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Keinukallion kahvio avoinna hiihtokaudella
• lauantaisin ja sunnuntaisin klo 11-15
● Kilpailujen ja tapahtumien aikana

Tervetuloa!

Kannen kuva: Siiri Saalo Joensuun leirillä viime talvena. Kuva: Olli Lampinen.
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Liikettä laduille!
Talvikuukaudet ovat jälleen edessämme. Näinä aikoina hiihtoväki on jännittyneen odottavalla kannalla, myös
Keravalla lähiympäristöineen. Jännite liittyy muun muassa olosuhteisiin.
Tuleeko lumisateita vai jatkuuko suvikelit? Mahdollistaako pakkanen lumitykkien käynnistämisen vai odottaako
meitä mustanpuhuva joulu? Pystytäänkö Tykkihiihdot kisaamaan vai joudutaanko ne perumaan? Näihin ja moniin
muihin hiihtoon liittyviin kysymyksiin
saamme aikanaan vastauksia.
Keravan Urheilijoiden piirissä tehdään vuosittain mittava määrä talkootyötä, myös hiihdon hyväksi. Tämä talkootyö koskettaa lasten ja varttuneempien urheilijoiden tukemisen ohella
esimerkiksi olosuhteisiin liittyvää
työtä. Tämä on luonnollista, sillä hiihto
on ulkoilmalaji. Etelä-Suomessa lumen
saatavuus on varmistettava erityisin
keinoin, esimerkiksi tykittämällä lunta
pakkaskelien aikana. Tämä on edellyttänyt ja edellyttää myös jatkossa hyvää
yhteistyötä hiihtopiirien ja Keravan
kaupungin kanssa. Tämä yhteistyö ei
ole vastikkeetonta. Hiihto-olosuhteiden
myötä monipuolistetaan kaupunkilaisten talvisia harrastusmahdollisuuksia
ja tuetaan eri ikäluokkien terveellisiä
elämäntapoja. Tähän ”kansanterveystyöhön” tehtävät investoinnit saadaan
takaisin tulevien vuosikymmenten
kuluessa terveempien ja vireämpien
kaupunkilaisten ja pienempien sotekulujen muodossa. Toisaalta kaupunki ja sen asukkaat hyötyvät hiihtoladuista monella muullakin tapaa, aivan

kuten muistakin
verovaroin ylläpidettävistä liikuntapaikoista.
Hiihtojaoston ja
kaikkien
hiihtäjien puolesta
haluankin lausua
Keravan kaupungin toimijoille ja
kaikille talkoolaisille mitä nöyrimmät kiitokset
menneistä ja tulevista liikuntapaikkainvestoinneista sekä siitä työstä, mikä
on tarvittu ja tarvitaan hiihto-olosuhteiden luomiseksi ja ylläpitämiseksi
Keravalla. Tätä tukea ja talkoohenkeä
tarvitaan myös alkavana talvena!
Kädessäsi oleva KeU:n hiihtojaoston kausijulkaisu virittää paikallisten
hiihtoihmisten ajatuksia kohti tulevia kuukausia. Julkaisu sisältää tarpeellisia tapahtumatietoja ja esittelee
toimintaamme muutoinkin. Toivotan
lukijoille miellyttäviä lukuhetkiä lunta
odotellessa ja vaikkapa talkootoimien
lomassa, tai hiihtolenkin jälkeen rasituksista palautuessa. Kilpaladuille
tähtääville hiihtäjille toivotan samalla
tsemppiä ja onnistumisen elämyksiä!

Olli Lampinen
Hiihtojaoston puheenjohtaja

Keravan Urheilijat
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Hiihdon tapahtumat kaudella 2012–2013
SM-kilpailut 2013
Yleinen sarja
Jämijärvi 25. - 27.1.2013
pe: M, N sprintti (P)
la: M 15 km, N 10 km (V)
su: M 10 km, N 5 km (P)
Kontiolahti 5. - 7.4.2013
pe: M, N sprinttiviesti (P)
la: M 4x10 km (2P+2V), N 3x5 km (1P+2V)
su: M 50 km, N 30 km (V)
Nuorten sarjat
Keuruu 9. - 10.2.2013
la: M20 3 x 5 km, M18 3 x 5 km, N20,N18 3 x 3,3 km (1P+2V)
su: yhteislähtö M20 30 km, M18,M17 20 km, N20 20 km, N18,N17 15 km (V)
Taivalkoski 16. - 17.3.2013
la: N17,N18,N20,N23 5 km, M17,M18,M20,M23 10 km (V)
su: N17,N18,N20,N23 10 km, M17,M18,M20,M23 15 km (P)
Hopeasompa
Äänekoski 2. - 3.3.2013
la: M16 8 km, M15,M14 5 km, M13 3 km, N16,N15 5 km, N14,N13 3 km (V)
su: M16 3x5 km, M14 3x3 km, N16 3x3 km, N14 3x3 km (P)
Nuorten SM-sprintti / KLL
Pyhäjärvi 23. - 24.2.2013
la: M20,M18,M16 1050 m, N20,N18,N16 1050 m (P)
su: M20,M18,M17,M16 5 km, M15,M14,N20,N18,N17,N16,N15,N14 3 km (P)

