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SEURAESITTELY 

Keravan Urheilijoiden hiihtojaosto 

Perinteikkään 100-vuotiaan yleisseuran lajijaosto. 

Hiihtoliiton valioluokan seura. 

Olympiakomitean lasten ja nuorten tähtiseura. 

Keinukallion urheilupuiston aktiivinen tapahtuma- ja kilpailujärjestäjä. 

Jaostossa on toimintaa kaiken tasoisille hiihdon harrastajille, pääpaino nuo-
rissa ja tavoitteellisesti harjoittelevissa kilpahiihtäjissä. 

Tekolumilatu Keinukallioon syntyy vuosittain yhteistyöllä ja kymmenien tal-
koolaisten työpanoksella. 

Pyöritämme vapaaehtoisvoimin myös Keinukallion hiihtokahviota. 

Kannen kuvassa: Lumen tykitystä Keinukallion urheilupuistossa. Yllä: Valmista tykkibaanaa. 
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Hyvä lukija ja hiihdon ystävä 

Viimeisten vuosien ajan KeU100-

juhlavuodeksi asetetut päämäärät 

ovat ohjanneet toimintaamme. Juhla-

vuoden päättyessä on luontevaa teh-

dä lyhyt tilannekatsaus.  

Nuorisoseura, olosuhdevaikuttaja 

Keravan Urheilijat on saavuttanut 

paikkansa hiihtoseurojen valioluokas-

sa. Toiminnallamme on olympiakomi-

tean Tähtiseura-tunnus. Osaamisem-

me on mahdollistanut toimivan seura-

valmennuksen ja kasvattanut nuoria 

eteenpäin hiihtäjän polulla. Nuorten 

SM- ja HS-tasolla on saatu vuosittain 

erinomaista menestystä. Seurahenki 

on mielestäni ollut hyvä ja yhdessä 

tekeminen on näkynyt mm aktiivisena 

leiritoimintana. Voidaan sanoa, että 

KeU profiloituu selkeimmin menesty-

vänä nuorisohiihtoseura. Hyvä näin! 

Lasten ja nuorten toiminta on paikal-

lista ja Etelä-Suomen lumitalvina vä-

lillä haasteellista tai paljon työtä vaa-

tivaa. Tämän kautta profiloidumme 

myös paikallisena hiihdon olosuhde-

vaikuttajana ja talkootyön tekijänä 

sekä ”palveluntarjoajana”. Tekolumen 

valmistuksessa, latupohjien kunnos-

tuksessa ja suunnittelussa seuralla on 

pitkät perinteet. KeU on ollut työs-

kentelemässä olosuhteiden puolesta 

niin kauan, kuin Keinukalliolla on hiih-

detty. Viime vuonna tämän ansiosta 

uudistui tykkilumilatu, joka palvelee 

nyt paremmin käyttötarkoituksia. 

Tuskin alue olisikaan talvisin niin ve-

tovoimainen ilman tykkilumilatua, 

hiihtokahviota ja KeUn vuokralaisena 

toimivaa suksikauppaa. Kahviokaan 

tuskin toimisi juhlatilana tai muussa 

ympärivuotisessa käyttötarkoitukses-

sa, jos seura ei ylläpitäisi rakennuk-

sia. Voidaan sanoa, että olemme vah-

va olosuhdevaikuttaja ja palveluntar-

joaja Keinukalliossa. 

Kunto- ja veteraaniurheilu ovat jää-

neet pienemmälle huomiolle, mutta 

nuorista on kasvanut myös menesty-

Puheenjohtajan katsaus alkaneeseen hiihtokauteen 
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viä aikuisurheilijoita. Vaikka profi-

loidumme nuorisoseurana, olemme 

samalla löytäneet toimintatavat, jotka 

pitävät seuran vetovoimaisena lasten 

sarjojen jälkeen. 

