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Hyvä hiihtoväki, 

Muutaman viime talven aikana on 
ollut miellyttävää todeta, että hiihdolla 
menee monessa mielessä hyvin, myös 
Etelä-Suomessa. Keravan Urheilijoilla 
on ollut tässä nosteessa oma merkit-
tävä roolinsa. Tilanteen taustalla on 
aktiivisten talkoolaisten, hyvien urhei-
lijoiden, tukijoiden ja hiihto-olosuh-
teitten muodostama plus-merkkinen 
yhtälö. Konkreettisena osoituksena 
laadukkaasta toiminnasta Suomen 
Maastohiihto luovutti Keravan Urhei-
lijoiden hiihtojaostolle viime keväänä 
Sinettiseura-tunnuksen. Olemme tästä 
laatuserfikaatista ylpeitä ja haluamme 
jatkossakin ylläpitää Sinetin velvoitta-
maa laatutasoa toimissamme.

Kuten hyvin muistamme, kahtena 
edellistalvena meitä on hellitty poikke-
uksellisen runsaslumisilla olosuhteil-
la. Näihin talviin olimme varautuneet 
myös kesän yli säilötyn lumen avulla, 
jälkikäteen todettuna suotta. Viime 
talvena erinomainen yhteistyökump-
panimme Keravan kaupunki teki mer-
kittävän investoinnin ja hankki nyky-
aikaista lumitykkikalustoa. Kesän yli 
lunta ei enää ryhdytty säilömään vaan 
nyt luotetaan alkukauden pakkasjak-
soon. Sen aikana uudella kalustolla on 
tarkoitus tykittää lunta varastoon lop-
putalveksi, mahdollisen lauhan jakson 
varallekin. Tästä kalustoinvestoinnista, 
latu-urien hyvästä hoidosta ja muusta-
kin avusta haluan lausua Keravan Kau-
punkitekniikan puisto- osastolle lämpi-
mät kiitokset. 

Kiitokset kuuluvat myös kaikille niil-
le talkoolaisille, jotka panoksellaan 
ovat olleet luomassa olosuhteita hiih-
don hyväksi. Tätä tukea ja jäsenistön 
talkoohenkeä tarvitaan myös tänä tal-
vena, jotta voidaan varmistaa lumiset 
puitteet epävarmoissa lumiolosuhteis-
sa. Toivotaan kuitenkin, että vanhan 
kansan sanonta ”ei kahta ilman kol-
matta” osoittautuisi oikeaksi ja voisim-
me jälleen nauttia myös luomulumeen 
tehdyistä hiihtourista. 

Lumiset talvet ovat näkyneet myös har-
rastajien määrässä. Keravan Urheilijoi-
den järjestämään lasten hiihtokouluun 
osallistui viime talvena lähes sata lasta. 
Se on huikea määrä. Huikea oli myös 
tunnelma lumisessa Keinukalliossa 
lasten leikkiessä sukset jalassa erilaisia 

Puheenjohtajan tervehdys
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tekniikkaleikkejä tai kisaillessa OP-
cupin sijoituksista. Toivottavasti mah-
dollisimman moni näistä lapsista sai 
niin vahvan hiihtokärpäsen pureman, 
että löytävät laduille läpi elämänsä. 
Lasten hiihtokoulun ohella kokeiltiin 
hiihtokoulun järjestämistä myös aikui-
sille. Kysyntää tälle oli sopivasti ja 
kokemukset rohkaisevia. Niinpä tänä-
kin talvena Keravan Urheilijat järjestää 
hiihtokoulun sekä lapsille että aikuisil-
le. Ladulla tavataan!

Kilpailutoiminta on tärkeä osa hiih-
toseuran toimintaa. KeU:n panos oli 
tälläkin saralla vahva. Menestynein 
hiihtäjämme Turo Sipilä voitti viime 
talvena kaikki käymänsä oman ikä-
luokan kilpailut, kruunuina mestaruu-
det Hopeasompafinaaleissa ja Koulu-

liikuntaliiton mestaruuskilpailuissa. 
Myös 14-vuotisten poikien viestitroik-
ka (Tuomas Säteri, Turo ja Tuomas 
Heikkilä) HS-hopeamitaleineen sekä 
Ville Säterin vahva talvi ansaitsevat 
erityismaininnan. Tässä yhteydessä 
vielä kerran lämpimät onnittelut kai-
kille muillekin KeU:n kilpahiihtäjille, 
jotka viime kaudella olette saavuttaneet 
menestystä eri tasoilla. Hyvin sujuneen 
kesäkauden jälkeen edessä on taas kil-
pailukausi ja tilin tekemisen paikka. 
Laitetaan monot syönnilleen ja lankut 
liitämään! 

Lumista ja elämysrikasta hiihtokautta 
toivottaen,

Olli Lampinen
Hiihtojaoston puheenjohtaja

Hiihtojaoston lasten ja nuorten toiminta on laadukasta. Nuori Suomi -sinetti on siitä 
osoitus. Kuva: Olli Lampinen
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Hiihtojaoston yhteystietoja

Olli Lampinen Jaoston puheenjohtaja
nina.lampinen@pp.inet.fi, 0400 844 918
  
Tuomas Turunen Varapuheenjohtaja, päävalmentaja
turunen.tuomas@netti.fi, 041 4349332

Markus Airila Tiedottaja, taloudenhoitaja ja aikuisten hiihtokoulun vastuuvetäjä
markus.airila@kotiportti.fi, 050 3658905

Mari Siren-Koskinen Lasten hiihtokoulun vastuuvetäjä
mari.sirenkoskinen@gmail.com, 050 4387877

Tuomo Säteri Ilmoittaa seuran hiihtäjät kilpailuihin, KeUn edustaja 
Uudenmaan Hiihdon johtokunnassa 
tuomo.sateri@luukku.com, 050 5758703

