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Seuraesittely

Keravan Urheilijat hiihtojaosto
•

Vuonna 1918 perustetun yleisseuran hiihdon lajijaosto

•

Hiihtoliiton valioluokan seura

•

Seuraluokittelun mukaan nuorisotoimintamme on Suomen kärkiluokkaa

•

Uudenmaan paras ja suurin hiihtoseura

•

Maastohiihdon sinettiseura vuodesta 2011

Nuoriso- ja kilpailutoiminta
• Seurassamme on noin 120 lisenssi- ja nuorisolisenssi hiihtäjää
• Hiihtäjämme ovat menestyneet laajasti kansallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla
• Ohjattuja seuraharjoituksia järjestetään 1-3 krt viikossa ja vuoden aikana järjestämme myös useita yhteisleirejä
•

Lasten hiihtokoulussa harjoittelee talvisin noin 80 lasta

• Hiihtoharrastuksen voi aloittaa helposti lainaamalla suksipaketin lapselle suksikirjastomme kautta
•

Omia hiihtotaitojaan voi kehittää myös aikuisten hiihtokoulussamme

Toimintamme kuvaus
• Toiminnassamme on mukana paljon vapaaehtoisia seuratoimijoita ja suuri
harrastajajoukko laajasti ympäri Etelä-Suomea.
• Toimimme lähes täysin talkoovoimin ja kuten sanomm: seuratoimintamme on
talkootyön taidonnäyte”
• Toimipaikkamme on Keinukallion urheilupuistossa Keravalla, jonka kehittämisessä ja hiihto-olosuhteiden ylläpidossa tuemme vahvasti Keravan kaupunkia
• Tykkilumi turvaa hiihto-olosuhteet, jonka valmistusta vahdimme pakkasjaksoina talkootyönä myös öisin ja viikonloppuisin

Keravan Urheilijat
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Puheenjohtajan tervehdys
Keravan Urheilijoiden hiihtokalenteri
on jo perinne. Vaikka sen tekemisessä
on vuosien varrella ollut erimittaisia
taukoja ja välivuosia, niin ensimmäinen omaan käteeni löytänyt julkaisu on
jo vuodelta 1993. Tämä osaltaan muistuttaa siitä, että hiihto on Keravallakin
perinteikäs laji, jonka eteen on tehty
paljon työtä vuosien varrella vapaaehtoisvoimin, mukana on ollut lukemattomia tukijoita, seurasta on kasvanut menestyneitä urheilijoita sekä
Keinukallion hiihto-olosuhteet ovat
vakiinnuttaneet tasonsa Uudenmaan
hiihtäjien joukossa. Usein – ehkä vuosien varrella liiankin usein, on yhteistyössä kaupungin kanssa lyöty haastavat lumitalvet ja pystytty järjestämään
monipuolista ohjelmaa lumella lapsille, kuntoilijoille sekä kilpaurheilijoille.
Toimintamme perusedellytykset ovat
kunnossa ja niin tuleekin olla, koska
tähänkin kauteen valmistauduttaessa
on eteen tullut ”muutamia muuttujia”,
jotka muistuttavat urheilu- ja urheiluseuratoiminnan olevan jatkuvassa
muutoksessa, joiden mukaan toimintaa
tulee parhaalla mahdollisilla tavalla
ylläpitää sekä kehittää. Kiitos kaikille
Teille, jotka olette mukana näissä talkoissa!
Teidät, jotka ette ole toimintaamme
tutustuneet haastan talven aikana käymään Keinukallion laduilla ja poikkeamaan hiihtokahvilassa tai tutustumaan
ohjattuun hiihto-opetukseemme lapsille sekä aikuisille. Samalla voitte nähdä
kelta-mustiin pukeutuneita urheilijoita
viimeistelemässä kuntoaan kauden tär-

keimpiin kilpailuihin tai kilpailijoita
numeroliivi päällä ottamassa mittaa
toisistaan Keinukallion kilpailutapahtumissa. Samaan aikaan ladun varrella
liikkuu toimitsijoita, jotka ovat todennäköisesti valvoneet öitään vahtiessa
tekolumen valmistusta. Tykkilumella
voidaan turvata hiihto-olosuhteet Etelä-Suomen talviolosuhteissa. Toivottavasti nämä asiat viestivät positiivisesti
aktiivisesta seuratoiminnastamme ja
kannustavat uusia innokkaita mukaan
lajin pariin sekä seuran toimintaan.
Perusolosuhteiden lisäksi pidän tärkeänä, että seuratoiminnassa otetaan
myös tulevaisuudessa huomioon yhteisöllisyys. Tämä käsite on muuttuva ja
termi voi olla vaikeasti määriteltävissä.
Me kysyimme omilta urheilijoiltamme
Rovaniemen lumileirillä mitä yhteisöllisyys tarkoittaa. Näihin ajatuksiin

