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Tässä hiihtokalenterissa

Hiihtokalenterista löydät tietoa Keravan Urheilijoiden järjestämästä hiihtotoimin-
nasta kaudella 2013–2014. 

Mikäli haluat tietää tarkemmin kuinka toimimme tai kuinka pääset mukaan toimin-
taamme, niin tutustu Internet-sivuillamme myös toimintaamme: www.keravanur-
heilijat.fi/hiihto/toiminta. 

Tervetuloa mukaan hiihtojoukkoomme!

Kannen kuva: Aino Salonen, Keski-Uusimaa. Kuvassa Tero Turunen.
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Terveitä elämyksiä sata lasissa



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

www.keravanseurakunta.�

Tervetuloa kotikirkkoosi!



Tervetuloa asioimaan Keravan Laakkoselle.

Meillä on erittäin ammattitaitoinen kokemusta ja näkemystä omaava 
palvelujoukkue. Monella meistä on yli 20 vuoden kokemus Volkswagen-
merkistä. Koulutamme jatkuvasti henkilökuntaamme ja seuraamme useita 
laatumittareita mm. Laakkosen omaa sekä maahantuojan ylläpitämää 
asiakastyytyväisyystilastoa. Kunnia-asiamme on, että olemme osanneet 
täyttää ja jopa ylittää odotuksesi.

Täyden palvelun autotalo 
Volkswagen henkilö- ja hyötyautomyynti, henkilö- ja hyötyautohuolto, 
varaosat ja varusteet.

Määräaikaishuoltomme sisältää veloituksettoman 
Volkswagen Liikkumisturvan. 

Autotalo Laakkonen Oy
Sarviniitynkatu 10 
Vaihde 010 214 8300

Kerava
Hinnat matkapuhelimesta 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min, lankapuhelimesta 8,35 snt/puh. + 6 snt/min. (alv 24 %).
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Kilpailut 2013 - 2014 

SM-kilpailut 2014
Yleinen sarja
Vantaa 17. - 19.1.2014
pe: sprintit V
la: N 10 km, M 15 km, väliaikalähdöllä P
su: sprinttiviestit V
Jyväskylä, (Vaajakoski) 21. - 23.3.2014
pe: N 5 km ja M M10 km väliaikalähdöllä V
la: viestit N 3x5 km P+V ja M 4x10 km P+V
su: N 30 km ja M 50 km väliaikalähdöllä P

Nuorten sarjat
Lahti 15. - 16.2.2014
la: viestit 1P+2V M20 3x5 km, M18 3x5 km, N20 3x3,3 km ja N18 3x3,3 km
su: M23,20 30 km, N23,20, M18,17 20 km, N18,17 15 km, yhteislähtö P
Ristijärvi 8. - 9.3.2014 
la: N 5 km P, M 10 km P, N 17,18,20,23 ja M 17,18,20,23
su: N 10 km V, M 15 km V, N 17,18,20,23 ja M 17,18,20,23

Hopeasompa
Kalajoki 15. - 16.3.2014 
la, henk.koht.matkat: P M16 8 km, M15,M14 5 km, M13 3 km, N16,N15 5 km, 
N14,N13 3 km
su, viestit: 1P+2V M16 3x5 km, M14 3x3 km, N16 ja N14 3x3 km 

Nuorten SM-sprintti / KLL
Inari 29. - 30.3.2014
la: M20,18,16 ja N20,18,16 V sprintti / KLL
su: KLL M20,18,17,16,15, 5 km, M14,13 3 km, N20,18,17,16,15,14,13 3 km V

Suomen Cup 2013 – 2014
Vuokatti 9. - 10.11.2013
la sprintti P 
su viestit N 3 x 4 km V, M 3 x 6 km V
Rovaniemi 23. - 24.11.2013
la sprintti V 
su N 5 km P, M 10 km P, väliaikalähtö
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Keuruu 11. - 12.1.2014
la N 6,6 km V, M 10 km V, väliaikalähtö 
su viestit N 3 x 3,3 km P, M 3 x 6,6 km P
Vantaa 17. - 19.1.2014
pe sprintti V 
la N 10 km P, M 15 km P, väliaikalähtö 
su parisprintti V
Jyväskylä (Vaajakoski) 21. - 23.3.2014
pe N 5 km V, M 10 km V, väliaikalähtö 
la viestit N 3 x 5 km P+V, M 4 x 10 km P+V 
su N 30 km P, M 50 km P, väliaikalähtö
Ruka 5. - 6.4.2014
la viestit N 3 x 5 km P, M 3 x 7,5 km P 
su N 10 km V, M 20 km V, yhteislähtö