Ulla Leppänen Kahviotoiminnan vastuuhenkilö
ulla.leppanen@kolumbus.fi, 040 5966908

www.keravanurheilijat.fi/hiihto        hiihto@keravanurheilijat.fi
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Hiihdon tapahtumat kaudella 2011–2012

Hiihtokoulut
Energia-hiihtokoulu 5-10-vuotiaille maanantaisin 9.1.2012 lähtien lumiti-
lanteen mukaan Keinukallion hiihtokeskuksessa klo 18.00 - 19.00. Ilmoit-
tautumiset hiihtokouluun osoitteessa www.keravanurheilijat.fi/hiihto.
Hiihtokoulu sisältää pakollisen Ski-passin. 
Lisätietoja: Mari Siren-Koskinen, 050–4387877

Aikuisten vapaan hiihtotavan hiihtokoulu järjestetään joulu- ja tammikuun 
aikana Keinukallion hiihtokeskuksessa. Ilmoittautumiset hiihtokouluun 
osoitteessa www.keravanurheilijat.fi/hiihto. Hiihtokoulu sisältää Ski-pas-
sin sekä väline- ja huoltokoulutuksen. 
Lisätietoja: Markus Airila, 050–3658905

Hiihtovalmennus
Hiihdon yhteisharjoitukset erillisen ohjelman mukaan: 
www.keravanurheilijat.fi/hiihto. 
Hiihdon tekniikkaharjoitukset lumitilanteen mukaan Keinukallion hiihto-
keskuksessa
Lisätietoja: Tuomas Turunen, 041–4349332

Kilpailut
Keinukallion tykkihiihdot (Ranking) 18.12.2011 klo 11.00 alkaen

Osuuspankki - CUP kilpailut, Keinukalliolla 
ke 18.01 Perinteinen
ke 01.02 Vapaa
ke 15.02 Perinteinen
ke 07.03 Vapaa, KeUn mestaruuskilpailut
Kilpailut alkavat klo 18.30

Perheviesti (vapaa) 14.3.2012 Keinukalliolla klo 18 alkaen

Lisätietoja kilpailuista: Tuomas Turunen, 041–4349332
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Päävalmentajan katsaus: 
Lumi ratkaisee

Uusi hiihtokausi on alkanut, vaikka 
kauden alku näyttää tätä juttua kirjoitta-
essani hyvin heikolta poikkeuksellisen 
lämpimän sään vuoksi. Etelä-Suomessa 
tämä ei ole uutta vaikka kahtena edel-
lisenä vuotena talvi on tullut ajoissa. 

Se on kuitenkin poikkeuksellista, että 
pohjoisen hiihtokeskukset ovat vail-
la latuja ja monet sadat hiihtäjät ovat 
sijoittuneet muutamaan paikkaan, jossa 
parin kilometrin mittaiset ladut on saatu 
kuntoon tykkilumen voimin. Suurim-
maksi osaksi on jouduttu turvautumaan 
viime talvena säilöttyyn lumeen, jonka 
tykittäminen kevättalvella varmasti 
tuntui hullun hommalta. 

Nämä hulluudet ovat kuitenkin pelas-
taneet hiihtäjien alkukauden harjoitte-
lun. Toivottavasti lunta tai vähintään 
pakkasta lumen tykitystä varten alkai-
si vähitellen tulla, jotta viime vuosien 
aiheuttama hiihtobuumi saisi jatkoa ja 
päästäisiin tekemään sitä olennaisinta, 
jota varten on jo useita kuukausia val-
mistauduttu. 

Laatu korvaa määrän 
Viime talvi taas oli poikkeuksellinen 
siltä osin, että lunta tuli ajoissa ja sitä 
riitti varmasti. Ennen tämän kauden 
analyyseja on hyvä vielä kerrata tuon 
lumisen talven kohokohdat läpi. Kera-
van Urheilijat nousi usean vuoden 
tauon jälkeen Uudenmaan parhaaksi 
hiihtoseuraksi. Tämä on suurimmak-
si osaksi hyvän nuorisotyön tulosta. 

Hyvän nuorisotyön vuoksi ansaitsim-
me kauden päätteeksi Nuoren Suomen 
sinetin ja kuten puheenjohtaja omassa 
kirjoituksessaan mainitsi, niin olemme 
siitä ylpeitä sekä yritämme parhaam-
me mukaan olla myös sinetin arvoinen 
hiihtoseura. 

Nuoret hiihtäjämme pärjäsivät myös 
erinomaisesti kilpaladuilla. Omasta 
mielestäni maakuntaviesti on hyvä mit-
tari seuravertailussa ja tämän vuoksi 
olen erittäin tyytyväinen, että nuorten 
joukkueemme otti niin sanotusti jälleen 
omansa ja vei viestin voiton. Kauden 
suurimmat meriitit tulivat kuitenkin 
Vuokatin Hopeasomman loppukilpai-
luista. Viiden hengen hiihtäjäjoukku-
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eemme palasi kotiin mukanaan mais-
tuva mitalisaalis. Henkilökohtaisissa 
kilpailuissa Turon voitto M14 sarjassa 
oli loistava suoritus, jota ei voi kuin 
ylistää, mutta myös Tuomas Heikki-
län palkintosija M13 sarjassa on kun-
nioitettava sijoitus. Toisen kisapäivän 
viestimitali M14 sarjassa kuitenkin 
kruunasi kilpailut meidän osalta lopul-
lisesti. Olin itse molempina kisapäivinä 
Keinukallion laduilla ja odottelin her-
mostuneena tietoja tuloksista ja tieto-
jen tultua oli pakko ottaa hetki henkeä 
ennen lenkkien jatkamista. HS-kisojen 
voitto, kun ei ole jokavuotista herkkua 
ja edellisestä viestimitalistakin oli ehti-
nyt kulua jo lähes kymmenen vuotta.