Keravan Urheilijat
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voitte tutustua sivulla 12. Tässä kalenterissa pääsette tutustumaan myös Turo
Sipilä ajatuksiin hiihdosta ja omasta
harjoittelusta. Turo kuvaa omassa kirjoituksessaan omaa urheilijan polkua
hiihtokoulusta nuorten maajoukkueeseen. Toivottavasti toimintamme saadaan trimmattua sellaiseen kuntoon,
että tämä polku on eheä tulevaisuudessa myös useille muille seuran urheilijoille.
Kun puhutaan keravalaisesta hiihtourheilusta, niin ei voida jättää mainitsematta Keinukallion kehitysprojektia, jonka kaupunki on saanut hyvään
nosteeseen. Me kaikki hiihtourheilun
ystävät ja Keinukallion käyttäjät toivomme, että projekti etenee myötätuulessa, uusia toimijoita alueelle löytyy
ja nykyisiä olosuhteita saadaan kehi-
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tettyä yhteisvoimin. Tavoite siitä, että
”Keinari” tunnetaan tulevaisuudessa
mm. erinomaisista hiihtoladuista ja
stadionistaan on hyvä tavoite, jossa
haluamme olla aktiivisesti mukana.
Lopuksi haluan vielä esittää erityiskiitoksen yhteistyökumppaneillemme
sekä tämän kalenterin tukijoille. Voidaan reilusti myöntää, että maastohiihto on kilpatasolla kallis laji harrastaa.
Teidän avullanne on mahdollista, että
seurassamme voidaan tarjota urheilijoille lähes maksutonta valmennustoimintaa sekä lasten hiihtokoulujen
kustannukset ovat edellään matalalla
tasolla. Tukenne on mittaamattoman
arvokasta.

Tuomas Turunen
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 %).

PIENIKIN VAIVA VOI

ESTÄÄ SINUA

URHEILEMASTA
Varmista pikainen paraneminen ja soita TerveysHelppiin.
LähiTapiolan henkilövakuutusasiakkaana voit soittaa maksutta
TerveysHelppiin, jossa Lääkärikeskus Dextran ammattilaiset tarjoavat
apua kaikenlaisiin vaivoihin flunssasta luunmurtumiin. Tarvittaessa
saat heti ajan erikoislääkärille ja korvausasiasi vireille.

ME TIEDÄMME MIHIN
KANNATTAA VARAUTUA
JA MIHIN EI
LähiTapiola Kerava
Prisma, Kauppakaari 2
Puh. 020 522 7436
LähiTapiola Tuusula
Kauppatie 13
Puh. 020 522 7430

lahitapiola.fi/terveyshelppi

UUSIMAA
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Keravan Urheilijoiden

ENERGIA
HIIHTOKOULU 2016
Keinukallion urheilupuistossa
maanantaisin 11.1.–14.3. klo 18–19
Hiihtokoulu on tarkoitettu 2005–2010
syntyneille. Hiihtokoululaiset opettelevat
hiihtotaitoja tasoryhmissä ja kehittävät opittuja
taitoja yhdessä osaavien ohjaajien kanssa.
Hiihtokoulun osallistumismaksu on 40 euroa.
Saman perheen seuraavat sisarukset 20 euroa.
Osallistuminen edellyttää KeUn jäsenmaksua ja
etukäteen tilattua ja maksettua Hiihtoliiton
Skipassia. Hinta sisältää ilmaisen
osallistumisen OP-Cup kilpailusarjaan.
ILMOITTAUDU MUKAAN 4.1. MENNESSÄ
www.keravanurheilijat.fi/hiihto

Keravan Urheilijat
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Esittelyssä seura-aktiivi

Mikko Talvitie, 47 vuotta
Perhe: Vaimo Pia, pojat Milo 21v ja
Pasi 24v
Mikko muutti Keravalle 1972 ja liittyi KeUn jäseneksi muutamaa vuotta
myöhemmin. Samoihin aikoihin lajivalikoimaan tuli jalkapallo juuri perustetussa KP-75 seurassa sekä jääkiekko
Keravan Kiekossa. KeU:ssa lajeina
olivat hiihto, yleisurheilu ja suunnistus,
sekä myöhemmin myös soutu. Hiihto
sujui alusta alkaen helpoiten ja juniorisarjoissa ennen kasvukautta tuli paljon
hyviä sijoituksia kilpailuista.
Tuohon aikaan kilpailu oli kovaa,
koska lajissa oli paljon nuoria ja sarjajako kahden vuoden välein. Parhaat
saavutukset tulivat lähinnä Uudenmaan alueen kisoissa n. 17-vuotiaana.
Varsinainen aktiiviaika päättyi ennen
siirtymistä yleiseen sarjaan, jonka jälkeen Mikko oli mukana kymmenkunta
vuotta hiihdon nuorisovalmennuksessa, Lasten Urheilukoulun vetäjänä sekä
aktiivisesti monessa muussakin seuran
toiminnassa.
Sinut muistetaan erityisesti innokkaana ja motivoivana valmentajana sekä
hiihtokouluohjaajana. Mistä itsellesi
on jäänyt parhaat muistot?
Parhaat muistot aktiiviajan ohella
ovat ehdottomasti ensilumen leireiltä, kun vielä hiihdin kilpailijana että
myöhemmin
nuorisovalmentajana
90-luvulla. Tuohon aikaan olin vielä
itsekin reilu 20-kymppinen, joten sen