Aluekilpailut
Espoo 12.1.2014
Alueenmestaruus sprinttiviesti, V
Hartola 25.1.2014
Alueenmestaruus pitkät matkat, V
Kerava 22.2.2014, Rank
Alueenmestaruus normaalimatkat ja HS-aluekilpailu, P
Kerava 23.2.2014
Alueenmestaruus viesti ja HS-alueviesti, P+V

Maakuntaviesti
Vihti 6.1.2014

Uudenmaan piirin kansalliset kilpailut
15.12.2013 Keinukallion tykkihiihdot Rank, Keravan Urheilijat V
18.1.2014 Vihdin hiihdot, Vihdin Viesti P
26.1.2014 Mäntsälä-hiihto, Mäntsälän Urheilijat P 
9.2.2014  Hyvinkää Hiihto, Hyvinkään hiihtoseura P (Massahiihto)
15.2.2014 Nurmijärvi hiihto Rank, Nurmijärven hiihtoseura P
16.2.2014 Janakkalan Talvikisat Rank, Jana-Pato-Sarastus V
1.3.2014  Erkylän hiihdot, Hyvinkään hiihtäjät V
9.3.2014  Keräkankarehiihto, Pusulan Urheilijat V
15.3.2014 Rajamäki-Hiihto, Rajamäen Kehitys P

5.3.2014  Piirikunnallinen Keinukallio-Sprintti, Keravan Urheilijat V

Lisätietoja kansallisista ja 
piirikunnallisista kilpailuista 

löytyy Uudenmaan hiihto ry:n 
nettisivuilta sekä osoitteesta 

www.hiihtokalenteri.fi
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www.palkintotukku.�

Mitalit, Pokaalit
Lajipalkinnot, Kaiverrukset

Palkinnot voittajille.

PALKINTOTUKKU-KÄÄTY OY
Teollisuuskatu 21 (Vallila), 00510 Helsinki

puh.  (09) 728 7330, myynti@palkintotukku.�
Avoinna ma–pe klo 9–17

Ski-Shop palvelee 
hiihtokaudella Keinukalliossa 
www.vkski.fi p. 040-565 8207 

 
Tykkää meistä Facebookissa  
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Koulutettujen ja kokeneiden hiihtovalmentajiemme opastuksella itseoppineen kun-
toilijan on helppo oppia ne hiihtotekniikan avainkohdat, joita harjoittelemalla oma 
hiihtäminen tulee tehokkaammaksi ja taloudellisemmaksi. 

Perustekniikat haltuun 3-6 tunnin kurssin aikana
Aikuisten hiihtokoulu on tiivis 1-3 hiihtokerran paketti, yhteensä 3-6 h/kurssi. 
Osallistuja voi valita harjoittelun kohteeksi joko vapaan tai perinteisen hiihtotavan. 
Tuossa ajassa ehditään opettaa kaikki perustekniikat ja niitä tukevia harjoitteita, 
kerrata tekniikoita omatoimisen harjoittelun jälkeen sekä tehdä ryhmälle videoana-
lyysi.  

Opetusryhmät käynnistyvät joustavasti ryhmien täytyttyä
Opetusryhmiä järjestetään talven 2014 aikana useita; ne käynnistyvät kysynnän 
mukaan, kun olemme saaneet vähintään viisi ilmoittautumista. Talven 2013 ryhmät 
koostuivat työpaikkojen urheilukerhoista, eri lajien harrastus- ja naapurustoporu-
koista sekä yksittäisistä harrastajista. 

Rohkaisevia kokemuksia hiihtokoulusta
Palautteen perusteella mallimme on osoittautunut toimivaksi. Ammattitaitoiset 
valmentajat takaavat sen, että opetus pystytään sopeuttamaan kaiken tasoisille hiih-
täjille. Eräältäkin kurssilta poistui tyytyväisinä mm. kaksi osallistujaa, joista toinen 
oli hiihtokoulussamme uskaltautunut suksille ensimmäistä kertaa 20 vuoteen ja 
toinen värvättiin kurssilta hiihtämään maakuntaviestiä seuran joukkueessa! 