Tulevan kauden toiminta 

Samoilla linjoilla jatketaan ja olosuh-

teiden kannalta tilanne näyttää nyt 

hyvältä. Ensimmäinen tykkilatu saa-

tiin kuntoon jo marraskuussa. Talkoo-

työ olosuhteiden eteen kiinnostaa 

ilahduttavasti, ja tykitysvuoroihin riit-

tää tulijoita jopa seuran ulkopuolelta. 

Olemme saaneet paljon kiitosta teh-

dystä työstä ladun käyttäjiltä. Tykki-

latu onkin harrastuspaikka meille kai-

kille hiihdon ystäville ja samalla mah-

dollistaa paikallisen nuorisotoiminnan. 

Tällä kaudella toiminta keskittyykin 

yhä enemmän lapsiin ja nuoriin. 

Olemme ensimmäistä kertaa järjestä-

mässä lasten lumipäiviä kouluille. Pe-

rustamme uuden harjoitusryhmän, 

joka toimii hiihtokoulun yhteydessä. 

”Kymppiryhmän” tarkoitus on kaven-

taa siirtymistä hiihtokoulusta muuhun 

seuravetoiseen harjoitteluun. Uusilla 

yhteistyökuvioilla pystymme palvele-

maan entistä paremmin myös aikuis-

ryhmiä ja yrityksiä hiihto-opetuksen 

tai tyhy-toiminnan parissa. Kilpailutoi-

minta painottuu myös nuoriin. Ainoa 

kansallinen kilpailu on poikkeukselli-

sesti Nuorten Pariviesti ja sen lisäksi 

OP-CUP-kilpailusarja, joka toteute-

taan lasten ehdoilla, mutta uutena 

asiana on mukana myös kuntosarja. 

Kiitos tukijoille 

Toimintamme taloutta helpotti paljon 

Urlus-säätiön lahjoittama tuki työstä 

nuorisohiihdon hyväksi. Kiitos Urlus-

säätiö sekä kaikki muut yhteistyö-

kumppanimme. Teidän tukenne mah-

dollistaa nykymuotoisen toimintamme 

ilman korkeita harrastusmaksuja. 

Iso kiitos kuuluu myös talkoolaisille ja 

muille seuratoimijoille. Juhlavuoden 

kunniaksi moni seuratoiminnassa an-

sioitunut palkittiin Hiihtoliiton myön-

tämillä ansiomerkeillä. Ansioituneita 

löytyy vuosikymmenien ajalta ja ny-

kyhetkestä kuitenkin paljon enem-

män. Kiitos! 

Tuomas Turunen 

Hiihtojaoston puheenjohtaja 
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KeUn hiihtoasut kausilla 2018–2020 toimittaa Nordic 

Teamwear. Talven asut tilataan syksyllä ennen hiih-

tokauden alkua. Kaudelle 2019 on tarjolla vielä haja-

kokoja. Kysy lisää jaoston vastuuhenkilöiltä. 
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Kuvaile lyhyesti: Millainen on ny-

kyaikainen hiihtoseura? 

Nykyaikainen hiihtoseura on rohkea, 

innostava ja kaiken tasoiset liikkujat 

sekä urheilijat huomioon ottava. Seu-

ra toimii trendikkäästi ja toimintaansa 

jatkuvasti kehittäen sekä mahdolli-

suuksien mukaan yhteistyössä koulu-

jen, kuntien ja muiden seurojen kans-

sa. Nykyaikainen hiihtoseura on kiin-

nostunut liikunnan monipuolisuudesta 

ja pyrkii siihen, että toiminta tukee 

lasten ja nuorten monipuolista ja ko-

konaisvaltaista kehittymistä. Näin 

seurat onnistuvat kasvattamaan myös 

tulevia huippuhiihtäjiä. 

Missä osa-alueissa seuroilla on 

eniten parannettavaa? 