Keravan Urheilijat
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Suomen Cup 2012 - 2013
Vuokatti 27. - 28.10.2012
la sprintti P			
Rovaniemi 10. - 11.11.2012
la sprintti V			
Vantaa 12. - 13.1.2013
la N 5 km V, M 10 km V		
Jämijärvi 25. - 27.1.2013
pe sprintti P			
su N 5 km P, M 10 km P
Kontiolahti 5. - 7.4.2013
pe sprinttiviesti P		
su N 30 km V, M 50 km V
Ruka 13. - 14.4.2013
la N 3 x 5 km P, M 3 x 10 km P

su N 3 x 4 km V, M 3 x 6 km V
su N 5 km P, M 10 km P
su N 3 x 3 km V, M 3 x 5 km V
la N 10 km V, M 15 km V
la N 3 x 5 km P+V, M 4 x 10 km P+V
su N 10 km V, M 20 km V, yhteislähtö

Aluekilpailut
Joutsa 12.1.2013
Alueenmestaruus sprintti, P
Espoo 16.2.2013
Alueenmestaruus normaalimatkat ja HS-aluekilpailu, V
Espoo 17.2.2013
Alueenmestaruus viesti ja HS-alueviesti, P+V
Lohja 23.3.2013
Alueenmestaruus pitkät matkat, V
Maakuntaviesti
Kerava 6.1.2012
Uudenmaan piirin kansalliset kilpailut
16.12.2012 Keinukallion tykkihiihdot, Keravan Urheilijat V
19.1.2013 Vihdin hiihdot Rank, Vihdin Viesti P
26.1.2013 Mäntsälä-hiihto, Mäntsälän Urheilijat P
9.2.2013 Nurmijärvi hiihto Rank, Nurmijärven hiihtoseura P
10.2.2013 XVI Hyvinkää hiihto, Hyvinkään hiihtoseura P
24.2.2013 Janakkalan Talvikisat % -Rank, Jana-Pato-Sarastus V
2.3.2013 Erkylän hiihdot, Hyvinkään hiihtäjät V
9.3.2013 Rajamäki-Hiihto, Rajamäen Kehitys P
10.3.2013 Keräkankare hiihto, Pusulan Urheilijat V
Keravan Urheilijat
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Keravan Urheilijoiden

Energia-hiihtokoulu 2013
Keinukallion hiihtokeskuksessa
maanantaisin 7.1.–18.3. klo 18–19

Ryhmät
Hiihtokoulu on tarkoitettu 2002–2008 syntyneille ja
toimii tasoryhmissä.

Ilmoittautuminen 11.1.2013 mennessä
www.keravanurheilijat.fi/hiihto
Osallistumismaksu
40 € (+etukäteen itse tilattu ja maksettu Skipassi 12 €)
Saman perheen seuraavat sisarukset 20 €
Lisätiedot
www.keravanurheilijat.fi/hiihto
Mari Sirén-Koskinen 050 4387877

Hiihtokalenteri 2012 - 2013
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Energia-hiihtokoulu 2013
Keravan Urheilijat järjestää taas talvella Energia-hiihtokoulun, joka on tarkoitettu
vuosina 2002–2008 syntyneille lapsille.
Hiihtokoulu alkaa maanantaina 7.1.2013 Keravan Keinukallion hiihtokeskuksessa
klo 18 (lumivaraus). Ilmoittautuminen on avoinna jaoston www-sivulla 11.1.2013
asti. Hiihtokoulu toimii tasoryhmissä iän / hiihtotaidon mukaan.
5–6 vuotta (hiihtoa aloittelevat lapset)
* Harjoittelemme hiihdon perusvalmiuksia
* Sukset ja sauvat jalkaan ja pois
* Perinteisen hiihtotavan alkeet
* Suksella liukumisen ja tasapainon harjoittelu
* Harjoittelu leikkien ja pelien kautta
7–11 vuotta (perustaidot hallinnassa)
* Hiihtotekniikoiden harjoittelu (perinteinen ja vapaa)
* Leikkejä, pelejä, kisaamista,
* Suksilla liikkuminen maaston mukaisesti
* Liikunnallisten herkkyyskausien mukaista toimintaa
* Nopeus, ketteryys, taito
* Suksitaituruus ja hiihtotaitoharjoitteet
* Erilaisiin harjoitustapoihin tutustuminen
Hiihtokoulun pelisäännöt
Keravan Urheilijoiden hiihtojaosto on Nuoren Suomen sinettiseura vuodesta 2011
alkaen. Jaoston toimintaa ohjaa *toiminnan käsikirja*(nähtävissä jaoston nettisivuilla). Tämän lisäksi Energia-hiihtokoulussa noudatetaan yhdessä sovittavia
hiihtokoulun *pelisääntöjä*.
Nuoren Suomen sinetti on valtakunnallinen seuratoiminnan laatumerkki. Maastohiihdossa sinettiseuroja on 37. Sinettiseurat ovat lasten- ja nuorten urheilun kärkiseuroja omalla paikkakunnallaan. Sinetti on seuran lupaus laadusta. Lisätietoja
maastohiihdon sinettiseuratoiminnasta löydät Hiihtoliiton nettisivuilta.
Tervetuloa mukaan!

