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Tästä hiihtokalenterista löydät tietoa Keravan Urheilijoiden järjestämästä
hiihtotoiminnasta kaudella 2014–2015. Mikäli haluat tietää tarkemmin kuinka
toimimme tai kuinka pääset mukaan toimintaamme, niin tutustu Internet-sivuillamme myös toimintalinjaamme: www.keravanurheilijat.fi/hiihto/toiminta.
Tervetuloa mukaan hiihtojoukkoomme!

Keinukallion kahvio
Avoinna hiihtokaudella (säävaraus)

Keravan Urheilijat
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Jatketaan vuorelle kiipeämistä!
Tulin hiljattain selanneeksi hiihtojaoston edellistä toimintakalenteria ja
samalla muistelleeksi viime talvea.
Tulinpa hyvälle mielelle, vaikka mieleen palautuivatkin hankalat lumiolot.
Mutta vielä vahvempana muistikuvana mieleen tuli se kuinka aktiivinen ja
ennakoiva hiihtoväki otti niskalenkin
olosuhteista ja sai kuin sainkin järjestettyä pakkaskausien aikana tykitetyllä
lumella hiihtokisoja joulukuusta helmikuuhun. Olosuhteiden ohella toinen
vanha muistikuva liittyy nuorten hiihtäjien runsaslukuisuuteen ja kilpailulliseen menestykseen myös valtakunnallisella tasolla. Tämä positiivinen trendi
on näkynyt jo vuosia myös seuraluokittelupisteissä ja poikinut hyvää myös
muuhun seuratyöhön. Hatunnosto kaikille talkoolaisille ja hiihtäjille edellisestä kaudesta!
Vuosi sitten kirjoitin tällä palstalla,
että olemme positiivisen ongelman
edessä. Haasteenamme on turvata
hyvät harrastusmahdollisuudet kasvaneelle joukolle hiihtäjiä. Heitin myös
haasteen ja toiveen siitä, että saisimme laajennusta talkoopuolelle ja lisää
pelimerkkejä kasvavien kulujen kattamiseen. Mieli on hyvä ja tunnelma
levollinen, sillä olemme edistyneet
tälläkin saralla. Olemme vuoden mittaan saaneet uusia aktiiveja riveihimme ja se tuntuu mukavalta - jatkuvuus
on turvattu. Toisaalta olemme saaneet
uusia ystäviä ja yhteistyökumppaneita
liike-elämän suunnalta. Haluan aivan
nimeltä mainita tärkeimmät uudet ja
osin vanhatkin kumppanimme: Keravan kaupungin ohella hiihtolatuja

kanssamme kulkevat kummiyrityksemme Trimtex, Olvi, Vauhti, Keravan Energia, Laakkonen, Lähitapiola,
Keski-Uudenmaan Osuuspankki sekä
OneWay ja VK-Ski. Näiden lisäksi on
muitakin yrityksiä, jotka esimerkiksi
tämän kausijulkaisun yhteydessä tukevat toimintaamme.
Näiden kumppanuuksien myötä meillä on aikaisempaa paremmat edellytykset ylläpitää vahvaa hiihtokulttuuria
tällä alueella - nousu vuorelle jatkukoon! Jaostona ja yksittäisinä seuraihmisinä meidän kannattaa osaltamme
huolehtia, että nämä yhtiöt kokevat
kumppanuutemme hyödyllisinä eikä
vain hyväntekeväisyytenä. Enkä tässä
tarkoita vain taloudellisia seikkoja
vaan yleistä positiivisuutta ystävien
suuntaan.
Joulun odotus tarkoittaa myös lumen
odotusta. Toivotaan, että sitä saadaan
taivaaltakin. Mutta hyödyntäkäämme
jälleen myös pakkasjaksot ja varmistakaamme hiihtomahdollisuudet Keinukalliossa myös keinolumen avulla.
Uusi kausi odottaa meitä elämyksineen. Tehkäämme siitä jälleen kerran
reipas ja liikunnallinen ja kokekaamme
yhdessä tekemisen iloa. Kiitokset menneestä ja tsemppiä tulevaan - niin hiihtäjille, talkoolaisille kuin moninaisille
yhteistyökumppaneillekin!

Olli Lampinen
Hiihtojaoston puheenjohtaja

Keravan Urheilijat

Tervetuloa asioimaan Keravan Laakkoselle.
Meillä on erittäin ammattitaitoinen kokemusta ja näkemystä omaava
palvelujoukkue. Monella meistä on yli 20 vuoden kokemus Volkswagenmerkistä. 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.

Kerava

Autotalo Laakkonen Oy
Sarviniitynkatu 10
Vaihde 010 214 8300

Hinnat matkapuhelimesta 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min, lankapuhelimesta 8,35 snt/puh. + 6 snt/min. (alv 24 %).
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Vakuutusyhtiöiden asiakastyytyväisyystutkimuksen (EPSI rating 2013) mukaan
LähiTapiolan palvelun laatu koettiin kaikista vakuutusyhtiöistä parhaana.
Jokainen tuotteemme ja palvelumme kehitetään vastaamaan meidän
asiakkaiden eikä ulkopuolisten omistajien tarpeita.
100 %:sti asiakkaidemme yhdessä omistamana yhtiönä meille on tärkeintä se,
että sinä asiakkaana voit olla tyytyväinen myös tulevaisuudessa.

Lähimmän toimiston löydät osoitteesta
www.lahitapiola.fi tai soittamalla numeroon 019-222 3310.
Urheile turvallisesti - Välitetään toisistamme!

Puheluhinnat: www.lahitapiola.fi. Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Varainhoito Oy (LähiTapiolan rahastoja hallinnoi FIM Varainhoito Oy). Pankkipalvelut:
S-Pankki Oy. Eläkevakuutukset: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

Keravan Urheilijoiden

Energia-hiihtokoulu 2015
Keinukallion hiihtokeskuksessa
maanantaisin 12.1.–16.3. klo 18–19
Ryhmät
Hiihtokoulu on tarkoitettu 2004–2010 syntyneille ja toimii
tasoryhmissä.