Ehkäpä suurin kehittymisen paikka 

olisi uteliaisuus jatkuvaan kehittymi-

seen. Jotta lumilajit pysyvät trendik-

käänä, on seurojen oltava ajan her-

moilla mm. viestinnän muutoksessa 

ja mahdollisuuksissa sekä hiihtokou-

lujen sisältöjen kehittämisessä. Lisäk-

si nostaisin esille yhteistyön seurojen 

välillä. Usein yhdessä mietitty ja to-

teutettu toiminta parantaa kunkin 

seuran resursseja, jolloin vastuut ei-

vät kaadu yhdelle tai kahdelle henki-

lölle. Näihin osa-alueisiin liitto on teh-

nyt tuotteita tukeakseen seurojen 

kehittymistä ja toimintaa. 

Haastateltavana Sandra Jutila 

Hiihtoliiton seuratoiminnan kehittäjä ja 

Lumilajit liikuttavat –projektikoordinaattori 
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Missä hiihtoseurat ovat hyviä – 

mikä on vahvuutemme? 

Hiihtoseurat ovat yleisesti ottaen in-

nokkaita ja haluavat tarjota omilla 

toimintapaikoillaan monipuolisia hiih-

tokouluja. Verrattuna muihin lajeihin 

hiihtoseurat ovat avoimia myös muille 

harrastuksille ja tukevat lasten ja 

nuorten kokonaisvaltaista hyvinvoin-

tia. Suomalaisissa hiihtoseuroissa on 

valtava potentiaali hyvään keskinäi-

seen yhteistyöhön ja tavallaan nostai-

sin sen tässä vahvuudeksi. 

Miten kuvailisit Keravan Urheili-

joita hiihtoseurana? 

KeU on yksi hiihtoliiton Tähtiseurois-

ta, mikä kertoo toimintanne olevan 

aktiivista, laadukasta ja monipuolista 

niin harrastus- ja kilpailutoiminnassa 

kuin seuran yleisessäkin toiminnassa. 

Keravan Urheilijat on houkutteleva 

seura, jonka toimintaan perheiden on 

helppo lähteä mukaan.  

Keravallakin järjestetään lasten 

Lumipäivät. Kertoisitko niistä. 

Lasten Lumipäivät on innostava ja 

monipuolinen lumitapahtuma, jossa 

liikutaan sukset jalassa temppuillen, 

pelaillen, leikkien – maastohiihtoon ja 

mäkihyppyyn tutustuen. Lasten Lumi-

päivät -kiertueen järjestää Suomen 

Hiihtoliitto yhdessä suomalaisten lu-

milajiseurojen, kuntien ja oppilaitos-

ten kanssa. Paikallisesti tapahtuman 

järjestävät lumilajiseurat, jotka orga-

nisoivat tapahtuman Lumilajit Liikut-

tavat -projektikoordinaattorin sekä 

kiertuekoordinaattorin avulla. 

Päivätapahtumissa liikutetaan alakou-

lulaisia, jotka tulevat tapahtumiin 

opettajan johdolla ja pääsevät ohja-

tusti testailemaan omia taitojaan yli 

rajojen neljässä toimintapisteessä. 

Liikkumisen jälkeen oppilaille tarjoil-

laan kisamakkarat. Kuhunkin päiväta-

pahtumaan mahtuu n. 200 oppilasta. 

Iltatapahtumat ovat kaikille avoimia! 

Iltaisin on käytössä samat aktiviteet-

tipisteet kuin päivällä, ja perheet pää-

sevät tutustumaan niihin omaan tah-

tiin. Iltaisin on luvassa myös muuta-

kin innostavaa ohjelmaa, jonka toteu-

tuksesta vastaavat tapahtuman jär-

jestävät seurat.  