Mari Sirén-Koskinen, hiihtokoulun rehtori
mari.sirenkoskinen@gmail.com
www.keravanurheilijat.fi

Keravan Urheilijat
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Haastattelussa Mikael Koivisto, 8 v.
Minkä ikäisenä aloitit hiihtoharrastuksen?
2,5-vuotiaana karkkihiihdoissa,
OP-Cupissa 5-vuotiaana.
Perinteinen vai vapaa hiihtotapa?
Vapaa
Ylämäki vai alamäki?
Ylämäki
Hiihtokilpailussa lähtö vai maali?
Lähtö
Missä sijaitsevat mielestäsi parhaimmat hiihtoladut?
Ylläksellä
Paras hiihtokilpailumenestyksesi?
Tornilaakson hiihtocupissa vuonna 2012 hopeaa
Kilpahiihtäjä, jota ihailet?
Dario Cologna
Mikä on hiihtolenkin jälkeen
lempiruokasi?
Pizza
Muut harrastuksesi?
Jalkapallo (JäPS) ja sähly

Kuva: Markku Saalo
Haastattelu: Auli Teppinen

Mitkä ovat tavoitteesi vuodelle 2013?
Hiihtokilometreissä 500 km, 12 pokaalia kisoista ja 16 mitalia
Mikä on hauskinta hiihtämisessä?
Alamäkien laskeminen ja kun saa kisoissa menestystä
Mitä terveisiä lähetät seuran muille hiihtäjille?
Kannattaa harjoitella että pärjää kisoissa!
Keravan Urheilijat
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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

Keravan Urheilijat
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Lillehammer Troll Ski Marathon 2012
Troll Ski Marathon oli minulle ennestään tuttu, tämän vuoden hiihto oli jo
neljäs. Hiihto järjestetään vuosittain
huhtikuun alussa. Päämatkana on 95
km Venabygdsfjelletistä Sjusjøeniin,
mutta tarjolla on myös lyhyemmät 45
km ja 15 km vaihtoehdot. Reitti kulkee avotunturimaastossa, suoalueilla,
tunturiylängöllä, vanhan asutuksen ja
uudempien mökkikylien läpi keskimäärin 1000 metrin korkeudessa. 3
Maisemat Troll Ski Marathonin varrella ovat unohtumattomat sellaiselle,
joka ei ole tottunut hiihtämään tunturimaastossa, mutta eivät tuon reitin
maisemat ihan tavallisia ole norjalaisillekaan, ainakaan hiihtokilpailussa.
Huhtikuussa keli vaihtuu usein päivän
aikana niin paljon, että kärkihiihtäjätkin
joutuvat voitelemaan suksensa matkan
varrella kerran tai jopa kaksi. Esimerkiksi vuonna 2004 aamulla oli uuden
lumen pakkaskeli, mutta alkuiltapäivästä lumi oli jo märkää ja lämmintä
+5. Useimmat voitelivat kaksi kertaa
matkalla. Jonkinlaista taktikointia siis
tarvitaan, jotta onnistutaan ajoittamaan
voitelu sopiviin kohtiin.
Vaikka Norjassa olisi aina mukavaa
hiihdellä pidempään, päädyimme tällä
kertaa viikonloppureissuun. Hiihto
oli tänä vuonna lauantaina 14.4. Lensimme Osloon perjantaina päivällä ja
jatkoimme sieltä matkaa junalla kohti
Lillehammeria. Kevät oli tänä vuonna
aikaisessa ja olimme huolestuneena
seuranneet lumitilanteen kehittymistä
netistä. Reilua viikkoa ennen tuli pää-

