
15.3.2017 1 (5)

Keravan Urheilijat, Kerhopirtti, Tuusulantie 45 04200 KERAVA
Puhelin: (09) 294 0188
Sähköposti: keu@keravanurheilijat.fi, internet: http://www.keravanurheilijat.fi

Keravan Urheilijat, hiihtojaosto
Toimintakertomus 2015

Johtoryhmä 7.9.2015 saakka
- Olli Lampinen, Puheenjohtaja
- Tuomas Turunen, Päävalmentaja
- Markus Airila, Taloudenhoitaja
- Auli Teppinen
- Ulla Leppänen
- Mari Siren-Koskinen
- Tuomo Säteri
- Jukka Selin
- Tarja Kankkunen

Johtoryhmä 7.9.2015 alkaen
- Tuomas Turunen, Puheenjohtaja
- Antti Pylkkänen, Sihteeri
- Markus Airila, Taloudenhoitaja
- Jari Kleemola

Vastuuhenkilöt 7.9.2015 jälkeen
- Jorma Sipilä, Päävalmentaja
- Mari Siren-Koskinen, Hiihtokouluvastaava
- Ulla Leppänen, Kahviotoiminta
- Jukka Selin, Tulospalvelu
- Tuomo Säteri, KILMO-pääkäyttäjä
- Olli Lampinen, ESH:n johtoryhmän jäsen
- Kilpailuiden vastuuhenkilöt nimettiin tapauskohtaisesti

Johtoryhmän kokoukset
Jaoston johtoryhmä vastaa jaoston taloudesta jaoston talousohjeen mukaisesti ja
koordinoi sekä toteuttaa hiihtotoimintaa yhdessä vastuuhenkilöiden kanssa
yhteisesti päätetyn toimintalinjan mukaisesti. Toimintalinja löytyy jaoston
verkkosivuilta ja talousohje nimenhuutosivustolta.

Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa ja tarvittaessa kokoukseen
kutsuttiin eri osa-alueiden vastuuhenkilöitä mm. kilpailutoiminnan suunnittelua
varten. Rutiiniluontoisia asioita päätettiin ja kirjattiin myös sähköpostikokouksissa.
Uutena käytäntönä pöytäkirjat lisätään jaoston nimenhuuto-sivustolle jäsenistön
luettavaksi ja toimintalinjan päivityksiä tehtiin seuraleirin yhteydessä
työpajatyyppisesti.

Hiihtokauden 2014/2015 päättäjäiset pidettiin 18.4. Keinukalliolla, erillistä
avajaistilaisuutta ei järjestetty.

Jaoston jäsenistö
Lisenssin tai Skipassin lunastaneita hiihtäjiä oli jaostossa kauden 2014/2015
lopussa 105. Valmennussopimuksia tehtiin kauden alussa noin 20 hiihtäjän kanssa.
Jaosto on pääosin toiminut johtoryhmän, valmennustiimin ja muiden
vastuuhenkilöiden kautta. Toiminnassa on aktiivisesti mukana noin 40 henkilöä.
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Toiminta Keinukalliolla
Talvi 2015 oli jälleen lämmin ja vähäluminen, joka asetti toisena vuotena peräkkäin
suuria haasteista suunnitelmallisen toiminnan pyörittämiseen. Hiihtotoiminnan
mahdollisti kuitenkin seuran ja Keravan kaupungin yhteistyöllä toteutettu
Keinukallion tykkilumilatu. Urheiluseura-kaupunki yhteistyöllä turvattiin Keravan ja
Keski-Uudenmaan hiihto-olosuhteet, joissa seuran talkootyö oli erittäin
merkittävässä roolissa.

Vuoden 2014 lopussa Keravan kaupunginvaltuusto teki juhlapäätöksen, jossa
Keinukallion ulkoilualuetta kehitetään valtakunnallisena ja alueellisena urheilu,
liikunta- ja hyvinvointi keskittymänä. KeU ja hiihtojaosto olivat toimintavuoden
aikana vahvasti kehittämässä alueen uusia suunnitelmia ja jaosto esitti
kehitystyöryhmällä ajatuksiaan alueen hiihtourheilun kehittämisestä, jossa esillä
olivat latuverkoston, lumentykitysjärjestelmän ja latujen kunnossapitokaluston
kehittäminen.

Kesän ja syksyn aikana jaosto paransi omalta osaltaan Keinukallion hiihtostadion
infraa vahvasti rakentamalla ja rahoittamalla uuden tulospalvelukontin,
puuvaraston, säilytyskatoksen sekä toteutti kahvio- ja huoltorakennukselle
korjaustoimenpiteitä, joilla pyrittiin parantamaan yleistä viihtyvyyttä ja
vähentämään energian kulutusta. Talkoovoimin kunnostettiin ja raivattiin myös
pusikoituneita latupohjia. Pääseuran ja soutujaoston kanssa siistittiin ja
remontoitiin huoltorakennuksen pukuhuonetiloja harjoituskäyttöön soveltuviksi.
Latukahvio toimintaa jaosto toteutti talkoovoimin Keinukallion alueen käyttäjien
hyödyksi tammi-helmikuun aikana.