Tapahtumiin osallistuminen on mak-

sutonta. Tapahtumakiertue on tällä 

kaudella suurempi kuin koskaan en-

nen, ja mukana on 27 paikkakuntaa – 

myös Kerava! 
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Näin syntyy Keinukallion tekolumilatu 

Lumen tykityksessä ladun valmistusta 
varten on Keravalla neljännesvuosisa-
dan perinteet. Alusta alkaen työtä on 
tehty Keravan Urheilijoiden ja kau-

pungin yhteistyönä. KeU ei ole saanut 
tehdystä työstä korvausta, vaan yh-
teistyö on turvannut olosuhteet, jon-
ka ansiosta Keravalla on aktiivinen ja 
menestyvä hiihtoseura. Kaupunki on 
saanut yhteistyöstä hyvän maineen 
hiihtoladuilleen. Hyötyjinä ovat myös 

lukuisat maksuttoman tekolumiladun 
käyttäjät laajalta alueelta. 

Tykkilumi on ollut kilpailujärjestelyjen 
vakuutus. Kuten molempien 2000-
luvun SM-hiihtojen, joiden vaikutuk-
sista Keinukalliolla nautitaan yhä, 

vaikka kilpailuista onkin jo vuosia. 

Näin yleensä onkin. Kilpailut kestävät 
hetken, mutta niiden hyödyt pidem-
pään. Tämän vuoksi KeU haki yli 10 
vuoden ajan Etelä-Suomen ensimmäi-
siä kilpailuja viikkoa ennen joulua, 
jotta kilpailuiden jälkeen ladut olisivat 

kunnossa joululomien ajaksi. Tahtotila 
oli tähän yhteinen ja imagoasia kum-
mallekin taholle. 

Tykityksen perustarpeet ovat yksiker-
taiset. Tarvitaan paineenkorotus-
pumppaus vedelle ja sähköä lumity-
keille. Keinukallion läpi kulkee sopi-

vasti suuri määrä luonnon vesiä, jotka 
saadaan padottua keräysvesialtaa-
seen. Sähköä riittää kaupungin omas-
ta energialaitoksesta.  

Lumetus on järkevää aloittaa, kun 
vähintään yhden vuorokauden ennus-

te näyttää yli viiden asteen pakkasia 
ja lauhaa jaksoa ei ole näkyvissä. Vii-

konlopun mittaisilla pakkasilla valmis-
tuu kahdella tykillä lunta 500 metrin 

ladun valmistukseen, jolla päästään 
hyvään alkuun. Mikäli pakkasjakso 
antaa odottaa itseään lähelle vuoden-
vaihdetta, alkavat lyhyetkin jaksot 

kiinnostaa talkoolaisia. Jouluyönä 
2017 lumitykit käynnistettiin, kun 
pakkasta oli riittävästi yön yli. Lyhyillä 
jaksoilla työ on kuitenkin kuormitta-
vaa, koska järjestelmän purkuja ja 
käyttöönottoja tulee useita.  

Kun alkutalven pakkaset saapuvat, 

lunta tehdään vuorokauden ympäri. 
Joulun ja uudenvuoden aatot ovat 



 Keravan Urheilijat 

 Hiihtokalenteri 2018–19          13 

yleensä ainoita taukoja. Kaupunki 
vastaa tykityksestä työajan puitteissa 
ja seura vastaa lopuista tunneista. 
Tykkivuorot ovat neljän tunnin mittai-

sia, jolloin yön ajaksi tarvitaan aino-
astaan kaksi vahtia. Innokkaimmat 
varaavat vuoron kolmesta eteenpäin 
jatkaen siitä päiväksi töihin, mutta 
eläkeläiset ovat usein yövuorojen pe-
lastajina arkipäivinä. 

Tykkivahdin tärkein työ on varmistaa, 

että kaikki toimii, ja pitää koneet sekä 
satojen metrin vesiletkut puhtaina. 
Näillä toimilla helpotetaan purkutöitä 
ja vältetään myös rikkotilanteita, joi-

hin ei ole varaa. Jos jotain menee 
rikki, lumen valmistus keskeytyy ja 
hiihtämään pääsy pitkittyy. Mikäli 
tuuli pyörii tai vaihtaa suuntaa, on 

myös tykkiä suunnattava, jotta lumi 
saadaan kasalle haluttuun paikkaan 
pienellä hukkaprosentilla. Ulkopuoliset 
pidetään turvallisuussyistä poissa ty-
kitysalueelta ja lumikasoista. 