Ilmoittautuminen 5.1.2015 mennessä
www.keravanurheilijat.fi/hiihto
Osallistumismaksu
• 55 € ja KeUn jäsenet 35 € (+etukäteen itse tilattu ja
maksettu Skipassi 15 €)
• Saman perheen seuraavat sisarukset 30 € ja KeUn
jäsenet 20 €.
• Osallistuminen OP-cupiin sisältyy maksuun.
Lisätiedot ja ohjeet
www.keravanurheilijat.fi/hiihto/hiihtokoulut
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Energia Hiihtokoulun vastuuvetäjä
Taru Mäkinen esittäytyy
Olen 27-vuotias entinen
kilpahiihtäjä ja nykyinen
liikunnanohjaaja. Oman
hiihtouran aloitin ehkä
4-vuotiaana Klaukkalan
Kirin riveissä ja myöhemmin siirryin edustamaan
Lahden Hiihtoseuraa.
Kilpahiihto jatkui lukioikään saakka, jonka jälkeen
liikunnan opiskeleminen
meni hiihtoharrastuksen
edelle. Viimeiset 4 vuotta
opiskelin Rovaniemellä,
missä hiihtämään pääsi
noin puolet vuodesta mahtavissa maisemissa.
Valmistumisen jälkeen
sain
liikunnanohjaajan
töitä Keravalta. Tänä
vuonna lähdin mukaan
myös Keravan Urheilijoiden ohjaajatoimintaan,
jotta pääsen taas kunnolla mukaan hiihtourheilun
pariin. Toivotaan kunnon
lumista talvea, jotta päästään nauttimaan hiihdosta
parhaimmillaan!

Lintulammenkatu 1
Kerava

Kelloliike T Soikkeli
Kauppakaari 8, Kerava

Keravan Urheilijat

09 2426 249
www.kellosoikkeli.fi
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Kunto kohdallaan mutta tekniikkaa
puuttuu? Tule aikuisten hiihtokouluun!
Innokkaan kuntoilijan fyysinen
kunto nousee usein vuosien myötä
hyvälle tasolle, mutta hiihdon kaltaisessa tekniikkalajissa oikean suoritustavan
oppiminen omatoimisesti on käytännössä mahdotonta. Kilpahiihtäjille hyvä
tekniikka on aivan välttämätön, mutta
kuntoilijakin saa siitä pokaaleja lukuun
ottamatta samat hyödyt: hiihdon vauhti
ja taloudellisuus paranevat, liikkuminen
muuttuu miellyttävämmäksi ja vääränlainen rasitus jää pois.
Koulutettujen ja kokeneiden hiihtovalmentajiemme opastuksella itseoppinut
kuntoilija saa nopeasti kiinni niistä hiihtotekniikan avainkohdista, joita harjoittelemalla oma hiihtäminen tulee tehokkaammaksi ja taloudellisemmaksi. Avainkohdat tuntemalla tekniikkaharjoittelua voi jatkaa itsenäisesti ja harrastus nousee näin
uudelle tasolle. Tavoitteellisesti massahiihtoihin osallistuva kuntoilija huomaa kehityksen konkreettisesti myös tuloslistalla.
Aikuisten hiihtokoulumme ovat tiiviitä 1-3 hiihtokerran paketteja, yhteensä
3-6 h/kurssi, ja kukin 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 videoanalyysi. Sekä silmämääräisen että suullisen palautteen perusteella
mallimme on osoittautunut toimivaksi. Ammattitaitoiset valmentajat takaavat sen,
että opetus pystytään sopeuttamaan kaiken tasoisille hiihtäjille. 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!
Lumitilanteen salliessa järjestämme talven 2015 aikana useita opetusryhmiä; ne
käynnistyvät, kun olemme saaneet vähintään viisi ilmoittautumista.
Jos kiinnostuit, käy ilmoittamassa kiinnostuksesi aikuisten hiihtokouluun nettisivuillamme. Ryhmille järjestämme räätälöityjä opetustuokioita.
Tiedustelut Markus Airila p. 050 3658905, markus.airila@kotiportti.fi
Keravan Urheilijat
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Lue lisää hiihtojuttuja netissä
Hiihto tarjoaa hienoja kokemuksia!
Lue juttuarkistostamme Jari Kleemolan kirjoitus hiihtoreissusta
Sveitsin Engadiin ja Antti Pylkkäsen tunnelmat Vasaloppetista
2014 sekä vinkit tuleviin maratonhiihtoihin valmistautuvalle
hiihtäjälle.

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

Repsikantie 12 B 5, 04500 Kellokoski
Puh. 020 7871360, fax (09) 2921227

outi.saarela@tilipalvelusaarela.com
www.tilipalvelusaarela.com

WORLD SNOW DAY
SUNNUNTAINA
SU
U
18.1.2015
8. . 0 5
PAIKALLISTAPAHTUMA
LLISTAPAHTUMA KEINUKALLION
KEINUKA
ULKOILUKESKUKSESSA
KOKO PERHEEN LUMILIIKUNTAPÄIVÄ!
WWW.KERAVANURHEILIJAT.FI/HIIHTO

Keravan Urheilijat
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KORJAUSRAKENTAMISEN
AMMATTILAINEN

Vaihtolava- ja
nosturipalvelua
luotettavasti
Ammattitaitoista korjausrakentamista jo vuodesta 1993
Asuinrakennusten ja toimitilojen peruskorjaukset
Julkisivukorjaukset

Tiedustelut 0400 450464
kuljetus.siren@gmail.com

NHK Rakennus Oy tRälssintie 10, 00720 Helsinki
Puh. 09 347 8810 tFax 09 347 4001
www.nhkrakennus.fi

