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SEURAESITTELY 

Keravan Urheilijoiden hiihtojaosto 

Olympiakomitean tähtiseura — lapset ja nuoret. 

Seuraluokittelun valioluokassa vuodesta 2013 — sija 12 kaudella 2022. 

Seuraluokittelun nuorisopisteissä kuudes sija. 

Keinukallion aktiivinen tapahtuma- ja kilpailujärjestäjä yli 30 vuoden ajan. 

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

Tekolumilatu Keinukallioon syntyy vuosittain yhteistyöllä Keravan kaupungin 
kanssa ja kymmenien talkoolaisten työpanoksella. Ladun tekeminen vaatii 
noin 200 tuntia lumetusta, josta noin 80 % tehdään talkootyönä.  

X Tykkihiihdot tammikuussa 2022. Tuomo Säteri (vas), Eelis Immonen, Jonatan 

Virta ja Tuomo Järvinen (takana). 

Kannen kuvassa M18 SM-viestijoukkue: Jaakko Salomäki (vas), Mikael Koivisto, 

Jimi Klemettinen. 
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Hiihtokausi 2023 näyttää tätä kirjoi-

tusta tehdessä seuratoiminnan näkö-

kulmasta hyvältä, vaikka maailma 

ympärillä on muuttunut. Oman hiihto-

kauteni olen päässyt käynnistämään 

jo marraskuun viimeisellä viikolla Kei-

nukallion kotiladuilla ja vielä luonnon 

lumella. Se on ollut harvinaista herk-

kua. Toivottavasti samaa herkkua on 

luvassa pitkälle kevääseen saakka. 

Alkava kausi on itselleni hiihtojaoston 

puheenjohtajan roolissa kahdeksas. 

Sen voisi kuvitella olevan niillä rajoil-

la, että uusia asioita ei enää tule niin 

innokkaasti kehitettyä ja voisi sortua 

ohjaamaan toimintaan ajatuksilla 

”kuten on ennenkin tehty”. Tämä 

ajattelu ei kuitenkaan kuvaa yhtään 

työntäyteisen kauden valmistelua 

vaan vauhti uusien asioiden kehittä-

misessä on ollut kiihtyvä ja työpanos 

ovat kohdistuneet itse asiaan eli ur-

heilutoimintaan.  

Liikuntaluotsi ja suksitaitorata 

Isoin uudistus on ollut uuden tehtä-

vänkuvan kehittäminen seuraan yh-

teistyössä suunnistusjaoston ja yh-

teistyöseurojen kanssa. Olemme on-

nistuneet palkkaamaan ammattitaitoi-

sen liikuntaluotsi-nimikkeellä osa-

aikaisesti töitä tekevän henkilön, jos-

ta on tarkempi esittely tässä julkai-

sussa. Liikuntaluotsin primääritehtävä 

on kehittää ja organisoida seuratoi-

minnan tärkeintä kivijalkaa eli lasten 

harrastustoimintaa ja siihen olemme 

tehneet nyt ison panostuksen. Toinen 

iso asia on Keinukallion suksitaitora-

taprojekti, johon saimme merkittävän 

tuen URLUS-säätiöltä. Myös tämän 

hankkeen esittely löytyy julkaisusta. 

Uskon ja toivon, että nämä ponniste-

lut tulevat näkymään lähivuosina seu-

ramme toiminnassa positiivisesti. Tä-

mänkaltaisten asioiden valmistelu ja 

loppuun saattaminen ei ole vapaaeh-

toisorganisaatiossa mikään itsestään 

selvyys ja ne ovat vaatineet paljon 

työtä, mutta hyvässä seurassa ja oi-

keilla kumppaneilla asioiden eteen-

päin vieminen ei edes arjen kiireen 

keskellä tunnu työltä vaan on hyvää 

vastapainoa leipätyölle. 

Puheenjohtajan mietteet kauteen 2023  
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Tunnustuksesta kiitollisia 

Kolmas mainitsemisen arvoinen asia 

on Keravan liikuntapalveluilta saa-

mamme tunnustus. Hiihtojaosto pal-

kittiin Kerava-päivänä vuoden vapaa-

ehtoistoimijana liikunnan parissa. 

