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YLEISTÄ

Kulunut vuosi oli Hiidenkiertäjien 50. toimintavuosi. Seura toimi neljän jaoston voimin (valmennus-, kilpailu-, nuoriso- ja kuntojaostot). Jaostot järjestivät suunnistustapahtumia ja -toimintaa
eri-ikäisille suunnistuksen harrastajille ja lajiin tutustuville. Hiidenkiertäjissä oli vuonna 2019 noin
270 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä, joista suurin osa toiminnassa mukana olevia aktiivijäseniä. Kilpailulisenssi oli noin 200 seuran jäsenellä. Lähes 800 starttia kauden kilpailuissa tehtiin seuran maksettua jäsenen osanottomaksun.
Hiki:n johtokuntaan v. 2019 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 8 kertaa.
Toiminnantarkastajina toimineet Petteri Patinen (varsinainen) ja Jouko Räty (vara).
Hiidenkiertäjät on vakiinnuttanut paikkansa huippusuunnistusseurana. Seuran vuodesta toiseen
jatkuva menestys Jukolan ja Venlojen viesteissä sekä muissa huippusuunnistustapahtumissa
niin yksilöinä kuin joukkueina osoittaa seurassa tehdyn valmennustyön laadukkuuden. Seuran
urheilijoiden menestyksen hetkiä välitettiin jälleen kotikatsomoihin perinteisten paikallislehden
urheilu-uutisten lisäksi Facebookin ja Twitterin sekä kotisivujen uutispalstan kautta.
Vuosi oli jälleen kovasti talkootyötä vaativa. Usean paljon talkootyötä vaatineen kilpailutapahtuman (Prisma-rastit, SM-pitkät matkat ja alueen Oravapolkuviestit) lisäksi Hiidenkiertäjien jäsenistö osallistui pitkin vuotta ahkerasti ja aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin ja talkoisiin. Mm. 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 lähes kaikki seuran johtokunnan kokoukset. Tiloissa tulostetaan myös kaikki
iltarastien kartat ja säilytetään seuran arvokkain omaisuus. Karkeammalle tavaralle on toinen
varasto Muijalan Hiihtomaassa, josta olemme saaneet käyttöömme Lohjan Liikuntakeskuksen
varastotilan. Hemmolankadun kustannukset ovat noin 4500-5000 e/vuosi. Aiempaan vuokratilaan verrattuna säästöä syntyy ainakin 4000 e/vuosi.
Vuosi 2019 oli seuran strategian neljäs toimeenpanovuosi. Strategian onnistumista arvioidaan
vuosittain lyhyesti kevätkokouksessa ja varsinkin strategiakauden lopussa syksyllä 2020.
Gunnarlan maja
Hiidenkiertäjät on yksi Gunnarlan maja ry:n jäsenseuroista. Majan hallituksessa ovat olleet seuran edustajina Jarmo Savela ja Reijo Leino. Hiidenkiertäjien jäseniä on osallistunut majan ja
ympäristön huolto- ja rakennustöihin.
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HIIDENKIERTÄJÄT 50 VUOTTA

Hiidenkiertäjät ry on perustettu 29.12.1969. Näin ollen vuosi 2019 oli seuran 50-vuotisjuhlavuosi. Jo alun perin päätettiin, että seura juhlii pääosin ”työn merkeissä” jatkaen normaalia ja
jokavuotista seuratoimintaansa.
Juhlavuoteen sisällytettiin useampi juhlavuoden tapahtuma. Prisma-rastit Karjalohjalla helatorstaina oli juhlavuoden ensimmäinen varsinainen tapahtuma. Kilpailujärjestelyt sujuivat hyvin
haastavasta kisakeskuksesta ja pysäköintijärjestelyistä huolimatta.
Toinen juhlavuoden tapahtuma oli alueen Oravapolkuviestin järjestäminen elokuisena arki-iltana
Lohjalla Harjun Urheilukeskuksessa ja Lohjanharjun maastossa. Sää suosi tapahtumaa ja nuoret vieraat huoltajineen viihtyivät kilpailussa hyvin. HiKi satsasi kisajärjestelyihin kunnolla ja siten
sekä laadukas tulospalvelu että kisakuulutus kruunasivat kisaillan.
