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Keravan Urheilijat hiihtojaosto
KeUn seuramenestys yli
300 hiihtoseuran joukossa
• Hiihtoliiton valioluokan seura
(sija 13. 2014, 17. 2015 ja 16. 2016)
• Nuorisotoimintamme on valtakunnan kärkitasoa (sija 5. 2014, 6.
2015 ja 7. 2016)
• Valtakunnallisessa Hopeasompakilpailussa kahdeksanneksi menestynein seura vuonna 2016
• Urheilijamme ovat saavuttaneet
kausilla 2014–2016 yhteensä 14 SMmitalia
Monipuolinen seuratoiminta
• Sinettiseura vuodesta 2011 lähtien, vuonna 2016 aktiivinen toiminnan kehittäminen
• Sinetti on lupauksemme laadukkaasta seuratyöstä

• Ohjausta ja valmennusta eritasoisille hiihdon harrastajille: lapset ja
nuoret, kilpailijat sekä kuntoilijat
• Voitelu- ja hiihto-opetusta myös
yrityksillä ja ryhmille
• Toiminnassamme on mukana
paljon vapaaehtoisia seuratoimijoita
ja suuri harrastajajoukko KeskiUudeltamaalta (Kerava, Järvenpää ja
Tuusula) ja lähialueilta.
Keinukallion tekolumilatu –
talkootyömme taidonnäyte
• Toimipaikkamme on Keinukallion urheilupuistossa Keravalla, jonka
kehittämisessä ja hiihto-olosuhteiden
ylläpidossa tuemme vahvasti Keravan kaupunkia.
• Tekolumilatu Keinukallioon syntyy vuosittain yhteistyöllä ja kymmenien talkoolaisten työpanoksella.
KeUn pojat
hakivat ohjeita
maailmamestarilta Torniolaakso
Cupissa keväällä
2016. Jaakko
Salomäki, Pyry
Selin, Matti Heikkinen ja Frans
Pylkkänen.
Kuva: Antti Pylkkänen

Keravan Urheilijat
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Puheenjohtajan tervehdys
Sinettiprosessi, Keinukallio sekä
kilpailu- ja harjoitustoiminta ovat päällimmäisenä puheenjohtajan mielessä
lokakuussa, kun hiihtokauden avaukseen on aikaa kaksi viikkoa. Näihin
osa-alueisiin tulee kiteytymään Keravan Urheilijoiden hiihtokausi 2017.
KeU on ollut hiihdon sinettiseura
vuodesta 2011 lähtien ja Hiihtoliiton
uudistettua toiminnan kriteerejä lähdimme mukaan terävöittääksemme
tekemistä. VALO kuvaa sinettiseuroja
seuraavasti: ”Sinettiseurat ovat lasten
ja nuorten urheilun kärkiseuroja. Ne
ovat aktiivisia ja kehityshaluisia seuroja - lajiensa ja paikkakuntiensa parhaita! Sinetin saaminen on seuralle kunnia-asia, mutta se tuo seuralle myös
vastuuta. Sinetti on lupaus laadusta.”
Näissä lauseissa on kuvattu se tavoite, jonka haluamme saavuttaa nuorisoseurojen eliittinä. Osittain tavoite on jo
saavutettu emmekä saa olla liian vaatimattomia, mutta toimintalinjan jalkauttaminen ja hiihtäjänpolku-mallin
toteuttaminen vaatii vielä muutaman
vuoden työtä ja aktiivisia toimijoita.
Visiomme on selkeä: Terveitä elämyksiä – sata lasissa!
Keinukalliossa talvi tulee olemaan
hiihdon täytteinen. Joulukuussa järjestetään Tykkihiihdot. Kilpailut on
usein jouduttu siirtämään, mutta sään
salliessa ne ovat monena vuonna varmistaneet hiihto-olosuhteet jouluksi
talkootyön voimannäytteellä ja yhteistyöllä kaupungin kanssa. Kausi jatkuu
tammikuussa lasten ja aikuisten hiihtokouluilla sekä OP-Cupin 15-vuotis-