Saamaamme palautetta 
”Kävin jokunen vuosi sitten vastaavan kurssin toisaalla ja täytyy sanoa että teillä 
on todella hyvä konsepti, itse opin paljon enemmän tällä kurssilla. Videoanalyysi 
oli äärimmäisen opettava, hienoa että jokainen oppilas sai henkilökohtaista palau-
tetta.”
vuoden 2013 hiihtokoululainen

Jos kiinnostuit, käy ilmoittamassa kiinnostuksesi aikuisten hiihtokouluun netti-
sivuillamme! 

Lisätietoja: Markus Airila, puh.050 365 8905, markus.airila@kotiportti.fi

Aikuisten hiihtokoulu 
Tekniikkakoulu vie hiihtoharrastuksen uudelle tasolle
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Kuljetusalan erikoisliike
Myös muuttolaatikoiden vuokraus

RAIMO STENVALL
Hyrylän teollisuusalue,

Teollisuustie 1
(09) 274 4400

www.r-stenvall.fi
Kaikkea se Raimo kuljettaa!
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Hyvinvointia
ihmisen
elämään

FYSIOTERAPIA, HIERONTA, 
OSTEOPATIA, LYMFATERAPIA, 

JALKATERAPIA,
NEUROLOGINEN  FYSIOTERAPIA, 

ROSEN-HOITO, LAHJAKORTIT

PALVELUA MYÖS LAUANTAISIN

Keravan
Lääkintävoimistelu Oy
(09) 242 9804
Sibeliuksentie 19, 04200 Kerava
www.keravanlaakintavoimistelu.fi
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Laura Kankkunen, 11 v.

Kauanko olet harrastanut hiihtoa?  
Olen hiihtänyt pienestä pitäen.

Mitä muita harrastuksia sinulla on kuin hiihto?
Suunnistus, yleisurheilu, pianonsoitto, soiton teoria, 
uinti, telinevoimistelu.

Hauskin hiihtokokemuksesi?
Siiri ja Tornionlaakso Cup.

Kumpi mieluiten, perinteinen tai hiihtotapa?
Perinteisessä olen vähän parempi, mutta hiihdän 
kumpaakin.

Mitä hiihtotaitojasi aiot tänä vuonna kehittää?
Tekniikkaa ja kestävyyttä.

Kuinka paljon aiot kilpailla tänä talvena ja tavoitteesi kilpailuissa?
Voittaa Tornionlaakson cup ja kaikki talvenkisat.

Tomi Mäkipää, 13 v.

Kauanko olet harrastanut hiihtoa?
Olen harrastanut viisi vuotta.

Mitä muita harrastuksia sinulla on kuin hiihto?
Ei  ole muita tällä hetkellä.

Hauskin hiihtokokemuksesi?
Harrastukseni aloittaminen hiihtoseurassa.

Kumpi mieluiten, perinteinen tai hiihtotapa?
Perinteinen hiihtotapa.

Mitä hiihtotaitojasi aiot tänä vuonna kehittää?
Nopeutta, starttia ja loppukiriä.

Kuinka paljon aiot kilpailla tänä talvena ja tavoitteesi kilpailuissa?
Osuuspankin hiihdot, aluemestaruuskilpailut ja osallistun myös tykkihiihtoihin.

Nuorten hiihtäjien haastattelut

Kuvat: Hanna-Mari Saalo
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Eerika Salomäki, 12 v.

Kauanko olet harrastanut hiihtoa?
Olen hiihtänyt pienestä pitäen, kilpailemisen 
aloitin 10-vuotiaana.

Mitä muita harrastuksia sinulla on kuin hiihto?
Suunnistus ja yleisurheilu.

Hauskin hiihtokokemuksesi?
Hopeasompaviesti v. 2013 Äänekoskella.

Kumpi mieluiten, perinteinen tai hiihtotapa?
Perinteinen on mieluisempi, mutta hiihdän kum-
paakin yhtä paljon.

Mitä hiihtotaitojasi aiot tänä vuonna kehittää?
Tekniikkaa ja kestävyyttä.