Toinen mainittava kisaviikonloppu on 
Hollolan nuorten SM-kilpailut. Näis-
säkin kisoissa KeUlla oli viisihenkinen 
joukkue, joka otti neljä palkintosijaa. 
Tero Turunen oli vapaan kilpailujen 14. 
ja perinteisellä kymmenes M23 sarjas-
sa. Ville Säteri puolestaan hiihti perin-
teisellä sijalle 13 M17 sarjassa ja Meri 
Sipilä vapaalla sijalle 15 N23 sarjassa. 
Näiden kilpailujen lisäksi, kun otetaan 
vielä huomioon esimerkiksi Turon 
KLL-voitto, Villen SM-sprintin 12. sija 
ja Teron hyvä hiihto Viron Skandinavia 
Cupissa, niin voin jälleen hieman ylpe-
änä todeta, että KeUn hiihtäjämäärä ei 
ole hiihdon suurseuroihin verrattuna 
iso, mutta laatu korvaa määrän.  

Tulevan kauden ”varmat” 
ennusteet
Milloinkaan ei pitäisi henkseleitä pau-
kutellen ennustaa tulevien kilpailujen 
tuloksia, mutta olen seurannut tarkasti 
hiihtäjiemme harjoittelua ja uskallan 

antaa tälle kaudelle muutaman ”var-
man” ennusteen. Turo on jälleen kun-
nossa ja kova pala koko valtakunnan 
samanikäisille hiihtäjille. Tällä kaudel-
la kuitenkin kohtaa voittajansa ainakin 
yhdessä kilpailussa. Ville nostaa taso-
aan ja vakiinnuttaa paikkansa kärki 
kymmenikössä SM-tasolla. Teron nor-
maalimatkojen hiihtovauhti paranee 
lähes minuutilla, yltää SM-sprintissä 
vähintään B-finaaliin ja taistelee kan-
sallisen ryhmän paikasta sprinttiin 
kotimaassa käytävissä mc-kisoissa. 
Näiden lisäksi kesän testit ja harjoituk-
set ennustelevat, että useat HS-ikäiset 
hiihtäjät tulevat nostamaan tasoaan sel-
keästi.

Yhtenäinen Keravan 
Urheilijat
Tason nosto ei ole itsestään selvyys eikä 
menestyminen ole välttämätön, mutta 
tavoitteena on, että Keravan Urheilijat 
pystyy paremmin tukemaan urheilijoi-
ta heidän tavoitteissaan. Hiihtäjäpolun 
alku on lasten Energia-hiihtokoulu, 
joka tällä hetkellä toimii mielestäni erit-
täin hyvin hiihtäjien kasvattajana. Sitä 
kautta on mahdollista nousta tekniikka-
harjoitusryhmiin ja päästä edustamaan 
seuraa viesteihin sekä saada kannustus-
ta lähteä kokeilemaan vauhtia muihin 
kilpailuihin. Osuuspankki-cupin kil-
pailut antavat lisäksi mahdollisuuden 
ottaa väliaskeleet ennen kansallisia 
kilpailuja. Tälle ja tuleville kausille 
valmennusta on tehostettu mm. kahden 
uuden ohjaajan siirryttyä liiton val-
mentajakoulutukseen. Harjoitusleirejä 
ja valmennussopimushiihtäjien tukea 
on pyritty nostamaan mahdollisuuksien 
mukaan. Jaostojen välisenä yhteistyönä 
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on myös lanseerattu ns. urheilijakoulu, 
joka on tarjonnut yhteisiä harjoituksia 
syyskauden ajan viisi kertaa viikossa, 
kaksi nuorten harjoitusleiriä sekä ter-
veystarkastuspalveluja seuran tuella. 
Olen vakaasti sitä mieltä, että jaosto-
jen välinen vahva yhteistyö on oikea 
suunta koko seuran kehitystyössä, 
mutta etenkin nuoriso- ja valmennus-
työssä. Suunnitelmissa onkin seuran 
organisaation muutos, joka tulevaisuu-
dessa tulee vahvistamaan koko seuran 
valmennusta ja takaamaan paremman 
tuen kaikille seuran urheilijoille. Tälle 
hiihtokaudelle emme ehdi saada näky-
viä muutoksia aikaiseksi, mutta toivot-

tavasti jo vuoden päästä uudet tuulet 
tuovat lisää positiivista virettä.  

Omasta puolestani haluan kiittää kaik-
kia yhteistyökumppaneita ja tukijoi-
tamme. Tuellanne voimme edelleen 
ylläpitää sekä kehittää täysin talkoo-
voimin toimivaa laadukasta seuratyö-
tämme. Kiitos!

Tuomas Turunen
Päävalmentaja    

Rullahiihtotreeniä päävalmentajan ohjauksessa. Kuva: Olli Lampinen
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Palvelemme teitä hiihtokaudella laadukkailla hiihto- yms. 
liikuntavälineillä latu-uran välittömässä läheisyydessä 
Keinukallion ulkoilukeskuksessa ma, ke, to klo 16–20 sekä la 
ja su klo 11–16. Suksihuoltomme auttaa niin kilpa, kuin 
kuntopuolen voiteluasioissa ja nettikauppamme on auki 24h 

  www.vksport.fi      
                                     Tervetuloa             
VKSPORT OY Keinukalliontie 123 Kerava p.040–565 8207 
                 
 
 
 

 
 