ajan nuorten kanssa ajatukset kävivät
yhteen ja oli helppo samaistua heidän
maailmaansa.
Vuoden 1993 hiihtokalenterin pääkirjoituksessa kirjoitit: ”Kaikki riippuu kaikesta ja kaikkea tekemäänsä
olisi myös kyettävä analysoimaan ja
järkeistämään. Esimerkiksi hiihdon
omaksuminen onnistuu lopullisesti
vasta, kun hiihtäjällä itsellään on selkeä käsitys siitä, mitä on tekemässä.”
Allekirjoitatko tämän ajatuksen edelleen tai miten päivittäisit sitä nyt?
Aika hyvän kohdan olette jostain
löytänyt. Se kyllä pätee edelleenkin.
Olen huomannut, että lajista riippumatta nuori kehittyy lajinsa hienojakoisimmissa osa-alueissa vasta n. 16
ikävuoden jälkeen. Eli vasta sitten,
kun hän alkaa ajattelemaan opittua ja
muokkaamaan siitä itsellensä sopivaa
toimintatapaa. Tämä voi olla vaikkapa hiihtotekniikan soveltamista eri
maastonkohdissa, oman suoritusasennon analysointia ja kehittämistä, tai
joukkuepelissä oikean sijoittumisen
oivaltamista. Valitettavan usein nuori
itse tai ympärillä olevat aikuiset eivät
malta odottaa tämän oman oivaltamisen tulemista, koska usein vasta sitten
tapahtuu niitä kehitysaskeleita suorittamisessa. Yksilölajissa portti on yleensä
vielä auki pidempään, riippuen nuoren
sinnikkyydestä. Mutta joukkuelajeissa
olen havainnut, että myöhäisheränneil-

Keravan Urheilijat
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le tie on kivikkoisempi, vaikka tahtoa
riittäisikin.
Samassa julkaisussa totesit, että hiihtokilpailuiden järjestelyt Keravalla
ovat aina ainutlaatuinen talkootyönnäyte niin maaston ja lumen vähyyden
aiheuttamien ongelmien suhteen. Vaikka tekolumen valmistus ja tekniikka
onkin kehittynyt, niin tämäkin lause
tuntuu nykypäivään sopivalta. Miten
vertaisit tuon ajan ja nykypäivän kilpailujärjestelyjä keskenään?
Ihan viime vuosina olen päässyt hieman helpommalla hiihtokilpailujen
järjestämisten suhteen, joten oikeata vertailutietoa minulla ei taida olla.
Voisi ajatella, että nykyaika olisi lisännyt vaatimustasoa kilpailujärjestäjälle
kohtuuttomasti, muta toisaalta tuntuu,
että esimerkiksi lumen vähyyteen on
jo totuttu ja päinvastoin osataan iloita,

kun joku vielä järjestää hiihtokilpailuita Etelä-Suomessa.
Itse olen aina ajatellut, että on mukava kuulua johonkin yhteisöön, jossa
toiminta-ajatus ei ensisijaisesti pyöri
rahan ympärillä. Tätä yhteisöllisyyttä
talkootyö on mitä parhaimmissa määrin.
Tulevana talvena olet jälleen mukana
hiihtokoulun ohjaajana. Mitä terveisiä
haluaisit kertoa oppilaille?
Ohjaajan terveisinä voisin toivoa, että
tulkaahan lapset taas suksimaan yhtä
iloisina ja energisinä kuin vain te luonnostaan pystytte olemaan. Se on parasta apua myös ohjaajalle, kun ei tarvitse
kuin hiukan antaa alkuvauhtia alamäkiin ja jarruja ylämäkiin!

Haastattelijana Tuomas Turunen.

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.
Keravan Urheilijat
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Keravan Urheilijoiden

AIKUISTEN
HIIHTOKOULUT 2016
Keinukallion urheilupuistossa
Talven 2015–16 opetus
- Peruskurssi, luistelu/perinteinen (3 x 2h)
- Jatkokurssi, luistelu (3 x 2h)
- Huoltokoulutus (1,5h)
Osallistumismaksut
- Perus- tai jatkokurssi
- Kurssi + huoltokoulutus
- Huoltokoulutus

80 €
90 €
20 €

Aikataulut, lisätiedot ja ilmoittautuminen
www.keravanurheilijat.fi/hiihto
Myös räätälöidyt kurssit yli 5 hengen ryhmille!

Keravan Urheilijat
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Tavoitteena yhteisöllinen
urheiluseura
•

Yhteisöllisyys urheiluseurassa. Mitä se tarkoittaa?

•

Nimeä oma ”Hiihdon Top 3 lista”. Mikä hiihdossa on mukavinta?

Näihin kysymyksiin on erilaisia mielipiteitä. Kysyimme mitä seuran aktiiviurheilijat ajattelevat.
Vastauksista huomaa, että vaikka
maastohiihto on pääasiallisesti yksilölaji, niin yhdessä tekeminen ja ryhmähenki ovat tärkeä osa hiihtoseuran
toimintaa. Kilpailemisen ja harjoittelun
lisäksi on tärkeää, että lajin parissa saa
ystävystyä muiden kanssa.

Näitä asioita me haluamme olla seurana tukemassa ja panostamassa yhteisiin harjoituksiin sekä leireihin, joissa
ei aina tarvitse ottaa asioita vakavasti
– välillä saa nauttia!
Tutustu hiihtojaoston toimintalinjaan: www.keravanurheilijat.fi/
toiminta

KeUn hiihtäjiä ja valmentajia Rovaniemen lumileirillä 2015 treenaamassa ja nostattamassa
yhteishenkeä. Kuva: Tuomas Turunen

Keravan Urheilijat
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N18 sarjan hiihtäjä
”Yhteisöllisyys merkitsee hyvää ryhmähenkeä.”
TOP 3:
- Kilpailut
- Leirit
- Harjoitukset

N14 sarjan tyttö
”Hyvä ryhmähenki ja kaikki tulee
toimeen kaikkien kanssa.”
TOP 3:
- Voittaminen kilpailuissa
- Kaverit, myös muista seuroista
- Proteiinipatukat

