikisassa neljänneksi eniten pisteitä piirin 
seuroista ja yhteistulos 22931 pistettä riitti 
piirikisojen sijalle 21. Tämä riitti hienosti 
C-sarjan 16 joukkueen finaaliin Porin 
Noormarkkuun, jossa VU:n joukkue jäi 
sijalle 15, jonkin verran vajaalla joukku-
eella. Finaalissa C-sarjan finaalin voiton vei 
järjestävä seura Noormarkun Nopsa.

Lasten ja nuorten kesän suurimmat kisat 
Youth Athletics Games järjestettiin Lappeen-
rannassa heinäkuun 23.–25. ja Etelä-Kar-

jalaankin saatiin loistavankokoinen joukkue 
matkaan. Kotiintuomisina oli useita mitaleita 
ja tukku omia ennätyksiä.

Syyskipinät

Syyskipinät järjestettiin syyskuun 18. päivä 
Heteniitynkentällä. Tapahtuma järjestetään 
yhteistyössä Lions Club Helsinki/Soih-
dut kanssa ja osallistuminen on ilmainen. 
Koko perheen tapahtumassa alle 13-vuo-
tiaat pääsevät leikkimielisessä kisailussa 
kokeilemaan eri yleisurheilulajeja ja kaikki 
osallistujat palkitaan osallistujamitalein.

Vanhempaintoimikunta

Nuoriso- ja vanhempaintoimikunta järjesti 
syksyllä vanhempainiltoja, joten toiminta 
palautui näiltä osin melko normaaliksi.
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Huippu-urheilu

Urheilullisia huippuhetkiä vuoden 
aikana olivat Kristian Pullin pituushy-
pyn EM-pronssi Torunin hallime-

staruuskisoissa maaliskuussa suomenennä-
tystuloksella 824 sekä keihäänheittäjä Antti 
Ruuskasen menestyksekkään uran päätös 
VU:n väreissä kaudella 2021.

Uusia huippu-urheilijoitakin seuraan saa-
tiin vuonna 2021, kun pikajuoksijat Tuukka 
Huuskola ja Roope Saarinen sekä pituus-
hyppääjä Kristian Bäck siirtyivät edustamaan 
Viipurin Urheilijoita kaudelle 2021. Ennes-
tään seuraan tulleet Ruuskanen ja Pulli 
saivat näin vahvistusta seuraan huippu-ur-
heilijatiimiin.

Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta 
kaikki ulkokauden SM-kilpailut järjestettiin 
ja hallikaudeltakin peruuntuivat vain pitkien 
heittojen mestaruuskilpailut sekä hallimoniot-
telut. SM-kisoissa menstyksekkäin urheilija 
oli Karlos Kemppaala, joka nappasi peräti 
kolme suomenmestaruutta sekä yhden 
SM-pronssin kauden aikana.

Perinteiset Kalevan malja- ja Seuralii-
ga-pistekilpailut laittoivat Suomen yleisurhei-
luseurat jälleen paremmuusjärjestykseen ja 
Viipurin Urheilijat säilytti asemansa Super-
liigassa ja Kalevan malja -kisassa Suomen 
top-15 seuran joukossa.

Seurojen pistekilpailut

Seuraliigassa seuran sijoitus vuonna 2021 
oli 16., kun se edellisvuonna oli 13. Kun 
Suomen 20 parasta seuraa kilpailee Super-
liigassa, jatkaa VU siis ylimmässä liigassa 
myös kaudella 2022. Seuraliigan pisteet 

muodostuvat ulkoratakauden SM-menestyk-
sestä, 14-vuotiaiden ja sitä vanhempien 
urheilijoiden tulospisteist sekä samanikäisten 
lisenssien määrästä. SUL:n kilpailussa jaka-
mat palkinnot ovat arvoltaan 2000 - 15 
000 euroa.

Sijoituimme vuonna 2021 mittelössä 
Kalevan Maljasta sijalle 14. (2020 sijoitus 
12.) Kalevan Maljan voittaa kalenterivuo-
sittain ulkoratojen Suomen mestaruuskilpai-
luissa eniten SM-pisteitä kerännyt seura 
(16-vuotiaiden ja sitä vanhempien SM-ki-
sat). Kalevan malja -pisteissä näkyi hyvin 
menestyvän nuorten ikäluokan nouseminen 
pisteitä kerryttävään ikään ja edustusurheili-
joiden erinomaiset suoritukset.