Jos seuran tekemälle työlle ei lasketa 
hintaa, lumen valmistuksen kustan-

nus on liikunnalliseen hyötyyn  näh-
den erittäin pieni. Kustannukset tule-
vat sähköstä ja lumitykin hankinta- 
tai vuokrahinnoista, jotka ovat tulleet 
paljon alaspäin. Uuden lumitykin hin-
ta on 20–25 000 euroa ja sen käyt-

töikä noin 10 vuotta. Leasingkoneen 
saa 4-5 000 eurolla käyttöön koko 
vuodeksi ilman huoltokuluja.  

Isoimmat kustannukset syntyvät mo-
nella paikkakunnalla yleensä ladun 
valmistuksen konetyön kuluista. Ke-
ravalla lumi ajatetaan laduille pää-

sääntöisesti kaupungin omien kone-
kuskien voimin aurauskalustolla, joka 
ei ladun teon aikaan ole täysityöllis-
tetty. Käytäntö on lyhyeksi suunnitel-
tujen ajomatkojen ansiosta osoittau-
tunut erittäin tehokkaaksi. Parhaim-
massa tapauksessa lumen valmistus 

on aloitettu perjantaina ja hiihtämään 
on päästy heti alkuviikosta.  

Tykkilumi kestää luonnonlunta pa-
remmin vesisadetta tiiviin rakenteen 
ansiosta. Kun latupohjalle ajetaan 
kerralla riittävä paksu pohja, latu kes-

tää koko kauden ajan hiihtokuntoise-
na. Usein tykkiladulla on vielä lunta 
kymmeniä senttejä siinäkin vaihees-
sa, kun latujen kunnossapito lopete-

taan. Tasainen pohja ja avoin väylä 
ilman puustoa pitkittävät ja paranta-



14 Hiihtokalenteri 2018–19 

 Keravan Urheilijat 

 

vat kautta, kun vesi ei pääse sulatta-
maan latua pohjasta eivätkä puista 
tippuvat neulaset roskaa latuja. 

Keinukalliossa on nykyään käytössä 

kaksi lumitykkiä, mikä vähentää tyki-
tykseen käytettyä aikaa. Keravan Ur-
heilijoiden rooli olosuhteiden toteutta-
jana on kuitenkin merkittävä ja ainut-
laatuinen Etelä-Suomessa, kun tal-

koilla tehdään työtä, jotta yleinen 
hiihtolatu saadaan käyttöön. Kustan-

nushyöty on myös suuri. Lumentyki-

tykseen käytetään tunteja suunnilleen 
saman verran kuin täysipäiväisellä 
kunnossapitohenkilöllä olisi työaikaa 
talven aikana. Aktiivinen kilpailujär-

jestäminen kattaa hyödyillään toisen 
kunnossapitohenkilön. Kaiken kaikki-
aan talkootyöhön osallistuu vuodesta 
riippuen 40-50 talkoolaista.  

Tulevana talvena lunta toivottavasti 

jälleen tehdään. Jos innostuit, seuraa 
tiedotustamme ja tule mukaan! 

Vuokraa Keinukallion kahvio käyttöösi 

Yksityishenkilöille  Kouluille ja yhdistyksille 

6 tunnin vuokra su-pe 150 € 3 tunnin vuokra ma-pe 60 € 

  Lisätunnit ma-pe 20 €/h 

  Päivävuokra ma-pe klo 8-16 100 € 

Päivävuokra ma-pe klo 8-21 200 € Päivävuokra ma-pe klo 8-21 150 € 

Viikonloppuvuokra 300 € Viikonloppuvuokra 280 € 

Muut ajat sopimuksen mukaan. 

Keravan Urheilijat toimii Keinukallion 

kiinteistöjen vuokralaisena. Hiihto-

kaudella kahviorakennuksessa palve-

lee viikonloppuisin ja tapahtumien 

aikaan hiihtokahvio.  

