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TOIMINTAKERTOMUS 2018 
Jäsenet 
Vuoden	 2018	 aikana	 seuraan	 liittyi	 5	 uutta	 jäsentä	 ja	 erosi	 7	 jäsentä.	 Syinä	 seurasta	 eroamiseen	 olivat	
Lappeenrannasta	 poismuuttaminen	 ja	 triathlonharrastuksen	 vähäisyys.	 Jäsenmäärä	 oli	 vuoden	 2018	
lopussa	 53	 mikä	 oli	 hieman	 enemmän	 kuin	 edellisen	 vuoden	 lopussa.	 Uudet	 triathlonista	 kiinnostuneet	
jäsenet	ovat	 löytäneet	 seuran	 sen	 kotisivujen	 kautta	 tai	 kuulleet	 seurasta	 tutuiltaan	 jotka	ovat	 jo	 seuran	
jäseniä.	 Vuonna	 2018	 seuran	 jäsenet	 osallistuivat	 laajasti	 paikallisiin	 urheilutapahtumiin	 kuin	 myös	
kansallisiin	ja	kansainvälisiin	triathlonkilpailuihin	sekä	ulkomaan	leireille.		

Hallinto 
Seuran	 hallitus	 koostui	 seitsemästä	 jäsenestä:	 Kalle	 Juutilainen	 (puheenjohtaja),	 Jussi	 Puustinen	
(varapuheenjohtaja),	Sanni	Karhu	(sihteeri,	taloudenhoitaja),	Jukka	Kupiainen,	Essi	Maarnela,	Ville	Hirvonen	
ja	Ville	Joskitt.	Syyskuussa	Essi	Maarnela	esitti	eropyyntönsä	seuran	hallituksesta.	Seuran	hallitus	osallistui	
vuoden	 2018	 aikana	 niin	 lajin	 kuin	 myös	 seurayhteistyön	 kehittämiseen	 Etelä-Karjalan	 alueella.	 Vuoden	
aikana	hallitus	järjesti	ja	organisoi	jäsenilleen	erilaisia	yhteisharjoituksia	ja	tapahtumia.		

Triathlonliiton	 lisäksi	 seura	oli	 edustettuna	myös	 Suomen	Pyöräilyunionissa.	 Yhteistyötä	oli	myös	muiden	
alueen	 urheiluseurojen	 kanssa	 josta	 esimerkkinä	Wire	 ry	 ohjaama	 uinnintekniikkakurssi,	 Lappeenrannan	
Pyöräilijöiden	 kanssa	 järjestetyt	 yhteiset	 pyöräilytunnit	 ja	 Raja-Karjalan	 Suunnistajien	 kanssa	 organisoitu	
talvijuoksusarja.	 Yhteistyötä	 on	 kehitetty	 myös	 alueen	 muiden	 toimijoiden	 kanssa	 josta	 esimerkkinä	
yhteistyökumppanuus	 Pyöräliike	 Varustamon	 kanssa.	 Tällä	 tavoin	 on	 voitu	 mahdollistaa	 paremmat	
jäsenedut	seuramme	jäsenille.		

Kokoukset 
Hallitus	 kokoontui	 vuoden	 2018	 aikana	 viisi	 kertaa.	 Seuran	 varsinaisia	 kokouksia	 olivat	 kevätkokous	 ja	
syyskokous	 jotka	 molemmat	 pidettiin	 10.11.2018	 johtuen	 tositteiden	 puuttumisesta	 ja	 tilin	
käyttöoikeuksien	 puutteellisuudesta.	 Kevätkokouksessa	 käytiin	 läpi	 edellisen	 vuoden	 tilinpäätös	 ja	
toimintakertomus	ja	syyskokouksessa	toimintasuunnitelma	ja	budjetti	vuodelle	2019.	Samassa	yhteydessä	
palkittiin	myös	jäsenet,	jotka	olivat	suorittaneet	ensimmäisen	täyden	matkan	kilpailun	ja	SM-mitalistit.	