N14 sarjan hiihtäjä
”Yhteisöllisyys merkitsee, että on hyvä
ryhmähenki ja kavereita seuran sisällä.”
TOP 3:
- Onnistuminen kilpailuissa
- Kun, huoma kehittyvänsä
- Leirit

M18 sarjan poika
”Yhteisöllisyys merkitsee yhdessä
tekemisen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.”
TOP 3:
- Hiihtäminen
- Kilpailut
- Kaverit

M20 sarjan hiihtäjä
”Hyvä ryhmähenki, jossa tuetaan toinen toista!”
TOP 3:
- Itsensä rääkkääminen
- Kaverit
- Hiihtämisen nautinto
N18 sarjan tyttö
”Hyvää ryhmähenkeä ja että kaikki
viihtyy.”
TOP 3:
- Se tunne, kun hiihto kulkee ja suksi
luistaa
- Kehittyminen
- Kilpailuissa onnistuminen

N18 sarjan tyttö
”Kaikki pienet jutut kuten yhteismielisyys ja avoimuus.”
TOP 3:
- Kaverit
- Leirit
- Treenit

Keravan Urheilijat
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PAKETTIHINTA

9 490 €

ETUSI ARVO 1275 €

+tk

Tarjous voimassa 31.12.2015 asti.

SPORTSMAN
570 EFI FOREST
4X4 EUT
• pikakiinnitteinen Lock&Ride
Glacier Pro 152 cm puskulevysarja
• pikakiinnitteinen Lock&Ride tuulilasi
• kahva- ja peukalonlämmitin

ISONPELLONTIE 3, 00720 HELSINKI
PUH. 020 793 1130
Huolto.Varaosat Kuljetukset. Käyttöopastus.

Keravan Urheilijat
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Hiihdon erikoisliike VK-Ski Shop
Hiihdon erikoisliike VK-Ski Shop
palvelee hiihtokaudella Keinukalliossa

palvelee hiihtokaudella Keinukalliossa
Ma-To 16-19 ja La-Su klo 11-15

Ma-To 16-19
ja La-Su klo
11-15
Tapahtumien
ja kilpailuiden
yhteydessä
löydät:
TapahtumienMeiltä
ja kilpailuiden
yhteydessä
Hiihtovälineet, suksihuollon
ja hiihto-opetusta
Meiltä löydät:
Hiihtovälineet, suksihuollon ja hiihto-opetusta
VK-Ski – ”Rakkaudesta lajiin”
Keinukalliontie 43, Kerava, puh: 040-565 8207
VK-Ski –www.vkski.fi
”Rakkaudesta lajiin”

Keinukalliontie 43, Kerava, puh: 040-565 8207
www.vkski.fi

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
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Norjalaiset harjoittelevat tarpeeksi
hiljaa ja tarpeeksi kovaa
Viime aikoina on keskusteltu paljon
hiihdon harjoittelusta. Yhtä oikeaa
tapaa päästä huipulle tai omalle parhaalle tasolleen ei ole. Norjalaisten
arvokisamenestys on herättänyt mielenkiinnon sikäläisiä harjoitusmenetelmiä kohtaan. Perinteinen norjalainen
malli on harjoitella paljon rauhallisella
vauhdilla ja toisaalta tehdä kovat harjoitukset riittävän kovina.
Kun Norjassa yleensä käytetään
viittä eri tehoaluetta (intensitetsone)
kuvaamaan harjoituksen tehoa (myös
8-portainen asteikko on käytössä),
pitkiin matkoihin erikoistuneet mutta
normaalimatkoillakin
menestyneet
Auklandin veljekset Anders ja Jørgen
ovat kehittäneet vielä yksinkertaisemman kolmiportaisen asteikon. Se
sisältää rauhallisen (rolig), keskikovan
(medium) ja kovan (hardt) tehoalueen.
Rauhallinen alue on varsin laaja. Se
ulottuu alemmaksi, mitä Suomessa on
totuttu eli alaraja on 55 % maksimisykkeestä. Moni on sitä mieltä, että tuolla
sykkeellä käydään lähinnä kaupassa…
Toisaalta yläraja ulottuu hyvinkin
suomalaisen
vauhtikestävyysalueen
puoliväliin (82 %). Keskikova alue on
hyvin kapea alue (82-87%) juuri anaerobisen kynnyksen alapuolella. Kova
taas sisältää kaiken anaerobiselta kynnykseltä maksimiin. Ideana on tehdä
rauhalliset harjoitukset riittävän hiljaa,
jotta jaksaisi tehdä kovat harjoitukset
riittävän kovaa.
Kolmen tehoalueen lisäksi Auklandien valmistautumiseen kuuluvat