tös, että hiihdetään, mutta lyhennetyllä
reitillä.
Mjøsahan oli sula Lillehammeriin
saakka, eikä kaupungillakaan ollut
lunta yhtään. Puolen tunnin bussimatkan aikana 700 metriä ylemmäksi Sjusjøeniin maisema muuttui talviseksi.
Majoituimme monelta reissulta tuttuun
Sjusjøen Høyfjellshoteliin.
Troll Ski Marathonilla on kilpasarjojen lisäksi tarjolla kuntosarja, trimklasse, jossa saa lähteä vapaasti viimeisen tunnin aikana ennen kilpasarjojen yhteislähtöä. Tapahtuman vajaan
20-vuotisen historian aikana hiihto on
jouduttu kaksi kertaa perumaan, kerran
kovan tuulen ja huonon näkyvyyden
takia ja kerran lumen sulamisen ja tunturipurojen tulvimisen takia. Sjusjøen
on hyvä majapaikka, koska se on lumivarma ja siellä pääsee huhtikuussa varmasti hiihtämään kelillä kuin kelillä.
Ehdimme vielä sunnuntaiaamuna hiihtämään reilun 15 km lenkin.
Aamulla oli muutama aste pakkasta ja
satoi hiljalleen lunta. Ladulla oli paljon
norjalaisia kilpahiihtäjiä, kuntoilijoita
ei juurikaan. Olosuhteet olivat vielä
huhtikuun puolivälissä erittäin hyvät
ja näyttää siltä, että norjalaiset hiihtäjät osaavatkin hyödyntää kevätkelit
hyvin.
Sen kokemuksen perusteella, mikä on
syntynyt norjalaisten urheilutapahtumien järjestelyistä (47 suunnistuskisaa
ja 9 hiihtokilpailua), voin sanoa Troll

Keravan Urheilijat
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Loppulasku kilometri ennen maalia. Kuva: Jari Kleemola

Ski Marathonin olevan tyypillinen norjalainen. Kaikki oleelliset asiat toimivat hyvin, epäoleellisiin ei yleensä ole
juurikaan kiinnitetty huomioita. Minä
pidän tällaisesta tavasta järjestää kisoja, mutta ymmärrän kyllä, että aivan
kaikki eivät pidä. Järjestelyt toimivat
kaikkiaan hyvin tällaisella osanottajamäärällä (500). Ladulla ei varmasti ole
ruuhkaa.
Kuten jo mainittu, reitti on todella hieno. Lisäksi huolto toimii hyvin
ja latu on niin hyvässä kunnossa, kun
se tuollaisissa olosuhteissa voi olla.
Aamulla bussit lähtöpaikalle lähtevät
Sjusjøen Høyfjellshotellin pihasta,
mutta kyytiin pääsee myös Lillehammerista. Osanottomaksuun kuuluu pesu

hotellin saunassa ja ruokailu. Maalista
on bussikuljetus hotellille, mutta hiihtomatkakin on vaan pari kilometriä.
Jos pitää pienehköistä tapahtumista ja
arvostaa ruuhkatonta reittiä todella hienoissa maisemissa, Troll Ski Marathon
on ehdottomasti suositeltava kokemus.
Troll Ski Marathonin nettisivut: http://
www.trollski.no

Jari Kleemola

Keravan Urheilijat
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Hiihdon
OSUUSPANKKICUP 2013
Keravalla Keinukallion hiihtokeskuksessa
Osakilpailujen ajankohdat ja hiihtotavat

ke 16.1.
klo 18.30 vapaa
ke 30.1.
klo 18.30 perinteinen
ke 13.2.
klo 18.30 vapaa
ke 27.2.
klo 18.30 vapaa, KeUn mestaruuskilpailu
Kilpailumuodot on uusittu. Ks. www.keravanurheilijat.fi/hiihto

Sarjat

T/P6 (07 ja sen jälkeen syntyneet)
T/P8 (05 ja 06 syntyneet)
T/P10 (03 ja 04 syntyneet)
T/P12 (01 ja 02 syntyneet)
T/P14 (99 ja 00 syntyneet)
N ja M (98 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 (lisämaksu 1 €).
Pakkasraja –15oC.