  Salomon, Karhu ja Atomic tyytyväisyys/vaihtotakuu sukset 
        OneWay ja Vauhti sauvat sekä hiihtokäsineet 
                 Salomon hiihtokengät ja jalkineet 
                 Vauhti voiteet ja Garmin mittarit  
     Suunto kompassit ja Icebug suunnistuskengät yms. 
      KeUn Noname hiihtoasusteet 
 
Tule kokeilemaan testisuksipalveluamme ja löydä sitä kautta 
itsellesi sopivat välineet. Tiedustelut: Risto p. 040–565 8207 

www.vksport.fi 
Tervetuloa 

VKSPORT OY Keinukalliontie 123 Kerava 
 

 VK-Sport tarjoaa osaavan voitelupalvelun hiihtokoululaisille Osuuspankki 
Cupin osakilpailuihin ja KeUn mestaruushiihtoihin. Jätä sukset maanantaina 
hiihtokoulun jälkeen liikkeeseen ja nouda saapuessasi kilpailupaikalle kes-
kiviikkona. Voitelupalvelun hinta on 10 €/kerta tai 20 €/sarja (sarja sisältää 4 
kilpailua). Tiedustelut: Risto Kurki.
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SM-kilpailut 2012
Yleinen sarja

Kaudella 2011 - 2012 ei ole SM-kiintiöitä.

Keuruu 27.-29.1.2012
pe: M, N prologi 3,3 km (p) 
la: M 15 km (v), N 10 km (v), lähtöjärjestys prologin perusteella 
su: M, N sprinttiviesti (v)
 
Imatra 23.-25.3.2012
pe: M, N sprintti (p) 
la: M 4 x 10 km (2p+2v), N 3 x 5 km (1p+2v) 
su: M 50 km (p), N 30 km (p), väliaikalähtö

Nuorten sarjat

Valkeakoski 22.1.2012
su: M20 10(P) / 10(V), N20 5(P) / 5(V)

Kitee 4.-5.2.2012
la: M23, 20, 18, 17 10 (P), N23, 20, 18, 17 5 (P) 
su: M23, 20, 18, 17 15 (V), N23, 20, 18, 17 10 (V)

Kotka 10.-11.3.2012
la: M20 3 x 5, M18 3 x 5, N20, 18 3 x 3,3 (1P + 2V) 
su: M20 30, M18, 17 20 (P), N20 20, N18, 17 15 (P) yhteislähtö

Hopeasompa

Valkeakoski 25.-26.2.2012
la: M16 8 (P), M15, 14 5 (P), M13 3 (P), N16, 15 5 (P), N14, 13 3 (P) 
su: M16 3 x 5 (1P+2V), M14 3 x 3 (1P+2V), N16 3 x 3 (1P+2V), N14 3 x 3 
(1P+2V)

Kilpailut kaudella 2011-2012
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Nuorten SM-sprintti / KLL

Kemi 17.-18.3.2012
la: M, N 20, 18, 16 sprintti (V) 
su: M20, 18, 17, 16 5 (V), M15, 14 3 (V), N20, 18, 17, 16, 15, 14 3 (V)

Veteraanit

Vihti 10.–12.2.2012
pe: M 3 x 5 yhteisikä väh. 120 v., M 3 x 5 yhteisikä väh. 150 v,, M 3 x 3 yhteisikä 
väh. 180 v., N 3 x 3 yhteisikä väh. 120 v. (1P +  2V) 
la: M35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 10 (P), M75 5 (P), N35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 
70, 75 5 (P) väliaikalähtö 
su: M35, 40, 45, 50 15 (V), M55, 60, 65, 70 10 (V), M75 5 (V), N35, 40, 45, 50 10 
(V), N55, 60, 65, 70, 75 5 (V) yhteislähtö

Maastohiihdon Suomen Cup

1. Vuokatti 29.–30.10.2011 
la: sprintti P 
su: viestit N 3 x3 km, M 3 x 5 km V 

2. Vantaa 14.–15.1.2012
la: sprintti V 
su: N 5 km V, M 10 km V 

3. Keuruu 27.–29.1.2012 
SM-kilpailujen yhteydessä 

4. Imatra 23.3–25.3.2012 
SM-kilpailuiden yhteydessä 

5. Ruka 14.–15.4.2012 
la: N 3 x 5 km, M 3 x 10 km P 
su: yhteislähtö N 10 km, M 20 km V 
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Aluekilpailut

Lohja 15.1.2012
Alueenmestaruus sprintti, V
Hartola 18.2.2012
Alueenmestaruus normaalimatkat ja HS-aluekilpailu, P
Hartola 19.2.2012
Alueenmestaruus viesti ja HS-alueviesti, P+V
Vantaa 25.3.2012
Alueenmestaruus pitkät matkat, V

Maakuntaviesti
Porvoo 6.1.2012
Sarja A: Yleinen 
Sarja B: Nuoret
Sarja C: Veteraanit
Sarja D: puulaakijoukkueet
                      
Huom! Ns.puulaakijoukkueet muodostaa neljä hiihtäjää (naisia ja/tai miehiä). Ei 
lisenssihiihtäjiä
 
Uudenmaan piirin kansalliset kilpailut

18.12.2011 III Keinukallion tykkihiihdot Rank, Keravan Urheilijat V
14.1.2012 48. Vihdin hiihdot Rank, Vihdin Viesti P
4.2.2012 Mäntsälä hiihto, Mäntsälän Urheilijat P
5.2.2012 XV Hyvinkää hiihto Massahiihto, Hyvinkään hiihtoseura P
5.2.2012 XXX Nurmijärvi hiihto Rank, Nurmijärven hiihtoseura P
26.2.2012 33. Janakkalan Talvikisat Rank, Jana-Pato-Sarastus V
3.3.2012 53. Erkylän hiihdot, Hyvinkään hiihtäjät V
10.3.2012 Rajamäki-Hiihto, Rajamäen Kehitys P
11.3.2012 XI Keräkankare hiihto, Pusulan Urheilijat V

Lisätietoja kansallisista ja piirikunnallisista kilpailuista löytyy Uudenmaan hiihto 
ry:n nettisivuilta sekä osoitteesta www.hiihtokalenteri.fi.
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Yhteistyössä 
 

 
 

Noname toimittaa Keravan Urheilijoiden hiihtoasut.  
Tutustu asuvalikoimaan seuran internet-sivuilla. 