Kolmas ja suurin tapahtumista oli pitkien matkojen suunnistuksen R1 ja R2 SM-kisat Fiskarissa
syyskuussa. Kaksipäiväisen kisatapahtuman järjesti kolme seuraa hyvässä yhteistyössä. Järjestäjinä toimivat HiKin lisäksi OK Raseborg ja FU-47. HiKin 50-v juhlavuosi tuotiin kisoissa esille
monin eri tavoin.
Neljäs juhlavuoden tapahtumista oli Lohjan Liikuntakeskuksen organisoiman Laavujen Kierros
2019 tapahtumaketjun ensimmäisen osan pääasiallisen järjestämisvastuun kantaminen. Laavujen Kierroksen kohteena oli Talvian Hiidenkirnut Lohjan Taipelassa. Kohde valittiin siksi, että
Hiidenkiertäjät ovat alkujaan saaneet nimensä näistä hiidenkirnuista. 50 vuotta sitten seuran
suunnistajat kävivät yhteislenkeillään juosten kiertämässä ko. kirnut ja siitä seuran nimi sai alkunsa.
Juhlavuoden varsinaista juhlapäivää vietettiin 23.11.2019 Harjulassa Lohjan keskustassa. Samassa talossa on Hiidenkiertäjät alun perin perustettu, joten tapahtumassa oli selvästi aistittavissa ”historian siipien havinaa”. Juhlapäivään sisältyi ensin juhlallinen syyskokous sääntömääräisine asioineen ja ansiomerkkien jakamisineen. Kokoukseen toi Suomen Suunnistusliiton tervehdyksen liiton puheenjohtaja Tuija Soanjärvi. Toinen osa juhlapäivästä piti sisällään virallisen
onnittelujen vastaanoton ja syntymäpäiväkahvit. Suuri joukko seuran ystäviä ja yhteistyökumppaneita toi tilaisuuteen tervehdyksensä monien eri lahjojen kera.
Juhlapäivän kruunasi seuran jäsenistölle Harjulassa järjestetty iltajuhla. Juhlan ohjelmaan kuului
seuran oman väen laatimaa ohjelmaa, lyhyitä puheita, palkitsemisia, mukavaa yhdessäoloa ja
maukas illallinen kakkukahvien kera. Tilaisuudessa esiintyivät Laitisen Rami ja klubiveljet, Atte
Kavonius ja Hikihelmet. Aholan Juhanin laatima seuran historiikki näki päivänvalon tilaisuudessa. Iltajuhlassa palkittiin HiKi 50-v juhlavuoden lasiplaketilla seuran perustajajäseniä ja muuten seurassa erityisen ansiokkaasti toimineita. Illan yksi kohokohta oli, kun Novikovin veljekset
luovuttivat seuralle syntymäpäivälahjaksi ja kiitokseksi Vuokatin MM-suunnistusten kultamitalin.
Juhlapäivän eri tapahtumiin osallistui yhteensä noin 200 henkilöä.
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VALMENNUSJAOSTO

Jaoston kokoonpano
Hikin valmennusjaoston toimintaan osallistuivat vuonna 2019: puheenjohtaja ja edustussuunnistuksen toiminnanjohtaja Ville Luoma, jäsenet, Manne Suominen, Jarkko Saarinen, Kalle Liukkonen ja Pekka Luoma. Matti Viirto toimi aikuissuunnistuksen (+35) yhteyshenkilöinä. Valmennusjaosto suunnitteli ja edisti edustussuunnistuksen toimintaa pienemmissä ja isommissa ryhmissä
tarpeen mukaan jaoston jäsenten kokoontumisissa kilpailuissa, harjoituksissa ja leireillä. Valmennusjaosto pyrki noudattamaan taloudenpidossa seuran budjetin sille antamia raameja.
