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Keravan Urheilijat, hiihtojaosto
Toimintakertomus 2019

Johtoryhmä
- Tuomas Turunen, Puheenjohtaja
- Antti Pylkkänen, Sihteeri
- Markus Airila, Taloudenhoitaja
- Jari Kleemola, Jäsen
- Mari Sirén-Koskinen, valmennusvastaava ja hiihtokoulu

Vastuuhenkilöt
- Ulla Leppänen, Kahviotoiminta
- Tero Turunen, Keinukallion vuokraukset
- Tuomo Säteri, KILMO-pääkäyttäjä (syksyyn 2019)
- Jari Daavitsainen, KILMO-pääkäyttäjä (syksystä 2019)
- Olli Lampinen, ESH:n johtoryhmän jäsen ja puheenjohtaja (keväästä 2019)
- Markus Airila, KeU johtokunnan jäsen
- Kilpailuiden vastuuhenkilöt nimettiin tapauskohtaisesti

Johtoryhmän kokoukset

Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Kokouksiin kutsuttiin myös
vastuuhenkilöt ja kokoukset olivat avoimia jaoston jäsenille. Kokouspöytäkirjat
julkaistiin jaoston nimenhuutosivustolla. Hiihtokauden 2018/2019 päättäjäiset
pidettiin 28.4.2019 Keinukallion kahviossa, jossa aloitettiin samalla seuraavan
kauden suunnittelu.

Jaoston jäsenistö
Vuoden 2019 lopussa jaostossa oli jäseniä 202 kpl (-37 kpl), joista lisenssin tai
skipassin lunastaneita hiihtäjiä oli 91 kpl (-16 kpl). Jaosto on pääosin toiminut
johtoryhmän, valmennustiimin ja muiden vastuuhenkilöiden kautta. Toiminnassa on
aktiivisesti mukana noin 30 henkilöä, vähintään lajikaudella.

Toiminta Keinukalliolla
Kauden 2018-2019 olosuhteet saatiin kuntoon jo vuoden 2018 puolella. Olosuhteet
varmistettiin jälleen lumentykityksellä ja tekolunta tehtiin kahdella tykillä noin 200
tuntia. Talkoisiin osallistui 25 henkeä ja tykityksestä koitui talkootunteja 180
kappaletta. Tykkilumesta muodostettiin aikaisemman vuoden mukainen reitti, joka
valmisteltiin osana KeU100 juhlavuoden projektia.

Tykkilumilatu turvasi jälleen olosuhteet ja alkutalven hiihtokoulu- sekä
kilpailujärjestelyt. Talvi oli kokonaisuudessa lumitilanteen osalta hyvä ja kausi
jatkui maaliskuun puoleen väliin saakka.

Vuonna 2019 hiihtojaosto järjesti IV nuorten kansalliset pariviestikilpailut 14.1.
Kilpailunjohtajana toimi Auli Teppinen. Joukkueita oli mukana 68 kpl (+24 kpl).
Lisäksi Keinukalliolla hiihdettiin kolmiosainen OP-Cup ja Sherwoodin
mestaruushiihdot. OP-Cup kilpailusarjaan, mukaan lukien mestaruushiihdot
osallistui yhteensä 119 kilpailijaa (+18 kpl) ja kaiken kaikkiaan kilpailusuorituksia
kertyi 287 kpl (+76 kpl).
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Keravan Urheilijat osallistuivat ensimmäistä kertaa Hiihtoliiton lasten
lumipäiväkiertueelle 11.-12.2. Tapahtuman aikana liikutettiin yli 500 lasta,
yhteensä neljässä eri koululaistapahtumassa ja yhdessä avoimessa
iltatapahtumassa. Toiminnan järjestämiseen osallistui Tmi Liikkuva Laura ja
Keravan lukion opiskelijat.

Hiihtokahvio oli avoinna 30 kertaa viikonloppuisin, hiihtoloma-ajan ja tapahtumien
aikana välillä 5.1.–10.3. Kahviota pyöritettiin talkoovoimin ”hiihtoperheiden”
toimesta.

Vuoden 2019 lopussa sovittiin Keravan liikuntapalveluiden kanssa yhteistyösopimus
talven 2020 lumentykityksestä korvausta vastaan. Seura on ollut sopimuksessa
aloitteellinen useita vuosia ja uusi, toivottavasti jatkuva, toimintatapa otettiin
hyvillä mielin vastaan.

Vuoden 2018 mukaisesti hiihtojaosto jatkoi Keinukallion kiinteistöiden ylläpitoa ja
vuokrausta jaostotasolla seuran kulurakenteen tasapainottamiseksi. Siivous ja
muut ylläpitotehtävät toteutettiin pääosin talkoilla. Tero Turunen vastasi
vuokraustoiminnan ylläpitämisesti. Tavoitteena oli päästä kustannuksissa
”nollatasoon” vuositasolla ja tavoite täyttyi.