Talous 
Seuran	 taloudellinen	 tila	 pysyi	 vakaana	 vuonna	 2018	 vaikka	 tilikauden	 tulos	 oli	 1.206,08€	 alijäämäinen.	
Merkittävimpinä	 tulonlähteinä	 olivat	 jäsenmaksut	 (5.100,00€)	 mitkä	 olivat	 hieman	 edellisvuotta	
suuremmat	 ja	 välillisesti	 seuratuotteiden	 myynti	 (4.191,00€).	 Vastaavasti	 suurimpia	 kuluja	 olivat	
seuratuotteiden	 hankinnat	 (5.780,53€)	 ja	 kokouskulut	 (1.139,00€).	 Triathlonliiton	 jäsenmaksut	 olivat	
592,00€	 ja	 Suomen	 Pyöräilyunionin	 jäsenyys	 170,00€.	 Lisäksi	 seura	 hankki	 jäsentensä	 käyttöön	 uuden	
pyörälaukun	(463,39€).		Osa	kuluista	jaksottuivat	edellisille	tilikausille	kuten	vuonna	2017	järjestetyt	uinnin	
tekniikkakurssit	(200,00€),	pikkujoulujen	tilavuokra	(488,60€)	ja	tilinpäätöksen	laatimiskulut	(291,40€).	

Tiedotus 
Seura	 käytti	 yleisinä	 tiedotuskanavinaan	 kotisivuja	 ja	 julkista	WillTri	 -sivua	 Facebookissa	 joiden	 avulla	 on	
pyritty	 tavoittamaan	 seurasta	 kiinnostuneita	 ihmisiä.	 Seura	 uudisti	 kotisivunsa	 vuonna	 2018	 ja	 sivujen	
päivityksestä	 vastasi	 Juhana	 Repo.	 Jäsenille	 suunnatussa	 viestinnässä	 hyödynnettiin	 WillTri	 Training	 -
ryhmää	 Facebookissa	 sekä	 sähköpostia	 jotta	 viestit	 saavuttaisivat	 mahdollisimman	 suuren	 osan	
jäsenistöstä.	Myös	 jäsenet	käyttivät	WillTri	Training	 -ryhmää	aktiivisesti	 ja	 jakoivat	sitä	kautta	 tietoa	mm.	
triathlontapahtumista	ja	yhteisharjoituksista.	
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Harjoitustoiminta 
Seura	 järjesti	 vuonna	 2018	 yhteisharjoituksia	 jäsenilleen	 ja	 tarjosi	 myös	 lajikohtaisia	 harjoitusvuoroja.	
Harjoitustoimintaa	 kehitettiin	 myös	 yhteistyössä	 muiden	 seurojen	 kanssa.	 Tästä	 esimerkkinä	 olivat	 mm.	
seuraavat:	

- Lappeenrannan	pyöräilijöiden	kanssa	ohjatut	 sisäpyöräilytunnit	 kahdesti	 viikossa	 talvikauden	ajan	
OMT-Liikuntakeskus	Lehmuksessa		

- Keväällä	 ja	syksyllä	pidetty	uinnintekniikkakurssi	Lappeenrannan	uimahallilla	 (yht.	10	kertaa)	Wire	
ry:n	ohjaamana	huhti-toukokuussa	ja	marras-joulukuussa	

- Talvijuoksusarja	kerran	kuukaudessa	yhteistyössä	Raja-Karjalan	Suunnistajien	kanssa		
- Kehonhuoltotunnit	Fysioterapia	ja	Valmennus	Elisa	Vauhkosen	ohjaamana	joulukuussa	

Seuran	oma	harjoitustoiminta:	

- Kevään	 ja	 kesän	 aikana	 yhteiset	 avovesi-,	 pyöräily-	 ja	 juoksuharjoitukset	 sekä	
yhdistelmäharjoitukset	

- Syksystä	kevääseen	seuran	viikoittainen	uintivuoro	Lappeenrannan	uimahallissa	
- Vapaavalintaisia	uintiohjelmia	seuran	uintivuorolla	tai	omalla	ajalla	toteutettavaksi	

Lisäksi	seuran	jäsenet	ovat	omatoimisesti	järjestäneet	ja	pyytäneet	osallistumaan	yhteisharjoituksiin.		