Jaoston toiminta
Kauden 2019 pohjasuunnitelman laadinta aloitettiin lokakuussa 2018. Suunnittelussa laadittiin
toimintakalenterin runko sekä kartoitettiin urheilijatilannetta. Lisäksi maaliskuussa 2019 laadittiin
seuran kilpailukalenteri, joka ohjaa edustussuunnistajien kilpailuihin osallistumista. Urheilijoille
tiedotettiin myös seuran omista näyttö- ja katsastuskilpailuista. Seuran valmentautumistuen piiriin kuuluville urheilijoille laadittiin urheilijasopimukset, joista käy ilmi urheilijan vastuut ja oikeudet seuran jäsenenä.
Kauden 2019 ensimmäinen leiri pidettiin jo marraskuussa 2018 Lohjalla. Majapaikkana toimi Kisakallion Urheiluopisto ja harjoituksia tehtiin kolmena päivänä Lohjan seudulla. Talven aikana
järjestettiin viikonloppuleiri tammikuussa Lohjalla. Helmi-maaliskuun vaihteessa seuran suunnistajat (10 urheilijaa) leireilivät Portugalissa ja kilpailivat POM- ja NAOM-kilpailuissa. Lisäksi järjestettiin yksittäisiä yhteisharjoituksia. Myös URHEA-urheiluakatemian viikoittaiset harjoitukset
olivat käytettävissä. Lohjalla oli läpi talven kuntopiiri maanantaisin Roution koululla. Maaliskuun
lopussa seuran suunnistajat osallistuivat leirille Ahvenanmaalla. Leiri järjestettiin hyvässä yhteistyössä Angelniemen Ankkurin kanssa.
Kotimainen kilpailukausi alkoi maaliskuun lopussa ja 10mila juostiin Etelä-Ruotsissa 27-28.4.
HiKi osallistui 10milaan 1 naisten ja 1 miesten joukkueella. Kilpailuun valmistautumista vaikeutti
SAS:n lentolakko sekä Tallink-Siljan matkustajalaivan moottoririkko. Lentojen peruuntuminen ja
vaihtoehtoisten reittien etsiminen, jotta kisaan saatiin täydet joukkueet, aiheutti ylimääräisiä kuluja. Naisten joukkue onnistui olosuhteisiin nähden hyvin ja oli kilpailussa 11. Miesten kohtalona
oli hylkäys jo alkuosuuksilla. Kotimaan kevätkausi oli kilpailujen osalta kiireinen (MC-katsastuskilpailuja, Viestiliigaa sekä runsaasti kansallisia kisoja), henkilökohtaisten kisojen lisäksi seuran
suunnistajat osallistuivat SM-sprinttiviestiin Raumalla, josta tuloksena oli 4. tila. Kilpailemisen
ohessa Hiidenkiertäjät leireilivät touko-kesäkuun vaihteessa Kangasalla ja Orivedellä tutustuen
tuleviin Jukola-maastoihin. Jenny Patana, Annika Rihma, Yulia Novikova, Valentin Novikov ja
Tönis Laugesaar edustivat maajoukkueitaan Helsingissä järjestetyssä suunnistuksen maailmancupissa kesäkuun alussa.
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Seuraviestikauden päätavoite oli ehdottomasti Jukolan viesti Kangasalla. HiKin edustusjoukkueet majoittuivat Kallen järjestämässä majoituksessa Hattulassa. Valmennusjaosto kantoi vastuun myös koko seuran joukkueiden huollosta, seurateltan pystytyksestä ja purkamisesta sekä
kuljetuksista Jukola-viikonlopun ajan. HiKin joukkueet saavuttivat Jukolan ja Venlojen viestissä
sijat 15 (J) ja 27 (V). Jukolan osalta sijoitus on kohtalaisen tyydyttävä lähtökohtiin ja terveystilanteeseen nähden, mutta virheettömillä suorituksilla olisi ollut mahdollisuus parempaankin.
