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SEURAESITTELY 

Keravan Urheilijoiden hiihtojaosto 

Olympiakomitean tähtiseura — lapset ja nuoret. 

Seuraluokittelun valioluokassa vuodesta 2013 — kaudella 2019 kuudes sija. 

Seuraluokittelun nuorisopisteissä neljäs sija. 

Etelä-Suomen Vuoden hiihtoseura 2019. 

Keinukallion aktiivinen tapahtuma- ja kilpailujärjestäjä jo 30 vuoden ajan. 

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. 

KeU:n nousujohteinen sijoituskäyrä maastohiihdon valtakunnallisessa seura-

luokittelussa. Viime kaudella saavutettu kuudes sija on kautta aikain paras. 

Kannen kuvassa Joona Martikainen HS2019-viestissä Hollolassa. 
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Hyvä lukija ja hiihdon ystävä 

Vuosi sitten kuvasin samaisessa jul-

kaisussa, kuinka KeUn juhlavuodeksi 

tehdyt pitkän aikavälin tavoitteet ovat 

ohjanneet jaostomme toimintaa. Kau-

den jälkeen saimme yllättävän uuti-

sen: Keravan Urheilijat ylsi Hiihtoliiton 

seuraluokittelussa kuudenneksi! Tämä 

on yleisseuran lajijaostolle upea saa-

vutus, kun etupuolelta löytyi ainoas-

taan suurkaupunkien hiihdon erikois-

seuroja. Tästä saavutuksesta tulee 

olla ylpeä. Olemme tehneet yhdessä 

paljon hyvää työtä. Kiitos kuuluu lu-

kuisille perinteikkään yleisseuran toi-

mijoille, urheilijoille sekä yhteistyö-

kumppaneille.   

Toimintamme on ajan hermolla 

Paikka on ansaittu, mutta samalla on 

ihmeteltävä, miten kohtuullisen pieni 

eteläsuomalainen toimija voi löytyä 

näin korkealta. Mitä se kertoo koko 

lajin kehityksestä ja tilanteesta? Luo-

kittelun pistepainotuksesta voi olla 

useampia mielipiteitä, mutta joka ta-

pauksessa hiihdon seuratoiminnan on 

mielestäni pakko ottaa kehitysaskel. 

Murrosvaiheesta ei voida puhua, kos-

ka tilanne ei ole uusi. Talvet ovat 

epävakaita, lajitaitoja ei enää opita 

koulussa, ja lajilla on painolastina 

tiukkapipoisen yksin puurtamisen lei-

ma, joka ei ole vetovoimainen isoille 

joukoille. Mielikuva kilpahiihdostakin 

voi olla tuskainen – ei niinkään elä-

myksiä tuova. Vaikkakin penkkiurhei-

lijoita edelleen sykähdyttää, kun maa-

joukkue menestyy arvokilpailuissa. 

Vastakohtana tälle ajattelulle on, että 

olosuhteista voi ottaa niskalenkin ny-

kytekniikan avulla kuten monissa 

muissakin lajeissa. Tekolumiladut 

ovat toteutettavissa kohtuullisin kus-

tannuksin, ja ne palvelevat laajaa 

käyttäjäkuntaa. Lajitaitojen opettami-

nen hiihtokouluissa on tärkeää, eikä 

tekeminen saa olla tiukkapipoista 

vaan siitä tulee löytyä pilkettä ja sä-

pinää. Kilpaileminen kuuluu isona 

osana lajikulttuuriin, joten kilpailujär-

jestelyjen tulee olla toimivat ja toteu-

tus kohderyhmän mukaista. Paikallis-

toiminnassa se tarkoittaa nuoret edel-

lä -ajattelua, eli kilpailumuotoja tulee 

kehittää sen mukaan. Kun asiaa ajat-

telee tätä kautta, niin näitä asioita jo 

Puheenjohtajan pohdinnassa jatkuva kehitys  
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pitkään toteuttaneena seurana olem-

me juuri siinä päässä luokittelua, jos-

sa pitääkin. Myös tulevan talven 

suunnitelma tähtää näihin asioihin, 

tavoitteellista kilpailutoiminnan tuke-

mista unohtamatta. Erittäin tyytyväi-

nen olen muutoin jo vakiintuneeseen 

toimintaan tulleista uusista elemen-

teistä eli Lasten lumipäivistä ja uu-

desta Kymppiryhmä-toiminnasta. 