Puheenjohtaja (oik.) nojailemassa sauvoihin Vuokatti hiihdon 120 km jälkeen. Matkassa on mukana Antti Pylkkänen ja Pertti
Syrjälä. Kuva: Liisa Pääkkönen

juhlilla ja nuorten pariviestillä, joka oli
uutena kilpailumuotona ohjelmassa jo
viime talvena. Helmikuussa saamme
kunnian järjestää yhdessä kaupungin
kanssa Pohjoismaisten parlamenttien mestaruushiihdot. Samaan aikaan
Keinukallioon rakentuu talkoilla myös
uudenlainen XCX-suksitaitorata, joka
toivottavasti tuo lisäarvoa myös kouluille sekä kannustaa lapsia (miksei
aikuisiakin) uudella tavalla suksille.
Aktiivisen toiminnan järjestäminen
talvella on vaatinut syksyn aikana
paljon ponnisteluja, jotta järjestelyt
sujuisivat puolikiinteällä hiihtostadion infralla laadukkaasti. Tämä näkyy
alueen hiihtäjille viihtyisämpänä hiihtoalueena ja entistä ehompana kahviorakennuksena palveluineen. Alueen
kehitysprojekti ei vielä tuo suunnitelmallisempia ja kunnostettuja hiihto-
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sekä ulkoilureittejä kaiken tasoisille
harrastajille, mutta näitä asioita hiihtoseura pyrkii tuomaan alueen aktiivisena toimijana tulevaisuudessakin esiin,
jotta Keinukallio vahvistaisi asemaansa myös paikallisena talviulkoilualueena. Uusi lumitykki tuo tavoitteeseen
merkittävän lisähyödyn, joka on selkeä
parannus Keravan hiihto-olosuhteiden
turvaamisessa ja kehittämisessä.
Kolmen edellisen kauden aikana
KeUn hiihtäjät ovat saavuttaneet 14
SM-tason mitalia ja lukuisia hienoja
saavutuksia alueellisesti ja valtakunnallisesti. Olemme vakiinnuttaneet seuraluokittelussa valioluokan statuksen
ja nuorisotoimintamme on valtakunnan
kärkitasoa. Nämä saavutukset eivät ole
itsestään selvyyksiä, mutta yhteisenä
tavoitteenamme tulee olla tason säi-

5

lyttäminen. Urheilutoimintaa mitataan
kilpailumenestyksellä ja johtoryhmän
sekä vastuuhenkilöiden tehtävä on varmistaa, että toimintamme kasvattaa ja
tukee urheilijoita tässä hienossa, mutta
erittäin vaativassa lajissa käytössä olevin keinoin ja resurssein. Tavoitteen
saavuttamiseksi tarvitsemme lisää toimijoita kaikilla osa-alueilla. Tämän
vuoksi kannustan ja rohkaisen myös
uusia henkilöitä mukaan seuratoimintaan. Yhteisöllisessä ja avoimessa seurassa tekeminen on taatusti palkitsevaa
ja innostavaa.
Lopuksi kiitän kaikkia kumppaneita
ja tukijoita, jotka mahdollistatte toimintamme. Kiitos!

Tuomas Turunen
Puheenjohtaja

Keravan Keinukallio
Ulkoilu- ja urheilupuisto kaikille
Tutustu alueeseen ja alueen
aktiviteetteihin uusilla kotisivuilla:
www.keinukallio.fi
Seuraa meitä myös Instagramissa:
#Keinukallionurheilupuisto

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. lahitapiola.fi/terveyshelppi

Toimistomme lähellä sinua
Kauppatie 13, 04200 Kerava
Hyrylänkatu 6, 04300 Tuusula
Rantakatu 5, 04400 Järvenpää
Iso Kylätie 29, 04130 Sipoo
LähiTapiola Uusimaa
puh. 019 222 3310
www.lahitapiola.fi