Olen tunnustuksesta otettu henkilö-

kohtaisesti ja seuran talkoolaisten 

puolesta. Se on tunnustus tärkeästä 

työstä hiihto-olosuhteiden ylläpitämi-

sen ja kehittämisen eteen. Kuten mo-

nesti käy, myös tämän tunnustuksen 

ansiosta nälkä on kasvanut ja halu 

kehittää Keinukallion hiihto-

olosuhteita on edelleen kasvanut. 

Menneen syksyn aikana olemme jäl-

leen kymmenien talkoolaisten voimin 

raivanneet lisää vesakoituneita latu-

pohjia noin viiden kilometrin matkalta 

ja levittäneet uutta pintaa latupohjille 

noin kahden kilometrin matkalle. Täs-

sä oli myös kierrätysnäkökulma mu-

kana. Sora, jota latupohjille levitet-

tiin, oli kaduilta kerättyä edellistalven 

hiekoitushiekkaa, joka toimi latupoh-

jien tasoituksessa yllättävän hyvin ja 

sai uuden käyttötarkoituksen. Myös 

lumentykitystalkoot on saatu käyntiin 

marras-joulukuussa, ja kaupunki–

urheiluseura-yhteistyöllä saamme 

varmasti jälleen luotua hienot ladut 

kaikkien yhteiseen käyttöön ja seuran 

tapahtumiin, harjoituksiin ja kilpailui-

hin. Näistä kaikista on tiedot koottuna 

tässä kalenterissa.  

Menestystavoitteemme ladulla 

Lopuksi on mainittava seuratason ta-

voitteista, joista kävimme jäsenistön 

kanssa keskustelua menneen kauden 

päättäjäisissä. Haluamme pitää sa-

man hyvän tason hiihtoseurojen väli-

sessä luokittelussa ja olla maan par-

haimpien junioriseurojen joukossa. Se 

vaatii, että seurassa on toimintaa kai-

kenikäisille ja kaikilla kilpailutasoilla 

osaavien valmentajien ohjaamana. 

Lisäksi valmistaudumme tulevan syk-

syn Tähtiseura-auditointiin. Tämä tu-

lee ottaa mahdollisuutena kehittää 

seuratoimintaa entisestään. Seurata-

son tavoitteiden lisäksi tuemme ur-

heilijoitamme omissa kilpailutavoit-

teissaan, ja sen kannalta jännitettä-

vää riittää erityisesti nuorten, Hopea-

sompa-, SM– ja KLL-kilpailuissa. Toi-

votan kaikille lukijoille ja toiminnassa 

mukana oleville hyvää hiihtokautta! 

Tuomas Turunen 

Hiihtojaoston puheenjohtaja 
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1. Hartiat 

2. Etureidet 

3. Lonkat 

4. Sisäreidet 

Vuosittain seuralla on ollut tavoitteena 

rakentaa Keinukallion hiihtokahvion 

takana olevalle kentälle suksitaitorata, 

joka tukisi usean viikon ajan lasten 

hiihto-opetusta ja jossa nuoret voisivat 

kehittää suksicross-taitojaan. Usein on 

kuitenkin käynyt niin, että lumiolosuh-

teet vaihtelevat viikoittain ja tällaisen 

radan ylläpitäminen ilman tykkilunta 

olisi ollut työlästä. Idea radan toteu-

tuksesta jalostui kuitenkin vähitellen 

vuoden 2021 lopulla ja kehittyi sillä 

ajatuksella, että tasamaaradan lisäksi 

hiihtokoululaiset pitäisi saada myös 

harjoittelemaan ylä- ja alamäkiä. He-

hän tunnetusti rakastavat niitä! Ava-

simme silmämme ja huomasimme, 

että avoimen kentän vieressä on vanha 

laskettelurinne, joka toimisi taitoradan 

osana erinomaisesti. Tämän jälkeen oli 

yhä lumetusongelma, koska vaikka 

talkootyötä lumetuksen eteen tehdään 

paljon niin kaksi lumitykkiä ei riitä latu-

jen sekä radan lumetukseen. 