Siellä kasvaa entistä vahvemmin tule-

va KeUlainen hiihtosukupolvi. Näiden 

toteuttaminen hoituu ostopalveluna ja 

niihin on löydetty pätevät toimijat. 

Kunto- ja veteraaniurheilu ovat jää-

neet pienemmälle huomiolle, mutta 

nuorista on kasvanut myös menesty-

viä aikuisurheilijoita. Vaikka profi-

loidumme nuorisoseurana, olemme 

samalla löytäneet toimintatavat, jotka 

pitävät seuran vetovoimaisena lasten 

sarjojen jälkeen. 

Mitä parannamme seuraavaksi? 

Kauden 2020 kehityskohteet asetet-

tiin keväällä jäsenkyselyn sekä kau-

den päättäjäistilaisuuden keskustelu-

jen perusteella: 

1. Olosuhteet ja kaupunkiyhteistyö 

2. Seuravalmennus 

3. Yhteisöllisyys kilpailupaikoilla 

4. Toiminnan organisointi 

Ensimmäiseen vaikuttaa paljon Keinu-

kallion kehityssuunnitelman etenemi-

nen, joka toivomme mukaan vähitel-

len modernisoi Keravan hiihto-

olosuhteita. Sitä kautta seuratoimin-

taan tulee saada myös nykyistä 

enemmän jatkuvuutta, mm. sopimus 

kaupungin ja seuran välillä lumetus- 

ja kunnossapitoasioihin. Muihin ta-

voitteisiin hyödynnetään Olympiako-

mitean Tähtiseura-ohjelmaa ja ke-

väällä toteutettavaa auditointia laatu-

tunnuksen säilyttämiseksi. Samalla on 

tunnistettava seuratoiminnan tulevai-

suuden haasteet, jotka ovat erilaiset 

kuin kymmenen vuotta sitten, jolloin 

aloitimme silloisen Sinettiseura-

kehitysprosessin.  

Tämän jälkeen on sulanut monet lu-

met ja olemme uuden kehitysvaiheen 

edessä, jonka arvioin olevan jatkuvaa 

toiminnan kehittämistä. Sen saavut-

tamiseksi ja virkeänä seurana pysy-

äksemme tarvitsemme edelleen lukui-

san joukon seuratoimijoita, yhteistyö-

kumppaneita sekä lajista nauttivia 

urheilijoita, olosuhteita unohtamatta. 

Eritasoinen yhteistyö naapuriseuro-

jen, eri toimijoiden sekä lajien kesken 

tulee varmasti olemaan yhä isommas-

sa roolissa jatkuvassa kehityksessä. 

Otetaan uudet haasteet vastaan avoi-

min mielin ja varmistetaan yhdessä 

alueemme hiihdon elinvoimaisuus 

monipuolisena lajina. KeU on kerava-

lainen, koko Keski-Uudenmaan hiihto-

seura. 

 

Tuomas Turunen 

KeU hiihto, puheenjohtaja 
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Yhteistyökumppanien puheenvuoro 

Terveisiä paikallisesta Osuuspankista! 

Aina jaksaa yllättää, miten paljon kaikkea 
hienoa täällä meidän Uudellamaalla 
tapahtuukaan! Uudellamaalla on erityisen 
hyvä asua ja harrastaa: näistä 
harrastusmahdollisuuksista huolehtii moni 
upea urheiluseura, kuten Keravan Urheilijat. 

Me OP:ssa olemme valtavan ylpeitä siitä, että 
saamme olla mukana tukemassa monenlaista 
liikunta- ja kulttuuritoimintaa alueellamme. 

Kiitos yhteistyöstä ja kiitos työstä jota teette! 

– OP Uusimaa 

Osuuspankki-Cup 

Lasten hiihtokilpailusarjaa on jär-
jestetty 1980-luvulta alkaen. Kil-
pailusarja, joka kulki pitkään ni-
mellä Nappula-Cup, vaihtui jo 
2000-luvun alussa OP-Cup-
sarjaksi. Kilpailut ovat tarjonneet 
kilpailuelämyksiä lukemattomille 
lapsille ja nuorille. 

OP:n yhteistyö on hiihtojaoston 
pitkäaikaisin, ja tuen ansiosta 
osallistumismaksut on pystytty 
pitämään matalina. Lisäksi osallis-
tuminen on hiihtokoululaisille mak-
suton. OP tukee myös kilpailun 
osallistumismitalit ja kokonaiskil-
pailun pokaalit. Palkinnot ovat 
osoittautuneet oikein mieluisiksi 
pienille Iivoille ja Kristoille. 
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Lasten ja nuorten liikunnan 
tukeminen on meille tärkeää.  