Kuva: Jean-Pierre Durand/ZJPD
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2017 19 58 173 7,5 103 341,5

2018 22 20 128 12 101 261

2019 18 28 146 19,5 121 314,5

2020 13 99 178 12,5 149 438,5

2021 16 98 205 5 97 405

VU:n pisteet SUL:n Seuraliigassa 2017–2021
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2017 24 16 0 1 31 0 5 5 0 58

2018 62 2 4 0 5 1 1 7 0 20

2019 50 5 0 0 14 0 0 9 0 28

2020 12 8 12 5 34 0 0 40 0 99

2021 14 7 11 13 21 0 4 42 0 98

VU:n pisteet Kalevan maljassa 2017–2021
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Sivun kuva: Tanja Taipale

SM-kilpailut

SM-kilpailuista VU:n urheilijat saivat vuonna 
2021 yhteensä 19 SM-mitalia (18 
mitalia vuonna 2020), joka kertoo vah-
vasta urheilullisesta onnistumisesta. Karlos 
Kemppaala voitti kolme suomenmestaruutta 
(M17) ja lisäksi yhden prossisen mitalin. 
Kolmeen SM-mitaliin ylsivät Roope Saarinen 
(miehet yleinen) Miina Kilpeläinen (N17) 
ja Miska Koponen sekä kahteen mitaliin 
Iina Rantonen (T15), 
Kristian Bäck (miehet 
yleinen) ja Joel Vuoht-
oniemi (M17).

Jyväskylän SM-halli-
essa helmikuun 20.–21. 
Roope Saarinen kiihdytti 
200 metrin hopealle 
ajalla 21,36. Nuorten 
SM-halliessa Tampe-
reella viikkoa myöhem-
min Miska Koponen 
juoksi ylipitkällä radalla 
800 metrin aikaan 
2.00,42 ja sijoittui sillä 
hopeasijalle.

Ulkokauteen siir-
ryttäessä ilmassa oli 
vielä paljon epävar-
muuttaa, pystytäänkö kilpailuja viemään 
läpi, mutta huolellisella suunnittelulla kaikki 
kesän SM-kisat järjestettiin kilpailukalen-
terin mukaisesti. SM-maantiejuoksut Pyh-
täällä 17.4. avasi ulkokauden ja Karlos 
Kemppaalan SM-mitalitilin mestaruudella 
M17-sarjan 10 km matkalla. Kolmea 
viikkoa myöhemmin Joensuussa juostiin 
maastojuoksun SM-mitaleista ja nyt Aleksi 
Nokkanen juoksi M17-sarjan SM-hopealle. 
N17-sarjan joukkuekisassa VU:n joukkue 
Miina Kilpeläinen, Ronja Orivuori ja Maisa 

Mikkola ylsi hienosti pronssille.
Elokuun 6.–8. kilpailtiin Hyvinkäällä 

16–17-vuotiaiden SM-kilpailut, joista VU:-
laiset toivat peräti seitsemän mitalia. Näistä 
kolme juoksi Karlos Kemppaala voitta-
malla M17-sarjassa sekä 1500 m (aika 
4.11,72) että 3000 m (aika 9.21,26) 
sekä juoksemalla pronssille 800 metrillä 
(aika 1.59,95). Miinä Kilpeläinen nappasi 
N16-sarjan 2000 m esteissä (7.27,42) 
hopeaa ja 1 500 metrillä pronssia 

(4.53,56). Miska Kopo-
nen sijoittui M17-sarjan 400 
metrillä toiseksi ajalla 50,37 
ja suoritus toi Miskalle myös 
paikan nuorten Ruotsi-ottelu 
joukkueeseen 4x400 metrin 
viestijoukkueessa. Joel Vuoh-
toniemi täydensi M17 3000 
metrin VU-dominanssia sijoit-
tumalla Karloksen voittamassa 
juoksussa pronssille ajalla 
9.27,38.