Suunnistuksen ensimmäiset maastomatkojen MM-kisat käytiin Norjassa. HiKiä kisoissa edustivat Leonid Novikov (RUS), Valentin Novikov sekä Annika Rihma (EST).
Hiidenkiertäjät osallistui myös muutamiin suunnistuksen Viestiliigan osakilpailuihin. Liigan lopputuloksissa naiset olivat 17. ja miehet 24. kun läheskään kaikkiin osakilpailuihin ei osallistuttu.
Jenny Patana saavutti syksyllä SM-sprintissä pronssia ja ankkuroi naisten joukkueen SM-viestissä neljänneksi. Jenny edusti myös Suomea Kiinassa järjestetyllä suunnistuksen maailmancupin päätöskiertueella.
Jaoston tärkeimmät tavoitteet ja saavutukset
Kaudella 2019 Hiidenkiertäjien tavoitteena oli auttaa seuran urheilijoita kehittymään suunnistajana ja menestymään kauden tärkeimmissä kilpailuissa. Seuraa edustavien urheilijoiden henkilökohtainen menestyminen on myös seuran menestystä. Henkilökohtaisen menestyksen lisäksi
seuran edustustoiminnan tavoitteena oli osallistua parhailla mahdollisilla joukkueilla suunnistuksen suurviesteihin 10milaan, Jukolan/Venlojen viestiin ja SM-viestiin sekä 25mannaan ja saavuttaa niissä menestystä onnistuneiden suoritusten kautta.
Valmennusjaoston yhteenveto kauden tuloksista
Kaudella 2019 Hiidenkiertäjät ei onnistunut saavuttamaan seurana kaikkia niitä kilpailutavoitteita, jotka oli asetettu. Parhaina saavutuksina voidaan pitää SM-viestin naisten sarjan neljättä
sijaa sekä samaa sijaa SM-sprinttiviestissä. Suurviesteissä 10milassa ja Jukolan/Venlojen viestissä tyydyttävät tulokset saavutettiin naisten 10mila-viestissä ja Jukolan viestissä. Seuran urheilijat kärsivät kauden aikana useista loukkaantumisista ja sairasteluista, mikä vaikutti urheilijoiden suorituskykyyn ja siten tuloksiin. Lisäksi harmittavasti sekä 10milan miesten viesti, Jukolan
viestin kakkosjoukkueen suoritus kuten myös 25mannan ykkösjoukkueen kisa päättyi hylkäykseen väärän leiman vuoksi.
Viestituloksia:
10mila: miehet hyl. ja naiset 11.
SM-sprinttiviesti: 4.
Venlojen viesti: 27.
Jukolan viesti: 15.
SM-viesti: naiset 4. ja miehet 17.
25manna: hyl. ja Halikko-viesti: 14.
Viestiliigan kokonaispisteet: naiset 17. ja miehet 24.
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KUNTOJAOSTO

Jaoston kokoonpano
Kuntojaoston jäsenet kaudella 2019 olivat Jukka Lahtinen, Jarmo Savela, Sami Kujala ja
Markus Saarinen (Pj). Kuntojaoston kokouksia järjestettiin kolme.
HiKi-kuntorastit
HiKi-kuntorastien 40. kausi avattiin 16.4.2019 ja kauden viimeinen tapahtuma oli 1.10.2019.
Kuntorasteja järjestettiin perinteiseen tapaan 25 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 4053, joka on 243 suunnistajaa enemmän kuin edellisenä kautena.
Eri henkilöitä oli rasteilla 1016, joka on hieman enemmän edelliseen vuoteen verrattuna.
Suurimman kävijämäärän kokosi Harju 2020 iltarastien ensimmäinen kerta (227 osallistujaa).
Tulokset julkaistiin perinteiseen tapaan seuran verkkosivuilla. 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 188 jäsentä. Kasvua 48 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.
Syksyllä järjestettiin ratamestareille makkaranpaistoa ja saunomista Gunnarlanmajalla Ramin
rastimailin yhteydessä. Kauden päättäjäiset olivat yhdessä seuran muun toiminnan kanssa
seuran 50 vuotis juhlissa.