Siitä lähti ajatus tehdä ideasta hanke-

suunnitelma, jossa rakennettaisiin rata 

ja hankittaisiin lisäksi kolmas lumitykki 

Keinukallioon. Esitimme ajatuksemme 

mm. hiihtourheilua tukevalla URLUS 

säätiölle, joka piti suunnitelmaa hyvä-

nä ja myönsi sille 13 000 euron avus-

tuksen. Avustuksen ja Keravan liikun-

tapalvelun puoltavan kannan myötä 

pääsimme aloittamaan radan valmiste-

lut kesällä 2022. Kaikilla oli yhteinen 

näkemys siitä, että radan rakentami-

sella olisi merkittävä lisä hiihtoharras-

tukselle alueella ja se innostaisi lapsia 

liikkumaan suksilla uusin tavoin. 

Radan toteuttamiseksi ja sen ylläpitä-

miseksi hankkeessa on raivattu vanhan 

laskettelurinteen puustoa ja muokattu 

maastoa hiihtoharjoitteluun sopivaksi 

sekä lisätty alueen valaistusta. Lume-

tuksen parantamiseksi hankkeen kaut-

ta on tehty muutoksia keräysvesialtaan 

patoon, jotta vettä lumitykeille riittää 

enemmän ja päivitetty kor-

keapainepumppausta, että 

vesi saadaan jaettua kol-

melle tykille aikaisemmin 

kahden sijaan. Lisäksi han-

kimme yhteistyössä Liikun-

tapalveluiden kanssa kol-

mannen lumitykin ja sille 

lisää virtakaapelia. Lopuksi 

kenttäalue muokattiin tasai-

semmaksi ja radalle valmis-

tettiin omat opastekyltit.  

Hiihtokauden alkaessa kaik-

ki näyttää hyvältä ja alka-

neena talvena meillä on 

käytössä hiihto-opetukseen 

Keinukallion uusi suksitaitorata nuorille ja hiihto-

koululaisille — taitohaastetta myös kuntoilijalle! 
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oma suksitaitorata, joka on samalla 

kaikille avoin ”lähiliikuntapaikka”. 

Hankkeen kautta olemme saaneet luo-

tua pienellä rahalla ja talkootyöllä isoja 

asioita seuratoiminnan näkökulmasta. 

Radan ei ole tarkoitus olla vain yhden 

kauden ponnistelu ja sitä tullaan kehit-

tämään lisää tulevien käyttökokemuk-

sien perusteella.  

Hankettamme ovat olleet avustamassa 

ja toteutuksessa mukana seuraavat 

kumppanit: 

 

Nyt lumien tultua suksitaitorata näyttää jo aivan eri-
laiselta kuin näissä viime kesänä rakennusvaiheessa 
otetuissa kuvissa. Latukone viimeistelee radan. 

URLUS-säätiö 

Keravan kaupunki 

Maanrakennusyritys Majatie Oy 

VEVI-Va Oy 

Mainoste Print Oy 
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Laura Kankkunen 



 Keravan Urheilijat 

 Hiihtokalenteri 2022–23          11 

PIPELIFE 

On yhteistyökumppanimme 

2022–2023. 

Kiitos yhteistyöstä!  

Mikael Koivisto 
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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



14 Hiihtokalenteri 2022–23 

 Keravan Urheilijat 

 

VERKKOKAUPPA: 

www.keravanmuovijalelu.fi 

Liikuntaluotsi 

Mikko Niskanen 
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Lasten ja nuorten toiminnan kehittä-

mistä varten on käynnistetty kahden 

vuoden kehityshanke, johon on saatu 

Opetus- ja kulttuuriministeriön seura-

tukea. Hankkeen päätavoite on ollut 

palkata seuraan henkilö, joka koordinoi 

ja yhdistää hiihdon sekä suunnistuksen 

nuorisotoimintaa. Yhteistyöseuroina 

hankkeessa ovat Tuusulan Voima-

Veikot ja suunnistusseura SK Uusi. Ta-

voitteena on toimintamalli, jossa on 

mahdollista harrastaa jouheasti kahta 

lajia ympärivuotisesti – yhdellä toimin-

tamaksulla.  