Hiihtokoulu

kts. tarkemmin sivuilta www.keravanurheilijat.fi/hiihto

Kaikki palvelut
saman katon alta!
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Keravan leirisyksy
Tänä syksynä KeU on järjestänyt
kaksi viikonloppuleiriä; syyskuun viimeisenä ja marraskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Ensimmäinen leiri
Nastolan Pajulahdessa oli yhteisleiri
kaikkien jaostojen kesken. Toinen oli
päiväleiri hiihtäjille Keinukalliossa.
Pajulahden leiri alkoi aamupäivällä
sauvarinteellä; loikkaintervallit metsän suurimpaan mäkeen. Sykkeet eivät
pysyneet vk-alueella – eli oli tosi rankkaa. Toisessa harjoituksessa pääjuttu
oli aitakävelyt eli lantion liikkuvuus
ja koordinaatiokyky. Illalla pelattiin ja
venyteltiin. Sunnuntaina oli 3 tunnin
vaellus (leirin paras harjoitus, koska
ehti jutella eniten).
Kotileiri alkoi samaan tapaan anaerobisella sauvarinteellä. Siihen kuului nousujohteinen verkka, niin että
lopussa syke on jo vk-ala-alueella. Varsinainen harjoitus oli 3 x 2 x Keinarin
rinne ylös hölkkäpalautuksella. Lisäksi
vielä kerran ylös juosten täysillä. Jalat
sutivat mutaisella polulla. Palauttelun
jälkeen tehtiin nopeusloikkia. Se jätti

jalkoihin kevyen tunteen ja fiilis oli
väsynyt mutta onnellinen, kuten pitää.
Toinen treeni koostui lajinomaisesta
tennispallojen heitosta, keppijumpasta,
liikkuvuusosuudesta ja loikista.
Treenien välillä Timo Sirola piti hyödyllisen luennon urheiluvammoista.
Luennolla kerrottiin monenlaista asiaa
vammojen ehkäisystä, synnystä ja
hoidosta. Lisäksi perehdyimme myös
parin tunnin ajan suksien peruskunnostukseen sekä kelivoiteluihin. Voitelutaitoja tarvitaan aina – suksienhuollosta
joutuu huolehtimaan välillä myös itse.
Sunnuntaina vaellettiin Koukkusuolla
ja saunottiin Keupirtillä.
Mielestäni seuran järjestämät leirit
antavat mukavaa vaihtelua muuhun
harjoitteluun, ne ovat monipuolisia ja
sopivat moneen lajiin. Seuraava leiri
on Joensuun lumileiri itsenäisyyspäivänä, sitä jo odotellessa!

Hanna-Mari Saalo

Keravan Urheilijat

Tervetuloa kotikirkkoosi!

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

www.keravanseurakunta.fi
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Holmenkollenin kisamatka
Minut valittiin edustamaan Suomea
maaliskuussa 2012 kolmen muun
nuoren hiihtäjän (Wilma Vinkanharju,
Johanna Matintalo ja Lauri Gummerus) tavoin Norjan piiriviestiin. Norjalaiset ovat kahtena viime vuotena kutsuneet eurooppalaisten maiden nuorten
joukkueita viestiin mukaan. Edellisenä vuonna useampikin maa osallistui
MM-kisojen yhteydessä järjestettyyn
viestiin, mutta täksi vuodeksi vain Suomesta lähti joukkue matkaan.
”Ungdomsstafetten” on jokavuotinen nuorisoviesti Holmenkollenilla
Oslossa, jossa joka joukkueeseen valitaan piiristä yhdet 15- ja 16-sarjalaiset
tyttö- ja poikahiihtäjät 4x3,5km viestiin. Viesti järjestetään maailmancupviikonlopun yhteydessä naisten 30km
hiihdon jälkeen. Hiihtäjille on iso juttu
päästä kisaamaan joukkueeseen ja katsomaan suurta kansanjuhlaa eli maailmancupkisoja. Nuorisoviesti näytettiin
myös Norjan TV:ssä.
Perjantaina iltapäivällä tilausbussit
veivät joukkueita hotellilta Holmenkollenille harjoituksiin. Samalla veimme sukset Suomen maajoukkuehuoltoon seuraavaa päivän voitelua varten.
Latu oli kemikaalein pidetty kasassa
noin +5 asteen lämpötilassa, enkä ole
koskaan hiihtänyt niin hitaalla kelillä.
Illalla hotellilla oli kaikkien joukkueiden yhteinen illanvietto, jossa esiteltiin kaikki joukkueet yksitellen Astrid
Jacobsenin ja Øystein Pettersenin juontamana. Tilaisuus oli lupsakka pitsojen
ja kylkiäisten kanssa. Juonto tapahtui
norjaksi, joten siitä en saanut selvää
hölkäsen pöläystäkään.