norjalaisten ”hurtighet og spenst”
-harjoitukset, joilla parannetaan nopeutta, räjähtävää voimaa, kimmoisuutta
ja tasapainoa sekä voimaharjoittelu ja
maratonhiihtojen erityisharjoitteet.
Sekä voimaharjoituksia että hurtighet og spenst -harjoituksia Auklandit tekevät läpi vuoden, enimmillään
kesällä jopa neljä kertaa viikossa. Erityisesti Vasaloppetia varten kehitetyn
erikoisharjoituksen he tekevät kesäkuusta syyskuuhun kaksi kertaa kuukaudessa. Siinä hiihdetään ensin alkuverryttelyksi kolme tuntia varsin reipasta vauhtia ja sitten vedetään viimeinen tunti lyhyitä intervalleja lyhyellä
palautuksella. Tuosta harjoituksesta
pääsi Iivo Niskanenkin nautiskelemaan
tänä vuonna Team Santanderin leirillä,
siinä taittui hitailla rullilla toista sataa
kilometriä tasatyöntäen.
Harjoittelua rytmitetään sekä harjoituskausittain että viikoittain. Vuosi
jaetaan neljään jaksoon, minkä lisäksi viikot ovat keskenään erilaisia: on
määräviikkoja,
kapasiteettiviikkoja,
nopeusviikkoja ja palauttavia viikkoja.
Keskivertoviikko sisältää yhden pitkän
lenkin (yli 2 tuntia), yhden keskikovan
ja yhden kovan harjoituksen, yhden
hurtighet og spenst -harjoituksen sekä
yhden voimaharjoituksen. Loppu on
1-2 tunnin rauhallisia lenkkejä.
Keväällä kilpailukauden jälkeen
huhti-toukokuussa Auklandit yrittävät
vielä hiihtää mahdollisimman paljon
pitkiä lenkkejä sekä totuttaa elimistön
kesäharjoitteluun.

Keravan Urheilijat
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-Tuukka Invenius (keskellä) Suomen Cupin viestissä. Kuva: Jorma Sipilä.

Kesä-elokuussa ohjelmassa on juoksun ja rullahiihdon lisäksi pyöräilyä ja
melontaa. Pyöräilyssä on mielenkiintoinen ero suomalaisiin periaatteisiin.
Suomessahan hiihtäjille suositellaan
maantiepyöräilyä, Auklandin veljekset
taas ajavat maastopyörällä raskaassa
ja vaativassa maastossa, toki maantiepyörälläkin välillä. Auklandit melovat
kesäkuukausina paljon, jopa 25-30%
harjoitustunneista. Sekä voimaharjoituksia että hurtighet og spenst -harjoituksia on kesällä ohjelmassa eniten.
Niitä tehdään paljon ulkona urheilukentällä.
Syys-marraskuussa harjoitusmäärä
putoaa jonkin verran kesästä ja painopiste siirtyy tehoharjoitusten suuntaan. Syksyllä keskikovien ja kovien
harjoitusten määrä on suurimmillaan,
lokakuussa niitä tehdään keskimäärin
kolme kertaa viikossa. ”Keskimäärin”
ei tosin kauheasti kerro, koska mukaan
tulevat tehojaksot, jota Suomessa kutsutaan blokkiharjoitteluksi. Auklandit
ovat todenneet heille parhaiten sopi-

viksi 4-7 päivän jaksot, joiden aikana
tehdään yksi tehoharjoitus päivässä.
Täytteeksi noilla jaksoilla tehdään
palauttavia lenkkejä ja voimaharjoittelua. Vastaavasti määräviikoilla voi
olla neljä päivää pelkkiä rauhallisia
harjoituksia. Pyöräilyssä suositaan
maastopyöräilyä mäkisillä metsäteillä.
Pääpaino on rullahiihdolla ja juoksulla.
Talvella luonnollisesti hiihdetään,
mutta mukana on yhä yksi voimaharjoitus viikossa sekä vähän juoksua.
Tehoharjoitusten määrä vaihtelee kilpailukalenterin mukaan. Esimerkiksi
2-3 viikkoa ennen pääkilpailua tehdään jopa 4-5 tehoharjoitusta. Toisaalta palautusjaksoilla saattaa monena
peräkkäisenä päivänä olla pelkkiä rauhallisia lenkkejä.
(Lähde: Anders, Jørgen og Fredrik
Aukland: I de lange løp)

Jari Kleemola

Keravan Urheilijat
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-OSUUSPANKKICUP 2016
Keravalla Keinukallion urheilupuistossa
Osakilpailujen ajankohdat ja hiihtotavat
•
•
•
•

ke 13.1.
ke 27.1.
ke 10.2.
Ke 24.2.

klo 18.30
klo 18.30
klo 18.30
klo 18.30

perinteinen
vapaa
perinteinen
vapaa, Keinukallion
mestaruushiihdot

Sarjat
•
•
•
•
•
•

T/P6 (10 ja sen jälkeen syntyneet)
T/P8 (08 ja 09 syntyneet)
T/P10 (06 ja 07 syntyneet)
T/P12 (04 ja 05 syntyneet)
T/P14 (02 ja 03 syntyneet)
N ja M (01 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.
Mahdolliset olosuhteiden vaatimat
muutokset ilmoitetaan nettisivuilla viimeistään
kilpailupäivänä klo 16 mennessä.

Lasten hiihtokoulu
Katso tarkemmin sivuilta
www.keravanurheilijat.fi/hiihto

Keravan Urheilijat
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Vaihtolava- ja
nosturipalvelua
luotettavasti
Tiedustelut 0400 450464
www.kuljetusliikesiren.fi

Erikoishammaslääkäriklinikka
Fredent

Fredrikinkatu 77 A 1
00100 Helsinki

Keravan Urheilijat

(09) 442 177
vastaanotto@fredent.fi
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TEERISUONKUJA 4B 00700HELSINKI
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SÄHKÖ-, TELE-, TURVA- JA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT
SUUNNITTELU- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT

(Microsoft Wordissä sininen = RGB 0,153,255)

UUSI VERKKOKAUPPA!