UUSIMAA

Keravan Urheilijoiden

ENERGIA
HIIHTOKOULU 2017
Keinukallion urheilupuistossa
maanantaisin 9.1.–13.3. klo 18–19
Hiihtokoulu on tarkoitettu 2006–2011
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
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Energia-Hiihtokoulu
avat oppia hiihtämään
ja kehittää oppimiaan
hiihtotaitoja. Toiminta
on ns. matalankynnyksen toimintaa, johon
kaikki ovat tervetulleita.
Tarvittaessa
suksikirjastostamme voi lainata
hiihtovälineet
pientä
korvausta vastaan.
Hiihtotaitoja harjoittelemme tasoryhmissä
karttuneen hiihtotaidon
Energia hiihtokoulussa vihreän ryhmän alkulämmittely
käynnissä. Kuva: Sami Vellonen
mukaan. Ei haittaa, vaikkei osaisi vielä hiihtää,
Lasten hiihtokoulu alkaa tammikuussillä harjoittelemme yhdessä leikkien
sa ja tuttuun tapaan ohjelmassa on
ja harjoitteiden kautta hiihtotekniikkaa
yhdeksän yhteistä hiihtokertaa. Osaltutummaksi. Tutustumme myös hiihlistumismaksuun kuuluu OP-Cupin
tovälineisiin ja niiden kiinnittämiseen
osakilpailut, joissa voi testata omaa
sekä pois ottamiseen. Toiminnassa jo
hiihtovauhtiaan aikaa ja kavereita vasmukana olleiden tai kokeneempien
taan. Hiihtolomalla pidetään taukoa ja
hiihtäjien kanssa taitoja hiotaan entisilloin on hyvä harjoitella jo karttuneisestään. Hiihtokoulusta hiihtäjän polta taitoja omatoimisesti. Tällä kaudelkua voi jatkaa KeUn hiihtäjien taitola uutuutena myös hiihtokoulussa on
harjoituksiin iän ja taidon karttuessa.
Keinukallion XCX-rata, joka palvelee
Lasten hiihtokoulutoimintaa on Suomyös kaikkia hiihtäjiä kolmen viikon
messa järjestetty jo vuodesta 1955
ajan (viikot 7-9). Radalla voi tutustua
lähtien ja KeUn hiihtokouluillakin on
mm. kumparelaskuun, pujotteluun,
usean vuosikymmenen perinteet. Toivauhdikkaisiin mutkiin.
minnan tavoitteena on opettaa lapsille
Hiihtokoulun ohjaajina toimivat reiphiihdon perustaidot ja innostaa hiihpaat KeUn ohjaajat, joilla kaikilla on
toharrastuksen pariin pidemmäksikin
erilaista hiihtotaustaa. Apuohjaajina
aikaa. Leikit ja kisailut ovat olleet alusja malleina toimii seuran omia nuoria
ta asti myös mukana. (Suomen Ladun
kilpahiihtäjiä. Hiihtokoululaisten vanjulkaisusta v.1979).
hemmat ovat tervetulleita seuraamaan
hiihtokoulua, vaikka ryhmän perässä
hiihtelijöiksi ja apukäsiksi. Halutessasi
voit ilmoittautua myös apuohjaajaksi.
Mari Siren-Koskinen
Hiihtokoulu on suunnattu v. 2011–
Lasten hiihtokoulutoiminnan vastaava
2006 syntyneille lapsille, jotka haluKeravan Urheilijat
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Aikuisten hiihtokoulu – lisää
hiihtonautintoa

Aikuisten hiihtokoululaisia keväällä 2016.
Kuva: Jorma Sipilä

Hiihto kuormittaa monipuolisesti
suuria ja pienempiäkin lihasryhmiä
sekä kehittää tasapainoa, koordinaatiota ja rytmitajua. Hiihtää voi perinteistä, luistelua tai vaikkapa tasatyöntöä.
Jokainen tekniikka kuormittaa lihaksistoa vähän eri tavalla, mikä lisää entisestään monipuolisuutta. Voisiko siis
parempaa kuntoliikuntamuotoa olla?
Hiihtäessä luonnon keskellä voi kaikessa rauhassa miettiä asioita. Voi
katsella maisemia, seurata lintuja ja
eläimiä. Tai voi vain kuunnella hiljaisuutta. Voi pysähtyä syömään eväitä
tai poiketa kahville latukahvilaan.
Keinukallion hiihtokeskus tarjoaa
hyvän mahdollisuuden kokea kaikkea
edellä kerrottua. Keinukalliossa Keravan Urheilijat tykittää lunta latua varten, jos sitä ei taivaalta tarpeeksi sada.
Kun luonnon lunta on riittävästi, hiih-