Muina aikoina kahviorakennus on 

vuokrattavissa muita käyttötarkoituk-

sia varten kuten urheilutapahtumat, 

kokoukset, juhlat tai lasten liikunnalli-

set syntymäpäivät, alla olevan hin-

naston mukaisesti. 
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EERO LEHTI 

tukee 

keravalaista liikuntaa 
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Asun Vuokatissa ja opiskelen kolmat-

ta vuotta Sotkamon urheilulukiossa. 

Valmentajani on Simo-Viljami Ojanen. 

Kotoisin olen Helsingin Paloheinästä. 

Seurani on Keravan Urheilijat. 

Milloin aloitit hiihtoharrastuksen? 

Aloitin 11-vuotiaana ja ensimmäiset 

harjoitukset kävin Pakilan Vedon hiih-

tokoulussa Paloheinässä. Lajitaustani 

on monipuolinen. Harrastuksissa on 

ollut jalkapallo, tennis, jääkiekko, sa-

libandy, suunnistus, yleisurheilu.  

Haaveilitko tuolloin, että isona 

sinusta tulee hiihtäjä? Kuka oli 

hiihtäjäidolisi? 

Lapsena en haaveillut hiihdosta. Hiih-

telin aina vain omaksi ilokseni. Halu-

sin pienenä aina jalkapalloilijaksi. En-

simmäinen idolini on ollut Petter Nort-

hug.  

Mitä paikka nuorten maajoukku-

eessa  merkitsee sinulle? Oletko 

joutunut tekemään isoja uhrauk-

sia tätä varten?  

Nuorten maajoukkue on ollut yksi 

välitavoitteistani.  On ollut kiva pääs-

tä kovaan porukkaan mukaan, jossa 

asiat tehdään kunnolla ja ammatti-

maisesti. Varsinaisesti tähän pääsy ei 

ole vaatinut mitään erikoisempia uh-

rauksia. Vain paljon treeniä ja pitkä-

jänteisyyttä.  

Mitkä saavutukset ovat jääneet 

parhaiten mieleen? 

Parhaiten mieleen on jäänyt 12-

vuotiaana saavuttamani aluemesta-

ruuspronssi, jonka jälkeen kiinnostuk-

seni hiihtoon kasvoi enemmän. Has-

sua, mutta totta :) Toki myös Hopea-

sompa-mitalit ovat olleet hyviä juttu-

ja, sekä myös muut SM-mitalit.  

Lahdessa hiihdetään tammikuus-

sa nuorten MM-kilpailut. Mikä on 

lempimatkasi noissa kisoissa? Us-

kallatko sanoa tavoitetta? 

MM-kisat ovat kauden selkeä pääta-

voite. Lempimatkani ovat pertsan 

Esittelyssä nuorten maajoukkuehiihtäjä 

Wiljam Mattila   
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sprintti ja 30km. Tavoitteeni on hiih-

tää sprintissä finaaliin. Myös viestissä 

menestyminen on tähtäimessä. 

Mikä tekee sinusta menestyneen 

nuorten maajoukkuehiihtäjän? 

Tärkeimmät asiat ovat motivaatio ja 

halu tehdä asioita oikein sekä kunnol-

la. Ehkä tietysti jonkunlainen lahjak-

kuus on myös olemassa. Taustajouk-

koni ovat myös hyvät ja aina tukena 

kaikessa tekemisessä.  

Mitkä ovat pitkän tähtäimen ta-

voitteesi hiihtäjänä? 

Tavoitteeni on kehittyä joka vuosi, 

päästä A-maajoukkueeseen sekä kier-

tämään maailmancupia. Arvokisoissa 

menestyminen on myös tavoitteena.  

Mitä ohjeita antaisit niille lapsille, 

jotka haaveilevat olevansa isona 

maajoukkuehiihtäjiä? 