Siitä syystä Keravan Energia on 
ollut mukana mahdollistamassa 
Keravan Urheilijoiden 
hiihtokoulua jo vuodesta 2012.  

Toivotamme energistä 
hiihtokautta kaikille 
hiihtokoululaisille ja ohjaajille! 

– Keravan Energia  

Energia-hiihtokoulu 

Lasten hiihtokoulua on järjestetty 
1990-luvun alusta lähtien. Hiihtokou-
lu on toimintamme tärkeimpiä osa-
alueita, siellä opitaan ja kehitetään 
hiihtotaitoja. On ollut vuosia, kun 
toiminta on kärsinyt lumipulasta ja 
koululaistenkin puutteesta. 

Nykyisin hiihtokoulu on suosittu tal-
vesta toiseen ja ryhmät täyttyvät 
nopeasti. Tykkilumella pystytään 
nykyään helposti varmistamaan toi-
minnan vaatimat suorituspaikat. 
 
Keravan Energia on hiihtokoulun pit-
käaikainen yhteistyökumppani, jonka 
ansiosta osallistumismaksut on pys-
tytty pitämään matalina. 
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www.nordicteamwear.com 

myynti@nordicteamwear.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talven asut tilataan syksyllä ennen hiih-
tokauden alkua. Kaudelle 2020 on tar-
jolla vielä hajakokoja. Kysy lisää jaos-
ton vastuuhenkilöiltä. 

Nordic Teamwear toimittaa 

KeUn hiihtoasut 

Suomalainen Nordic Teamwear on toi-
mittanut hiihtoasut KeU-designilla vuo-
desta 2017 lähtien. Olemme olleet tyy-
tyväisiä yhteistyökumppanimme toimin-
taan, etenkin asioiden sujuvaan hoitami-
seen sekä Dæhlie-asuihin, joten päätim-
me jatkaa yhteistyötä vuoteen 2023 
saakka. 
 
Yhteistyökumppanimme valikoimasta 
löytyy asut hiihtoon, yleisurheiluun, 
suunnistukseen, kuntosalille, triathloniin 
sekä pyöräilyyn. Asujen kustomointi on 
mahdollista niin seura-asuihin, yritys-
tekstiileihin kuin pienempienkin tiimien 
urheiluasuihin. Tutustu ja kysy lisää! 
 
Me suosittelemme! 

http://www.nordicteamwear.com
mailto:myynti@nordicteamwear.com
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Hiihdolla tärkeä osa KeU:n historiassa 

Sain keväällä Keravan Urheilijoilta 
mielenkiintoisen tehtävän. Minua pyy-
dettiin kirjoittamaan 100-vuotiaan 
seuran historiateos. Historiatyöryh-
mään kuuluvat Reino Ruotsalainen, 
Mauri Airila, Timo Sirola, Sampsa 
Haarasilta ja Lasse Rautarinta, jonka 
näyttämän suunnan mukaan olen 
edennyt. Aika ajoin olen toimittanut 
ryhmälle luettavaa ja saanut ohjaa-
vaa palautetta. KeU on monella taval-
la eturivin urheiluseura. Malliesimerk-
kinä mainitsen seuran hyvin säilyneet 
arkistot, jotka Ruotsalainen on ladan-
nut pilvipalveluun. Tämän ansiosta 
työn tekeminen on ollut tehokasta. 
Käsittelen kirjassa viimeisimmät 50 
vuotta, sillä varhaishistoria on käsitel-
ty Olli Sampolan ja Voitto Poikolainen 
aiemmin kirjoittamissa teoksissa. 

Hiihto on ollut yleisseuran lajina yleis-
urheilun ohella 1920-luvulta asti. Jär-
venpäässä oli aikoinaan suksitehdas, 
joten välineitä keravalaisille löytyi. 
Yleisurheilu ja suunnistus olivat seu-
ran suurimmat lajit alkuvuosikymme-

ninä. Hiihdon asema alkoi nousta 
Keupirtin valmistuttua Ahjoon. 
Todellinen nousu alkoi vuonna 
1993, kun Keinukalliossa järjes-
tettiin nuorten SM-hiihdot ja 
seuran talkooväki yhdisti Ahjon 
ja Keinukallion yhtenäiseksi latu-
reitistöksi. 