Hanke saatiin kunnolla 

käyntiin syyskuussa, 

kun uudessa Liikunta-

luotsin tehtävässä 

aloitti Mikko Niskanen. 

Tulevana talvena Mik-

ko nähdään jo mm. 

organisoimassa Ener-

gia-Hiihtokoulun toi-

mintaa ja Lasten Lu-

mipäivien järjestelyjä. 

Esittelyssä Mikko 

Niskanen 

57-vuotias 

”freelancer” eläkeläi-

nen, jolla Puolustus-

voimien virkaura taka-

na. 

Asuinpaikkana Orimat-

tila ja urheilun, varsin-

kin kestävyyslajien, 

sekatyömies toiminta-

alueena Kaakkois-

Suomi ja Uusimaa. 

Miten uusi työ on lähtenyt käyntiin, 

onko ollut kivaa? 

Vastaanotto ”takaisin” Keravalle ja 

Keski-Uudelleimaalle on ollut hyvä ja 

motivaatiota kasvattava. On ollut mu-

kavaa aloittaa ohjaamaan innokkaita 

nuoria ja suunnittelemaan tulevia hiih-

to- sekä suunnistuskoulun jaksoja. 

Mikä tehtävässä kiinnosti hake-

maan? 

Olen valmentanut nuoria urheilijoita ja 

vähän vanhempiakin yli kymmenen 

vuotta ja pohtinut heidän lapsuusajan 

aktiivisuutta. Nyt pääsen osaltani vai-

kuttamaan tuohon tärkeään pohjatyö-

hön nuorten kehittymisessä suunnis-

tuksen, hiihdon ja terveellisen liikunta-

harrastamisen muodossa. 

Mitkä asiat ovat mielestäsi tärkeitä 

nuorten harrastamisessa? 

Motivaatiota lisäävä sekä ylläpitävä 

mukava liikunnallinen harrastaminen 

on mielestäni tärkeintä. Turvallisessa 

ympäristössä mukavien kavereiden 

kanssa motivaatio viikoittaiseen liikun-

taa pysyy yllä ympäri vuoden. 

Jännittävätkö tulevan talven työt? 

Kyllä, totta kai. Jännitys pitää keskitty-

mistä oleelliseen yllä ja toivottavasti 

näkyy hyvinä liikuntatapahtumina. 

Mitä terveisiä lähetät tuleville hiih-

tokoululaisille? 

Rohkeasti uudet ja konkarit mukaan, 

pidetään lumella kivaa ja opetellaan 

uusia suksijuttujakin. 

Mikko Niskanen luotsaa hiihtokoulua 
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Kaisa Kirves (vas) ja Meeri Saha 
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KUTSU LUMIPÄIVILLE! 

#tuiskuseikkailee 
#lumilajitliikuttavat 
#lumipäivät 

 

 

 

 
 

Tervetuloa avoimeen lumipäivien 
iltatapahtumaan Keinukalliolle  

ma 13.2. klo 18.00–19.30 
Tapahtumaan osallistuminen on maksutonta. 
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Keravan Urheilijat on jälleen tulevana 

talvena mukana järjestämässä Lasten 

Lumipäivät tapahtumaa. Lumipäivien 

kiertue rantautuu Keinukallioon 13.–

14.2.2023. Lumipäivillä liikutaan suk-

set jalassa temppuillen, pelaillen, leik-

kien – maastohiihtoon ja ampumahiih-

toon tutustuen. Tapahtuma-alueemme 

kostuu vähintään neljästä erilaisesti 

aktiviteettipisteestä. Tapahtumiin osal-

listuminen on maksutonta, mutta tar-

vitset omat hiihtovälineet. 

Päivätapahtumissa liikutetaan alakou-

lulaisia. Kahden päivän aikana mukaan 

mahtuu noin 400 oppilasta. Ilmoittau-

tumiset toteutetaan luokkakohtaisesti.  