KeUn joukkue voitti nuorten sarjan maakuntaviestissä 2011. Kuva: Olli Lampinen



 III Keinukallion 
tykkihiihdot 

Sarjat ja matkat: 

Myl,M20,M18 10 km, M16 5 km, M14 5 km, M12 3 km, M10 2 
km, M35 10 km, M45 5 km, M55 5 km, M65 5 km  

Nyl 5 km, N20 5 km, N18 5 km, N16 5 km, N14 3 km, N12 3 
km, N10 2 km, N35 5 km, N45 5 km  
 
Ilmoittautuminen KILMOn kautta 14.12.2011 klo 18.00 
mennessä, mahdolliset jälki-ilmoittautumiset järjestävän 
seuran nettisivuilta löytyvien ohjeiden mukaisesti 

Osanottomaksut 10 €/kilpailija ja 8 €/kilpailija 16 
vuotiaiden ja nuorempien sarjoissa pankkisiirtona tilille 
ilmoittautumisen yhteydessä, Keski-Uudenmaan OP 513205-
47473 tai maksurengas (MR) 

Kilpailussa runsaasti tavarapalkintoja! 

Nro 034  Kansalliset, Ranking  V 

   Keinukallion tykkihiihdot 

   Sunnuntaina 18.12.2011 klo 11 

Lisätiedot: www.keravanurheilijat.fi/hiihto  

     Tuomas Turunen 041-4349332 

Tervetuloa  
Keravan Urheilijat, hiihtojaosto   



Hiihdon
OSUUSPANKKI-
CUP 2012
Keravalla Keinukallion hiihtokeskuksessa

Osakilpailujen ajankohdat ja hiihtotavat
ke 18.1. klo 18.30 perinteinen
ke 1.2. klo 18.30 vapaa
ke 15.2. klo 18.30 perinteinen
ke 7.3. klo 18.30 vapaa, KeUn mestaruuskilpailu

Sarjat
T/P6 (06 ja sen jälkeen syntyneet)
T/P8 (04 ja 05 syntyneet)
T/P10 (02 ja 03 syntyneet)
T/P12 (00 ja 01 syntyneet)
T/P14 (98 ja 99 syntyneet)
N ja M (97 ja sitä ennen syntyneet)

Osanottomaksu
3 €/osakilpailu, KeUn jäsenet
5 €/osakilpailu, ei-jäsenet
Hiihtokoululaisille maksuton

Ilmoittautuminen
www.keravanurheilijat.fi/hiihto, viimeistään kisaa edeltävänä päivänä.
Jälki-ilmoittautuminen kilpailupaikalla klo 17.30-18.00.
Pakkasraja –15oC.

Hiihtokoulu
kts. tarkemmin sivuilta www.keravanurheilijat.fi/hiihto
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Palvelemme teitä hiihtokaudella laadukkailla hiihto- yms. 
liikuntavälineillä latu-uran välittömässä läheisyydessä 
Keinukallion ulkoilukeskuksessa ma, ke, to klo 16–20 sekä la 
ja su klo 11–16. Suksihuoltomme auttaa niin kilpa, kuin 
kuntopuolen voiteluasioissa ja nettikauppamme on auki 24h 

  www.vksport.fi      
                                     Tervetuloa             
VKSPORT OY Keinukalliontie 123 Kerava p.040–565 8207 
                 
 
 
 

 
 
  Salomon, Karhu ja Atomic tyytyväisyys/vaihtotakuu sukset 
        OneWay ja Vauhti sauvat sekä hiihtokäsineet 
                 Salomon hiihtokengät ja jalkineet 
                 Vauhti voiteet ja Garmin mittarit  
     Suunto kompassit ja Icebug suunnistuskengät yms. 
      KeUn Noname hiihtoasusteet 
 
Tule kokeilemaan testisuksipalveluamme ja löydä sitä kautta 
itsellesi sopivat välineet. Tiedustelut: Risto p. 040–565 8207 

www.vksport.fi 
Tervetuloa 

VKSPORT OY Keinukalliontie 123 Kerava 
 

 

Santaniitynkatu 2, Kerava
p. 09 294 8456

lundberg@lundberg.fi
www.lundberg.fi

TÄYDEN PALVELUN PYÖRÄKESKUS
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HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS
KERAVAN 

www.sympatum.fi 
ma-to 8:00-19:00, pe 8:00-15:00

Hammaslääkärit
Erikoishammaslääkärit
Puh. (09) 242 0110 Kerava, 

Kultasepänkatu 4

Terveystalo Sympatum

HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS
KERAVAN 

www.sympatum.fi 

ma-to 8:00-19:00, pe 8:00-15:00

Hammaslääkärit
Erikoishammaslääkärit
Puh. (09) 242 0110 Kerava, 

Kultasepänkatu 4

Terveystalo Sympatum

Monipuolinen, edullinen ja palveleva ruokakauppa

K-SUPERMARKET OREGANO

O R E G A N O, S A V I O ark. 7-21, la 7-18, palvelemme myös sunnuntaisin.