Muut suunnistustapahtumat
Toukokuun Prisma-rastien yhteydessä järjestettiin myös kuntosuunnistukset. Ne keräsivät
yhteensä 164 suunnistajaa. Ramin Rastimaili keräsi 32 suoritusta. Kauden lopuksi Perttilässä
järjestettyihin Tapaninpäivän kinkunsulatusrasteihin osallistui 198 suunnistajaa. Talvella
järjestettiin korttelirastit 3 kertaa. Osallistujia niissä oli yhteensä 52. 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.
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Laavujen kierros (11-vuosi), jossa Hiidenkiertäjät olivat perinteisesti mukana. Tällä kertaa
Hiidenkiertäjät olivat järjestämässä ensimmäistä Laavujen kierroksen osatapahtumaa Talvian
Hiidenkirnulla Talpelassa. Laavujen kierrokset keräsivät vajaa 4000 kävijää ja se sai osallistujilta
jälleen kerran positiivista palautetta.
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KILPAILUJAOSTO

Jaoston kokoonpano
Jaostoon kuuluivat Sami Levijoki, Arvo Paulin, Klaus Vänttinen, Petteri Patinen ja Kari Hara
(pj.).
Järjestetyt kilpailut
Vuoden 2019 aikana järjestettiin helatorstaina (30.5.19) perinteiset Prisma-rastit Karjalohjalla,
kilpailu oli samalla maailmancup näyttökilpailu, maailmanrankiosakilpailu ja Hiidenkiertäjät ry:n
50-v juhlakilpailu. Suunnistavan Uudenmaan AOV-oravapolkuviestin (ke 14.8.19) Harjulla sekä
SM-pitkän matkan (R1&R2) kilpailut (7-8.9.19) Fiskarissa yhdessä Fiskarin Urheilijat -47 ja OK
Raseborgin kanssa.
Kilpailukeskuksena toimi Pyrkylännummen teollisuusalue Lounais-Lohjalla. Kilpailujohtajana
toimi Kari Hara, rata-mestariryhmää johti Jarkko Saarinen.
Kilpailuihin ilmoittautui 1485 suunnistajaa (1406 lähti) sekä 164 kuntosuunnistajaa (Vaikea 6.0
km -62, Helppo 6.0 km -19, Vaikea 3.0 km -71 ja Helppo 3.0 km -12). Kilpailuissa oli myös H/D
21E – sarjat.
Prisma-rastien kisajärjestelyihin osallistui noin 50 talkoolaista. Kisaravintolasta vastasi Partiolippukunta Nummen 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 2019 sisälsi Prisma-rasteilla käytetyn Pyrkylännummen kartan uudella kartoituksen sekä muiden tarvittavien karttojen päivitykset.
Ratamestarit
Seuralla oli toimintavuoden päättyessä kuusi 1. luokan ratamestaria, kolme 2. luokan ratamestaria, sekä lisäksi noin kaksikymmentä seuraratamestaria, jotka toimivat mm. kuntorasteilla.
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Haetut kilpailut
Vuodelle 2020 on haettu järjestettäväksi kansalliset Prisma-rastit helatorstaina 21.5.2019.
Kalusto
Kilpailujaosto ylläpiti seuran Emit-kalustoa yhdessä kuntojaoston kanssa. Emit-kalusto testattiin
talven 2019 aikana ennen uuden kauden alkua ja samassa yhteydessä selvitetään uusittavien
leimasinten sekä Emit-korttien tarve.
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NUORISOJAOSTO

Vetovastuussa oli Kari Mamia. Nuorisojaoston toimintaan osallistuivat myös Jari Nikkinen ja
Hannu Husu sekä useat muut nuorten vanhemmista.
Nuorille järjestettiin oma harjoitus pääsääntöisesti joka viikko torstaisin ja/tai viikonloppuisin.
Jaosto järjesti retkipäivän Särkänniemisuunnistukseen 18.5. Seura tuki retkeä pienellä summalla.