Museokatu 36
00100 Helsinki
www.littlecopenhagen.fi
Keravan Urheilijat
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Päävalmentajan mietteitä

Eväitä kestävyysvajeen taklaamiseen
Viime aikoina on puhuttu paljon kestävyysvajeesta niin politiikassa kuin
urheilurintamallakin. Hiihdossa se
on huomattu mm. siinä, että nykyisten hiihtäjien aerobiset testiarvot ovat
olleet laskusuunnassa kaikissa ikäryhmissä verrattaessa kuntotestien keskiarvoja 1980- tai 1990-luvun hiihtäjiin.
Yleisesti on puhuttu paljon siitä, että
nuorten perusliikkuminen on vähentynyt huolestuttavan paljon. Sama näkyy
myös urheilijoissa. Harjoittelukulttuuri on muuttunut salakavalasti vuosien
varrella. Nuorten tavallinen arki on
myös muuttanut muotoaan. Nykyään ei
ehkä ole enää trendikästä tulla kouluun
hikisenä verkkareissa eikä välitunneilla
käytetä aikaa aktiiviseen pelaamiseen
tai hiihtoon koulun viereisellä pellolla.
Tämänkaltaiset liikunnan muodot olivat arkipäivää ja hyväksyttyjä ainakin
vielä 1960-ja 1970-luvulla.
Toimintaa
vapaaehtoispohjalla
Keravan Urheilijoiden hiihtojaostossa on toiminut jo muutaman vuoden
vapaaehtoispohjalla oleva aktiivinen
valmennustiimi, jossa itsekin olen
ollut mukana kehittämässä paikallista
hiihdon toimintakulttuuria ja nyt syksystä lähtien myös päävalmentajan
roolissa. Tiimissä toimivat tällä hetkellä valmentajina Tuomas Turunen,
Jarkko Salomäki, Antti Pylkkänen,
Mari Sirén-Koskinen ja Jorma Sipilä. Tarpeen mukaan pyydämme apuja
myös nuorten vanhemmilta ja jaoston

muilta konkarivalmentajilta. Mikäli
valmennustoiminta kiinnostaa, niin
lisävahvistukset ovat aina tervetulleita
tiimiimme. Tavoitteenamme on tarjota
nuorille hiihtäjille eväitä mielekkääseen harjoitteluun ja tukea heidän pyrkimyksiään omien urheilullisten unelmiensa ja tavoitteidensa saavuttamiseksi. Iloitsen kaikista niistä tilanteista,
joissa huomaan urheilijan hoksanneen
harjoittelun ydinasioita tai huomaan
hänen soveltavan omassa tekemisessään eväiksi tarjottuja harjoitusmalleja ja teknistä palautetta. Säännöllisten
testipakettien kautta pyrimme myös
osoittamaan urheilijoille heidän omaa
kehitystään eri osa-alueilla vuosien
edetessä.
Urheilijan oma motiivi
ratkaisee
Hiihdossa, kuten kaikessa urheilussa,
on kyse urheilijan omasta motiivista
lajiin. Pyrimme valmentajina avaamaan harjoittelun periaatteita vuodenaikaan sopivilla yhteisharjoituksilla,
joissa paneudutaan perusvalmiuksien
kehittämiseen ja hyödynnetään yhteisharjoitteiden etuja. Nuorilla pääpaino
on ryhmäharjoituksissa. Urheilijoiden
iän karttuessa tarjoamme valmennustukea myös itsenäiseen harjoitteluun.
Pelkät yhteisharjoitukset eivät tarjoa
urheilijalle riittävää liikunnan määrää.
Sen vuoksi jokaisen urheilijan vastuulla on se, kuinka paljon liikkuu viikon
aikana omatoimisesti. Tämä on lopulta
kaikkein tärkein tekijä kestävyysvajeen

Keravan Urheilijat
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taklaamisessa. On hyvä ottaa käyttöön
kaikki mahdolliset keinot: pyöräily
aina kun se vaan on mahdollista paikasta toiseen kulkemisessa, ulkopelit kavereiden kanssa, koiran kanssa
lenkkeily aamuisin tai iltaisin, koulun
välituntien hyödyntäminen aktiiviseen
liikkumiseen jne.. Kaikki aerobinen
liikkuminen on sijoittamista peruskestävyyden pankkiin, josta voi sitten
nostaa talletuksia myöhemmin, kun on
tarve harjoitella selvästi kovemmalla
intensiteetillä.
Iloisella ilmeellä hyvä tulee
Toinen perusperiaate on iloisuus kaikessa tekemisessä ja urheilusta nauttiminen. Tavoitteenamme on toimia
sopivissa tasoryhmissä. Silloin omien
taito- ja kuntotasojen mukaiset harjoitteet tukevat kehitystä. Toisaalta ryhmässä voi myös oppia kavereilta uusia
taitoja tai innostua tekemään asioita
välillä tehokkaammin ja kovemmin
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kaverien kirittäessä. Parhaimmat kokemukset syntyvät usein leiriolosuhteissa, jossa toimitaan yhdessä eri-ikäisten
ja eritasoisten urheilijoiden kanssa.
Samalla tulee luonnostaan muutakin
spontaania kanssakäymistä kuin pelkästään treenaamista.
Haasteita
Hiihdon harrastaminen Keski-Uudellamaalla on paljon olosuhteista kiinni.
Tarvitaan mielikuvitusta ja motivaatiota keksiä tarkoituksenmukaisia harjoitteita silloin, kun olosuhteet eivät suosi
hiihtoa. Syksyllä haemme myös hyvien
olosuhteiden leiripaikkoja lajinomaiseen harjoitteluun. Hyvistä talvikeleistä voi sitten nauttia täysin rinnoin, kun
niitä sattuu kohdalle. Keinukallion tykkilumilatu tulee myös moneen kertaan
kolutuksi talven aikana.
Osa vanhemmista urheilijoista onkin
valinnut opiskelupaikkansa kauempaa
urheiluoppilaitosten yhteydestä. Monet