Samaan aikaan Kokkolassa 
järjestetyissä 14–15-vuotiaiden 
SM-kilpailuissa Iina Rantonen 
sijoittui T15-sarjan 300 met-
rin aitajuoksussa kolmanneksi 
ajalla 46,41. Viikkoa myö-
hemmin Turussa järjestetyissä 

19-22-vuotiaiden SM-kisoissa Turussa 
Emilia Tala juoksi N19 3000 metrin 
estekisassa niin ikään kolmanneksi. Iina 
Rantosen kauden toinen SM-mitali tuli pari 
viikkoa ensimmäisen jälkeen, kun hän otteli 
Lohjalla T15-sarjan viisiottelussa pisteet, 
jotka riittivät jälleen prossiseen mitaliin.

Kalevan kisat käytiin Ratinan stadionilla 
Tampereella 26.–29.8. VU:n vahvasta 
huippu-urheilijajoukosta puuttuivat valitet-
tavasti niin pituuden EM-mitalisti Kristian 
Pulli kuin keihäsmestari Antti Ruuskanenkin. 
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Kuva: Tanja Taipale

Takaiskuista huolimatta VU:n urheilijat saa-
vuttivat kisoista kaksi pronssista mitalia, kun 
Roope Saarinen juoksu 200 metrin aikaan 
21,27 ja Kristian Bäck ponnisti pituuden 
kolmanneksi tuloksella 740. Saarinen sijoit-
tui 100 metrillä neljänneksi jääden prons-
sista vain kaksi sadasosaa ajalla 10,64. 
Urheilijoita VU:lla oli mittelemässä kalevalai-
sista mitaleista viisi.

SM-kisakauden päättivät nyt jo kolmatta 
vuotta SM-viestit, jotka juostiin Oulussa 
11.–12.9. Sprintterimme yhdellä pituushyp-
pääjällä vahvistettuna saivat vaihdot koh-
dilleen ja kiisivät miesten pikaviestin kol-
mannelle sijalle ajalla 41,38. Joukkueessa 
juoksivat Kristian Bäck, Tuukka Huuskola, 
Aleksi Kuusinen ja Roope Saarinen. 3x800 
metrin viestissä Joel Vuohtoniemi, Aapeli 

Hatanpää ja Miska Koposen joukkue ylsi 
M17 pronssille.

Kaikki 2021 SM-kilpailujen mitalistit ja 
pistesijoille yltäneet urheilijat on listattuna 
tämän toimintakertomukset lopussa.

EM-pronssia Pullille

Yksi vuoden ehdottomista kohokohdista oli, 
kun Kristian Pulli venyi EM-hallien pituus-
finaalissa SE-lukemiin 824 ja EM-prons-
sille. Karsinnassa 781 hypännyt Pulli syttyi 
kilpailuun kahdella viimeisellä kierroksella, 
kun viidennen kierroksen hyppy 810 nosti 
hänet ensin neljännelle sijalle ja kuudenen 
kierroksen upea ponnistus edelleen kol-
mennaksi. Kun sijotus säilyi kisan loppuun 
saakka, Pulli palkittiin EM-pronssilla.

Ruuskanen päätti upean 
uransa

Antti Ruuskanen oli jo hyvissä ajoin ilmoit-
tanut uransa päättyvän kauteen 2021, 
jolloin hänen tähtäin oli Tokion Olympi-
alaisissa. Vaivojen siivittämänä Ruuskasen 
kausi jäi kuitenkin kolmen kisan mittaiseksi 
ja Tokioon ei miehellä ollut asiaa. Ruuska-
nen voitti urallaan mm. EM-kultaa, oli 
Lontoon Olympialaisissa hopealla ja saavutti 
kolme Kalevan kisa -mestaruutta. Kaksi 
viimeistä kauttaan Ruuskanen edusti Viipu-
rin Urheilijoita. Tampereen Kalevan kisoissa 
Ruuskasta ei yllättäen enää viivalla nähty, 
mutta heittäjä sai Ratinassa ansaitsemansa 
poistumisen kilpa-areenoilta, kun kukituksen 
ja kiitospuheen jälkeen Lassi Etelätalo ja 
Toni Kuusela kantoivat mestarin kultatuolissa 
median eteen.
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Kilpailutoiminta