Kilpailutoiminta 
Vuonna	2018	seuran	jäseniä	osallistui	laajasti	triathlonkilpailuihin	kuin	myös	muihin	urheilutapahtumiin	niin	
Suomessa	 kuin	 ulkomaillakin.	 Jäsentemme	 aktiivisuutta	 kuvaa	 oheinen	 lista	 jossa	 on	 kuitenkin	 vain	 osa	
tapahtumista:	 LUM	 Saimaa	 puolimaratonilla	 olivat	 Juri	 ja	 Ljudmila	 Lekander,	 Jussi	 Halonen,	 Jukka	
Kupiainen,	Jarkko	Oikarinen,	Konstantin	Pavlov,	Ville	Hirvonen.	Helsinki	City	Run	–tapahtumaan	osallistuivat	
Pia	 Bryggare,	 Sanni	 Karhu	 ja	 Ville	 Tulkki	 ja	 Helsinki	 City	 Maratonille	 Jarkko	 Oikarinen.	 Tuusulanjärvi	
Triathlonissa	olivat	Juho	Peltola,	Sonja	Salin	ja	Jarkko	Oikarinen.	Finntriathlon	Vanajalinnassa	seuraa	edusti	
Emma	 Hietaranta	 ja	 Essi	 Heikkinen	 ja	 Vantaa	 Triathlonissa	 myös	 Emma	 Hietaranta.	 Ensimmäistä	 kertaa	
Suomessa	 järjestettyyn	 Ironman	 70.3	 Lahteen	 osallistui	 Jennimaria	 Jyräs,	 Mikko	 Lähteenkorva,	 Juri	
Lekander,	Ville	Tulkki,	Aki	 ja	Lea	Lottonen.	Paikallisessa	Taipalsaari	Triathlonissa	oli	paljon	seuran	 jäseniä:	
Jari	 Kivelä,	 Tuomas	 Perälä,	 Grigori	 Savustjan,	 Jarkko	 Oikarinen,	 Timo	 Lampi,	 Konstantin	 Pavlov,	 Anna	
Ahlqvist,	Susanna	Uski,	Juri	ja	Ljudmila	Lekander,	Olli	Qvintus,	Jatta	Sederholm	ja	Tuula	Pihlajaniemi.	Kisko	
Triathlon	järjestettiin	samaan	aikaan	ja	siellä	oli	seurasta	Ville	Joskitt.	Finntriathlon	Joroisten	puolimatkalle	
osallistui	Sanni	Karhu,	Jatta	Sederholm,	Ville	Hirvonen,	Timo	Lampi	ja	Tuula	Pihlajaniemi	sekä	pikamatkalle	
Tuomas	 Perälä,	 Jussi	 Puustinen	 ja	 Johanna	 Ukkonen.	 Myös	 Finntriathlon	 Tahkolla	 oli	 laaja	 edustus	
willtriläisiä:	Jukka	Kupiainen	täydellä	matkalla,	Juri	ja	Ljudmila	Lekander,	Mikko	Paalumäki,	Tuomas	Perälä,	
Grigori	Savustjan	puolimatkalla	sekä	Aki	ja	Lea	Lottonen,	Johanna	Ukkonen	ja	Elisa	Vauhkonen	savolaisella	
perusmatkalla.	Finntriathlon	Vierumäellä	oli	perusmatkalla	Ville	Hirvonen,	Sanni	Karhu,	Johanna	Nousiainen	
ja	 Tuomas	 Perälä.	 Helsinki	 City	 Triathlonissa	 Emma	 Hietaranta	 voitti	 hienosti	 oman	 sarjansa	 ja	 seuran	
ensimmäinen	edustusjoukkue	SM-viestissä	sijoittui	sijalle	12.	 joukkueella	Sanni	Karhu,	Pia	Bryggare	 ja	Tiia	
Puurtinen.	 XTerra	 Finlandin	 maastotriathlonissa	 seuraa	 edusti	 Jari	 Kivelä	 ja	 Anna	 Ahlqvist.	 Joutsenon	
Kullervo	 puolimaratonille	 osallistui	 Jarkko	 Oikarinen,	 Ville	 Tulkki,	 Harri	 Haavisto,	 Ville	 Hirvonen,	 Tuomas	
Perälä,	 Timo	 Lampi,	 Juri	 ja	 Ljudmila	 Lekander,	 Aki	 Lottonen,	 Johanna	 Ukkonen.	 Tallinnan	 Ironmanille	
seurasta	osallistui	 Juhana	Repo,	 Jussi	Puustinen,	Ville	Tulkki	 ja	 Jarkko	Oikarinen	 ja	 	Hampurin	 Ironmanille	
Ville	 Joskitt.	 Syksyllä	 Barcelonan	 Ironmanille	 osallistui	 Mikko	 Lähteenkorva	 ja	 Aki	 Lottonen	 sekä	 Turkin	
Ironman	70.3	Sanni	Karhu,	Juri	ja	Ljudmila	Lekander.		