Lauantaina kisapäivänä bussit veivät
aamusta kisapaikalle, jossa seurasimme
naisten 30km kulkua isojen yleisömassojen kanssa. Vastaavaa kisatunnelmaa
ei useasti koe. Itse kisassa koko päivän
seisoskelu ja lämpimän ruuan puute
tekivät kovassa maastossa reisille tuskaa. Maajoukkuevoitelijoiden voitelemat huippuun säädetyt sukset viuhuivat norjalaisista mennen tullen ohi jo
ensimmäisessä ala- sekä ylämäessä,
vaikka lämpötila oli jopa +8 asteessa.
Oma hiihto tuntui tuskalta alusta asti,
mutta tuloslistalla tuskaisuus ei näkynyt. Suomen joukkue taisteli tiukasti
viestin voitosta ollen lopulta toinen.
Koko joukkue nautti ainutlaatuisesta
kisatunnelmasta.
Sunnuntaina itselle suureksi yllätykseksi matkustimme lähes Holmenkollenin huipulle asti metrolla. Ohjelmassa oli suomalaisten miesten kannustaminen 50km kisassa sekä huoltokopilla
Suomen voitelijoiden ja hiihtäjien
kanssa jutteleminen. Reissu kokonaisuudessaan oli ikimuistoinen.

Turo Sipilä
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Ryhmäkuvassa vasemmalta Wilma Vinkanharju, Johanna Matintalo, joukkueen huoltaja
Henna Sivenius, Turo Sipilä ja Lauri Gummerus.
Turo Sipilä vauhdissa etualalla. Kuva: Henna Sivenius
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Hiihto on hieno laji!
Parhaimmillaan se on silloin, kun
pääsee keväthangille ja vaihteleviin
maastoihin. Tuota nautintoa auttaa
mukavasti vielä se, että hiihtokunto
olisi mahdollisimman hyvä. Kuitenkin
kaikki lajia rakastavat ymmärtävät, että
vaikka olosuhteet olisivat kehnot, niin
pakkohan se on ladulle päästä, jos se
suinkin on mahdollista.
Viime jouluna ajelin tunnin verran
hiihtämään maksulliselle tykkilumiladulle. Vettä satoi lähes kaatamalla,
puolen kilometrin mittainen latu-ura
oli vetistä sohjoa nilkkoihin saakka,
lämmintä oli lähes kymmenen astetta.
Kaiken lisäksi erittäin voimakas tuuli
piiskasi sadetta kasvoihin. Hauskaa
kuitenkin oli ja hyvä joulufiilis löytyi,
kun pääsi suksille, vaikka huumorintaju olikin koetuksella.
Viime vuonna hiihtokauden aloitus
näytti siis hyvinkin heikolta, mutta saatiinhan sitä lunta sitten kuitenkin ihan
riittävästi. Tämän jälleen suhteellisen
hyvä lumisen talven ansiosta saatiin
taas vietyä keravalaista hiihtoa askel
eteenpäin ja monen vuoden tarmokkaan työn tuloksena saimme vakiinnutettua hyvän hiihtotoiminnan tason.
Laadukas ja vakiintunut
toiminta
Tason vakiinnuttamisella tarkoitan
sitä, että tulevalle kaudelle perustoimintamme ovat riittävällä tasolla laadukkaan toiminnan pyörittämiseen.
Hiihtokoulu on viimeisien vuosien
aikana näyttänyt, että sitä kautta pystymme innostamaan lapsia hiihtourheilun pariin ja opettamaan tarvittavan

lajitaidon sekä kannustamaan ottamaan
osaa myös kilpahiihtoon. Kilpahiihto
on helppo aloittaa seuran omilla iltakilpailuilla, joihin osallistumisen kynnys
on matala, kun ne kuuluvat hiihtokoulun kanssa samaan pakettiin.
Nuorten hiihtäjien seuravetoinen harjoittelu on hyvällä mallilla ja harjoituksien sekä leirien urheilijamäärät ovat
selkeästi nousseet. Harjoitusten kehittämistä ja leirivuorokausien lisäystä on
auttanut uusien II- ja III-tason valmentajien kouluttaminen, joka on nostanut
selkeästi harjoittelun laatua.
Mukana harjoitusringissä olleet
nuoret hiihtäjät ovat pysyneet hyvin
mukana lajissa ja seurassa sekä nostaneet tasoaan selkeästi urheilijoina.
Tästä hienoimpana osoituksena se, että
viime kaudella palasimme jälleen kultakantaan SM-tasolla, kun Turo Sipilä
voitti M16 sarjan sprintin. Turo onkin
loistava esimerkki siitä, että KeUn
hiihtokoulun ja hiihtovalmennuksen
kautta voi nousta ikäluokkansa huipulle. Tosin se vaatii seuraharjoittelun
lisäksi erityisen paljon myös itsenäistä
työskentelyä.
Hyvä toimintamme on tuonut joukkoon uusia kasvoja, jotka on tietenkin
otettu innolla vastaan ja muillekin uusille hiihtäjille on aina paikka KeUssa.
Toimivan valmennuksen lisäksi kilpailu- ja oheistoimintajärjestelyt hoituvat
organisoidusti ja pystymme koko ajan
kehittämään toimintaamme parempaan
suuntaan. Hopeasompa sarjojen yläpuolella oleva kärki on edelleen kapea,
mutta terävä ja toimii hyvänä esimerkkinä nuoremmille hiihtäjille.