Kilpailujaoston vastuulla on huolehtia 
VU:n järjestämistä kilpailuista sekä olla 
mukana kilpailuissa, joissa osa kilpai-

lun tapahtumista on VU:n vastuulla. Vaikka 
vuosi 2021 oli poikkeuksellinen koronara-
joituksineen, kilpailutoiminta saatiin seurassa 
pidettyä melko normaalina eikä kilpailujen 
määrä suuresti vähentynyt vuoden aikana. 
Kesäkaudella koronapandemia ei jyllännyt 
täydellä teholla ja myös urheilukentät pysy-
ivät auki läpi kesän.

Sen sijaan alkuvuodesta valtaosa hallikil-
pailuista peruuntui koronapandemiatilanteen 
ja siihen liittyvien rajoitusten takia. Näiden 
lisäksi hoidimme toimitsijavastuita useam-
missa alueen ja piirin aikuisten ja lasten 
kilpailuissa yksittäisten lajien osalta sekä 

mm. Junnuhuipentumien ja Junnuviestien 
järjestelyt yhdessä Helsingin Kisa-Veikkojen 
kanssa.

Toukokuun kisat 30.5.

Keväällä järjestimme perinteiset Tou-
kokuun kisat sunnuntaina 30.5. Eläintarhan 
kentällä. Vuoden 2021 Toukokuun kisat 
olivat järjestyksessään 50., mutta pan-
demiatilanteesta johtuen ei juhlallisuuksia 
järjestetty. Ilmoittautuneita kilpailuun oli yli 
230 ja lajivalikoimassa pyrittiin palvele-
maan mahdollisimman laajaa urheilijajoukkoa 
15-vuotiaista ylöspäin. Kilpailujen yhtey-
dessä järjestettiin myös eteläisen alueen 10 
000 metrin mestaruuskilpailut, joihin osallis-
tui kolmisenkymmentä juoksijaa.

Toukokuussa koronapandemia vaikutti 
vahvasti kilpailutoimintaan ja Toukokuun 
kisoille laadittinkin tarkat ohjeistukset yhteis-
työssä terveysviranomaisten kanssa. Muun 
muassa kaikkien kentälle saapuneiden yhte-
ystiedot ja paikallaolijat kirjattiin, jotta mah-
dollinen taudinjäljitys olisi jälkikäteen hel-
pompaa. Kilpailuihin ei tietojemme mukaan 
jäljitetty yhtään tartuntaketjua, joten järjeste-
lyt olivat siinäkin mielessä onnistuneet.

Käytimme Toukokuun kisoissa ensimmäistä 
kertaa suuremmissa kilpailuissa kilpailuka-
lenterin sähköistä varmistamista. Pienistä 
kangeretuista huolimatta se todettiin toimi-
vaksi ja varmistustapaa tullaan käyttämään 
jatkossakin. Sähköinen varmistus helpottaa 
kansliatoimintojen painetta, kun urheilijoiden 
ei tarvitse asioida kansliassa ja näin ollen 
myös toimitsijatarvetta tällä sektorilla.

Kuva: Tanja Taipale

12
Viipurin Urheililjat

Toimintakertomus 2021



Vuosaari Games 1.8.

Vuosaari Games -kilpailut järjestettiin 1.8. 
Heteniitynkentällä Vuosaaressa. Ilmoittau-
tuneita oli n. 240 ja lajisuorituksia pitkälti 
yli 300 aina 9-vuotiaiden sarjasta ylei-
seen sarjaan saakka. Kilpailuissa nähtiin 
kovatasoiset naisten 1 500 m ja miesten 
3 000 metrin juoksut, joissa voiton veivät 
Konsta Hämäläinen ja Camilla Richardsson, 
jotka myöhemmin elokuussa napsivat Kale-
van kisa -mitaleita.