Kauden aikana järjestettiin kilpailutoimintaa seuraavasti: Keinukallion Tykkihiihdot,
kolmen osakilpailun Osuuspankki-Cup ja KeUn mestaruushiihdot. Perhe-, ja
haasteviesti sekä Keinukallio-Sprintti kilpailut peruttiin haastavien lumiolosuhteiden
vuoksi. Syystalveksi suunnitellut VII Keinukallion Tykkihiihdot siirrettiin 2016
vuoden puolelle. Toisesta vähälumisesta talvesta huolimatta lasten Energia-
Hiihtokoulua ja aikuisten hiihtokouluryhmiä järjestettiin aktiivisesti olosuhteiden
mukaisesti. Jaosto toteutti myös yhteistyössä pääseuran, Keravan Karjalaseuran,
Keravan koiraharrastajien, Lähitapiola Uusimaan, VK-Skin ja Vauhti voiteiden
kanssa Keinukallion World Snow Day tapahtuman.

Kilpailumenestys

Aktiivisen ja menestyksekkään kauden jälkeen KeU jatkoi edellisen vuoden tapaan
Hiihtoliiton seuraluokittelussa valioluokan seurojen joukossa (sija 17) ja hiihdon
sinettiseurana. Hopeasompa luokittelussa KeU oli 24 ja valtakunnallisen
seuraluokittelun nuorisopisteissä kuudenneksi paras nuorisoseura.

Valtakunnallisesti parhaita saavutuksia nuorten sarjoissa olivat Turo Sipilän ja
Tuomas Harjulan sekä M18 sarjan viestijoukkueen saavuttamat suomen mestaruus
mitalit. Hopeasompa ikäluokassa parhaiten menestyneitä hiihtäjiä olivat Laura
Kankkunen ja Siiri Saalo. Yleisessä sarjassa jatkettiin miesten joukkueen
rakentamista pääasiassa nuorten sarjan hiihtäjien voimin ja kansallisella tasolle
seuralla on kasvamassa lisää lupaavia nuoria urheilijoita, jotka menestyivät laajasti
mm. Etelä-Suomen alueenmestaruushiihdoissa.
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Ensimmäistä kertaa seuran urheilija saavutti myös kansainvälisen mitalin
maastohiihdossa, kun Turo Sipilä voitti pronssia nuorten pohjoismaiden
mestaruuskilpailuissa sekä henkilökohtaisessa sprinttikilpailussa, että
viestikilpailussa. Turo oli mukana suomen maajoukkueessa myös EYOF kilpailuissa
ja hänet valittiin menestyksekkään kauden jälkeen nuorten maajoukkue ryhmään.

SM-tason ja hiihtocup-kilpailuiden parhaat saavutukset vuonna 2015

Hopeasompa, Oulu
- Laura Kankkunen, 4. N13 (V)
- Siiri Saalo, 6. N15 (V)

Nuorten SM-kilpailut
- Turo Sipilä, 2. M18 10 km (P)
- Turo Sipilä, 3. M18 10 km (V)
- Turo Sipilä, 6. M18 Sprintti (P)
- Turo Sipilä, 6. M18 20 km (V)
- Tuomas Harjula, 2. M17 20 km (V)
- Siiri Saalo, 6. N16 Sprintti (P)
- M18 viestijoukkue Sipilä, Harjula ja Tuomas Heikkilä, 3. 3x5km (P+V+V)

KLL-mestaruus hiihdot,
- Turo Sipilä, 3. M18 5 km (P)
- Siiri Saalo, 6. N16 3 km (P)

Suomen-Cup osakilpailut
- Turo Sipilä, 26. Sprintti (Vuokatti)

Kansainvälinen kilpailumenestys
- Turo Sipilä EYOF, 16. 10 km (P) ja 4. Viesti
- Turo Sipilä nuorten PM, 3. Sprintti (P) ja 3. Viesti

Hiihtokauden päätöstilaisuudessa palkitut urheilijat ja toimihenkilöt

- Heikin Malja kiertopalkinto, Turo Sipilä
- Paras hiihtäjä, Turo Sipilä
- Parhaat nuoret, Tuomas Harjula ja Siiri Saalo
- Paras HS-hiihtäjä, Laura Kankkunen
- Tulevaisuuden lupaus, Jaakko Salomäki
- Vuoden juniorit, Frans Pylkkänen ja Senni Ruuskanen
- Vuoden nousija, Vilma Salmela
- Vuoden toimitsija, Jukka Selin
- Vuoden juniorivalmentaja, Antti Pylkkänen