tämään pääsee aina Kuusijärvelle
ja Hakunilaan saakka. Viikonloppuisin voi poiketa munkkikahville Keinukallion latukahvilaan.
Kaikki suomalaisethan osaavat
hiihtää. Vai osaavatko? Useimmat varmasti jollain tavalla,
mutta aika monella hiihtäminen
muuttuu mukavammaksi, kun
tekniikka kehittyy paremmaksi.
Keravan Urheilijoiden aikuisten
hiihtokoulussa voit hioa omaa
hiihtotekniikkaasi
paremmaksi tai vaikka opetella kokonaan
uuden hiihtotavan, jos perinteinen tai luistelu ei ole aikaisemmin sujunut.
Kenelle hiihtokoulu sitten
sopii? Ihan kaikille. Viime talvien
aikana meidän hiihtokoulussamme on
ollut ensimmäistä kertaa luistelusukset
jalkaan laittavista harrastajista soudun
suomenmestariin ja valjakkohiihdon
sm-tason urheilijaan ja kaikkea siltä
väliltä. Joku oppii hiihtotekniikan
perusjuttuja, joku pieniä niksejä, millä
pääsee vielä kovempaa ja vielä helpommin. Jos suksien voitelu tuntuu
vaikealta rakettitieteeltä, siihenkin saa
helpotusta hiihtokoulun voitelukurssilta.
Hiihtokouluun voi ilmoittautua yksin
tai kaverin kanssa. Tai kerätä kaveritai firmaporukan ja pyytää tarjousta
omasta räätälöidystä kurssista.

Jari Kleemola
Aikuisten hiihtokoulun ohjaaja

Keravan Urheilijat

Keravan Urheilijoiden

AIKUISTEN
HIIHTOKOULUT 2017
Keinukallion urheilupuistossa
Talven 2016–17 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!
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Kein
Kein kallio
XCX

Keravan Urheilijat
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o
Tulossahelmikuussa:
helmikuussa:
Tulossa
Kolmeksiviikoksi
viikoksiluvassa
luvassa
Kolmeksi
vauhtia,kumpareita,
kumpareita,hyppyjä
hyppyjä
vauhtia,
ja käännöksiä
käännöksiäsuksitaitoradalla
suksitaitoradalla
ja
25.2.2017
25.2.2017
Maksuton
Maksutontalvitapahtuma
talvitapahtuma
---Parlamenttihiihdot,
Parlamenttihiihdot,jossa
jossa
Suomen,
Suomen,Ruotsin
Ruotsinsekä
sekäNorjan
Norjan
joukkueet.
joukkueet.Tule
Tulekannustamaan
kannustamaan
Suomi
Suomivoittoon
voittoonMM-huumassa.
MM-huumassa.
Kuva: Sami Vellonen
Kuva: Sami Vellonen

Keravan Urheilijat
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Keravan Urheilijat Keinukallion
kehittäjänä
Keupirtiltä Keinukallioon
1980-luvulla Ahjossa sijaitseva Keupirtti oli hiihtojaoston toimintakeskus.
Viereinen pururata sopi perinteiseen
hiihtotapaan, oli sopivan vaativa seuran ja piirin kilpailuihin sekä tarjosi
Keupirtin kanssa kilpailuille tyydyttävät puitteet.
Vuosikymmenten taitteessa Keravan
Urheilijat haki vuoden 1993 nuorten
SM-hiihtojen järjestämistä. Ison hiihtotapahtuman odotus ja valmistelu
antoivat potkua paitsi juniorivalmennukseen myös uuden hiihtostadionin
suunnitteluun. Oli selvää, ettei kisakeskusta voitu sijoittaa Ahjon ahtaisiin
maisemiin eivätkä ladutkaan soveltuneet luisteluhiihtoon. Katseet kääntyivät Keinukallioon, johon oli juuri raivattu laskettelurinne, pystytetty hiihtohissit ja rakennettu oheistoiminnot
pujottelulle. Lumilautailusta kukaan ei
vielä tuolloin uneksinut. Hiihtokahviona nyt tunnettu hirsirakennus rakennettiin alun perin rinnekahvioksi ja laskettelukeskuksen huoltotilaksi.
Keinukallion ladut kuntoon
Keinukallion liepeillä oli reippaasti
tarvittavaa tilaa, toisin kuin Ahjossa.
Nykyinen hiihtostadionin alue oli tuolloin varattu pujottelun käyttöön joten
SM-hiihtojen ”stadion” eli lähtö, maali
ja toimitsijakoppi sijoitettiin alueen itäpuolella olevalle pellolle. Lähtösuunta
oli Koukkusuolle päin. Samalla paikalla on tänä päivänä pienlennokkikenttä.