Keravan Urheilijat
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Turo valmistautuu hiihtokilpailuun –
vinkkejä hiihtäjille
Kilpailuun valmistautuessa otan huomioon kisamatkan, tyylin, sekä etenkin kilpailun tärkeysasteen. Kauden
tärkeimpään kilpailuun huolehdin elimistön palautuneeseen tilaan noin viikon kevyemmällä harjoittelulla. Teen
kolme päivää ennen tärkeitä kilpailuja
valmistavan harjoituksen, joka toimii
myös hyvänä ”Vk-AnaK”-treeninä.
Kisaa edeltävänä iltana syön hyvin
pitkiä hiilihydraatteja painottaen, tutkin tulevan latuprofiilin, josta suunnittelen vauhdinjakoa, sekä mietin kisapäivän aikataulun valmiiksi, etenkin
ruuan saannin suhteen! Pieni jaloittelu,
sekä lyhyet pumppaavat venytyssarjat
pitävät lihaksen sopivan vireänä. Katson myös kamppeet kuntoon ja menen
aikaisin nukkumaan.
Kisa-aamuina pyrin toteuttamaan
samaa kaavaa kuin arkena. Tämän
vuoksi esim. aamulenkki jää vain lyhyeksi ulkona pistäytymiseksi. Heräämisajan määrittää usein kisa-aikataulu.
Kisapaikalle pyrin menemään ajoissa,
mutta kuitenkin turhan pitkiä luppoaikoja välttäen.
Testaan kisasuksen 2-3 parista, jotka
tärkeissä kisoissa olen valinnut edellisillan testissä, muulloin oletuspohjalta.
Suksen testauksessa tärkeää on muistaa, ettei alamäkeen pituuslasku kerro
parasta suksea. Olennaisinta on suksen
toiminta kisan omaisilla vauhdeilla
sekä ylämäkeen, jossa mäkisessä maastossa vietetään suuri osa kisa-ajasta.

Sitten pieni huili tai jatkan suoraanalkuverryttelyä, joka sisältää yleensä
n.5-7 minuutin kiihtyvän kovavauhtisen aina kisavauhtiin saakka. Verryttelen viime tippaan asti lämmön takaamiseksi, kunnes vajaa 10 min. ennen
lähtöä siirryn vaihtamaan kuivan paidan, hanskat & pipon.
Nämä vaihdan myös maaliin tullessa
ja treenien jälkeen. Vielä puen trikoopaidan numeroineen ja olen valmis
nauttimaan kisasta!

Kisaterveisin,
Turo Sipilä

Keravan Urheilijat
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Opiskelu ja urheilu - haasteellinen
yhdistelmä?
Syksyllä 2014 seuran moni urheilija aloitti lukio-opiskelun. Opiskelupaikaksi
ei valikoitunut kotipaikkakunnan lähin lukio vaan oppilaitos, jossa voi yhdistää
urheiluharjoittelun paremmin opiskelun oheen.
Kysyimme nuorilta urheilijoiltamme seuraavat kysymykset:
1. Missä opiskelet?
2. Miten olet yhdistänyt urheiluharjoitusten ja opiskelun tänä syksynä?
3. Mikä on ollut haastavinta? Entä helpointa tai hauskinta opiskelu-urallasi?
4. Terveisesi kilpakumppaneille?
TUOMAS HEIKKILÄ
1. Mäkelänrinteen lukio, Helsinki
2. Urheilun ja opiskelun yhdistämisessä ei
ole ollut ongelmia ainakaan tähän mennessä.
Kolme kertaa viikossa koulun puolesta tulee
aamuvalmennus ja illalla ehtii aina tehdä oman
harjoituksen tai käydä seuran treeneissä. Koulumatkat sujuvat bussilla tai iskän kyydissä
Mäntsälästä käsin ja niiden aikana ehtii jo
hyvin tehdä suurimman osan päivän läksyistä.
Jos läksyjä jää vielä tekemättä, ehtii ne tehdä
kotona loppuun ennen lenkille lähtöä.
3. Vaikea sanoa mikä olisi ollut vaikeaa, helppoa tai hauskaa. Peruspuurtamista kaikki.
4. Reenatkaa kovaa että talvella tulee hyvät
kisat.

HANNA-MARI SAALO
1. Lahden Lyseo
2. Muutin Lahteen alle kilometrin päähän koululta ja muutenkin max. 2km päähän kaikesta,
eli pääsen kävellen joka paikkaan. Aion käydä
lukion neljään vuoteen, jotta ehdin käydä koulut huolella ja treenata enemmän. Koulun puolesta tulee kolmet aamutreenit, ja muut treenit
Keravan Urheilijat
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teen itse, paitsi tietty viikonloppuisin. Urheiluakatemialta on saanut apua harjoituspaikkojen käytössä ja niiden maksuissa, sekä esim. hierontojen ja fyssarien kanssa.
3. Parasta on treenata kouluajalla, eikä lukio ole niin paha kuin luulin. Vaikeinta on
ollut oppia tekemään enemmän töitä koulun eteen.
4. Nähään kisoissa!

LAURA NURMINEN
1. Salpauksen lukiossa Nastolassa
2. Käyn koulun järjestämissä aamu- ja iltaharjoituksissa Pajulahdessa. Ja iltaisin harjoittelen
itsekseni.
3. Haastavinta on ollut kokeet ja hauskinta on
ollut uudet kaverit.
4. Tsemppiä kisoihin!

AARO LAMPINEN
1. Joensuun yhteiskoulun lukio, Jyk
2. Minulla on aamuisin kolme kertaa viikossa
Joensuun urheiluakatemian aamutreenit. Saan
akatemian harjoituksista kurssisuorituksia.
Iltaisin harjoittelen ja teen läksyjä. Viikonloppuisin matkustan yleensä takaisin Järvenpäähän tai kisareissuille ja matkat pystyn hyödyntämään läksyjen lukuun.
3. Haastavinta lukio-opiskelussa on ollut
aikataulutus. Ilta ei aina meinaa riittää läksyjen tekemiseen, urheiluun ja ruuanlaittoon.
Mukavinta on varmaan ollut hyvät harjoitus
olosuhteet, hyvät treenikaverit, sekä valmentajat, joista mainittakoon Jukka Keskisalo, SP
Fincke ja OP Tolvanen
4. Karjalasta kajahtaa!