Kuinka paljon aiot kilpailla tänä talvena ja tavoitteesi kilpailuissa?
Riippuu mitä kilpailuja on. Tavoitteeni on päästä 25 parhaan joukkoon Hopeasom-
massa.

Anton Pyssysalo, 15 v.

Kauanko olet harrastanut hiihtoa?
Yhden kauden. 

Mitä muita harrastuksia sinulla on kuin hiihto?
Ampumahiihto, yleisurheilu.

Hauskin hiihtokokemuksesi?
Oikaisin ekoissa Hopeasommissa.

Kumpi mieluiten, perinteinen tai hiihtotapa?
Vapaa tietenkin.

Mitä hiihtotaitojasi aiot tänä vuonna kehittää?
Perinteistä hiihtotapaa.

Kuinka paljon aiot kilpailla tänä talvena ja tavoitteesi kilpailuissa?
Tarpeeksi. No,  ensi talvena SM-sprintissä  viidentoista parhaan joukkoon.
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Santaniitynkatu 2, Kerava
p. 09 294 8456

lundberg@lundberg.fi
www.lundberg.fi

TÄYDEN PALVELUN PYÖRÄKESKUS

HAARAJOEN SAHA OY 
 
 
 

RIIHIMAANTIE 3, 04480 HAARAJOKI 

www.haarajoensaha.fi 

Vanhan Lahdentien KELLOKOSKI-PORNAINEN/HALKIA-risteyksestä 
PORNAINEN/HALKIA –suuntaan 100 m 

LAUDAT 
LANKUT 

KESTOPUUT 

LATTIAT 
LISTAT 

PANEELIT 
Myynti: ma-pe 7-17, la 9-13 
Puh. (09) 283 158 





Hiihdon 
OSUUSPANKKI- 
CUP 2014 
Keravalla Keinukallion hiihtokeskuksessa 

Osakilpailujen ajankohdat ja hiihtotavat 
ke 15.1. klo 18.30 perinteinen 
ke 29.1. klo 18.30 vapaa 
ke 12.2. klo 18.30 perinteinen  
Ke 26.2 klo 18.30 vapaa, KeUn ja Keravan mestaruuskilpailu 
 

Sarjat 
T/P6 (08 ja sen jälkeen syntyneet) 
T/P8 (06 ja 07 syntyneet) 
T/P10 (04 ja 05 syntyneet) 
T/P12 (02 ja 03 syntyneet) 
T/P14 (00 ja 01 syntyneet) 
N ja M (99 ja sitä ennen syntyneet) 
 

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

Ennakkoilmoittautuminen 
www.keravanurheilijat.fi/hiihto, viimeistään kilpailua edeltävänä iltana klo 21.00 
mennessä. Ei jälki-ilmoittautumista paikanpäällä. 
 
Pakkasraja –15oC. 
 

Lasten hiihtokoulu 
kts. tarkemmin sivuilta www.keravanurheilijat.fi/hiihto 
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Keräyspaperi & Kuljetus 
LINDHOLM KY 

 
Välitie 38, 04340 TUUSULA 

Puh (09) 242 5459, 
gsm 0400 431 032 

info@kerayspaperi-lindholm.fi 
 

Paperin, kartongin, pahvin, lasin ja metallin keräys, 
vaihtolavakuljetukset, paperin tuhoaminen. 

Repsikantie 12 B 5, 04500 Kellokoski  outi.saarela@tilipalvelusaarela.com 
Puh. 020 7871360,  fax (09) 2921227  www.tilipalvelusaarela.com 

 Toimisto avoinna 
 ma-to 8.00 – 16.00 
 pe 8.00 – 14.00 



 V 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 12.12.2013 klo 18.00 mennessä 

Nro 027  Kansalliset, Ranking  V 

Sunnuntaina 15.12.2013 klo 11 

 Etelä-Suomen  
Alueenmestaruushiihdot 

Nro 678 Henkilökohtainen kilpailu 22.2.2014  P 

Sarjat ja matkat: 

Myl,M20,M18,M17 10km, M16 8km, M15,M14 5km, M13,M12 3km, 
M10 2km, M35,M40 10km, M45,M50,M55,M60,M65 5km 

Nyl,N20,N18,N17,N16,N15 5km, N14,N13,N12 3km, N10 2km, 
N35,N45 5km  

Nro 678  Viestit 23.2.2013  P+V 

Sarjat ja matkat: 
M10,N10: 3x2km (1P+2V)  M16: 3x5km (1P+2V) 
N12,M12: 3x3km (1P+2V)  N,N20,N18: 3x3km (1P+2V) 
N16,M14,N14: 3x3km (1P+2V)  M,M20,M18: 3x5km (1P+2V) 
 
Ilmoittautuminen KILMOn kautta 18.2.2014 klo 23.00 mennessä 
Ei jälki-ilmoittautumisia. 