Stadion syntyi helposti, mutta tärkein
eli latupohjat puuttuivat. Keinukalliolla latuja ei käytännössä ollut vielä
90-luvun alussa ja Keupirtiltä sinne
johti möykkyinen perinteisen ura, joka
kiemurteli nykyisen latupohjan länsipuolella. Ajoittain oli käytettävissä
myös yhdyslatu Keupirtiltä Kulloontien alikulkutunnelille peltoa pitkin.
Hiihtojaoston silloinen päävalmentaja Jari Erkkilä suunnitteli uudet latupohjat SM-kisoja varten sillä periaatteelta, että tietyistä peruslenkeistä voisi
yhdistellä sekä vaativia kisalatuja että
tavalliselle hiihtäjälle sopivia reittejä.
Keravan kaupunki ymmärsi hyvin, että
uudet ladut palvelevat jatkossa kaikkia
kuntohiihtäjiä ja rakensi pääosin uuden
latuverkoston omana työnään. Keravan
Urheilijat osallistui isolla panoksella
työvoimaa vaativiin osuuksiin, kuten
latupohjien raivaustalkoisiin ja hiihtosillan pystyttämiseen.
Kisoja varten rakennettiin kaksi luisteluhiihtoon soveltuvaa yhdyslatua
Ahjon ja Keinukallion välille. Keinukallion takaosaan ja rinteen reunoille raivattiin niin ikään tilaa uusille
laduille. Latupohjien lisäksi tarvittiin
myös uusi silta Kulloontien ylitykseen ja Keinukalliotien tien yli. Lisäksi
Kulloontien pohjoispuolelle tasattiin
latupohjaa yhdistämään läntinen ja
itäinen yhdyslenkki. Näillä vaihtoehdoilla arveltiin kaikkien kisamatkojen
onnistuvan mukavasti. Parkkipaikoille tasattiin lisää tilaa ja osa latu-urista
valaistiin.

Keravan Urheilijat
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SM-kisat vuoden
1993 helmikuussa
saatiin vedetyksi
läpi suurin ponnistuksin, koska
kyseinen talvi oli
edellisten
vuosien tapaan surkea. Tapahtumaan
vuokratulla lumitykillä ei ollut
juurikaan
käyttöä, koska kisanaluskeleillä tykki
suolsi vain vettä
ja sohjoa. Kaikki
luistinratojen penkat 50 km säteellä
kerättiin
talteen
ja haettiin Keinukalliolle
seuran
kuorma-autoilijoiden talkoovoimin. Kari Turunen aloittamassa lumentykitystä Keinukalliolla 27.12.2015.
Rata saatiin näin Hiihtämään päästiin kaksi päivää myöhemmin. Kuva: Sami Vellonen
merkityksi lumella
maastoon, joskin
2000 ja 2005 SM-hiihdot
minimimittaisena. ”On teillä lumista
suuressa roolissa alueen
hiekkaa”, tuumivat pohjoisen hiihtäjät.
kehityksessä
Radat jouduttiin siis typistämään eikä
Keravan Urheilijat järjesti vuosina
Ahjoon johtavia yhdyslatuja päästy
2000 ja 2005 myös yleisen sarjan SMkisoissa käyttämään. Turhaan niitä ei
hiihdot. Näitä kisoja varten Keinukalkuitenkaan tehty, vaan paikkakunnan
lion rinteeseen pengerrettiin latu-uria
kuntohiihtäjillä on siitä lähtien ollut
ja vastarinteeseen raivattiin lisää latumainiot latuverkot käytössään ja näistä
pohjia. Nuo ladut ovat myös jokatalvikilpailuista alkoi Keinukallion hiihtosessa käytössä, niin kilpailuissa, kuin
olosuhteiden kehittäminen.
kuntohiihdossakin ja ovat tärkeä osa
Keinukallion alueen monipuolista latuverkostoa. Näiden kilpailuiden kautta
kehittyi myös nykyinen hiihtostadion
alue ja parkkialueet.