Koululaisten tapahtumien lisäksi ma 

13.2. klo 18–19.30 järjestetään avoin 

iltatapahtuma, joissa on käytössä sa-

mat aktiviteettipisteet ja perheet pää-

sevät tutustumaan niihin 

omaan tahtiin.  

Lasten lumipäivät koululaisille ja perheille 

KUTSU LUMIPÄIVILLE! 

#tuiskuseikkailee 
#lumilajitliikuttavat 
#lumipäivät 

 

 

 

 
 

Tervetuloa avoimeen lumipäivien 
iltatapahtumaan Keinukalliolle  

ma 13.2. klo 18.00–19.30 
Tapahtumaan osallistuminen on maksutonta. 
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www.nordicteamwear.com 

myynti@nordicteamwear.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asutiedustelut sähköpostilla 
hiihto@keravanurheilijat.fi 

Tunnusta väriä ja tilaa oma 

KeU-hiihtoasu  

Suomalainen Nordic Teamwear toimittaa 
hiihtoasut KeU-designilla kausille 2021–
2023. Talven asut tilataan syksyllä en-
nen hiihtokauden alkua, mutta pidämme 
varastossa hajakokoja yleisimmistä 
asuista.  
 
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
mailto:hiihto@keravanurheilijat.fi
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Varustetietoa hiihtävän lapsen huoltajalle 

Siteiden standardit 

Markkinoilla on kaksi valmistajaa, 

jotka määrittelevät siteiden standar-

dit: 

Rottefella = NNN (New Nordic Norm) 

Salomon = SNS (Salomon Nordic Sys-

tem) 

NNN ja SNS eivät ole yhteensopivia 

keskenään.  

NNN (valmistaja Rottefella) 

Rottefella valmistaa siteet itse, mutta 

ei monoja. Monoteknologia on lisen-

soitu muiden monovalmistajien käyt-

töön: Rossignol, Madshus, Alpina, 

Alfa, Yoko, Fischer ja Peltonen. 

SNS (valmistaja Salomon) 

Salomon ja Atomic valmistavat SNS-

monoja ja -sidejärjestelmiä. SNS-jär-

jestelmästä on kaksi versiota: perin-

teiseen ja luisteluun.  

SNS-luistelusiteissä on kaksi kiinni-

tyskohtaa monoon, perinteisen SNS-

siteissä yksi.  

Salomon Prolink: ristiinkäyttöä 

Salomonin lestillä tehtyjä Prolink-

monoja voi käyttää Prolink-siteissä 

mutta myös NNN-siteissä. Sen sijaan 

Salomonin omat SNS-monot ja Pro-

link-siteet eivät ole yhteensopivia 

keskenään. 

Prolink-siteet kiinnitetään sukseen 

kuten SNS-siteet. 

 

 

Rottefella NIS-pohjalevy 
Rottefella on lisäksi kehittänyt NIS-

levyn (Nordic Integrated System), 

jolla NNN-siteet kiinnitetään suksiin. 

Tämän avulla siteitä voi säätää NIS-

avaimella hieman lähemmäksi suk-

sien etuosaa (parantaen pitoa) tai 

hieman taemmas (parantaen liuku-

vuutta). Levy porataan / liimataan 

kiinni sukseen tehtaalla tai se voidaan 

kiinnittää jälkikäteen. NIS-levy ei ole 

yhteensopiva Salomonin SNS-siteiden 

eikä Prolink-siteiden kanssa. 

 
NIS-pohjalevyt 

Ohjeellinen pituustaulukko 

pienille hiihtäjille 

Hiihtäjä Sukset Sauvat 

90 90 70 

100 100 75 

110 110 80 

115 120 85 

120 130 90 

125 140 95 

130 150 100 

135 150-160 105 

Kasvunvaraa saisi enimmillään 

olla 15 cm. 
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NNN-mono Yhteen-

sopivuus-

taulukko 

Siteet 

NNN SNS Prolink 
M

o
n

o
t 

NNN    

SNS    

Prolink    

NIS-levy    

Luistelumonoissa (kuvassa) 

NNN ja SNS eroavat toisistaan 

kiinnityskohtien määrässä. 