Haluamme tarjota Sinulle parasta. Tuoretta ja laadukasta ruokaa
niin arkeen kuin juhlaan. Kauppamme valikoimat ovat runsaat ja 
kattavat. Valttimme ovat mm. runsas hedelmä- ja vihannesosasto, 
monipuoliset liha- ja kalavalikoimat sekä asiantunteva henkilöstö.

Meiltä
pysyvästi 
edulliset 

Pirkka-tuotteet 
ja plussaa 

ostoksistasi!

PALVELEMME
ARK. 7-21,
LA 7-18.

Palvelemme myös 
sunnuntaisin.

Tervetuloa
- olemme 

palveluksessasi!
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Löydä meiltä Oikea Ammatti! 

Työelämän taitajawww.keuda.fi

Muista yhteishaku 27.2. - 16.3.2012



Hiihtokalenteri 2011 - 201222

Keravan Urheilijat

Mallorcalla hiihtämässä

Syksyn tehdessä tuloaan kylmään poh-
jolaan, päätimme Tuomaksen kanssa 
lähteä etsimään aurinkoa Espanjan 
Mallorcalle. 

Mallorca tunnetaan pyöräilijöiden 
pyhiinvaelluspaikkana, sekä Mallorcan 
matadoorin eli Rafael Nadalin synnyin-
seutuna. Myös useat hiihtomaajoukku-
eet käyvät siellä harjoittelemassa vuo-
sittain, mm. Norjan sprinttimaajouk-
kue. Tekosyyt olivat siis kohdillaan, ja 
lennotkin saatiin buukattua kohtuulli-
sen edullisesti, joten täytyihän paikkaa 
käydä kokeilemassa. Myöskään aurin-
ko, lämpö ja kuivat olosuhteet eivät 
tuntuneet huonolta idealta lokakuun 
ollessa aluillaan. 

Heti paikalle päästyämme vuokrasim-
me paikalliselta Avisilta Opel Corsan, 
jolla pääsimme vaivattomasti pelipai-
koille, sillä hotelli sijaitsi hieman syr-
jässä parhaimmilta vuoristoetapeilta. 
Kuskina toimi Tuomas. Yleensä teim-
me niin, että Tuomas ajoi minut vuoren 
alalaidalle, ajoi puoleen väliin mäkeä 
ja piilotti rullasukset pensaikkoon, ajoi 
ylös huipulle ja sitten juoksi alas rul-
lasuksien luo ja hiihti ylös. Minä tulin 
yksinkertaisemmin vain alhaalta ylös 
rullasuksilla. Ilahduttavasti saimme 
huomata, että autoilijat ottivat pyöräi-
lijät ja rullahiihtäjän hyvin huomioon 
liikenteessä. 

Leirin teemana oli kesällä tutuksi tul-
leiden perusharjoitteiden jatkaminen 
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hyvissä olosuhteissa, lähinnä rullahiih-
täen mäkisiin maastoihin. Saaren poh-
joispuolelta löytyy vuoristoista seutua, 
jossa sain tehdä jopa kymmenen kilo-
metrin yhtämittaisia nousuja noin 5-10 
% nousevaan mäkeen. Maisemissa-
kaan ei ollut moitteen sijaa, sekä tien-
pinnat olivat suurimmaksi osaksi erin-
omaisessa kunnossa. Hotellin pihasta 
pääsi hyvin pitkälle pyörälenkille, ja 
itse Pacon (paikallinen henkilö) pyörä-
vuokraamokin oli nurkan takana. 

Yksi reissun hienoimmista harjoituk-
sista olikin pitkä fillarilenkki yhdessä 
matkanjohtajan kanssa, joka päättyi 
yllättävään pakolliseen ”oikaisuun” ja 
pyörien kantoon läpi helteisen hiek-
karannan, hups! nudistirannan.  Noh, 
hikihän siinä tuli kun pyörää kantoi 
helteessä hiekkarannalla puolijuosten.  
Muuten huoltopäällikkö/kuski/matkan-
johtaja/päävalmentaja Tuomas hoiti 

tonttinsa vailla moitteen sijaa, joten 
olosuhteet olivat taattu huippuluokan 
harjoituksiin.

Leiri sujui nopeasti rennoin mielin, 
helteen hyväillessä pohjolan valkoisia 
poikia. Palovammoilta ja suurimmilta 
asfaltti-ihottumilta säästyttiin ja harjoi-
tuksetkin tuntuivat tarttuvan kroppaan 
hyvin. Kaikin puolin reissu oli erittäin 
onnistunut ja luultavasti tulen käyttä-
mään kohdetta myös tulevina vuosina 
leiripaikkana. 

Toivottavasti tätä lukiessanne koko 
Etelä – Suomi on saanut jo pysyvän 
lumipeitteen ja metritolkulla lunta! 
Eilen (8.11) kävin vielä suolla rämpi-
mässä muovipussit jalassa, ei palellut 
niin paljon.. harvemmin marraskuussa.

Hiihtoterveisin, 
Tero Turunen
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Hiihtokoululainen haastattelussa 
Janette Koskinen 9v.