Keravan Urheilijat

16

Hiihtokalenteri 2016 - 2017

Laskettelukeskus ajautui
sittemmin konkurssiin ja
rinteet vuokrannut naapurikunnan yrittäjä keskitti muutaman vuoden
jälkeen koko toimintansa
Talmaan. Tämä osoittautui
sekä yrittäjälle itselleen,
että Keravan Urheilijoille
mitä parhaimmaksi ratkaisuksi. Nyt muutaman
kilometrin
etäisyydellä
toisistaan on sekä upea
laskettelukeskus että loistava maastohiihtostadion.
Keravan kaupunki lunasti
sittemmin rinnealueen ja
rakennukset itselleen, laajensi alueen rakennuskantaa ja alkoi määrätietoisesti kehittää Keinukalli- Alkutalven pakkasilla lunta tykitetään talkoovoimin myös öisin.
osta monipuolista talvi- ja Kuva: Antti Pylkkänen
kesäliikuntapaikkaa.
Isojen kilpailujen järjestäminen on
seuralle aina mittava haaste. Ellei seuramme johdossa olisi aikanaan uskallettu tarttua SM-hiihtojen mukanaan
tuomiin haasteisiin, Keravalla tuskin
olisi Uudenmaan parhaiten toimivaa
hiihtostadionia latuineen. Kaupungin
ja seuran vuosia jatkunut hyvä yhteistyö mm. latujen aikaisessa lumetuksessa tukee erityisesti lasten, nuorten
ja kuntohiihtäjien hiihtoharrastuksen
Tiedustelut 0400 450464
kehittymistä. Ilman tätä yhteistyötä ei
www.kuljetusliikesiren.fi
viime vuosien hiihto-olosuhteita olisi
pystytty Keravalla turvaamaan.

Vaihtolava- ja
nosturipalvelua
luotettavasti

Mauri Airila
Hiihtojaoston jäsen 1990-luvulla,
puheenjohtaja 2000-luvun alussa
Keravan Urheilijat
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Hiihdon erikoisliike VK-Ski Shop
palvelee hiihtokaudella Keinukalliossa
Ma-To 16-19 ja La-Su klo 11-15
Tapahtumien ja kilpailuiden yhteydessä
Meiltä löydät:
Hiihtovälineet, suksihuollon ja hiihto-opetusta
VK-Ski – ”Rakkaudesta lajiin”
Keinukalliontie 42, 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

OP on omamme
Omistaja-asiakkaana teet hyvää, itsellesi ja muille. Tämäkin tarina, jossa Katja ja
Teemu saivat talouteensa tukea perheenlisäyksen koittaessa, on sinun ansiotasi.
Me haluamme olla mukana omistaja-asiakkaidemme arjen käänteissä.
Omistaja-asiakkaana saat esimerkiksi alennuksia pankki- ja vakuutuspalveluista,
ostat ja myyt rahastoja kuluitta sekä kuittaat asioinnin maksuja OP-bonuksilla.

Liity joukkoomme: op.fi/omamme

30323009_OP_Keski-Uusimaa_Omamme_145x210.indd 1

8.11.2016 13.18

OP-CUP 2017
Keravalla Keinukallion urheilupuistossa
Osakilpailujen ajankohdat ja hiihtotavat
•
•
•
•

ke 11.1.
ke 25.1.
ke 8.2.
Ke 1.3.

klo 18.30
perinteinen
klo 18.30
vapaa
klo 18.30
perinteinen
klo 18.30
vapaa,
Keinukallion mestaruushiihdot

Sarjat
•
•
•
•
•
•

T/P6 (11 ja sen jälkeen syntyneet)
T/P8 (09 ja 10 syntyneet)
T/P10 (07 ja 08 syntyneet)
T/P12 (05 ja 06 syntyneet)
T/P14 (04 ja 03 syntyneet)
N ja M (02 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 16.00 mennessä.

Lasten hiihtokoulu
Katso tarkemmin sivuilta
www.keravanurheilijat.fi/hiihto
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KeUn hiihtäjien kuulumisia
KeUn nuoret hiihtäjät Laura ja Tuomas otettiin haastatteluun sauvarinnetreenien päätteeksi Keinukalliossa
ja kyseltiin urheilijoiden ajatuksia
menneestä ja tulevasta kaudesta. Heidät molemmat valittiin keväällä hyvien sijoituksien perusteella Hiihtoliiton
valtakunnalliseen Hopeasompa-ryhmään ja molemmat hakeutuivat myös
Vuokatin urheiluakatemian yläkoululeiritykseen, jossa harjoitteluun yhdistetään opiskelu. Kumpikin urheilijoista vaikuttaa lokakuun lopussa olevan
hyvin tulevaan kauteen valmistunut.

1. Miten viime kausi sujui ja mitä
kaudesta jäi mieleen?
2. Miten harjoituskausi on mennyt?
Mitkä ovat tulevan kauden tavoitteet?
3. Millä osa-alueilla haluaisit kehittyä tulevana kautena?
4. Mitä mieltä olet ollut valtakunnallista Hopeasompa leireistä ja
Vuokatin akatemia leirityksestä?