Tärkeintä on pitää hauskaa ja harras-

taa hiihtoa rennolla mielellä. Moni-

puolisuus on myös tärkeää ja kannat-

taa harrastaa mahdollisimman mon-

taa lajia. Kuitenkin pitää muistaa, 

että tämä laji vaatii pitkäjänteisyyttä 

ja paljon työtä. Jos todella haluaa olla 

aikuisena kova, niin sen eteen pitää 

olla valmis tekemään paljon töitä. 

Tsemppiä! 

Wiljamin nopeat 

Syntymävuosi: 2000 

Lempinimi: Wilkku 

Sukset ja monot: Rossignol 

Sauvat: Leki  

Vaatteet: Noname  
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Asun tällä hetkellä Lahdessa ja opis-

kelen ensimmäistä vuotta Lahden ly-

seossa. Olen kotoisin Järvenpäästä. 

Seurani on Keravan Urheilijat. 

Milloin aloitit hiihtoharrastuksen? 

Aloitin KeU:n hiihtokoulussa noin 5-

vuotiaana, mutta olen hiihtänyt siitä 

asti kun opin kävelemään. Alakou-

luikäisenä harrastin myös monia mui-

ta lajeja mm. suunnistus, uinti, jalka-

pallo, telinvoimistelu sekä yleisurhei-

lu, joka on vieläkin mukana. 

Haaveilitko, että isona sinusta tu-

lee hiihtäjä? Kuka oli idolisi? 

Olen aina haaveillut, että isona mi-

nusta tulee ammattilaishiihtäjä. Hiih-

täjäidolini on Therese Johaug. 

Mitä paikka U18-joukkueessa 

merkitsee sinulle? Onko ryhmä-

paikka antanut lisämotivaatiota 

harjoitteluun? 

Haaveilin pienestä pitäen, että pääsi-

sin kyseiseen ryhmään. Leirit ovat 

tuoneet paljon lisämotivaatiota. On 

kiva, että leirejä on useammin vuo-

dessa ja pääsee treenaamaan kovaan 

porukkaan hyvien kavereiden kanssa. 

Mitkä saavutukset ovat jääneet 

parhaiten mieleen matkan varrel-

ta? 

Parhaiten mieleen on jäänyt Hopea-

somman palkintosijat ja Tornionlaak-

so-cupin voitto. 

 

Esittelyssä U18-ryhmän hiihtäjä Laura Kankkunen 
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Mitkä ovat tämän hiihtokauden 

päätavoitteesi? 

Tulevan kauden päätavoitteeni on 

mitalisija ensimmäisissä nuorten SM-

kilpailuissani ja pitää kunto yllä koko 

kisakauden. 

Mikä juuri sinusta tekee menesty-

neen kilpahiihtäjän? 

Uskon, että voitontahtoni ja päättä-

väisyyteni on vienyt minua eniten 

eteenpäin. Haluan olla kaikista paras 

ja treenata kovaa.  

Mitkä ovat pitkän tähtäimen ta-

voitteesi hiihtäjänä? 

Tavoitteitani pitkälle tähtäimellä on 

kehittyä yhä paremmaksi ja menes-

tyä korkeammalla tasolla. 

Oletko jälleen mukana hiihtokou-

luohjaajana ja millaisia terveisiä 

laittaisit oppilaille? 

Toivon, että saan järjestelyä talven 

aikatauluni niin, että pääsisin ohjaa-

maan hiihtokoulua. 

Iloista harjoitusmieltä mukaan tree-

neihin! 
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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
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Lasten muotia, kenkiä ja laadukas second-hand 

Myymälät: 

Töölönkatu 8, 00100 Helsinki 

Annankatu 12, 00120 Helsinki 

www.littlecopenhagen.fi 

http://www.littlecopenhagen.fi


26 Hiihtokalenteri 2018–19 

 Keravan Urheilijat 

 

#KeU100   Juhlavuoden esittely kuvin 

Kaudella 2018 KeU:n SM-mitalisteja olivat Otto 
Invenius, Wiljam Mattila ja ja Tuomas Harjula. 
Kolmikko voitti myös M20-sarjan SM-viestin. 