Keinukalliosta on kehittynyt 
2000-luvulla yksi eteläsuomalai-
sen hiihdon merkittävistä kes-
kuksista, jonne suunniteltiin jos-
kus jopa hiihtoputkea. Vuosien 
2000 ja 2005 SM-hiihdot olivat 
seuralle kovia ponnistuksia, mut-
ta seuran nousu yhdeksi hiihdon 
menestysseuroista käynnistyi 
oikeastaan vasta kymmenen 
vuotta sitten. Nousun alun voi 
mielestäni ajoittaa ensimmäisiin 
Tykkihiihtoihin vuonna 2009. Ne 

Keski-Uusimaa 7.3.1979 
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olivat konkreettinen esimerkki 
vahvasta talkoohengestä ja yh-
teistyöstä Keravan kaupungin 
kanssa. Sittemmin KeU on nous-
sut hiihdossa valioluokkaan ja 
etenkin yhdeksi nuorten kärkiseu-
roista Suomessa. 

KeU:n menestynein hiihtäjä on 
ollut Turo Sipilä, joka nousi jo 
nuorena maajoukkuetasolle. Nuor-
ten MM-sprintin 9. sija vuonna 
2017 oli hieno saavutus. Siirto 
Vuokatti Ski Teamiin ennen seu-
raavan kauden alkua oli luonteva 
askel hänen urallaan. Lumisem-
mat olosuhteet ja kovemmat har-
joituskaverit olivat kaiketi siirron 
päällimmäiset motiivit. KeU:n hiihto-
koulusta on kuitenkin kasvanut tasai-
sesti hyviä hiihtäjiä, joten toiminta on 
jatkunut tavoitteellisena ja laaduk-
kaana. Lasten hiihtotoimintaa on seu-
rassa tuettu mm. suksilainaamon 
kautta. 

Jos mainitsen yhden henkilön, johon 
KeU:n hiihdon nousu henkilöityy, niin 
kukaan ei varmasti kiistä Tuomas Tu-
rusen panosta valmennuksessa ja 
jaoston toiminnoissa. Jaosto ei ole 

kuitenkaan yhden miehen show ja 
sen tukipilareina ovat toimineet tal-
koopohjalta Keinukallion kahvio ja 
tekolumen valmistus. Vahvoja voi-
mannäytteitä ovat olleet etenkin öiset 
lumetustalkoot, joissa lumitykit laula-
vat alkutalven pakkasöinä ja monina 
vuosina talkootunteja on kertynyt 
300. Erityismaininta on annettava 
myös kuorma-autoilijoille, jotka ovat 
tekolumilatujen alkuaikoina kuljetta-
neet lumitäydennyksiä, mikäli maa on 
näyttänyt liian ruskealta. 

Urheiluhistoriaan erikoistuneena tieto-
kirjailijana olen yllättynyt seurahen-
gen siivittämän talkootyön voimasta 
monesti kirjoitusprojektin aikana. 
Seuran tarina sivuaa vahvasti Kera-
van kaupungin tarinaa. Talkooväki on 
tekemiensä tuhansien tuntien voimal-
la rakentanut myös Keravaa ja samal-
la seuraan kuulumattomien ulkoilu-
mahdollisuuksia. Keravan Urheilijoi-
den historiikki julkistetaan kesäkuus-
sa 2020. Teoksen voi ostaa erikois-
hintaisena ennakkoon seuran toimis-
tolta. Seuran jäsenille ennakkotilauk-
sen hinta on 30 euroa ja tilaukset tu-
lee tehdä 1.3.2020 mennessä. 

Kalle Virtapohja 

KeU:n historiikin kirjoittaja 

Keski-Uusimaa 16.3.2011 
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Frans Pylkkänen ja Niilo Aivelo M14-sarjan viestin vaihdossa 
Hopeasompa 2019 -kilpailuissa. 
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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 

la klo 12 — su klo 12 

300 € Viikonloppuvuokra 

la klo 8 — su klo 20 

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.  