Tuomas Ruuskanen
”Kausi sujui ihan hyvin vaikka kaikki
ei täysin nappiin mennytkään”. Parhaiten urheilijan mieleen oli jäänyt
Hopeasompa kilpailuista saavutettu
11. sija sekä pienet voiteluun liittyvät
ongelmat HS- ja KLL-kilpailuissa.
Kysyttäessä haittasiko vähäluminen
talvi harjoittelua vastaus kuului: ”Ei
oikeastaan”, josta voidaan päätellä,
että tekolumen antamat harjoitusmahdollisuudet tulivat tarpeeseen.

Tuomas Ruuskanen hiihti sijalle 11 HSkisoissa 2016. Kuva: Pekka Ruuskanen

”Harjoituskausi on onnistunut hyvin
ja erityisesti juoksukunto on kehittynyt” Tuomaksen harjoittelussa on
määrää nostettu harkitusti eikä se ole
tuottanut urheilijalla ongelmia ja terveystilanne on harjoituskauden aikana
ollut hyvä.
”Hopeasompakilpailuissa 10 parhaan
joukkoon” on selkeä tavoite sekä sprintissä, että normaalimatkalla. Tulevalla
kaudella Tuomaksen sarja on M14.
”En ole asiaa vielä paljoa miettinyt,
mutta vapaan tekniikkaa kokonaisuutena pitäisi kehittää.”
”Olen ollut mukana vain yhdellä
Hopeasompa leirillä, mutta akatemia
leirit ovat mukavampia. Niissä on ollut
treenit ja hyvä kun koulua voi käydä
samalla”

Keravan Urheilijat
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Laura Kankkunen
”Alkukausi sujui huonosti, kauden
edetessä kunto kuitenkin parani ja
pääkilpailuiden aikaan olin kunnossa, mutta lopputalvea kohti paras vire
kuitenkin hiipui.” Mieleen oli selkeästi
jäänyt myös kauden aikana koetut voiteluongelmat, mutta päällimmäisenä
parhaana muistissa olivat Hopeasompa
kilpailuiden hyvät sijoitukset - 5. sija
sprintissä ja 4. sija normaalimatkalla.
”Kaikki testitulokset on parantunut,
mutta syksyn aikana olen hieman sairastellut eikä kovia tehoharjoituksia
ole tullut vielä kovin paljon.” Lauran
motivaatio harjoitteluun tuntuu olevan
hyvässä kunnossa.
”Viiden parhaan joukkoon” on tavoitteena HS-kilpailuiden normaalimatkalla, jonka Laura tiedostaa pidentyvällä
kilpailumatkalla olevan hyvä suoristus.
Sprintissä Lauran sarjassa on myös
vuotta vanhemmat hiihtäjät, joten
”kymmenen joukkoon” on tavoitteena.
”Kestävyyttä pitäisi parantaa ja
vapaan tekniikkaa myös.”
”Hopeasompa-leirit ovat melko
lyhyitä. Ne voisivat olla pidempiä, jotta
ehtisi treenata enemmän. Akatemia-lei-

Laura Kankkunen menestyi hyvin HSkisoissa 2016. Kuva: Tarja Kankkunen

reillä on mukavaa, kun on pieni ryhmä,
jossa on todella hyvä ryhmähenki.
Treenit ovat olleet hyviä ja tehokkaita
sekä monipuolisia. Akatemia-leirillä
on myös hyvä, kun saa hoidettu leiriviikon koulutyöt Tenetin koulussa. ”

Keravan Urheilijat
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Töölönkatu 8
00100 Helsinki
www.littlecopenhagen.fi

Keravan Urheilijat
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UUSI VERKKOKAUPPA!

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.