Keravan Urheilijat
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Uudistuksia
Keravalainen hiihto lähtee tulevaan
kauteen paljon voimakkaampana, kuin
vuotta aikaisemmin ja minimitavoitteena kilpailullisesti sekä toiminnallisesti on pitää yllä edellisen vuoden taso.
Urheilussa ei kuitenkaan koskaan tule
tyytyä minitasoon vaan yrittää ottaa
irti kaikki mahdollinen. Tämä on selkeästi näkyvissä Keravan Urheilijoiden
uudessa toimintatavassa, kun puhutaan
nimenomaan kilpaurheilusta. Seurassa
on tehty uudistuksia, joista osa hyvinkin
suuria ja näillä on tarkoituksena viedä
koko seuraa urheilullisesti eteenpäin.
Suurimpia näistä uudistuksista on
uuden täysipäiväisen toiminnanjohtajan palkkaaminen ja johtokuntamallin
uudistus, jossa tulevalla vuodella valmennusasioista vastaa kilpa- ja huippu-urheiluvaliokunta. Tavoitteena on,
että saamme lajirajoja rikottua ja vahvistettu valmennusta eri lajijaostojen
yhteistyöllä. Käyttöön otetaan KeUn
oma urheilijan polku, jonka tarkoitus
on organisoidusti ja suunnitelmallisesti
kasvattaa seuraan urheilijoita ja pitää
heidät kasvattajaseurassa.
Urheilijoille rakennetaan seurasta
tukiverkko, joka sisältää laadukkaan
seuravalmennuksen ja leirien lisäksi
myös tarvittavat tukitoiminnot, kuten
mm. urheilulääkäri, fysioterapeutti,
hieroja, syketestaus, verikokeet ja seuran oman harjoitustilan. Tukiverkkoa
täydentää seuran muut yhteistyökuviot
joista jo nyt seuran jäsenet voivat hyötyä urheilutekstiileissä, suksivoiteissa,
hiihtosauvoissa ja urheiluravinteissa.
Tavoitteellisesti harjoitteleva, tosissaan
kansalliselle huipulle tähtäävä urheilija
voi tehdä seuran kanssa urheilijasopi-
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muksen, jonka kautta seura voi tukea
urheilijan tavoitteita vaikka yksittäisellä lajijaostolla ei olisi tähän mahdollisuuksia.
Hiihtojaoston valmennukselliset suunnitelmat tulevat jatkossa nojautumaan
vahvasti tähän yleisseuran yhteistyöhön. Uskon, että vahvalla yhteistyöllä
muiden lajien kanssa saamme nostettua
koko seuraa ja hiihtoa jälleen ylemmälle tasolle.
Uskon myös, että jo tulevalla hiihtokaudella tullaan näkemään, kuinka
kehittyvä toiminta kantaa hedelmää
ladulla. Ainakin nuorten sarjoissa
KeUn rintama tulee olemaan vahva
alueellisesti ja kansallisesti. Myös
yleisen sarjan hiihtäjiltä voidaan olettaa hyvää tason nostoa ja askelia kohti
kansallista kärkeä. Näitä tuloksia ovat
vahvasti olleet tukemassa myös monet
yhteistyökumppanit, joille kuuluu iso
kiitos luottamuksesta keravalaiseen
hiihtoon.