Varaukset: 

hiihto@keravanurheilijat.fi 

Urheilu-
tapahtumat 

Kokoukset 

Juhlat 

Lasten 

liikunnalliset 

synttärit 

mailto:hiihto@keravanurheilijat.fi
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Reippaan ja ytimekkään 
kymppiryhmän valmentajana 
torstaisin häärin minä, Saara 
Haikola. Olen kolmen liikku-
van pojan äiti ja vahvan 
hiihtotaustan omaava hiihto- 
ja liikuntavalmentaja, enti-
nen kilpahiihtäjä ja ehkä 
hiukan nykyinenkin. Lisäksi 
liikunnan ammattitutkinnon 
suorittanut liikunnan am-
mattilainen. Olen toiminut Kymen-
laakson piirivalmentajana vuosina 
1997-2002 ja Pakilan Vedossa junnu-
jen hiihtovalmentajana vuodesta 
2014. Keravan Urheilijoissa kymppi-
ryhmän valmentajana aloitin tammi-
kuussa 2019.  

Kymppiryhmä on mahtava sekoitus 
10–12-vuotiaita tyttö- ja poikahiihtä-
jiä. Innokkaita ja kuuliaisia lapsia on 
ollut ilo valmentaa. Keinukallion tan-
nerta on tömistelty polkuja kuluttaen, 
juosten ja loikkien, lihaskuntoliikkeitä 
tehden ja sauvarinteitä tallaten edes-
takaisin. Leikkimielisyyttä ei unohde-
ta, vaikka keskittyminen on pääosin 
hiihtoharjoitteissa. Lunta odotetaan 
tällä hetkellä kovasti, jotta päästään 
hiihtämään. Tekniikkaa hiotaan lasten 
kanssa läpi talven, tehdään hiihdosta 
mukavaa erilaisin harjoittein ja innos-
tetaan kymppiryhmäläisiä myös ki-
saamaankin tulevalla kaudella. 

Oman toiminimeni Tmi Hyvahappi 
perustin alkuvuonna 2018. Tarjoan 
hiihtotekniikan opastusta yksityisille 
henkilöille tai ryhmille, liikuntaneu-
vontaa, henkilökohtaista valmennusta 
sekä palveluja liikunnallisen elämän-
tavan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 
Kohderyhmäni ovat niin yksityiset 
asiakkaat kuin yritykset. Kauttani on 

mahdollista saada myös työhyvinvoin-
nin ja työkyvyn edistämisen teema-
päiviä tai liikunnallisia hetkiä räätä-
löidysti. Oman hiihtotaustani ja liikun-
nan ammattilaisuuden myötä teen 
myös hiihto-, urheilu ja liikuntaval-
mennusta. Toimin yhteistyössä myös 
lähikuntien, kaupunkien ja liikuntajär-
jestöjen kanssa vetäen liikuntaa eri-
ikäisille puistojumpista erityisryhmien 
vesijumppiin. Talvisin on ohjelmassa 
aikuisten ja lasten hiihtokursseja sekä 
tekniikkaopastusta. Kesäisin vedän 
lasten liikunnallisia kesäleirejä Helsin-
gin Paloheinässä. Osa-aikaisena yrit-
täjänä töitä saisi tosin olla paljon 
enemmänkin.  

Oikein reipasta hiihtomieltä kaikille 
hiihtoihmisille, niin latujen kuluttajille 
kuin kannustajillekin!  

Nähdään laduilla ja liik-
kumassa! 

Saara Haikola 
Tmi Hyvahappi 
 
 
 
 

 
 

Esittelyssä Kymppiryhmä ja Saara Haikola   

Kymppiryhmä aloitti toimintansa kauden 2019 
aikana ja toimintaa jatkettiin syksyllä. 

      @Hyvahappi 

saara.haikola@gmail.com 
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Saimme syksyllä aluksi hieman erikoi-
selta kuulostavan yhteydenoton. Ano-
nyyminä pysyttelevä hiihdon harras-
taja halusi selvittää, mistä löytyisi 
Suomen rankimmat SM-kilpailureitit 
ja samalla yhdistää mahdollisuuden 
tehokkaaseen harjoitteluun. Tästä 
alkoi urakka kiertää 50 paikkakunnan 
latureitit, joilla on hiihdetty SM-
kilpailuja. 

Lähetimme kyselijälle ilman muuta 
Keravalla järjestettyjen SM-hiihtojen 
tiedot, ja marraskuun alussa Suomen 
kovimman kilpaladun metsästäjä saa-
puikin Etelä-Suomeen kiertämään 
Keravan sekä Vantaan Hakunilan SM-
ladut.  