Keravan Urheilijat
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Tekemisen meininki - Tosissaan,
muttei totisesti

Kävimme valmentajakollegani Jorma
Sipilän kanssa keväällä Hiihtoliiton
seurakehityskoulutuksessa Vierumäellä ja haimme sitä kautta uusia ideoita
toiminnan kehittämiseen sekä hieman
itseluottamusta omiin ajatuksiimme.
Parasta antia oli mielestäni keskustelu
urheiluseuran tarjoamasta yhteisöllisyydestä, jota myös Olympiakomitean
huippu-urheiluyksikkö peräänkuuluttaa.
Mika Kojonkosken sanoin: ”Me,
Myself and I -ajattelutapa (minä ja
minun urheilijat) ei ole enää tätä päivää
urheiluorganisaatioissa” vaan urheilutoimintaa tulee kehittää yhteisöllisyyden kautta. Meidän tulee tarjota nuorille urheilijoille laadukkaita ja innos-

tavia yhteisharjoituksia sekä kannustaa
osallistumaan seuratoimintaan, koska
kokonaan yksin puurtaminen hiihdon
kaltaisessa lajissa ei välttämättä ole
palkitsevaa. Tavoitteellisesti omilla
ohjelmillaan ja erilaisissa valmennusryhmissä sekä urheilulukiossa harjoittelevat urheilijat tulee kerätä leireillä,
testeillä ja kilpailumatkoilla yhteen ja
kehittää olosuhteita heidän omatoimiseen harjoitteluun.
Seura-aktiivien, huoltajien ja lajin
ystävien talkootyötä tulee käyttää harkiten ja organisoida talkoo- ja kilpailujärjestelytoiminnat siten, että ne eivät
kuormita yksittäisiä henkilöitä vaan
hommat pystytään tekemään porukalla
ilman hampaiden kiristelyä. Yhteisöllisyyden kautta kasvatetaan seurahenkeä
ja kun pelisäännöt on kirjattu ylös sekä
niitä myös noudetaan päätöksentekijöiden osalta järkevästi, niin seurahenkeä
pystytään myös ylläpitämään ilman
väärinymmärryksiä.
Hiihtojaostossa kirjatut pelisäännöt
hiihtäjien (hiihtoperheiden) ja seuran
välillä velvoittavat jokaista toiminnassa mukana olevaa osallistumaan aktiivisesti ydintoimintaa tukeviin asioihin,
kuten hiihtokoulu, kahviotoiminta ja
talkoot kuten kilpailujärjestelyt sekä
varainhankintatempaukset. Vastineeksi
tästä seura tarjoaa toimintamaksutonta ja tuettua urheilu- sekä kilpailutoimintaa, jonka onneksi mahdollistavat
myös monet yhteistyökumppanit.
Ulkopuolinen voisi ajatella, että
toimintamaksuilla voitaisiin korvata

Keravan Urheilijat
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suurin osa tästä kaikesta työmäärästä
ja niiden avulla palkata huippuosaajia
hoitamaan vain urheilutoimintaa liittyvät asiat ammattilaistallien tapaan.
Tällaistakin ammattilaistoimintaa tarvitaan nostamaan suomalaista maastohiihtoa ja talviurheilua ylemmäs kohti
kansainvälistä kärkeä laajalla rintamalla, mutta samaan aikaan perinteistä
vahvaa hiihtoseuratoimintaa tarvitaan
yhä enemmän, jotta harrastajamäärät
saadaan pidettyä korkealla ja nostettua
kansallista kilpailutasoa.
Voi tuntua mahdottomalta, mutta itse
uskon, että erikoisseurojen aikakaudella myös yleisseurat voivat nousta
kestävyyslajeissa kotimaan suurseurojen joukkoon. Ihan utopistista tämä ei
ole KeUn hiihtojaoston kohdallakaan,
koska kukapa olisi vielä viisi vuotta sitten uskonut meidän olevan valioluokan
hiihtoseurojen joukossa lähihistorian
huonoimpana lumitalvena.
Kaupunkiyhteistyö ja
Keinukallion kehittäminen
Talkootoimintaan ja yhteisöllisyyteen
pohjautuvalla toimintalinjalla on myös
ihan käytännöllinen syy, joka liittyy
vahvasti hiihto-olosuhteisiin ja jaoston
tukikohtana toimivaan Keinukallioon,
jonka ulkoilureittejä sekä hiihtolatuja
yllä- ja kunnossapitää Keravan kaupunkitekniikka. KeUn ja kaupunkitekniikan yhteistyöllä on pitkät perinteet,
yhteistyö on sujunut hyvin ja sitä on
syvennetty kuluneen syksyn aikana
yhteistyöpalaverien muodossa. Yhteistyö seuran puolelta perustuu taloudellisesti vastikkeettomaan talkootyöhön
ja liikuntapalveluiden tuottamiseen,
jotka palvelevat urheiluseuratoimintaa
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jaoston sekä seuran toiminta-ajatuksen
mukaisesti, mutta myös alueen hiihtoharrastajia yleisesti.
Vaikka urheiluseuran ja kaupungin
vastuuroolit on tärkeä pitää erillään,
niin on kuitenkin selvää, että KeUlla
on Keinukallion käyttöasteessa suuri
rooli yhdessä muiden urheilu- ja liikuntaseurojen kanssa ja alueen ulkoilu- ja
urheilumahdollisuudet ovat muutenkin
aktiivisessa käytössä. Hienoa, että Keinukallioon onkin valmisteltu nopealla
aikataululla uusi kehityssuunnitelma,
jonka toteuttamisesta kaupungin valtuusto päätti marraskuun kokouksessa.
Kaupungin tavoitteena on kehittää
ulkoilupuistoa alueellisena ja valtakunnallisena liikunta- ja hyvinvointikeskittymänä. KeU on ollut kutsuttuna
osapuolena mukana aktiivisesti suunnitelman valmisteluissa. Keinukalliossa on potentiaalia ympärivuotisen ja
monipuolisena urheilutoiminnan keskuksena Keravalla, mutta ennen kaikkea Etelä-Suomen talviliikuntakeskuksena. Kun tätä suunnitelmaa päästään
aikanaan toteuttamaan, niin Keravan
Urheilijoilla on varmasti suuri rooli
alueen kehittäjänä ja käyttäjänä toimintasuunnitelmansa mukaisesti.
Urheilijan Polku kasvattaa
Nämä kaksi edellä korostettua asiaa
eli yhteisöllisyys ja Keinukallio tulevat
olemaan tulevien kausien kantavat voimat ja uuden kauden odotan edelleen
jatkavan hiihtojaoston nousevaa suuntaa kaikilla tärkeimmillä osa-aluilla,
jotka ovat lasten hiihtotoiminta, nuorisohiihto sekä kilpa- ja huippu-urheilu. Olemme pystyneet edelleen kehittämään Urheilijan Polku-mallimme