Perinteisen monoissa (ei kuvassa) 

molemmissa standardeissa on yksi 

kiinnityskohta. 
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Suomalaisen urheilun keskeisin vah-

vuus on seuratoiminta. Olympiakomi-

tea ja lajiliitot sekä aluejärjestöt ke-

hittävät seuratoimintaa Tähtiseura-

laatuohjelman avulla, jonka tunnukse-

na on tähtimerkki. Tähtimerkki on 

lupaus laadusta ja myönnetään seu-

ralle, jonka toiminta täyttää määritel-

lyt laatutekijät seuran valitsemalle osa

-alueelle. Osa-alueita on kolme: lap-

set ja nuoret, aikuiset ja huippu-

urheilijat. 

Keravan Urheilijoiden hiihtojaostolle 

on myönnetty ensimmäisten hiihto-

seurojen joukossa lasten ja nuorten 

vihreä tähtimerkki vuonna 2018. Toi-

mintaa auditointiin uudelleen syksyllä 

2020, jolloin uusimme Tähtiseuran 

tunnuksen keskimääräisesti arvosa-

nalla ”hyvä”. 

Auditointiprosessin yhteydessä tarkis-

timme ja päivitimme toiminnanoh-

jauksen linjauksia sekä ohjeita puolen 

vuoden mittaisena projektina. Tärkei-

nä asioina tunnistettiin, että toiminta 

tulee olla hyvin suunniteltua ja laadu-

kasta. Päätöksenteko sekä toiminta-

linjaukset ovat läpinäkyviä ja kaikilla 

toimintaan osallistuvilla on mahdolli-

suus olla vaikuttamassa. Projektin 

lopputuloksena työstettiin monia toi-

mintaa ohjaavia dokumentteja, jotka 

löytyvät avoimesti nettisivuiltamme. 

Samalla päivitimme myös visiomme 

vuoteen 2023: 

Tervetuloa mukaan 

Tähtiseuraan! 

Olemme hiihtoseura 

Keinukalliolta! Tavoitteenamme 

on turvata hiihto-olosuhteet 

kaiken tasoisille hiihdon 

harrastajille. Lasten ja nuorten 

toiminnassa olemme maan 

johtavia hiihtoseuroja. 

Hiihtäjän polku seurassamme 

mahdollistaa kilpailemisen 

kaikilla tasoilla hiihtokoulusta 

aikuisikään saakka. 

Suomalainen urheilu loistaa tähtiseurassa 
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Am-viestijoukkueitamme. Vasemmalla M12: Luukas Koivisto, Toivo Repo ja Eetu 

Pekkala. Oikealla M16: Paulus Immonen, Eelis Immonen ja Antti Kirves. 

M18-sarjan hiihtäjiä Kuopion SM-

kisoissa. Etualalla Mikael Koivisto. 
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Syksyllä 2010 seura sai naapuriksi 

Keinukallion huoltorakennukseen ur-

heiluliikkeen, jossa kauppiaana toimi 

aina viime syksyyn saakka Risto Kur-

ki. Riston jäädessä eläkkeelle suk-

sikaupalle löytyi ketterästi ja hiihto-

kansan onneksi uusi kauppias. Uutena 

kauppiaana toimii jatkossa hiihdon 

monitoimimies Jyri Mikkonen. 

Miksi halusit suksikauppiaaksi 

Keinukallioon? 

”Olen toiminut hiihdon parissa koko 

ikäni ja aikaisemmissa työtehtävissä 

voitelu- ja suksiasiat sekä myyntiteh-

tävät ovat tulleet hyvin tutuksi. Keinu-

kallio on myös lähellä kotia, joten liik-

keen sijainti on sopiva”, Jyri toteaa 

innokkaasti. ”Pidän tärkeänä, että 

saan ammattitaidolla palvella hiihdon 

harrastajia ja valita heille sopivat väli-

neet oman taito- ja vaatimustason 

mukaisesti.” Suksikaupalla on myös 

poikkeuksellinen tyytyväisyys- ja 

vaihtotakuu myymilleen suksille. 