Ihan kärkeen Keravan ladut eivät täs-
sä vertailussa nousseet, mutta vanhat 

profiilit saivat hyvää palautetta. Kei-
nukallion ladut ovat toki olleet nyky-
mittareilla kapeat, mutta rankkuutta 
niissä on riittänyt. Arvioijamme mu-
kaan enemmän kuin minkään muun 
Etelä-Suomen hiihtopaikan laduissa, 
ja reitit ovat olleet SM-hiihtojen arvoi-
set. Reitit toki soveltuisivat edelleen 
isoimmillekin kilpailuille väliaikalähtöä 
käytettäessä. 

Lopuksi noiden Keravan 2000 ja 2005 
kilpailuiden järjestäjät saivat myös 
kehunsa. Kilpailuiden loppuraporteista 

selviää, miten monta 
muuttujaa hiihtokilpailui-
den järjestämisessä on-
kaan ollut ja kuinka suu-
ret ponnistelut Keravan 
leveysasteilla on jouduttu 
tekemään, jotta kilpailut 
aikoinaan saatiin onnistu-
neesti järjestettyä. 

Vielä ei selvinnyt, mikä 
paikkakunta vie voiton 
tässä epävirallisessa 
rankimpien latujen 
metsästyksessä, mutta 
ehkä kuulemme vielä 
myöhemmin tulokset.  

 

 

SM-hiihdot 2000   
Radan 

pituus 

Korkeus-

ero (HD) 

Suurin 

nousu (MC) 

Kokonais-

nousu (TC) 

Sprintti (V) 975 17,65 17,40 28,18 

Takaa-ajo (V+P) 5 000 43,29 43,04 183,88 

SM-hiihdot 2005     

Viesti (P+V) 5 000 43,35 42,12 172,81 

Yhdistelmähiihto (P+V) 3 750 43,35 42,12 131,90 

Suomen rankimpien 
latujen metsästys 
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Adair on urheilijamme 
Laura Kankkusen kummi-
yritys. Laura kilpailee N18-
sarjassa ja kuuluu Hiihtolii-
ton U18 Fennovoima-
ryhmään. Adair on mukana 
tukemassa urheilijan ta-
voitteita kohti nuorten SM- 
ja PM-kilpailuja sekä nuor-
ten Olympiapäiviä. 
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Kausi 2019 kuvin 

Hiihtokausi 2019 
avattiin lumilei-
reillä Imatralla 
ja Vuokatissa. 

Keinukallion tykkilumilatu saatiin 
kuntoon marraskuun lopussa. 
Tykitykseen osallistui noin 40 
talkoolaista ja lumentykitykseen 
käytetty talkootuntien määrä oli 
yli 200. 

KeU osallistui ensimmäistä kertaa sekä 
Suomen Cupin että SM-viestien kilpailui-
hin naisten joukkueella. Edellisen kerran 
naisten viestijoukkue hiihti SM-tasolla 10 
vuotta sitten. Kuvassa Laura Kankkunen, 
Laura Nurminen ja Siiri Saalo. 
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Keinukalliolla järjestettiin ensimmäistä kertaa Lasten lumipäivät 
-kiertue. Ohjaustehtäviin osallistui myös Keravan lukion oppilaita. 
Lumipäivillä liikkui lähes 500 lasta. 
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Siiri Saalo valittiin seuran parhaaksi 
hiihtäjäksi kaudella 2019.  

KeU voitti kolmatta kertaa peräkkäin 
M20-sarjan 3x5 km SM-viestikilpailun. 
Joukkueessa hiihtivät Otto Invenius, 
Pyry Stevander ja Wiljam Mattila. 

Läyliäisten sähkö on Pyry Stevanderin kummiyritys. 
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Nuorten hiihtäjien 
pääkilpailu Hopea-
sompa järjestettiin 
Hollolassa. Kuvas-
sa 14-sarjan tyttö-
jen joukkue Nella 
Daavitsainen, Ea 
Vuori ja Aino Ris-
ku. 

Lasten muotia, kenkiä ja laadukas second-hand 

Myymälät: 

Töölönkatu 8, 00100 Helsinki 

Annankatu 12, 00120 Helsinki 

www.littlecopenhagen.fi 

http://www.littlecopenhagen.fi
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Hiihtojaoston yhteystiedot kaudella 2019–2020 

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 

Jari Daavitsainen 

Kilpailuilmoittautumiset 

jaridaa@gmail.com 040 913 4242 

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 

Valmennus 

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: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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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