Seurakisat

Suurempien kisojen lisäksi seurakisoja jär-
jestettiin pitkin kesää.
Seurakisoja järjestettiin vuoden 2021 
aikana kahdet, joista kummatkin Hete-
niitynkentällä Vuosaaressa treeniaikana. 
Seurakisoissa tavoite on tarjota matalan 
kynnyksen kisakokemuksia osallistujille sekä 
kannustaa lapsia osallistumaan muihinkin 
kisoihin. Seurakisoihin osallistuvat kaikki 
treenikerralla paikalla olevat ryhmän ohjaajan 
johdolla. Usein seurakisoihin on osallistunut 
myös aikuisten yleisurheilukoululaiset, jotka 
harjoittelevat lasten kanssa samoilla kent-
tävuoroilla.

Kuva: Tanja Taipale
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Massatapahtumat

Vuoden 2021 massatapahtu-
mat kärsivät koronaviruspandemian 
aiheuttamasta epävarmuudesta edel-

lisvuoden tapaan. Länsiväyläjuoksu siirrettiin 
keväältä ensin pidettäväksi elokuussa, mutta 
lopulta peruutettiin/siirrettiin vuodelle 2022 
vähäisen osallistujamäärän sekä korona-
pandemian vuoksi. Niin ikään Pääkaupunk-
ijuoksu peruutettiin/siirrettiin vuodelle 2022 
vähäisen osallistujamäärän sekä koronapan-
demian vuoksi.

Myös Helsinki City Running Day kärsi 
koronapandemiasta mutta keväältä syksyyn 
siirretty tapahtuma pystyttiin järjestämään 
erityisjärjestelyin pandemiatilanteen hellit-
täessä lokakuun alkuun.

Näin ollen vuoden kolmesta massatapah-
tumasta (Länsiväyläjuoksu, Pääkaupunk-
ijuoksu ja HCRD) vain HCRD pystyttiin 
järjestämään vuonna 2021.

Helsinki City Running Day 3.10. 

Helsinki City Running Day -tapahtuma siirtyi 
keväältä syksyyn koronarajoitusten ollessa 
keväällä vielä liian tiukat suuren massat-
apahtuman järjestämiseksi. Tapahtumapäivä 
muodostui lasten minimaratonista, Helsinki 
City Run -puolimaratonista, Helsinki City 
Marathonista, Helsinki City 5 -tiejuoksusta, 
Helsinki City Doublesta (maraton+puoli-

Kuva: Eino Ansio / Brave Teddy Oy
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maraton) sekä Helsinki City Marathon 
viestistä. Ilmoittautuneita tapahtumaan 
oli 11 300, joka oli reilusti enemmän, 
kuin vuonna 2020 mutta vuoden 2019 
osallistujamäärästä jäätiin vielä kolmisen 
tuhannen osallistujan verran.

Viipurin Urheilijoiden talkoolaisia 
tapahtumassa oli jälleen satakunta ja 
tapahtuma onkin järjestelyiltään yksi vuo-
den suurimmista ponnistuksista. Talkoolaisia 
nähdään vuosittain mm. mitalienjaossa, huol-
topisteiden pystyttämisessä, varustesäilytyksessä 
sekä juoksijamateriaalien jaossa. Tapahtumalla on 
seuralle taloudellisesti suuri merkitys, joten VU on 
sitoutunut tapahtuman kehittämiseen yhdessä muiden 
omistajatahojen kanssa.

Kuvat: Eino Ansio / Brave Teddy Oy
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Markkinointi ja viestintä

Markkinointijaoston tehtävä on edistää 
seuran näkyvyyttä sekä ideoida ja 
alullepanna kokonaan uusia alueval-

tauksia seuran kehittämiseksi. Seuran vies-
tinnästä vastaa toiminnanjohtaja, apunaan 
hallitus ideoi ja kehittää markkinointia.

Markkinointia tehdään perinteisten jaetta-
vien paperimainosten lisäksi yhä enemmän 
sosiaalisessa mediassa. VU on jo usean 
vuoden ajan ollut aktiivinen Facebookissa 
ja Instagramissa. Seuran omat nettisivut 
ovat pitkään olleet tärkeä viestintäkanava ja 
myös massatapahtumilla Länsiväyläjuoksu ja 
Pääkaupunkijuoksu on omat nettisivut, jotka 
toimivat ensisijaisina tiedotuskanavina näiden 
tapahtumien osalta.