Keravan Urheilijat
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mukaisesti seuravalmennusta eteenpäin. Energia-hiihtokoulu saa tulevalla
kaudella uuden vastuuohjaan ja viisi
vuotta vastuullisesti koulua vetänyt
Mari Siren-Koskisesta saadaan lisävahvistusta vanhempien hiihtoryhmien
valmennustyöhön, joiden ohjattuja harjoitusmääriä on tarkoitus nostaa edellisistä talvista.
Kuten valmentajakollegani Jarkko Salomäki omassa jutussaan toteaa, niin hiihtokoulutoiminnan ollessa
hyvä kasvatuspaikka harrastuksen
pariin on meidän täytynyt kehittää uusi
harjoitusryhmä hiihtokoulusta yli kasvaneille. Tästä on muodostunut niin
sanottu junioriryhmä, jonka toisena
vastuuohjaajana toimii valmennustiimin uusin vahvistus Antti Pylkkänen.
Uskon, että junioriryhmä tuo talven
aikana piristysruiskeen hiihtoladuille lasten sarjoissa. Ainakin tekeminen
harjoituksissa on ollut reipasta ja olen
vakuuttunut, että tämä joukko jatkaa
KeUn hyvää menestystä aikanaan
Hopeasompa sarjoissa.
Tavoitteet korkealla
Hopeasompa- ja nuorten SM-sarjojen
ikäluokka on KeUssa tulevalla kaudella laaja ja kovatasoinen. Ennen kauden
alkua meillä on paperilla mahdollisuudet muodostaa viestijoukkueet kaikissa
HS-viestisarjoissa sekä nuorten SMkilpailuissa tyttöjen ja poikien 18-sarjoissa. Poikien 18-sarjan joukkue on
varmasti yksi Keminmaalla käytävän
viestin ennakkosuosikeista, joka on
luonnollista kun KeU on voittanut
kaksi edellistä nuorempien viestiä,
mutta kilpailu täytyy hiihtää ennen palkintojen jakoa. Hopeasompa-viesteissä

tavoitettiin viime vuonna seurahistorian paras sijoitus tyttöjen sarjoissa.
Jos tuosta viidennestä sijasta parannetaan tänä vuonna, niin ollaan jo aika
korkealla. Nämä asetelmat luovat myös
kiinnostavat asetelmat maakunta- ja
alueenmestaruusviesteihin.
Nuorten
hiihtäjien kasvettua ulos Hopeasompasarjoista on myös hyvä mahdollisuus kasvattaa tulevia vuosia ajatellen
yleisen sarjan joukkueita SM-sprinttiviestin ja Suomen Cupin viestien kautta. Viestihiihdot ovat hyvä lisämauste
maastohiihtoon ja kun seuralla on mahdollisuus kasata viesteihin joukkueita,
niin joukkueiden sisältä löytyy tietenkin loistavia yksilöurheilijoita, joille
toivon menestystä laajalla rintamalla.
Yksittäisiä urheilijoita en tasapuolisuuden nimissä nosta esiin, mutta asetan kaikille yhteisen tavoitteen. Kauden
2014–2015 jälkeen KeU on edelleen
maastohiihdon Valioluokan hiihtoseura, ”Uudenmaan ykkönen” sekä valtakunnan parhaimpien nuorisoseurojen
joukossa. Tämä tavoite vaatii kaikkien
yhteistä panosta ja hiihtomenestyksen
lisäksi meidän perustoiminnot eli Energia-Hiihtokoulu, Osuuspankki-Cup ja
Keinukallion kansalliset Tykkihiihdot
tulee järjestää laadukkaasti.

Tuomas Turunen
Päävalmentaja
(kuva: Olli Lampinen)

Keravan Urheilijat

Keravan kaupunki

Keinukallion ladut
ja kuntoilureitit
Infotaulu
Pysäköintipaikka
Valaistu reitti
Valaisematon reitti
Helppo reitti
Keskivaikea reitti
Vaikea reitti
Hiihtosuunta

-OSUUSPANKKICUP 2015
Keravalla Keinukallion hiihtokeskuksessa
Osakilpailujen ajankohdat ja hiihtotavat
•
•
•
•

ke 14.1.
ke 28.1.
ke 11.2.
Ke 25.2

klo 18.30
klo 18.30
klo 18.30
klo 18.30

perinteinen
vapaa
perinteinen
vapaa, KeUn ja
Keravan mestaruuskilpailu

Sarjat
•
•
•
•
•
•

T/P6 (09 ja sen jälkeen syntyneet)
T/P8 (07 ja 08 syntyneet)
T/P10 (05 ja 06 syntyneet)
T/P12 (03 ja 04 syntyneet)
T/P14 (01 ja 02 syntyneet)
N ja M (00 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 paikan päällä.
Pakkasraja –15 astetta.