Kilpailumenestyksestä erikseen palkittiin:
- Tuomas Heikkilä
- Pyry Selin
- Mikael Koivisto
- Tuomas Ruuskanen
- Eerika Salomäki
- Laura Nurminen
- Jari Kleemola
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Valmennustoiminta
Päävalmentajana ja valmennustiimin vetäjänä jatkoi syksyyn saakka Tuomas
Turunen. Jaoston johtoryhmä uudistuksen jälkeen uudeksi päävalmentajaksi
valittiin Jorma Sipilä. Päävalmentajan ja puheenjohtajan toimenkuvia muokattiin
niin, että uudella päävalmentajalla on paremmat mahdollisuudet keskittyä
käytännön seuraharjoittelun suunnitteluun ja toteutukseen. Valmennustiimin muut
jäsenet ovat Tuomas Turunen, Mari Siren-Koskinen, Jarkko Salomäki ja Antti
Pylkkänen. Yhteisharjoituksia pidettiin valmennustiimin vetäminä ympärivuotisesti
noin kaksi kertaa viikossa. Edellisien vuosien tapaan harjoitustoimintaan kuuluvat
myös jaoston omat kenttätestit.

Aikuisten hiihtokouluryhmiä ovat vetäneet Markus Airilan johdolla lisäksi Mikko
Talvitie ja Jari Kleemola. Lasten hiihtokoulutoiminnasta vastasi Taru Mäkinen ja
muita aktiivisia ohjaajia edellä mainittujen lisäksi olivat Seppo Aaltonen ja Verneri
Aaltonen.

Leiritoiminta
Leiritoimintaan haettiin uusia ajatuksia ja kokeiluja. Lokakuussa järjestettiin koko
perheen pidennetty viikonloppuleiri Leppävirralla. Marraskuussa yli 16 vuotiaat ja
valmennussopimusurheilijat leireilivät viikon verran Rovaniemen urheiluopistolla.
Tavoitteena on edelleen kehittää leiritoimintaa siten, että hiihtokauden alkuun
tavoitteellisesti harjoitteleville ja aktiivisesti kilpailutoimintaan osallistuville
voitaisiin tarjota ensilumen leirejä, jotka ovat seuran tukemia.

Näiden leirien lisäksi osa seuran hiihtäjistä osallistui aluevalmennuksen leirityksiin
ja valtakunnallisiin Hopeasompa-leirityksiin.

Jaoston edustukset
Uudenmaan Hiihto ry:n johtokunnassa seuraa edustivat Tuomo Säteri ja Auli
Teppinen yhdistyksen päätöskokoukseen saakka. Helsingin ja Uudenmaan
hiihtopiirit perustivat 19.10.2015 yhteisen Etelä-Suomen hiihto ry:n jonka
hallitukseen jäsenkokous valitsi Olli Lampisen ja Hopeasompa piiripäälliköksi Tuomo
Säterin.

Tiedotustoiminta
Jaosto tiedotti toiminnastaan ensisijaisesti jäsenistön nimenhuuto-sivuston kautta,
Internet-sivulla sekä seuran julkaisujen ja facebook-sivujen kautta. Jaoston omana
julkaisuna toimitettiin hiihdon toimintakalenteri 2015–16. Toimintakalenteria
painettiin 2000 kpl painos ja sitä jaettiin kattavasti mm. Keravan alakouluihin ja
yhteistyökumppaneiden toimipaikkoihin.

Yhteistyö
Mittavin yhteistyökohde pääseuran ja Keravan kaupungin kanssa oli menneiden
vuosien tapaan Keinukallion ulkoilukeskus. Keravan kaupunki ja kaupunkitekniikka
on jaoston toiminnan kannalta tärkeimpiä yhteistyökumppaneita. Jaosto on
solminut lisäksi yhteistyösopimuksen seuraavien yrityksien kanssa: Olvi, Trimtex,
Autotalo Laakkonen, Lähitapiola Uusimaa, Keravan Energia, Keski-Uudenmpaan
Osuuspankki, Vauhti, Onewaysport ja VK-Ski. Sopimukset ovat voimassa vuoden
2017 kevääseen. Toimintakalenteriin myytiin ilmoitus noin 25 yritykselle tai
yhteisölle.
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Talous
Tilinpäätös on pääseuran toimintakertomuksen liitteenä.

Jaosto toiminta perustui 30600 euron budjettiin ja tilikausi oli jaoston osalta 1304
euroa alijäämäinen. Jaoston oman varainhankinnan tärkeimmät keinot olivat
yhteistyösopimukset, Keinukallion kahvio, kilpailutoiminta, hiihtokalenterin
mainosmyynti sekä lasten ja aikuisten hiihtokoulut. Varainhankintaa vahvistettiin
myös tekemällä talkooprojekteja. Kaupungin myöntämiä kohdeavustuksia saatiin
valmennustoimintaan. Vuoden lopussa jaoston kassatilanne oli hyvä ja yhteisistä
taloussäännöistä sovittiin päivitetyssä talousohjeessa.

Keravalla 28.3.2016

Tuomas Turunen
Hiihtojaoston puheenjohtaja