 Piirikunnallinen  
Keinukallio-Sprintti 

Nro 701  Sprintti-kilpailu 5.3.2014  V 

Sarjat ja matkat: 

Myl,M20,M18,M16,Nyl,N20,N18,N16 0,8km 

M14,M12,N14,N12 0,4km 

Ilmoittautuminen KILMOn kautta 2.3.2014 klo 23.00 mennessä 
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Opiskelen syksyn Sotkamon urhei-
lulukiossa kahden ensimmäisen jak-
son osalta, elokuusta aina marraskuun 
loppuun saakka. Tämän jälkeen siirryn 
Keravalle asumaan ja lukioon talveksi. 
Samalla pääsen takaisin vanhempieni 
ruokintaan. Toivon että myös etelässä 
olosuhteet olisivat hiihdolle suopeat! 

Treenaan ja asun Vuokatissa, mutta 
koulu sijaitsee Sotkamossa noin 5 km 
pyörämatkan päässä asunnoltamme. 
Koulu ei tarjoa vaihto-opiskelijoille 
asuntoa, vaan se on pitänyt etsiä vapail-
ta markkinoilta. 

Vuokrasimme yhteisen asunnon 
entuudestaan tutun vuotta vanhemman 
hiihtäjäpojan kanssa. Tämä on tarkoit-
tanut suurta vastuunottoa huushollin 
pyörittämisestä.

Ohjattuja yhteistreenejä koulun kautta 
on kahden aamu- sekä yhden iltapäivät-
reenin verran viikossa 
lukion ensimmäisen 
vuoden hiihtäjien kans-
sa. Lisäksi viikkoon 
kuuluu kaksi ohjattua 
liikkuvuutta ja kehon-
hallintaa parantavaa 
hiihdon tukiharjoitusta. 
Välillä on myös Urhei-
lu Akatemian järjestä-
miä hiihtäjien yhteisiä 
”leiriviikonloppuja”. 

Vuokattiin muuttaes-
sani lähdin hakemaan 
hyviä treenipuitteita 
arkipäiväiseen har-
joitteluun. Maasto-
jen, hiihtoputken sekä 

ensilumenladun lisäksi myös hiihdon 
oheisharjoittelun olosuhteet ovat huip-
puluokkaa. 

Akatemia on järjestänyt uutena pal-
veluna myös arkisin päivällisen kou-
lunkeittiön kautta Vuokattiin, mikä 
helpottaa ja vähentää urheilijoiden 
arkiaskareita. 

Täällä koulun ja urheilun yhdistämi-
nen on tehty helpoksi, sen ovat hyväksi 
kokeneet myös ampumahiihtäjät, lumi-
lautailijat, pesäpalloilijat sekä monet 
muut. Hiihtäjien hyvä ryhmähenki 
ja ladut tekevät syksystä rattoisan ja 
todennäköisesti uudelleen koettavan 
asian!

Terveisin Turo Sipilä

Syksy Vuokatissa

Kuvassa Turo Silpilä maakuntaviesteissä Keinukalliolla 2013. 
Kuva: Aino Salonen, Keski-Uusimaa
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Startex Oy toimii hiihtojaoston 
yhteistyökumppanina 

Suksihuoltoa 
Hionnat, voitelut, 
sideasennukset 
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Urheilijan Polku kasvattaa 
hiihtäjiä

Hiihtojaoston valmennustoiminta on 
sivunnut, tulee tulevan kauden aika-
na ja jatkossakin sivuamaan Keravan 
Urheilijoiden Urheilijan Polku-mallia. 