Lasten hiihtokoulu
Katso tarkemmin sivuilta
www.keravanurheilijat.ﬁ/hiihto
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Voiteluvinkit Vauhti-voiteilla
haastavaan nollakeliin ja
lumisateeseen

Risto Kurki voitelee kunto- ja kilpahiihtäjän
sukset VK-Ski Shopissa
Kuva: Auli Teppinen

Luistovoitelu
Alusvoitelu Vauhti LF sininen 0....-10
luistovoide.
Kelivoitelu Vauhti Pinkki HF 0...-5
luistovoide
1. Harjaa suksen pohja puhtaaksi
tai pyyhi likainen pohja Ski Fluor
Glide&Clean nesteeseen kostutelulla
rätillä, anna kuivu ja harjaa
2. Sulata voiteluraudalla sininen LF
normaalisti ja siklaa kevyesti kun
vaha on vielä hieman lämmin
3. Jäähdytä sukset, siklaa uudelleen,
avaa pohjan kuvio muutamalla metalliharjan vedolla ja harjaa lopuksi huolellisesti nailonharjalla
4. Hankaa reilu kerros HF pinkki luistovoidetta kylmänä pohjaan
5. Sulata voiteluraudalla, matala lämpö n. 110 C voide pohjaan
6. Jäähdytä, siklaa ja harjaa huolellisesti nailonharjalla, käytä tarvittaessa
ensin kevyesti metalliharjaa.
Suksen kuvioinnin tulee näkyä täysin
selvästi voitelun jälkeen.

Pitovoitelu
Vauhti pohjavoide super
Vauhti K9 fluoripito
1. Karhennetulle pitoalueelle ohut
kerros pohjavoide superia lämmittämällä, haalean lämpimään pintaan K9
pitovoidetta, tasoita
2. Jäähdytä ja lisää vielä pintaan ohut
kerros K9 pitovoidetta
Kisavoitelussa luistopuolella em.
lisäksi vielä pulveri ja pitopuolella
pitopulveri. VK-Ski tarkentaa ”päivän
tällit” tarvittaessa Vauhdin Jarmo Perttulalta.

Risto Kurki, VK-Ski Shop ja Vauhti
Ski Wax
ps. Voiteluvinkit netistä: voitelukone.fi

Keravan Urheilijat
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Hyvin menee mutta menköön!

Tero Turusen neuvo junioreilla on oppia löytämään itselleen sopiva harjoitustapa sekä
luottamaan omaan tekemiseen. Kuva: Jorma Sipilä

Tervehdys kaikille lukijoille! Allekirjoittaneen treenikausi on mennyt
hyvin. Suurempia ongelmia ei ole ollut
ja olen hyvin pystynyt toteuttamaan
suunnitelman mukaista harjoittelua.
Viime kauden jälkeen lepäilin kolme
kuukautta ja aloitin harjoituskauden
tavallista myöhemmin vasta kesäkuun
alussa.
Ammattitermein kuvaillen taustalla
oli valtava ”niitti” ja siitä johtunut suorituskyvyn lasku. Tätä tilaa kutsutaan
myös ylirasitustilaksi. Oli kuitenkin
kiva huomata, että tauon jälkeen eli-

mistö otti treeniä vastaan ja treeneistä
palautui kunnolla, jolloin urheilemisesta pystyi taas nauttimaan normaalisti. Vaikeinta viime kauden jälkeen
oli saada itseluottamus takaisin omaan
tekemiseen, jotta harjoittelu riittävällä
tasolla olisi edes mahdollista. Omat
hyvät ominaisuudet palautuivat kuitenkin yllättävän nopeasti kohtuulliselle
tasolle ja sen myötä myös itseluottamus alkoi palautua.
Vaikean viime kauden takia olen viimeisen puolen vuoden aikana keskustellut paljon urheilusta eri ihmisten

Keravan Urheilijat
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kanssa. On ollut mukava huomata, että
urheilusta kiinnostuneita ihmisiä, jotka
haluavat aidosti auttaa on vielä paljon jäljellä. Olen myös yrittänyt ottaa
oppia näistä keskusteluista ja osittain
ne ovat myös vahvistaneet omaa ajatteluani harjoittelusta, kilpailemisesta ja
elämästä yleensä.
Harjoittelu ei saa olla
vakavaa
Oma harjoitteluni juniorina perustui
pitkälti fiilispohjalta tehtyyn treenaamiseen. Kun sain mopokortin, oli juuri
sopivasti lepoviikko, jolloin ajeltiin
koko viikko mopolla. Vastaavasti silloin kun treenattiin, niin treenattiin
kovaa. Kun palauteltiin, niin palauteltiin kunnolla ja tämä tarkoitti yleensä
lepoa. Leiriviikkojen jälkeen harjoitustunteja kertyi yleensä nollasta kahteen.
Muistankin silloisen ryhmävalmentajan sanoneen minulle leirien välissä: ”
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Tero, ei lepoviikon tarvitse olla viikko,
jolloin et harjoittele ollenkaan”. Tämä
lisäsi tietämystä harjoittelustani varmasti lähes 100 %. Harjoitusvauhteja
minulla oli yleensä kaksi, tosi hiljaa tai
tosi kovaa. Lisäksi harjoittelussa painottui monipuolisuus sekä harjoittelu
jossa olin jo valmiiksi hyvä. Syksyllä
ei ollut kiire lumille, kun talvellakin
ennen pääkilpailuja kerkesi hiihtää riittävästi. Yleensä tällä sapluunalla SMkisoissa tulikin kauden parhaat hiihdot.
Kauden jälkeen pidettiin aina kuukauden ylimenokausi, jolloin tehtiin jotain
aivan muuta kun harjoiteltiin.
Harjoittelua
ominaisuuksien mukaan
Nykyisessä harjoittelussa olenkin
pyrkinyt pääsemään lähemmäksi sellaista harjoittelua, joka on minulle
luontaista. Tämän vuoksi harjoittelussani painottuukin ääripääharjoittelu