Sähköpostitiedottaminen sekä harjoitusryh-
mien omat Whatsapp-ryhmät ovat käytössä 
päivittäin ja toimivat etenkin tilanteissa, 
joissa info halutaan nopeasti perille. Lähe-
tämme jäsenkirjeitä viikoittain sekä joka 
kuun alussa lähetetään kuukausikirje ajan-
kohtaisista asioista.
Sosiaalisen median kanavia käytetään 
monipuolisesti aina lasten harjoituksiin liit-
tyvien tiedotteiden jakamisesta VU:n huip-
pu-urheilijoiden tuloksista uutisointiin ja 
yhteistyökumppaneiden nostamiseksi esille 
kanavissamme.

Uusia yhteistyökumppaneita

Vuoden 2021 loppupuolella seura solmi 
useita uusia kumppanuuksia mm. hieron-
tapalveluja tuottavan yrittäjän sekä fysi-
kaalista hoitoa tarjoavan yrityksen kanssa. 

Myös seuravaatekumppanimme vaihtui 2021 
lopulla ja jatkossa VU:n vaatettaa virallisesti 
Craft.

Niin ikään vuoden 2021 lopulla käynnis-
tettiin kampanja nimikkokumppanien löytä-
miseksi junioriryhmille ja kumppaneita lähti 
mukavasti mukaan jo marras-joulukuussa. 
Projekti jatkuu vuonna 2022 ja tavoite on 
saada kaikille seurassa toimiville junnuryh-
mille oma nimikkokumppani.

Koulujen kautta uusia harrastajia

Koronapandemia on hankaloittanut kou-
luihin jalkautumista viimeiset kaksi vuotta 
mutta seuran tavoitteena on ollut viedä 
yleisurheilua kouluihin mm. iltapäiväkerhojen 
muodossa. Etäkoulu ja rajoitustoimet ovat 
kuitenkin hankaloittaneet tätä ja kouluihin ei 
ole päässyt esittelemään lajia suunnitellusti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntä-
män seuratuen käyttöaikaa onkin pidennetty 
ja myös käyttötarkoitusta hiottu ja pohdittu 
uudelleen, kun alkuperäistä projektisuun-
nitelmaa ei ole voitu toteuttaa. Toivomme 
kuitenkin, että vuonna 2022 voisimme 
jälleen jalkautua kouluihin ja siellä päästä 
liikuttamaan lapsia.
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Talous

Toinen koronavuosi oli seuralle 
ensimmäistäkin vaikeampi. Ilman 
yhteiskunnan ja yksityisten tahojen 

korona-avustuksia ja tukia seura ei olisi 
selvinnyt koska harrastajamäärät pienentyivät 
eikä seuran omia massatapahtumia pystytty 
järjestämään.

Tilikauden kokonaistuotot olivat 134 
810,48 euroa ja kokonaiskulut 216 
630,56 euroa. Tilikauden alijäämä oli 
näin ollen 81 820,08 euroa. Tilikauden 
päättyessä oma pääoma oli laskenut -59 
716,16 euroon edellisvuoden 22 103,92 
eurosta.

Suurin yksittäinen kuluerä vuonna 2021 
oli henkilöstökulut 115 694,44 euroa, joka 
kuitenkin on noin 24 000 euroa vähem-
män, kuin vuonna 2020. Massatoiminnan 
tuotot rajoittuivat vuonna 2021 HCRD:n 
tuottamaan summaan 13 209 euroa ollen 
näin noin 20 000 euroa edellisvuotta pie-
nemmät. Länsiväyläjuoksun ja Pääkaupun-
kijuoksun siirtyessä vuoteen 2022, kaikki 
näihin tapahtumiin liittyvät tuotot ja kulut 
siirtyvät vuodelle 2022. Laskeneet harras-
tajamäärät näkyvät kausi- ja jäsenmaksujen 
pienenemisenä. Nämä tuottivat 64 534,18 
euroa vs. 107 349, 21 euroa vuonna 
2020.