Lähtökohtana valmennustoiminnalle 
on matala osallistumiskynnys, pienet 
toimintamaksut, kehittävä seuraval-
mennustoiminta nuorille ja paras mah-
dollinen tuki seuraa edustaville tavoit-
teellisesti harjoitteleville urheilijoille. 
Olemme tietoisesti panostaneet seura-
valmennukseen ja ”ruohonjuuritason” 
toimintaan sekä luoneet pohjaa tule-
vaisuudessa toivottavasti vieläkin vah-
vemmalle hiihtoseuralle, jossa urheili-
jan polku on eheä ja hiihtäjäjoukkom-
me on vahva kaikissa ikäluokissa. 

Emme tyydy vain kasvattajaseuran 
rooliin vaan tavoitteenamme ovat myös 
vahvat yleisen sarjan viestijoukkueet 
kansallisella tasolla, mutta tavoitteiden 
saavuttamiseksi etenemme määrätie-
toisesti toimintalinjamme mukaisesti.

Urheilijamääristä päätellen olemme 
tähän asti tehneet oikeita asioita. Hiih-
tokoulu on näyttänyt viime vuosina toi-
mivuutensa ja laadukkaan toiminnan 
ansiosta seuraan on kasvanut uusista 
nuorista koostuva harjoitusryhmä, joka 
uskoakseni tulee talven aikana myös 
kilpailemaan aktiivisesti. 

Hopeasompalaisten harjoitus- ja 
kilpailuryhmä on kasvanut suurem-
maksi, kuin kertaakaan 2000-luvulla, 
mikä antaa uskoa myös tulevaisuu-
teen. Nuorten SM-sarjassa ja yleisessä 
sarjassa kilpailevia on edelleen seuran 

urheilijoista vähemmistö, mutta jou-
kossa on mukana äärimmäisen lahjak-
kaita, ahkerasti harjoittelevia ja toden-
näköisesti myös kansallisesti menesty-
viä urheilijoita. 

Tämän kaiken pyörittämisen takana 
on suuri talkootyön voimannäyte ja 
hyvä seurahenki, joka vie paikallis-
ta hiihtotoimintaa hyvällä vauhdilla 
eteenpäin. Onneksemme meillä on 
lisäksi hieno joukko yhteistyökump-
paneita eri aloilta, jotka tukevat toi-
mintaamme. Heille kuuluu suuri kiitos 
koko hiihtojoukkomme puolesta.

Katsaus tulevaan kauteen
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Yhteistyöllä asioita 
eteenpäin

Keinukallion olosuhteet Keraval-
la antavat jaostolle, seuralle, kilpa- ja 
kuntohiihtäjille sekä koko lähialueen 
hiihtotoiminnalle erinomaiset mah-
dollisuudet. Keravan Urheilijoilla ja 
kaupungin hiihto-olosuhteista huoleh-
tivalla kaupunkiympäristöllä on hyvät 
yhteistyösuhteet. Yhteistyöllä olemme 
tänä vuonna tehneet myös satoja tal-
kootunteja vaativia parannuksia olo-
suhteisiin, jotka toivottavasti näkyvät 
urheiluseuramme toiminnassa, mutta 
myös kuntalaisten silmissä. 

Pelkät ”olosuhteet” eivät ainoastaan 
riitä vaan niiden ylläpitämisen, kun-
nossapitämisen ja kehittämisen takana 
on aina henkilöitä, jotka huolehtivat 
asioista. On ollut hienoa nähdä, että 
vielä löytyy talkoovoimia, kun intohi-
mo on yhteinen ja toiminnalle löytyy 
tukea sekä arvostusta. Se on osoittanut, 
että yhteistyössä on voimaa. Kiitos kai-
kille vapaaehtoisille, jotka työskentele-
vät paikkakunnan hiihto-olosuhteiden 
hyväksi ja kaupunkitekniikalle, joka 
tukee ja kannustaa hienosti toimin-
taamme sekä hoitaa oman osuutensa 
mallikkaasti ja ammattitaitoisesti.

Kymmenen kilpailua 
kauden aikana

Uskon, että oman osuutensa tulee 
mallikkaasti hoitamaan myös hiihtokil-
pailuiden järjestelyorganisaatio, jonka 
apuna toimii kiitettävästi hiihdon ystä-
viä myös muiden lajijaostojen aktiivijä-
senistä. Tämä apu otetaan kunnioituk-
sella vastaan, koska lumiolosuhteiden 

salliessa Keinukalliolla riittää talven 
aikana runsaasti kilpailuja, joista suu-
rimpina Etelä-Suomen alueenmesta-
ruuskilpailut. 