	 	 3	
	
Muut hankkeet 
Seura	 järjesti	 Bioracer	 pyöräily-	 ja	 triathlonasujen	 sovituksen	 ja	 yhteistilauksen	 helmikuussa	 2018.	 Seura	
lunasti	 osan	 asuista	 jotta	 tilaus	 saatiin	 toteutettua	 ja	 uusille	 jäsenille	 olisi	 valmiina	 joitakin	 tuotteita	
varastossa.	 Keväällä	 laskettiin	Myllysaaren	edustalle	uintipoijut	 helpottamaan	avovedessä	 suunnistamista	
aina	syyskuuhun	asti.	Ensimmäiset	rohkeat	uimarit	olivat	Mattilan	montulla	jo	huhtikuun	lopussa.	Keväällä	
ja	 loppukesästä	 seuran	 jäseniä	 osallistui	 perinteiseen	 Kyläpyöräilyyn	 Lappeenrannan	 alueella.	 Seuran	
jäsenet	 osallistuivat	 kesän	 aikana	 viime	 vuotta	 aktiivisemmin	 viikoittaiseen	 Muukon	 tempoajoon	 jossa	
testattiin	 kestävyyttä	 10	 kilometrin	 matkalla.	 Seura	 oli	 myös	 kolmatta	 ja	 toistaiseksi	 viimeistä	 kertaa	
mukana	järjestämässä	X-terra	maastotriathlonkilpailua	Holiday	Club	Saimaalla	syksyllä	2018.	Seura	järjesti	
jäsenilleen	 yhteisen	 illanvieton	 lokakuussa	 varsinaisten	 kokousten	 yhteydessä	 Nordkalkin	 viesrasmajalla	
jossa	 oli	 tarjolla	 myös	 ruokailu.	 Samassa	 yhteydessä	 palkittiin	 myös	 ensimmäisen	 täyden	 matkan	
suorittaneet	 Jussi	 Puustinen,	 Ville	 Joskitt	 ja	 Jarkko	Oikarinen	 sekä	 SM-pronssimitalisti	 Jari	 Kivelä.	 	 Tämän	
lisäksi	seura	muisti	 juniorijäseniään	Pyöräliike	Varustamon	 lahjakortein.	Samassa	tilaisuudessa	 jäsenillä	oli	
mahdollisuus	sovittaa	 ja	hankkia	 itselleen	seuran	Bioracer	 tuotteita	sekä	nähdä	seuralle	hankittu	Sciconin	
pyörälaukku.	Perinteiseen	tapaan	jäsenet	lähtivät	yhteiselle	tapaninpäivän	lenkille	ja	avantouinnille.	