Seura sai Opetus- ja kulttuuriministeri-
öitä seuratukea yhteensä 21 000 euroa 
vuosille 2020–2021. Koronapandemiasta 
johtuen suunniteltua projektia ei kuitenkaan 
ole pystytty kunnolla aloittamaan. Jo saatua 

tukea ei virheellisesti ole siirretty seuraa-
ville tilikausille, mutta tämä oikaistiin vuonna 
2021, mikä heikentää vuoden 2021 
tulosta 21 000 eurolla.

Netvisor-taloushallintaohjelmiston avulla 
taloutta voidaan nyt seurata reaaliaikaisesti 
ja koska ohjelmisto on ollut käytössä jo 
reilu kaksi vuotta, löytyy sieltä nyt myös 
vertailukelpoista dataa ja raportteja.

Talousjaoston puheenjohtaja ei kuluvana 
vuonna kuulunut seuran hallitukseen, mutta 
hänet on kutsuttu jokaiseen hallituksen 
kokoukseen ja osallistuminen näihin on ollut 
aktiivista.

Vuonna 2022 talousnäkymät ovat edel-
lisvuosia paremmat, kun koronapandemia 
näyttää vihdoin hellittävän. Tämä mahdol-
listaa massatapahtumien järjestämisen, jotka 
jättivät loven seuran kassaan vuosina 2020 
ja 2021. Pääkaupunkijuoksussa on aloitettu 
yhteistyö SUL:n juoksutapahtumien kanssa 
ja tämän odotetaan antavan lisäbuustia 
tapahtumalle ja kasvattavan sitä. Las-
ten harrastustoiminnan jälleen vakautuessa 
uusia harrastajia voidaan odottaa toimintaan, 
kun markkinointi saadaan täyteen vauhtiin. 
2022 nuorten SM-hallien, joiden järjeste-
lyistä vastaamme HKV:n kanssa, odotetaan 
tuottavan vähintään 5000 euron voitto 
VU:lle. Jatkossakin avustukset ja tuet ovat 
merkittävä rahanlähde seuralle, ja vuodelle 
2022 Urlus-säätiö on jo myöntänyt 8000 
euron avustuksen VU:lle.
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Kauden palkitut

AIKUISET 
Vuoden Urheilija
Vuoden Hyppääjä, Taavin Malja
Vuoden Heittäjä
Vuoden Kestävyysjuoksija
Ryhtipalkinto, Hannes Sonckin muistopalkinto

Tellen Pytty

NUORET 16-19v 
Nuori Pikajuoksija, Jamaican Pytty
Nuori Keskimatkan Juoksija, Villen Vauhti-
malja
Nuori Kestävyysjuoksija, Päivi Tikkasen 
Malja
Nuori Aituri
Nuori hyppääjä

JUNIORIT 7-15v
Vuoden Juniori
Vuoden Talent
Vuoden Tyttö
Vuoden Poika
Vuoden Kimmoke
Ryhtipalkinto Juniorit

VALMENTAJAT & TUKI
Vuoden Valmentaja
Vuoden Juniorivalmentaja
Vuoden Junioriohjaaja  
Vuoden Toimitsija, Toimitsijan Malja

Kristian Pulli
Kristian Bäck
Antti Ruuskanen
Karlos Kemppala
M 4x100m viestijoukkue: Kristian Bäck, Tuukka 
Huuskola, Aleksi Kuusinen, Roope Saarinen
Roope Saarinen

Miska Koponen
Miina Kilpeläinen

Joel Vuohtonen

Iina Rantonen
Zakaria Sabally

Sara Söderman
Unna Harkio
Senni Pääkkönen
Huang Huyi
Eedla Halonen
Topias Karhu

Juha Väätäinen
Mikko Tissari
Lotta Joenpolvi
Milla Mikkola

Koronasta huolimatta järjestimme kauden päätöstilaisuuden, mutta tällä kertaa pienimuotois-
esti Myllypuron liikuntahallilla, jossa palkittiin kauden menestyjät niin nuorissa kuin aikui-
sissa. Perinteinen joulujuhla Karjalatalolla antaa siis vielä odotuttaa itseään, mutta toivon 
mukaan sitä päästään viettämään taas vuonna 2022.