Toivotan kaikki kilpailijat tervetul-
leiksi Keravalle ja kilpailunjohtajan 
roolissa toivon, että olemme osanneet 
parhaalla mahdollisella tavalla ottaa 
järjestelyissä huomioon sen tärkeim-
män tekijän eli Hiihtäjät. 

Kannustan myös yleisöä ja huol-
tojoukkoja mukaan kilpailupaikalla, 
koska tänä vuonna on mahdollisuus 
nähdä Keinukalliossa monta erilaista 
kilpailumuotoa ja kokea hiihtourheilun 
juhlaa. 

Kauden kilpailuohjelmasta löytyy 
lapsille, kuntourheilijoille ja kilpahiih-
täjille niin sprinttiä, joukkuekilpailua 
kuin henkilökohtaisia kilpailuja, joissa 
tietenkin kaikissa kisamakkara maistuu 
parhaalta paikan päällä!

Muistutan myös kaikkia työpaikka-
porukoita ja yhteisöjä uudesta perin-
teestä, joka aloitettiin viime talvena 
Keinukalliossa. Kolmen hengen jouk-
kueilla hiihdettävä Haasteviesti tullaan 
kilpailemaan myös tulevana talvena ja 
siinä kilpaillaan tiukasti kiinnityksestä 
viestipalkintoon, joka koristaa hiihto-
kahvilamme seinää.

Tuomas Turunen
Keravan Urheilijat, hiihtojaosto
Päävalmentaja
Kilpailunjohtaja
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Keinukallion maastoissa liikkuvat 
hiihtäjät ja kaikki muutkin talviulkoi-
lijat voivat käydä talviviikonloppuisin 
nauttimassa Keinukallion kahviossa 
mm. kuumaa juomaa sekä muita herk-
kuja. 

Kahvio palvelee hiihtäjiä ja ulkoili-
joita hiihtokaudella lauantaisin ja sun-
nuntaisin klo 11-15  sekä hiihtoloman 
aikana  kaikkina arkipäivinä myös klo 
11-15 (säävaraus).   Lisäksi kahvio-
ta pidetään auki myös iltaisin, kun on 
hiihtokilpailut. Mahdollisista aukiolo-
aikojen muutoksista tiedotetaan netis-
sä: www.keravanurheilijat.fi/hiihto

Valikoimassa on munkkeja, mak-
karaa, kuumia ja kylmiä juomia sekä 
makeisia. Makkaranpaistoa varten on 
nuotiopaikka polttopuineen kahvi-
on edustalla.  Asiakkaiden toivotaan 
varaavan käteistä rahaa ostosten mak-
samiseen.

Kahvio-rakennusta on remontoitu 
menneen kesän aikana talkootyönä. 
Loppukesällä rakennus sai uuden maa-
lipinnan, uusi ulko-ovi on asennettu ja 
rakennuksen lämmityslaitteita uusittu.

Kahviota hoidetaan 
talkoovoimin

Hiihtojaosto vastaa kahvion hoidos-
ta. Kahvion pääemäntänä on toiminut 
Ulla Leppänen muutaman vuoden 
ajan  ja lisäksi apuna on seuran hiih-
täjät perheineen, kukin vuorollaan eri 
viikonloppuina. Nuoret hiihtäjät pääse-
vät samalla harjoittelemaan myynti- ja 
asiakaspalvelutyötä.

Tervetuloa Kahvioon!

Keinukallion kahvion vetonaula: 
vastapaistetut munkit

Ski-Shop palvelee 
hiihtokaudella Keinukalliossa 
www.vkski.fi p. 040-565 8207 

 
Tykkää meistä Facebookissa  
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Mitä harrastat Ulla? 
Kuntoilua yleensä, koiran kanssa 
lenkkeilyä, lukemista.

Miten olet tullut kahvion toimintaan 
mukaan?
Turusen Tuomas ylipuhui toimin-
taan, kun tytärtämme kiinnosti 
kilpahiihto. Tosin tytär siirtyi ja 
jatkaa edelleen joukkuevoimistelun 
parissa, minä jäin kahvion tiskin 
taakse...