M14-sarjan viestijoukkue Jaakko 
Salomäki, Niilo Mäkinen ja Mikael 
Koivisto sijoittui pronssille.  

KeU sijoittui Hopeasomman seurapis-
teissä viidenneksi. Kuvassa M15-sarjan 
Tuomas Ruuskanen.  
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Lasten hiihtokoulussa ja nuorten toiminnassa oli muka-
vasti innokkaita hiihtäjiä. KeUssa oli neljänneksi eniten 
nuorten skipasseja ja lisenssejä.  
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Juhlavuonna järjestettiin ahkerasti 
kilpailuja, joista suurimpina Etelä-
Suomen mestaruushiihdot sekä 
nuorten Pariviestit.  

Juhlavuoden hiihto-
olosuhteet turvasi 
KeU100-projektina 
toteutettu uusi Keinu-

kallion tykkilumilatu, 

joka oli ahkerassa 
käytössä. 

Lokakuussa Klondyke-talolla pidettyyn juhlavuoden gaalaan kuului 
historiallisten seura-asujen muotinäytös. Hiihtoliiton kultaiset an-
siomerkit myönnettiin Paavo Ruotaselle, Kari Turuselle ja Jorma 
Sipilälle (kuvan mannekiinit eivät liity palkitsemiseen).
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Kauden jälkeen Hiihtoliiton seuraneuvottelu-
päivillä KeU sai tähtiseuramerkin sekä valio-
luokan hiihtoseuran kunniakirjan. 

Elokuussa Urlus-säätiö 
palkitsi Etelä-Suomen 
hiihtoseuroja aktiivises-
ta nuorisotyöstä. KeU 

sai 15 000 euron palkin-
tostipendin.  

talolla pidettyyn juhlavuoden gaalaan kuului 
asujen muotinäytös. Hiihtoliiton kultaiset an-

siomerkit myönnettiin Paavo Ruotaselle, Kari Turuselle ja Jorma 
Sipilälle (kuvan mannekiinit eivät liity palkitsemiseen).  
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Hiihtojaoston yhteystiedot kaudella 2018–2019 

Jaoston yleiset osoitteet 

Kilpailu- ja tapahtumatiedot www.keravanurheilijat.fi/hiihto 

Jaoston sähköposti hiihto@keravanurheilijat.fi 

Muut vastuutehtävät 

Seurasihteeri 

Keinukallion vuokraukset 

hiihto@keravanurheilijat.fi  045 787 68431 

Tuomo Säteri 

Kilpailuilmoittautumiset 

tuomo.sateri@luukku.com 050 575 8703 

Ulla Leppänen 

Keinukallion kahvio 

(hiihtokaudella) 

ulla.leppanen@kolumbus.fi 040 596 6908 

Jaoston johtoryhmä  

Tuomas Turunen 

Puheenjohtaja 

tuomasturunen@outlook.com 041 434 9332 

Antti Pylkkänen 

Sihteeri 

koti.pylkkanen@gmail.com 040 544 2904 

Mari Siren-Koskinen 

Energia-hiihtokoulu 

mari.sirenkoskinen@gmail.com 050 438 7877 

Markus Airila 

Talous 

markus.airila@kotiportti.fi 050 365 8905 

Jari Kleemola 

Jäsen 

jari@tjeld.net 045 672 1029 

http://www.keravanurheilijat.fi/hiihto
file:///C:/Users/tuomas.turunen/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/1DVBC0BM/hiihto@keravanurheilijat.fi
mailto:keupirtti@keravanurheilijat.fi
mailto:tuomo.sateri@luukku.com
mailto:ulla.leppanen@kolumbus.fi
mailto:tuomas.turunen@tsvesi.fi
mailto:koti.pylkkanen@gmail.com
mailto:mari.sirenkoskinen@gmail.com
mailto:markus.airila@kotiportti.fi
mailto:jari@tjeld.net
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