Päävalmentaja Jorma Sipilä (takavasen) hiihtoleirillä urheilijoiden kanssa Levillä 2014.
Kuva: Olli Lampinen

Keravan Urheilijat
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hiihtäjistämme asuvat hyvin hajallaan
Etelä-Suomessa ja monella on muita
lajeja ohjelmassaan varsinkin kesäaikana, mikä on oikein hyvä asia. Siksi
toimintamme painopiste on syksyn valmistavissa harjoituksissa ja talven lajiharjoituksissa. Tämän syksyn harjoituksissa onkin ollut ilahduttavan paljon
nuoria urheilijoita.
Tavoitteita
Toivottavasti saamme kaikki nauttia
tulevina kausina kesällä ja syksyllä
tehdystä perustyöstä. Talven kilpailuissa urheilijat voivat mitellä keskenään parastaan yrittäen ja toisiaan
kannustaen. Muistetaan, että jokaisella
urheilijalla on oma polku kuljettavana.

Matkan varrella urheilija voi kohdata
myös sairastelua tai muita vastoinkäymisiä. Silloin ryhmän tuki on erityisen
merkittävää. On myös tärkeää, että
jokainen asettaa itse omia tavoitteita
ja välitavoitteita polulleen. Kertokaa
myös rohkeasti näistä tavoitteista meille valmentajille. Ne voivat liittyä kehitysaskeliin kunto-ominaisuuksissa tai
kilpailumenestykseen. Molempia tarvitaan. Me valmennustiimin valmentajat
haluamme olla teidän tukena matkalla
näihin tavoitteisiin.

Jorma Sipilä

Keravan Urheilijat
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Walttia toteuttaa Avaimet käteen
-periaatteella kotisi ulkopuolen remontit
laadukkaasti suomalaisella ammattitaidolla.
Toimimme Hyvinkäältä käsin Kanta-Hämeen
ja Uudenmaan alueella.

 Kattoremontit
 Ikkuna- ja oviremontit
 Julkisivuverhousremontit

Jos haluat tietää lisää, vieraile

www.walttia.fi
tai soita

044 3554499

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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Hiihtokoulusta nuorten
maajoukkueeseen
Urheilijan polkuni on kulkenut
tähän mennessä KeU:n hiihtokoulusta aina St1 nuorten maajoukkueeseen. Ensimmäiset muistoni
hiihdon parista ovat KeU:n hiihtokoulusta ja Nappulacupeista,
kun olin vasta nelivuotias. Ladulle
lähdin perheeni mukana aina kun
minut mukaan päästettiin. Hieman
vanhempana Keravan Urheilijoiden
kautta yleisurheilu tuli myös vahvasti mukaan kuvioihin. Hiihtokoulua sekä yleisurheiluharjoituksia oli
muutamia kertoja viikossa, mutta
tärkeintä olivat kuitenkin pihapelit
ja -leikit.
Uimakoulussa sekä uimatreeneissäkin kävin useamman vuoden
ajan. Toisella luokalla aloitin myös
pelaamaan pesäpalloa. Useasta
lajista huolimatta jo selvästi alle
10-vuotiaana tiesin, että hiihto on
se kaikkein mieluisin laji minulle ja
unelmani on tulla hiihtäjäksi.
Nuoresta pitäen kilpailuhenkisyyteni on ollut älyttömän kova ja
kaikesta mahdollisesta piti kilpailla. Hiihtokoulu muuttui varttuessani seuran hiihtotreeneiksi ja hiihtämässä kävin sisarusteni ja isäni
perässä. Vanhemmat olivat usein
jarrumiehinä, sillä äkkiä myös itku
oli lähellä, kun isosiskoni Meri sai
hiihtää pidempään kuin minä. Toisaalta haastoin isääni sekä sisaruk-

siani vuoron perään lähes jokaisella
hiihtolenkillä spurtteihin niin kauan
kunnes aloin voittamaan. Pitkään
hiihto, yleisurheilu ja pesäpallo
pyörivät rinnakkain ja harjoittelin
sekä kilpailin kaikissa lajeissa
tosissani hyvällä tasolla. 13-vuotiaana
muodostui uusia rajapyykkejä hiihdon
osalta ensimmäisen Hopeasompa
voiton
myötä.
Samalla
myös
hiihtäminen korostui ja muiden lajien
harjoitukset jäivät muutamaan kertaan
viikossa talvisaikaan. Kesäisin muut
lajit olivat edelleen vahvasti mukana.
Samana vuonna mukaan astui myös
Alueryhmän leiritys, jota ennen olin

käynyt vain jokavuotisella KeU:n
hiihtoleirillä.
Nykyiseen asuinpaikkaan Vuokattiin tutustuin paremmin Vuokatti
Urheiluakatemian yläkoululeirityksen yhteydessä 14–16 vuotiaana.
Yksi mieleenpainuvimmista polun
kohdista koin juuri 15 vuotta täytettyäni voittaessani ensimmäisissä
virallisissa SM-kisoissani sprintin
kultaa M16-sarjassa. Samaan vuoteen mahtui myös ensikosketus
maajoukkueasuun, kun pääsin hiihtämään Holmenkollenilla norjalaisten piiriviestiin kutsutussa Suomen
joukkueessa.
Jatkuvat jalkavaivat alkoivat
rajoittamaan pesäpalloa ja etenkin juoksua, jotka lopulta lopetin
16–17 vuotiaana. Viimeisen neljä