Leimausleirille Imatralle 3.-6.6. osallistui 17 HiKiläistä, 7 ohjaajaa ja 17 lasta ja nuorta, seura
tuki leirille osallistumista 50% osuudella / osallistuja, 100% / ohjaaja.
Nuorisojaosto hoiti Lohjanharjulla 12.8.2019 AOV:n pääjärjestelyt Kaisa Halmeen johdolla.
Seurasta kasattiin joukkueet alueen oravapolkuviestiin. Omat nuoremme menestyivät viesteissä
mallikkaasti.
Lisäksi juniorit kilpailivat henkilökohtaisissa kilpailuissa. Seura maksoi kaikki lasten ja nuorten
osallistumismaksut.
Talvikauden salivuorot pidettiin keskiviikkoisin, osallistujamäärä harjoituskerralla oli kymmenen
molemmin puolin.
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HIIDENKIERTÄJIEN VUODEN 2019 PALKITUT

Palkitut julkistettiin ja palkinnot jaettiin Hiidenkiertäjien 50-v juhlapäivänä Harjulassa 23.11.2019.
Vuoden naissuunnistaja: Jenny Patana
Vuoden miessuunnistaja: Valentin Novikov

Vuoden tyttösuunnistaja: Saana Nikkinen
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Vuoden poikasuunnistaja: Atte Kavonius
Vuoden Hiidenkiertäjä: Simo Kangasaho
HiKi pintaan: Juhani Ahola
Vuoden ratamestari: Nuorten harjoitus- ja kilpailutoiminnan vetäjät Kari Mamia, Jari Nikkinen,
Hannu Husu
Vuoden kisälli: Kalle Liukkonen
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TALOUS

Talouden näkökulmasta vuosi 2019 oli hieman budjetoitua huonompi. Tilinpäätös osoittaa alijäämää -7.918,61 euroa. Talousarvio vuodelle 2019 oli laadittu alijäämäiseksi -7.450 e verran.
Tulot jäivät kokonaisuudessaan noin 13.000 e arvioitua pienemmiksi, mutta onneksi myös menot kyettiin pitämään suunnilleen saman verran arvioitua pienempinä. Näin ollen tulos päätyy
lähes talousarvion mukaiseen lukuun.
Yhteistyökumppanuuksien hankkiminen on entistä vaikeampaa ja sen vuoksi onnistuneet tapahtumat/kilpailujen järjestäminen sekä toimiva iltarastijärjestelmä ovat HiKin talouden perusta
edelleenkin. Samalla on pystyttävä pitämään kulut kurissa, mutta huippusuunnistuksen toimintaedellytyksiä ei saisi karsia. Muuten emme pysty haluamiamme huippu-urheilutavoitteita saavuttamaan. 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 alijäämän, mutta jatkossa tavoitteena
tulee olla menojen ja tulojen tasapaino. Ylijäämää seuralla on onneksi jäljellä noin 73.500 e.
Kohtuullinen oma pääoma toimii tarvittaessa puskurina huonoina vuosina. Oma pääoma on
pääosin likvidejä varoja pankkitileillä (vuoden 2019 lopussa pankkitilien saldo oli 51.378 e).
Vuoden 2018 lopussa seura hankki oman varaston Koy Lohjan Talliosakkeelta. Varaston kokonaishinta 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 omaisuuseräksi taseen puolelle. Loppuosa kauppahinnasta maksetaan rahoitusvastikkeen kautta. Lainaaika 20 vuotta, korko 1,9%. Seuran kulut varastosta verrattuna aiempaan vuokratilaan ovat nyt
noin 4500 e/vuosi pienemmät.
Tätä toimintakertomusta 15.3.2020 laadittaessa eletään urheiluseuratoiminnan kannalta todella
suurten epävarmuuden aikaa koronaviruksen jyllätessä ja estäessä esim. yli 500 henkilön tapahtumien järjestämisen. Vuoden 2020 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa joudutaankin
muokkaamaan huomioiden koronaepidemian aikaansaamat vaikutukset.