Keravan Urheilijat
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sekä voimaharjoittelu. Se tarkoittaa
todella kevyttä harjoittelua sekä kovatehoista- ja vauhtista harjoittelua. Nuoremmille urheilijoille voinkin vinkkinä
sanoa, että luottakaa harjoitteluun, joka
tuntuu luontaiselta ja hyvältä.
Usein tämän tyyppisessä harjoittelussa on myös suurempi kehittymispotentiaali, kuin harjoittelussa, joka ei ole
luontaista urheilijalle. Tällä tarkoitan
sitä, että jos Ferrariin laitetaan dieseliä,
niin eihän se liiku mihinkään, kun ei
siinä ole diesel-konetta. Ferrari tarvitsee jotain aivan muuta!
Kuluneiden vuosien aikana olen mielestäni oppinut paljon harjoittelusta.
Joidenkin mielestä en taas ymmärrä
siitä vieläkään mitään. Junioreille ja
tavoitteellisesti harjoitteleville haluaisin kuitenkin painottaa, että loppuun
kuluneet fraasit kuten levon ja rasituksen oikea määräinen suhde ovat
ensiarvoisen tärkeitä. Mitä enemmän
ja kovempaa harjoittelet tai kuormitat
kehoasi, sitä enemmän kehosi tarvitsee
palautumista.

Näin se vaan on, oli kyseessä sitten urheilija, opiskelija tai uraohjus.
Yhteenvetona voin sanoa, että nämä
asiat ovat usein hallinnassa silloin, kun
niihin ei tarvitse kiinnittää liikaa huomiota ja kaikki toimii muutenkin normaalisti. Pienet säröt kokonaisuudessa
eivät sitä kaada, kunhan suuret linjat
pysyvät kunnossa.
Edellä mainitut asiat kuuluvat meidän
jokaisen normaaliin elämään. Muutama vuosi sitten olisin vastannut näihin
edellä mainittuihin tekijöihin vähättelevästi: ”niin varmaan”. Olen kuitenkin
tähän päivään mennessä oppinut että,
kun tekee virheitä, niin niistä kannattaa
myös oppia. Kuunnelkaa valmentajianne, mutta opetelkaa ajattelemaan myös
itse. Kukaan muun kuin urheilija itse
ei tiedä, mitkä asiat hänellä toimivat ja
mitkä asiat tuntuvat parhailta. Opetelkaa luottamaan itseenne ja tehkää asioita niin, kuin parhaaksi näette. Kannattaa kuitenkin pitää aina silmät ja
korvat auki, ja pyrkiä aina kehittämään
omaa tekemistään!

Tero Turunen
Kilpahiihtäjä

Keravan Urheilijat
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Hiihdon erikoisliike VK-Ski Shop
palvelee hiihtokaudella Keinukalliossa
Arkisin klo 16-19 ja viikonloppuisin klo 11-15
Tapahtumien ja kilpailuiden yhteydessä
Meiltä löydät:
Hiihtovälineet ja suksihuollon
Suksivuokraus ja hiihto-opetus
VK-Ski – ”Rakkaudesta lajiin”
Keinukalliontie 123, Kerava, puh: 040-565 8207
www.vkski.fi

KeU suksikirjasto

Keinukallion huoltorakennus
Lasten suksipaketit:
 10 €/vrk
 8 €/2 h
Energia-Hiihtokouluun:
 5 €/krt
 40 €/koko hiihtokoulu
Tilattava etukäteen:
hiihto@keravanurheilijat.fi

Sukset
vuokrattavissa
VK-Ski Shopin
aukioloaikoina,

Vain käteismaksu

Lisätietoja välineistä nettisivuilta
Keravan Urheilijat
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EERO LEHTI

TUKEE
KERAVALAISTA LIIKUNTAA

Vesi- ja jätevesijärjestelmät
sekä vastaavat muovityöt kotimaisella
ammattitaidolla ja kokemuksella
Puhtaan ympäristön puolesta!
Oy VEVI-VA Ab, Teollisuustie 4, 07800 Lapinjärvi
kim.kokko@vevi.fi, 040 742 1466
Keravan Urheilijat
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Uudet autot vuokraa
Teboil Kerava

Myös peräkärryjä huima määrä.
P. 0207689313 www.keharent.fi
Nouto ja palautus Kerava
Järvenpää tai Helsinki Munkkivuori.

Uudet nettisivut www.keharent.fi
käy tutustumassa!

PesukuponkiTARJOUS

KIILTOPESU
Nyt

RENKAANVAIHDOT JA
RENKAAT edullisesti ja
nopeasti kaikki merkit
varaa aika huollosta
020 7689314

TARJOUS

15,- 20,- 5,90
Halkosäkit

/4 säkkiä

(norm. 24,-)

Voimassa 14.2.2014 asti.
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Teboil Kerava
Kannistonkatu 1
puh. 020 768 9313
Huolto 020 768 9314

kpl

n. 40 LTR säkki

PELAA
MEILLÄ!

TOYOTA
HUOLTO

TOYOTA HUOLTO, VUOKRA-AUTOT JA PERÄKÄRRYT www.keharent.ﬁ

UUSI VERKKOKAUPPA!
Keravan Urheilijat
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Energia – Junnut – Hopeasompa

Junioriryhmän aktiiviset valmentajat ja urheilijat Kivikon hiihtohallissa. Antti Pylkkänen
(takarivin vasen), Jarkko Salomäki (takarivi oikea), Tomi Mäkipää (eturivi vasen), Mikael
Koivisto, Frans Pylkkänen ja Pyry Selin. Kuva: Tuomas Turunen