Keravan Urheilijat
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Turo Sipilä nuorten maajoukkueessa EYOF-kilpailuissa tammikuussa 2015. Kuva kilpailujärjestäjien ottama.

vuotta olen paininut kovasti jalkavaivojen kanssa, jotka varmasti
ovat kasvattaneet minua urheilijana
entistä kovemmaksi.
Muutin Vuokattiin lukion perässä varmistaakseni huippuolosuhteet harjoittelulle ja koulunkäynnin
yhdistämiselle Sotkamon urheilulukiossa. Uuden lisähaasteen sain
Hiihtoliiton Habita-ryhmässä, kun

harjoittelin kahden vuoden ajan
ikäisteni kanssa huippuvalmennuksessa. 17-sarjassa pääsin edustamaan Suomea PM-kisoihin ja viime
talvena kilpailin Suomen joukkueessa Euroopan Olympiafestivaaleilla sekä PM-kisoissa. Reissuista
tarttui roimasti kokemusta ja PMkisoista myös sprintin ja viestin
pronssit! Keväällä minut valittiin

Keravan Urheilijat
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nuorten maajoukkueeseen, jonka
matkassa olen päässyt laadukkaaseen treeni- ja valmennusseuraan.
Täydestä
omistautumisesta
sekä raastavista vammoista huolimatta hiihto on ollut minulle kuin
maisemareitillä vaeltamista! Nautin omien rajojen kolkuttelusta ja
armottomasta treenaamisesta. Tulevaisuuden tavoitteissani ovatkin
ehjät harjoitteluvuodet sekä 110 %
panostus hiihtoon kaikkein pienimmätkin asiat huomioon ottaen, jotta
todellakin voisin päästä äärirajoilleni.

Tulevat puolitoistavuotta mahdollistavat lähes täysipäiväisen
treenaamisen lukiossa, jota seuraa
armeijaan meno. Sen jälkeisessä risteyskohdassa jää nähtäväksi,
onko minulla mahdollisuus ryhtyä täysipäiväiseksi hiihtäjäksi vai
jatkuuko opiskelu jollakin tasolla.
Nauttikaa urheilusta ja onnistumisista, sekä muistakaa monipuolisuus!
Turo Sipilä
Nuorten maajoukkuehiihtäjä

Turo, Hopeasompa voittaja pojat 13 -sarjassa, Paloheinässä 2010.
Kuva: Tuomas Turunen.
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KEINUKALLION
KAHVIO
Avoinna hiihtokaudella (säävaraus)
- Viikonloppuisin La-Su klo 11–15
- Hiihtolomaviikolla (vko 8) klo 11–15
- Tapahtumien ja kilpailuiden yhteydessä
Munkkikahvit, makkara, makeiset, kylmät
sekä kuumat juomat ja nuotiopaikka…
Varaathan käteistä rahaa asiointia varten.
Käynnilläsi tuet paikallista hiihtourheilua,
TERVETULOA!
-

World Snow Day
Keinukallio
Elämyksiä lumella koko perheen
liikuntatapahtumassa 17.1.2016
Ilmainen hiihtokoulu ja suksikirjasto,
LähiTapiolan suksitaitorata, pulkkamäki ja
paljon muuta. Nähdään Keinarilla!

Keravan Urheilijat
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eihän talvella voi

Mutta
rempata kattoa?
Kyllä voi. Jopa 2 päivässä!
•
•
•
•

Pienempi kosteusriski pakkasella
Kattopellit omalta tehtaalta
Tehokas ja laadukas asennuskonsepti
Kysy myös rahoituksesta

Tule katsomaan alueesi työnäytöksiä, soita

019 211 7390

Paikalliset
pojat!
Uudenmaan yksikkö

www.laaturemontti.fi
Keravan Urheilijat
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Hiihtojaoston yhteystiedot kaudella
2015–2016
Kilpailu- ja tapahtumatiedot

www.keravanurheilijat.fi/hiihto

Jaoston sähköposti		

hiihto@keravanurheilijat.fi

Jaoston johtoryhmä
Tuomas Turunen		
tuomas.turunen@tsvesi.fi		
Puheenjohtaja

041 434 9332

Antti Pylkkänen		
Sihteeri

koti.pylkkanen@gmail.com

040 544 2904

Markus Airila		
Talous

markus.airila@kotiportti.fi		

050 365 8905

Jari Kleemola		

jari@tjeld.net			

045 672 1029

Muut vastuutehtävät
Jorma Sipilä		
jorma.sipila@ymparisto.fi		
Päävalmentaja

050 343 7294

Mari Siren-Koskinen
Energia-Hiihtokoulu

mari.sirenkoskinen@gmail.com

050 438 7877

Jukka Selin
jukka.s.selin@gmail.com		
Kilpailuiden tekninen toteutus

040 344 6757

Tuomo Säteri		
Kilpailuihin ilmoittaja

tuomo.sateri@luukku.com		

050 575 8703

Ulla Leppänen		
ulla.leppanen@kolumbus.fi
Keinukallion kahvio (hiihtokaudella)

040 596 6908

Keinukallion vuokraukset
Janne Reittu		
keupirtti@keravanurheilijat.fi
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