Tuomas Turunen
Päävalmentaja
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KeUn uuden toiminnanjohtajan
haastattelu: Jaana-Marika Kurtti, 35 v.
Mistä tulet?
Olen lähtöisin Torniosta. Valmistuin Rovaniemen
ammattikorkeakoulusta liikunnanohjaajaksi keväällä 2003, jonka jälkeen olen työskennellyt monipuolisissa työtehtävissä liikunnanalalla. Keväällä
2013 saan Haaga-Helian liikunta-alan koulutusohjelmasta ylemmän AMK-tutkinnon paperit.
Miten päädyit KeUn toiminnanjohtajaksi?
Pohjois-Suomessa on hyvin vähän, jos ollenkaan,
liikunnanalan johtotehtäviä tarjolla ja sen vuoksi
päätin hakea systemaattisesti töitä pääkaupunkiseudulta. Toiminnanjohtajan työ vastasi kuvaukseltaan
juuri sellaista työtä, mihin olen jatko-opinnoissani
suuntautunut ja, mikä tuntuu omimmalta suuntautumiselta liikunnanalalla.
Miltä työsi vaikuttaa?
Keravan Urheilijoissa on meneillään todella mielenkiintoinen, innostava, motivoiva ja haastava muutosvaihe. Pääsin aloittamaan työni todella hedelmälliseen
aikaan. Tekemistä riittää eikä yksikään päivä ole samanlainen. Tällainen työ motivoi tekijäänsä.
Miltä KeUn hiihtotoiminta näyttää uuden toiminnanjohtajan näkökulmasta?
Seurassa on lupaavia nuoria hiihtäjiä, jotka ovat selkeästi motivoituneita panostamaan lajiin. Myös valmennuspuolella on selkeästi nostetta, motivaatiota ja osaamista. Jään mielenkiinnolla seuraamaan hiihtäjien kehittymistä ja menestymistä.
Mitkä on hiihtotoiminnan vahvuudet ja mistä löytyy kehitettävää?
Vahvuutena näen urheilijasopimukset, urheilijoille mahdollistetut tukitoimet ja
leiritykset sekä yhteistyösopimukset. Kehitettävää löytyy uusien urheilijoiden
houkuttelemisessa seuraan sekä lasten hiihtokoulujen pyörittämisessä vaadittavien
ohjaajien rekrytoinnissa. Tähän aion tuoda oman panokseni.
Hiihdätkö itse?
Pitäisi rehellisesti sanoen hiihtää hiukan enemmän. Hiihtäminen on viime talvina
painottunut hiihdon opettamiseen turisteille. Sukset onkin viisainta ottaa alle mahdollisimman pian nyt kun tulin haastetuksi hiihtämään 3 hengen joukkueen ankkuriosuuden vapaalla tyylillä seuran omissa kisoissa 6.1.2013.
Keravan Urheilijat
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TÄYDEN PALVELUN PYÖRÄKESKUS
Santaniitynkatu 2, Kerava
p. 09 294 8456
lundberg@lundberg.ﬁ
www.lundberg.ﬁ
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Keravan
Lääkintävoimistelu Oy
(09) 242 9804
Sibeliuksentie 19, 04200 Kerava
www.keravanlaakintavoimistelu.fi
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Monipuolinen, edullinen ja palveleva ruokakauppa

K-SUPERMARKET OREGANO
Meiltä
pysyvästi
edulliset
Pirkka-tuotteet
ja plussaa
ostoksistasi!

PALVELEMME
ARK. 7-21,
LA 7-18.
Palvelemme myös
sunnuntaisin.

Tervetuloa
- olemme
palveluksessasi!

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.
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Atomic, Karhu, Oneway ja Salomon sukset tyytyväisyys- ja
vaihtotakuulla
OneWay ja Start sauvat
Oneway ja Salomon hiihtokengät sekä jalkineet
Start ja Vauhti voiteet sekä Garmin mittarit
Suunto kompassit ja Icebug suunnistuskengät
KeUn Noname seura-asut
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

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

Kuljetusalan
erikoisliike

RAIMO STENVALL
Hyrylän teollisuusalue,
Teollisuustie 1

ma 9-17.00
ti-to 9-19.00
pe 9-21.00
la ja su suljettu
Kuparisepänkatu 3, KERAVA

(09) 274 4400
www.r-stenvall.fi

Vastaava ohjaaja / sosionomi AMK
Niina Laine 040 575 6692
Sosionomi AMK
Laura Säisänen 040 533 4393

Kaikkea se Raimo kuljettaa!

www.nuortenpysakki.fi
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Hiihtojaosto kaudella 2012-13
Jaoston puheenjohtaja
Olli Lampinen
nina.lampinen@pp.inet.fi, p.

0400 844 918

Varapuheenjohtaja, päävalmentaja ja KeUn johtokunnan jäsen
Tuomas Turunen
tuomas.turunen@tsvesi.fi, p. 041 434 9332
Taloudenhoitaja ja aikuisten hiihtokoulun vastuuvetäjä
Markus Airila
markus.airila@kotiportti.fi, p. 050 365 8905
Lasten hiihtokoulun vastuuvetäjä ja KeUn johtokunnan jäsen
Mari Sirén-Koskinen
mari.sirenkoskinen@gmail.com, p. 050 438 7877
Tiedottaja
Auli Teppinen
auli.teppinen@proagria.fi, p. 040 182 4884
Kilpailuihin ilmoittaja ja Uudenmaan Hiihto ry:n johtokunnan jäsen
Tuomo Säteri
tuomo.sateri@luukku.com, p. 050 575 8703
Kahviotoiminnan vastuuhenkilö
Ulla Leppänen
ulla.leppanen@kolumbus.fi, p. 040 596 6908
www.keravanurheilijat.fi/hiihto		
hiihto@keravanurheilijat.fi
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Lämpimät kiitokset!
Keravan Urheilijoiden Hiihtojaosto
kiittää kaikkia tukijoitaan.
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
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