Kauanko olet hoitanut Keinukallion 
kahviota?
Tuleva kausi taitaa olla neljäs, jossa 
olen vetovastuussa.

Mikä kahvion hoidossa on muka-
vinta?
Kahviota ei tarvitse pyörittää yksin, 
sillä toimintaan on saatu mukaan 
paljon perheitä ja aktiiveja. Asiak-
kaat ovat mukavia ja heiltä saatu 
palaute positiivista.

Mitkä ovat kahvion suosikkituotteet ?
Munkki kahvilla tai kuumalla mehulla.

Montako munkkia kuluu talvessa kahviossa?
Viime vuonna kului n. 5000 munkkia. 

Mitä terveisiä haluat sanoa kahvion asiakkaille?
Kahvion tuotto käytetään nuorten hiihtäjien tukemiseen, kiitos tuestanne! 
Nähdään viikonloppuisin Keinukalliossa!

Esittelyssä kahvion pääemäntä, Ulla 
Leppänen

Ulla on entinen kilpamenijä. Järvisen pipo pääs-
sä ja isän voitelemilla suksilla hiihdettiin Joutsan 
kisoissa.
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Uudenmaan putkiasennus tekee kaikenlaiset putkityöt 
suomalaisella ammattitaidolla. 

mm. kaikenlaiset LVI-huollot, korjaukset ja remontit. 
Palvelemme myös uudisrakennuksen ja saneerauksen puolella. 

Asuin- ja liikekiinteistöjen lämpö-, vesi- ja  
viemäriurakointi sekä ilmanvaihtourakointi. 

 
Tutustu Internet-sivuihimme: www.uudenmaanputkiasennus.fi 

Kysy lisää: uudenmaanputkiasennus@kolumbus.fi, p. 040-8393885 

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!



Luotettavaa konekauppaa yli 30 vuotta!

Huolto! 
Varaosat! 

Kuljetukset! 
Käyttö-
opastus! 

WWW.OLENIUS.FI

GENERAATTORIT

NYT
TARJOUSHINNOIN!TTT

TRX420FE 
Fourtrax 4x4

LUMILEVY JA
VINSSI

KAUPAN PÄÄLLE!

Mönkijä

NYT
SYYSHINTAAN

KOTIIN
TOIMITETTUNA!!

Lumilingot

995€
Alk.

Isonpellontie 3, 00720 Helsinki, puh. 020 7931130

LAAJA
VALIKOIMA

MYÖS 
NETISSÄ!
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Harjoittelun iloa hiihtojaostossa..
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...ja tulostakin syntyy!
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Hiihtojaosto kaudella 2013-14

Jaoston puheenjohtaja
Olli Lampinen p. 0400 844 918

Varapuheenjohtaja ja päävalmentaja
Tuomas Turunen tuomas.turunen@tsvesi.fi, p. 041 434 9332

Taloudenhoitaja, aikuisten hiihtokoulun vastuuvetäjä ja 
KeUn johtokunnan jäsen
Markus Airila markus.airila@kotiportti.fi, p. 050 365 8905

Lasten hiihtokoulun vastuuvetäjä 
Mari Sirén-Koskinen mari.sirenkoskinen@gmail.com

Tiedottaja ja Uudenmaan Hiihto ry:n johtokunnan jäsen
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

Keravan Urheilijat 

Kerhopirtti Tuusulantie 45, 04200 Kerava 
keu@keravanurheilijat.fi
jasenasiat@keravanurheilijat.fi 
www.keravanurheilijat.fi

Toiminnanjohtaja 

Jaana-Marika Kurtti
Puhelin 040 1647736
jaana-marika.kurtti@keravanurheilijat.fi 
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Keravan Urheilijoiden hiihtojaosto kiittää kaikkia tukijoita  
ja yhteistyökumppaneita. 

Lämpimät kiitokset! 

Keravan Urheilijat ry, toimisto (Kerhopirtti) 
Postiosoite: Tuusulantie 45, 04200 Kerava 

keu@keravanurheilijat.fi 
 

Toiminnanjohtaja: Jaana-Marika Kurtti 
jaana-marika.kurtti@keravanurheilijat.fi, p. 040-1647736 

 
Seuranumero: 17075 

Pankkiyhteys: K-U Osuuspankki 513205-47473 
 

”Terveitä elämyksiä – sata lasissa” 
 