Kuka opetti sinut hiihtämään?
-Äiti  ja pappa 2-vuotiaana.
Oletko ollut aikaisemmin hiihtokoulussa?
-Olen 3 talvena ja siellä on ollut tosi kivaa!
Ylämäki vai alamäki?
-Ylämäki, koska sitä on hauska hiihtää ylöspäin ja sitten se vahvistaa lihaksia?
Oletko koskaan laskenut suksilla ojaan?
- Olen monta kertaa ja silloin on sattunut, mutta välillä se on hauskaa
Mitä muuta harrastat?
-Jääkiekkoa ja suunnistusta
Mikä hiihtämisessä on kivaa?
-Hiihtäen pääsee nopeammin kuin kävellen, se vaan on niin hauskaa!!
Kenen kanssa useinmiten hiihdät?
-äidin tai papan
Kuinka paljon aiot hiihtää tänä talvena?
-300km, ehkä
Kerro joku hiihtojuttu?
-Kerran laskin melkein poron yli lapissa 
hiihdellessäni..
Missä hiihdät mieluiten?
-Lapissa, Ylläksellä Kesänkijärvelle
Tärkein neuvosi uusille hiihtokoululaisille?
-Suu kiinni, silmät auki ja sukset 
liikkeelle ;)
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KESKI-UUDENMAAN 
Nuorten Pysäkki 

 
Tukea ja toimintaa alle 18-vuotiaille 
mielenterveys- ja päihdeongelmaisille 
nuorille, heidän vanhemmilleen sekä 
verkostoille. 
 

ma 9-17.00 
ti-to 9-19.00 
pe 9-21.00 
la 14-20.00 
Kuparisepänkatu 3, KERAVA 

 
Vastaava ohjaaja / sosionomi AMK 
Niina Laine 040 575 6692 
 
Sosionomi AMK  
Laura Säisänen 040 533 4393 
 
www.nuortenpysakki.fi 



Papintie 2-6, PL 134, 04201 Kerava, p. 09 478 488

www.keravanseurakunta.�

Tervetuloa kotikirkkoosi!
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Pitkään odotettu reissu Birkebeinerren-
netiin Lillehammeriin alkoi maaliskui-
sena torstaina viime talvena. Pitkään 
odotettu sikäli, että mökki hotelli Birke-
beinerenistä oli varattu jo reilua vuotta 
aikaisemmin, 16 000 hiihtäjää kun on 
aika paljon sikäläiselle majoituskapasi-
teetille. Parempaa paikkaa ei juuri voisi 
kuvitella. Ladulle oli matkaa 50 met-
riä, kisakansliaan Håkons Hallille 300 
m, kauppaan 500 m ja bussipysäkille, 
josta pääsee ylös tunturiin Nordseteriin 
400 m. Ensimmäisen illan numeronha-
ku- ja kauppareissu kesti kauan ja tuli 
kalliiksi, kun koluttiin juuri avattua 
urheilukaupan myyntialuetta hallilla. 
Yhtä sun toista ostettavaa löytyi varsin 
edullisesti. Ruokakaupassa sitä vastoin 
ei ollut varsin edullista tai edes edullis-
ta, mutta sehän ei ollut yllätys.

Perjantaina oli ohjelmassa heti aamusta 
bussimatka Nordseteriin, sieltä hiihtoa 

Sjusjøeniin ja Birkebeinerløypaa maa-
liin Birkebeinerenin hiihtostadionille. 
Satoi lunta ja oli -5 pakkasta. Päästiin 
siis testaamaan Birkebeinerrenne-
tin viimeisen 14 km laskuvoittoinen 
osuus. Koko reitti Renasta Lilleham-
meriin on 54 km pitkä, alimman ja 
ylimmän pisteen korkeuseroa on 630 
metriä ja kokonaisnousua pitkälti toista 
kilometriä. Jotain käsitystä reitin vaa-
tivuudesta saa siitä, että ensimmäinen 
nousu heti lähdöstä on 13 km pitkä ja 
korkeuseroa siinä on 540 metriä. 20 km 
reitistä on tunturimaastoa, suurelta osin 
avotunturia.

Kisa-aamuna lauantaina 19.3. lähdin 
hotellin pihasta lähteneellä bussilla 
kohti Renaa ja lähtöaluetta klo 5.15, 
aikaa perillä omaan lähtöön jäi tunti. 
Vastaavia ruuhkia kuin edellisellä ker-
ralla vuonna 2003 ei ollut, kun henkilö-
autot eivät enää sen jälkeen ole saaneet 

Birkebeirrennetissä

Elitepuljen 
lähtöalu-
eella 7 
min ennen 
lähtöä. 
Kuva: Jari 
Kleemola
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ajaa lähtöalueelle, ainoastaan bussit. 
Renassa oli sumuista ja pakkasta -8, 
aurinko alkoi paistaa hiukan ylempänä 
tunturin rinteessä. Isolla taululla näkyi-
vät aamun lämpötilat ladun varrella. 
Muuten oli kymmenen molemmin puo-
lin, mutta Kvarstaddammenissa puoli-
matkassa oli peräti -23. Sielläkin ilma 
lämpeni ihan mukavasti, kun sinne 
saakka ehdittiin.

Birken on todella hienosti järjestetty 
tapahtuma ja kaikki toimii. Ainoa outo 
juttu oli, että vuodesta 2011 alkaen ei 
enää kelpuuteta muita edellisen talven 
pitkiä hiihtoja kuin itse Birken lähtö-
ryhmän määrittelyyn. Niinpä viime 
vuoden Finlandiassa hiihdetty aika ei 
enää kelvannut. Koska olisi ollut riski 
laskea kaikkea tämän vuoden Fin-
landian varaan (ja siinä kävikin niin, 
että Finlandia jäi väliin jalkavamman 
takia), piti käyttää sitä mahdollisuutta, 
että kaikki, joilla on FIS-lisenssi, voi-
vat osallistua FIS Marathon Cupiin. 
Tuo porukka pääsee lähtemään ensim-

mäisessä lähtöryhmässä eli ns. Elite-
puljessa. Niinpä sitten olin mukana FIS 
Marathon Cupissa, vaikka varsinkaan 
päivän kunnossa en siihen porukkaan 
olisi kuulunut. Jalkavamma ja pari 
viikkoa aikaisemmin sairastettu flunssa 
tekivät sen, että ylämäissä ei jaksanut, 
kun happi loppui paljon ennen kuin 
sykkeen puolesta olisi pitänyt.