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

Keravan Urheilijat
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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)

Keravan Urheilijat
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CITYRATA.FI

Ympäristöystävällinen,
Kustannustehokas,
Lähiliikuntapaikka
Keravan Urheilijat

25

26

Hiihtokalenteri 2016 - 2017

KEINUKALLION
KAHVIO
KEINUKALLION
Avoinna
hiihtokaudella säävarauksella:
- Viikonloppuisin
(la-su) klo 11–15
KAHVIO
- Hiihtolomaviikolla klo 11–15

- Kilpailuiden
ja tapahtumien
yhteydessä
Avoinna hiihtokaudella
säävarauksella:
Munkkikahvit,
makkara,
makeiset,
kylmät
- Viikonloppuisin
(la-su)
klo 11–15
sekä
kuumat juomat jaklo
nuotiopaikka…
- Hiihtolomaviikolla
11–15
Varaathan
käteistä
rahaa
asiointia
varten.
- Kilpailuiden ja tapahtumien yhteydessä

Käynnilläsi
tuet paikallista
hiihtourheilua,
Munkkikahvit,
makkara, makeiset,
kylmät
TERVETULOA!
sekä kuumat juomat ja nuotiopaikka…

Varaathan käteistä rahaa asiointia varten.
-Käynnilläsi tuet paikallista hiihtourheilua,
TERVETULOA!
Olemme Superjakelija!
-Osta liput
nettisivujemme
kautta Lahti2017 kisoihin,
Olemme
tuet
seuran Superjakelija!
nuorisohiihtoa.
Osta liput nettisivujemme
kautta Lahti2017 kisoihin,
tuet seuran nuorisohiihtoa.

Keravan Urheilijat
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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

Teemme lähetteellä magneettikuvausta laadukkaasti ja edullisesti.
Kuvaamme kohteen kattavasti, tarvittaessa tehosteaineen kanssa.
Lisätiedot:
www.helsinginmagneettikuvaus.fi/kerava
Asemanaukio 5 (toinen kerros), Kerava
09-7740 4280, info@keravanmagneettikuvaus.fi
Keravan Urheilijat
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KeUn SM-mitalistit kaudella 2015-2016

Turo Sipilä M20, hopeaa 15 km (P)		
Kuva: Jorma Sipilä				

Tuomas Harjula M18, hopeaa Sprintti (V)
Kuva: Pauli Harjula

Wiljam Mattila M16, hopeaa sprintti (V) ja pronssia 8 km (P). Kuva: Hopeasompa 2016

Keravan Urheilijat
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Hiihtojaoston yhteystiedot
kaudella 2016–2017
Kilpailu- ja tapahtumatiedot
Jaoston sähköposti

www.keravanurheilijat.fi/hiihto
hiihto@keravanurheilijat.fi

Jaoston johtoryhmä
Tuomas Turunen
Puheenjohtaja

tuomas.turunen@tsvesi.fi

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
Jäsen		

jari@tjeld.net			

045 672 1029

Muut vastuutehtävät
Jorma Sipilä		
Päävalmentaja

jorma.sipila@ymparisto.fi

050 343 7294

Mari Siren-Koskinen mari.sirenkoskinen@gmail.com 050 438 7877
Energia-Hiihtokoulu
Jukka Selin
jukka.s.selin@gmail.com
Kilpailuiden tekninen toteutus

040 344 6757

Tuomo Säteri
tuomo.sateri@luukku.com
Kilpailuihin ilmoittaja

050 575 8703

Ulla Leppänen
ulla.leppanen@kolumbus.fi 040 596 6908
Keinukallion kahvio (hiihtokaudella)
Janne Reittu		
keupirtti@keravanurheilijat.fi
Keinukallion vuokraukset

Keravan Urheilijat

Keravan kaupunki

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

ETUSI

ARVO

ETUSI

2905

€

RANGER 570 EFI CABIN 4X4 EUT

17.490 €

+tk

Sh. 20.395,-

1336 €

SPORTSMAN 570 EFI FOREST 4X4 EUT

9.290 €

ARVO

RZR

+ puskulevysarja
pikakiinnitteinen
Lock&Ride Glacier Pro
152 cm
+ sähkövinssi
2500 lbs,
testivoittaja

RANGER

SPORTSMAN

MEILTÄ LÖYTYY
POLLE JOKA
LÄHTÖÖN.

+tk

Sh. 10.626,-

ETUSI

KAIKKIIN POLARIS-MÖNKIJÖIHIN
KAUPAN PÄÄLLE PERÄKÄRRY JA
ILMAINEN KOTIINKULJETUS!

0€

4 15
ARVO

RZR 570 EFI CABIN 4X4 EUT

16.590 €

+tk

Sh. 20.740,-

Tarjoukset voimassa 30.11.2016 asti

ISONPELLONTIE 3
00720 HELSINKI
PUH. 020 793 1130

LUOTETTAVAA
KONEKAUPPAA
JO YLI 35 VUOTTA.