Laadukkaalla ja hyvin toteutetulla nuorisotoiminnallakin saattaa tulla
tilanne, jolloin asioita huomataan jääneen vähemmälle huomiolle. Huolimatta loistavasta kilpailumenestyksestä ja laadukkaasta valmennuksesta tai
juuri siksi, kaikkiin asioihin ei aina riitä
fokus. Lopulta vähemmälle huomiolle
jääneet asiat liittyvät myös resursseihin
ja ajankäyttöön.
KeUn hiihdossa tilanne huomattiin
kesällä 2013. Hyvin toimivan ja innokkaita lapsia keräävän Energia-Hiihtokoulun jatkoksi ei ollut tarjolla ryhmää
ennen Hopeasompaikää. Mitä tapahtuu
hiihtokoulun jälkeen? Löytyykö hiih-

tokoulusta innokkaita harrastuksen
jatkajia? Mitä heille tarjotaan? Siinä
muutama kysymys, mitä oli ajan kanssa pyöritelty.
Onneksi KeUssa ei pelätä haasteita vaan käännetään katseet eteenpäin.
Innovointi on päivän sana, jota aktiivisesti lähdettiin toteuttamaan ja jonka
lopputuloksena syntyi ryhmä 10-13v.
Vastuullisiksi vetäjiksi lupautuivat
Mari sekä allekirjoittanut.
Ryhmä aloitti yhteisillä kuntopiiriharjoituksilla ja syksyn edetessä
ohjelma sisälsi myös vaelluksia ja sauvarinneharjoituksia. Innostus harjoitteluun säilyi huolimatta erittäin vai-

Keravan Urheilijat
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keasta talvesta ja Keinukallion ladun
ollessa kovalla kulutuksella (2krt /vko)
läpi talven. Innostuneisuus näkyi myös
talven kilpailumenestyksessä sekä
aktiivisuudessa.
Harjoituksissa keskityttiin yleisten
ja hiihdollisten taitojen kehittämiseen.
Talvella tietenkin hiihdettiin, mutta
syksyllä oli paljon lihaskuntoharjoittelua ja juoksutekniikan harjoitteita.
Tarvittaessa harjoituksissa toteutetaan tasoryhmäajattelua, missä Junnut
jakaantuvat taitotasojen mukaan esim.
kahteen eri ryhmään.
Kauden päätyttyä oli aika vetää
happea ja vaihtaa kesälajeihin. Monipuolinen eri lajien harrastaminen luo
pohjaa ja pitää mielen virkeänä vuodenajasta toiseen. KeU kannustaa harrastamaan kesäisin esim. yleisurheilua, jalkapalloa,pesäpalloa, pyöräilyä,
suunnistusta jne. Lajilla ei ole väliä,
kunhan liikkumista tulee riittävästi.
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Uusi kausi käynnistettiin elokuussa 2014. Syksyn edetessä
aktiivisen ryhmän koko on kasvanut vähän alle kymmeneen hiihdosta
innostuneeseen
nuoreen.
Harjoituksissa on nähty sekä innokasta tekemisen meininkiä että lennokasta huumoria. Oletettavasti ensilatujen
avautuessa ryhmäkoko kasvaa entisestään.
Kasvun hallinta toimintojen kärsimättä on haaste sinänsä, mitä täytyy
ennakoida. Ilolla toivotankin tervetulleeksi Junnuryhmän vastuullisiin vetäjiin liittyneen Antti Pylkkäsen, joka
luonnonlahjakkuutena on omiaan tuomaan lisäpuhtia Junnujen viikottaiseen
tekemiseen.
Lopuksi kiitän myös Junnujen vanhempia aktiivisesta roolista KeUn hiihdon hyväksi.

Ensilatuja odotellessa,
Jarkko Salomäki

Keravan Urheilijat
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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.

Suksihuoltoa
Hionnat
Voitelut
Sideasennukset

TÄYDEN PALVELUN PYÖRÄKESKUS
Santaniitynkatu 2, Kerava
p. 09 294 8456
lundberg@lundberg.fi
www.lundberg.fi
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Mitalit, Pokaalit
Lajipalkinnot, Kaiverrukset

Palkinnot voittajille.
www.palkintotukku.fi
PALKINTOTUKKU-KÄÄTY OY
Teollisuuskatu 21 (Vallila), 00510 Helsinki
puh. (09) 728 7330, myynti@palkintotukku.fi
Avoinna ma–pe klo 9–17

Keravan Urheilijat

8990€

Husqvarna 435

Husqvarna 345FR

299€

Husqvarna 439

385€

695€
Luotettavaa konekauppaa yli 35 vuotta!

Huolto!
Varaosat!
Kuljetukset!
Käyttöopastus!

Isonpellontie 3, 00720 Helsinki, puh. 020 7931130
Björkmontie 11, 04170 Paippinen, puh. 09 230 3053
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Hiihtojaosto kaudella 2014-2015
Olli Lampinen, pj.

0400 844 918

Tuomas Turunen, vpj., päävalm. tuomas.turunen@tsvesi.fi

041 434 9332

Markus Airila, siht., talous

markus.airila@kotiportti.fi

050 365 8905

Auli Teppinen, viestintä

auli.teppinen@proagria.fi

040 182 4884

Ulla Leppänen, kahvio

ulla.leppanen@kolumbus.fi

040 596 6908

Tuomo Säteri, ilmoittautumiset

tuomo.sateri@luukku.com

050 575 8703

Mari Sirén-Koskinen

mari.sirenkoskinen@gmail.com

050 438 7877

Jukka Selin

jukka.s.selin@gmail.com

040 344 6757

KESKI-UUDENMAAN
Nuorten Pysäkki
Tukea ja toimintaa alle 18-vuotiaille
mielenterveys- ja päihdeongelmaisille
nuorille, heidän vanhemmilleen sekä
verkostoille.
ma–pe
9-19.00
la ja su suljettu
Kuparisepänkatu 3, KERAVA

Kuljetusalan erikoisliike
Myös muuttolaatikoiden vuokraus

RAIMO STENVALL
Hyrylän teollisuusalue
Teollisuustie 1
(09) 274 4400
www.r-stenvall.fi

Puhelin 040 530 92 95

www.nuortenpysakki.fi

Kaikkea se Raimo kuljettaa!

Keravan Urheilijat

Lumien sulettua urheilu jatkuu

KeUn kesäkausi alkaa huhtikuussa
Hippo-suunnistuskoulu
Aikuisten
suunnistuskoulu
Keski-Uusimaa-rastit

Yleisurheilukoulut
Nappulamaastot
Viikkokisat

Kilpajoukkueiden harjoitukset
Kuntosoutu
Soutukoulu
Venevuokraus

www.keravanurheilijat.fi
















































































