”Suksia saa myös tarvittaessa testata 

ennen ostopäätöstä, mutta asiakkaalla 

tulee olla omat monot käytössä”, 

kauppias lisää. 

Liikkeessä on näkynyt myös muita 

perheenjäseniä syksyn aikana. 

Onko kyseessä perheyritys? 

”Kyllä, juuri näin. Minulla on yrityk-

sessä mukana 16-vuotias tytär Peppi 

ja 18-vuotias poika Osku. Molemmat 

auttavat myymälän puolella, joka on 

tärkeä apu etenkin sesonkiaikana, 

jotta ehdin itse pyörittää myös suk-

sien voitelupalvelu”, Jyri kertoo liik-

keen suunnitelmista. 

Suksien lisäksi liikkeestä löytyy 

siis myös voitelupalvelua. Mitä 

muuta asiakkaat voivat liikkeestä 

hakea? 

”Meiltä löytyy kaikki hiihtoon tarvitta-

vat välineet ja voiteet useilta eri mer-

keiltä. Lisäksi opastamme asiakkaita 

Esittelyssä uudistunut suksikauppa VK-Ski 

VK-Skin kauppias 

Jyri Mikkonen 



 Keravan Urheilijat 

 Hiihtokalenteri 2022–23          27 
 

hiihtotekniikoissa ja suksen 

käsittelyssä Keinukallion 

laduilla. Tätä varten on pa-

ras vaihtoehto varata aika 

liikkeen aukioloaikojen ul-

kopuolelta”, kauppias opas-

taa. ”Aina kannattaa erik-

seen kysyä voimmeko pal-

vella myös muissa hiihtoon 

liittyvissä asioissa. Haluam-

me tarjota hyvää palvelua 

kattavasti oli kyseessä har-

raste- tai kilpahiihtäjä”, Jyri 

toteaa lopuksi. 

Mitä mieltä olet Keinu-

kalliosta hiihtopaikkana? 

”On äärimmäisen hienoa 

nähdä, että Keravan Urhei-

lijat tekee paljon talkootyö-

tä alueen hiihto-olosuhteiden eteen 

mm. valmistamalla tykkilunta, jotta 

tekolumiladun tekeminen onnistuu. 

Latuverkosto on monipuolinen ja se 

soveltuu kaikille hiihtäjille. Ahjon reitti 

on sopivan vaihteleva ja Koukkusuon 

reitti Hakunilan suuntaan on Etelä-

Suomen helmi, kun luonnon lunta 

saadaan riittävästi. Lisäksi Keinukalli-

on rinteisiin saadaan hyvät kisaladut. 

Tänne kannattaa ajaa pidemmältäkin 

hiihtämään”, Jyri vinkkaa. 
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Hiihtojaoston yhteystiedot kaudella 2022–2023 

Jaoston yleiset osoitteet 

Kilpailu- ja tapahtumatiedot www.keravanurheilijat.fi/hiihto 

Jaoston sähköposti hiihto@keravanurheilijat.fi 

Muut vastuutehtävät 

Mikko Niskanen 

Energia-hiihtokoulu 

Lasten Lumipäivät 

liikuntaluotsi.keu@gmail.com   041 310 2069 

(WA / SMS) 

Virpi Risku 

Kilpailuilmoittautumiset 

virpi.hiihtoasiat@gmail.com 040 566 7652  

Keinukallion vuokraukset hiihto@keravanurheilijat.fi  

Jaoston johtoryhmä  

Tuomas Turunen 

Puheenjohtaja 
tuomasturunen@outlook.com 041 434 9332 

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 

Antti Pekkala 

Jäsen 

antti.pekkala@painiliitto.net 050 345 0446  

Ismo Risku 

Jäsen 

ismo.risku@etk.fi 050 527 9034  

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
file:///C:/Users/tuomas.turunen/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/1DVBC0BM/hiihto@keravanurheilijat.fi
mailto:tuomas.turunen@tsvesi.fi
mailto:mari.sirenkoskinen@gmail.com
mailto:markus.airila@kotiportti.fi
mailto:jari@tjeld.net
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