Keli oli melkein täydellinen, kun aurin-
ko paistoi alun sumun jälkeen ja koko 
ajan oli pakkasta ja lumi kuivaa. Ainoa 
vaan, että tunturissa oli kova vastatuu-
li, varsinkin Dølfjelletissä ja Raufjelle-
tissä. Ja se oli tuiskuttanut ladut koko-
naan umpeen kilometrien matkalta. 
Mikä onkaan tuskaisempaa kuin hiih-
tää loivaan ylämäkeen tuiskulumessa? 
En tiedä, en keksi. Suksea ei sellaisessa 
saa pitämään, tai ainakaan minä en osaa 
hiihtää niin, ja silloin homma menee 
käsien varassa roikkumiseksi. 

Mutta sen tulin minkä pääsin, aika 
oli 3.36.43. Se riitti merkkiin hyvin. 

Midtfjelle-
tin nousu 
(kuva: 
Birkebei-
nerrennet 
AS)
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Maksimaltid tai merkekravet lasketaan 
niin, että sarjan parhaiden aikaan lisä-
tään 25 % ja sitä paremmin hiihtäneet 
saavat merkin. Tai merkkiä ei oikeasti 
saa joka kerta, kun tuon ajan saavuttaa, 
ainoastaan ensimmäisellä, viidennellä, 
kymmenennellä jne. kerralla. Omassa 
M40-sarjassani oli hurjat 1 900 hiihtä-
jää, joista olin sijalla 288. 

Uskon, että vastaavalla hiihdolla olisi 
Finlandia-hiihdossa ollut noin sijalla 
150 yhteensä 4000 hiihtäjästä. Taso 
Birkenissä on siis jotain täysin käsit-
tämätöntä. Jokaisen hiihtäjän pitäisi 
kerran osallistua Birkeniin niin reitin, 
maisemien, järjestelyjen, ladun var-
ressa olevan yleisömäärän kuin hiih-
don tasonkin vuoksi. Vasta sitten voi 
oikeasti ymmärtää, mitä hiihto merkit-
see norjalaisille. 

Jos joku innostui Birkenistä, ihan het-
ken mielijohteesta sinne ei valitettavas-
ti pääse. Kuten alussa kerroin, parhaat 

majoitukset menevät aina edellisen 
vuoden hiihdon yhteydessä eli vara-
us on syytä tehdä reilua vuotta ennen. 
Eikä ilmoittautuminenkaan ole mikään 
itsestäänselvyys. Tämän vuoden hiih-
to myytiin loppuun 18 minuutissa 
edellisessä lokakuussa. 1500 hiihtäjän 
ulkomaalaiskiintiö kuitenkin helpottaa 
hiukan urakkaa. Ja touhu menee aina 
vain hullummaksi, vuoden 2012 hiihto 
myytiin loppuun 97 sekunnissa 2.11. 
aamulla, mutta ulkomaalaisille on yhä 
tilaa. Jos Lillehammeriin päättää lähteä, 
suosittelen useamman päivän reissua, 
latuverkosto ja maisemat ovat todel-
la hienot. Keli vaihteli kovasti, mistä 
osoituksena maksimivauhdin vaihtelut 
loppulaskussa Lillehammeriin (kuva); 
parhaana päivänä vauhti oli 60 km/h 
(pakkaskeli) ja huonoimpana 17 km/h 
(+15 astetta varjossa).

Jari Kleemola
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Lämpimät kiitokset! 
Keravan Urheilijoiden Hiihtojaosto  

kiittää kaikkia ilmoittajiaan. 
 
 

Keravan Urheilijat ry 
Postiosoite: Tuusulantie 45 
Kerhopirtti, 04200 Kerava 

Puh: 09-294 0188 
hiihto@keravanurheilijat.fi 

 
Kotisivut: www.keravanurheilijat.fi 

Seuranumero: 17075 
Pankkiyhteys: K-U OP 513205-47473 

Hopeasompa kilpailujen M14 sarjan kärkikolmikko, KeUn Turo Sipilä keskellä. Turon 
oikealla puolella on Ulvilan Uran Ville Nissinen ja vasemmalla Oskari Heinikoski Karihaa-
ran Visasta. Kuva: Olli Lampinen.



TRX420FE 
Fourtrax 4x4
Mönkijä
• Nestejäähdytteinen 
OHV nelitahtimoottori

• Polttoaineenruiskutus 
(PGM-FI)

Raivaussaha
• siimapää, vesakkoterä 

ja raivausterä
• X-Torq®-moottori 
• LowVib® 

-tärinänvaimennus

Ammattipuhallin
• X-TORQ-moottori
• Ilmansuodatin
• Ergonomiset 

valjaat

Moottorisaha
• Paino vain 4,4 kg
• 41 cc 
• 1,8 kW

6990€
+TOIM. KULUT

ori

LUMILEVY + VINSSI

KAUPAN PÄÄLLE!

SYYSTARJOUKSIA!

-tärinänvaimennus

Husqvarna   345FRHusqvarna   356 BTX

Husqvarna   440

KOLMELLA 
TERÄVARUSTUKSELLA!

695€

679€

 1,8 kW

395€

Husqvarna   Rider 16 C AWD

Nelivetoinen etuleikkuri
• Takarunko-ohjaus, hydrostaattinen 

voimansiirto ja nelipyöräveto
• 94 cm leveä Combi-leikkuulaite

• BioClip- tai taaksepuhaltava

NYT SYYS-
HINTAAN!

LAAJA VALIKOIMA MYÖS NETISSÄ: WWW.OLENIUS.FI

Maasälväntie 11, 00710 Helsinki, puh. 020 7931130
Luotettavaa konekauppaa yli 30 vuotta!

Huolto! 
Varaosat! 

Kuljetukset! 
Käyttö-
opastus! 