Vuoden 2021 palkitut VU:laiset
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SM-menestys ja edustukset

Kauden 2021 aikana SM-kilpailuissa kahdeksan tai kuuden parhaan joukkoon sijoittuneet 
urheilijat ja heidän suorituksensa. Kalevan Malja- ja Seuraluokittelukilpailuissa seura saa 
pisteitä miesten ja naisten lajeista kahdeksan parhaan, ja nuorten sarjoissa kuuden par-
haan, joukkoon sijoittuneista urheilijoista.

SM-hallikilpailut, 20.–21.2., Jyväskylä
M 200 m
2. Roope Saarinen 21,36
M 60 m
6. Roope Saarinen 6,85

22-, 19- ja 17-vuotiaiden SM-hallikilpailut, 26.–28.2., Tampere
M17 800 m
2. Miska Koponen 2.00,42
M17 300 m
5. Miska Koponen 36,46
M17 300 m aj
5. Mortti Metsäkoivu 42,65
N17 1500 m
5. Miina Kilpeläinen 4.58,43

SM-tiejuoksut, 17.4., Pyhtää
M17 10 km tiejuoksu
1. Karlos Kemppaala 33.42

SM-maastot, 9.5., Joensuu
M17 4 km maastojuoksu 
2. Aleksi Nokkanen 13.05
N17 maastojuoksu, joukkuekilpailu 
3. Miina Kilpeläinen, Ronja Orivuori, Maisa Mikkola 76 pistettä
M17 4 km maastojuoksu
6. Joel Vuohtoniemi 13.18
N17 4 km maastojuoksu
6. Miina Kilpeläinen 15.11

16-17-vuotiaiden SM-kilpailut, 6.–8.8., Hyvinkää
M17 1500 m
1. Karlos Kemppaala 4.11,72

1

1

2

3

2

2
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M17 3000 m
1. Karlos Kemppaala 9.21,26
N16 2000 m esteet
2. Miina Kilpeläinen 7.27,42
M17 400 m
2. Miska Koponen 50,37
N16 1 500 m
3. Miina Kilpeläinen 4.53,56
M17 800 m
3. Karlos Kemppaala 1.59,95
M17 3000 m
3. Joel Vuohtoniemi 9.27,38
M17 200 m
4. Miska Koponen 22.90
M17 400m aj.
5. Aapeli Hatanpää 56.95
M17 kolmiloikka
6. Zakaria Sabally 13.28

14-15-vuotiaiden SM-kilpailut, 6.–8.8., Kokkola
T15 300 m aj 
3. Iina Rantonen 46,41

19-22 vuotiaiden SM-kilpailut 13.–15.8, Turku
N19 3000 m ej 
3. Emilia Tala 12.10,42

SM-moniottelut 14-15-vuotiaat, 21.–22.8., Lohja
T15 viisiottelu 
3. Iina Rantonen 2348 pistettä

Kalevan Kisat. 26.–29.8. Tampere
M 200 m 
3. Roope Saarinen 21,27
M pituus 
3. Kristian Bäck 740
M 100 m 
4. Roope Saarinen 10.64
M pituus 
5. Eero Haapala 713
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SM-viestit, 11.–12.9., Oulu
M 4x100 m
3. Kristian Bäck, Tuukka Huuskola, Aleksi Kuusinen, Roope Saarinen 41,38
M17 3x800 m
3. Joel Vuohtoniemi, Aapeli Hatanpää, Miska Koponen 6.16,20
M17 4x100 m
5. Mortti Metsäkoivu, Zakaria Sabally, Huiyi Huang, Miska Koponen 44,45
T15 4x80 m aj
5. Iina Rantonen, Amelie Dosseh, Saana Säilä, Jade Oravainen 50,97
N17 4x800 m
6. Ronja Orivuri, Nataliya Rozhnova, Miina Kilpeläinen 7.36,52

Arvokisa- ja maaotteluedustukset

EM-hallit, 4.–7.3., Torun, Puola
M pituus
3. Kristian Pulli 824

Ruotsi-ottelu 4.–5.9., Tukholma
M 200 m 
3. Roope Saarinen 21,30
M 4x100 m 
Roope Saarinen
M17 4x400 m 
Miska Koponen

3

3

3