Keinukallion hiihto-olosuhteiden kehittämiseksi saatiin viime vuosiin nähden
huomattavia parannuksia, kun kaupunki osti uuden latukoneen, paransi
tykkilumiladun pohjia sekä valaistusta ja hankki määräaikaisen työntekijän
kunnossapitotöihin kaudella 2020.

Hiihtokauden 2019-2020 olosuhteita ei saatu edellisen kauden tapaan kuntoon
vuoden 2019 puolella johtuen lauhasta ja sateisesta alkutalvesta. Lumentykitystä
aloitetiin marras-joulukuun vaihteessa ja hiihtoharjoitukset päästiin aloittamaan
Keinukalliolla joulukuun ensimmäisellä viikolla. Vesisateet kuitenkin sulattivat
kaiken lumen. Hiihtokauden jatkuminen näytti loppuvuodesta siirtyvän pitkälle
tulevan vuoden puolelle huonojen olosuhteiden vuoksi.

Kilpailumenestys ja urheilijat

Keravan Urheilijat palkittiin kuudetta kertaa peräkkäin Hiihtoliiton valioluokan
seurana. Seuraluokittelu sijoitus kauden 2019 jälkeen oli kuudes, joka on
seurahistorian paras sijoitus. Nuorisoluokittelussa KeU oli seitsemättä vuotta
peräkkäin Top10 joukossa sijoittuen sijalle neljä.

Etelä-Suomen Hiihto ry palkitsi KeUn kevätkokouksessaan yhdistyksen parhaana
hiihtoseurana. Perusteluina oli mm. vahva nuorisotoiminta.

Hopeasompa-loppukilpailuiden seuraluokittelussa seuran sijoitus oli 17.

Valtakunnallisesti parhaita saavutuksia nuorten sarjoissa olivat M20 sarjan
saavuttava SM-kulta 3x5 km viestissä. M20 sarjan viestivoitto oli seuralle kolmas
kultamitali peräkkäin kyseissä sarjassa. Lisäksi henkilökohtaiseen SM-mitaliin
nuorten sarjoissa ylsi Otto Invenius, joka oli toinen M20 sarjan 30 km vapaan
kilpailussa ja Siiri Saalo, joka oli kolmas N20 sarjan 10 km vapaan kilpailussa.
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Kansallisella tasolla seuran 10–18 vuotiaat hiihtäjät menestyivät erinomaisesti mm.
Etelä-Suomen mestaruushiihtojen henkilökohtaisilla ja viestimatkoilla.

Kauden 2018–2019 jälkeen seurasta siirtyi toisiin hiihtoseuroihin yksi HS-ikäinen
hiihtäjä. Seuraan siirtyi lisäksi yksi yleisen sarjan hiihtäjä, kun Salla Koskela siirtyi
Tammelan Ryskeestä edustamaan Keravan Urheilijoita.

SM-tason sekä KLL-kilpailuiden TOP10 saavutukset

Hopeasompa
- Tuomas Ruuskanen M16, Sprintti (P) 8.

Nuorten SM-kilpailut
- Siiri Saalo N20, 10 km takaa-ajo (V) 3.
- Otto Invenius M20, 30 km (V) 2.
- M20 viestijoukkue, 3x5 km (P+V+V) 1.

o Wiljam Mattila, Pyry Stevander ja Otto Invenius
- Otto Invenius M20, 10 km (P) 9.
- Otto Invenius M20, Sprintti (P) 9.
- Wiljam Mattila M20, Sprintti (P) 8.
- Laura Kankkunen N17, 10 km (V) 7.
- Laura Kankkunen N18, Sprintti (V) 9.

KLL-mestaruus hiihdot
- Tuomas Ruuskanen M16, 6 km (P) 10.
- Tuomas Ruuskanen M16, 9 km takaa-ajo (V) 10.
- Mikael Koivisto M15, 6 km (P) 7.
- Mikael Koivisto M16, 9 km (V) 8.
- Frans Pylkkänen M13, 3 km (P) 10.
- Frans Pylkkänen M13, 5 km (V) 4.

Hiihtokauden päätöstilaisuudessa palkitut urheilijat ja toimihenkilöt

- Kultainen suksi kiertopalkinto, Siiri Saalo
- Paras hiihtäjä, Siiri Saalo
- Paras nuori mieshiihtäjä, Otto Invenius
- Paras nuori naishiihtäjä, Laura Kankkunen
- Paras HS-poika, Tuomas Ruuskanen
- Paras HS-tyttö, Nella Daavitsainen
- Tulevaisuuden lupaus, Luukas Koivisto
- Vuoden juniori, Eelis Immonen
- Vuoden nousija, Frans Pylkkänen
- Tsemppari, Miko Martikainen
- Elämäntyö - 20 vuoden SM-urasta hiihtäjänä, Tero Turunen
- Vuoden toimitsija, Tuomo Säteri
- Vuoden juniorivalmentaja, Tuomas Kaihlavirta

Kilpailumenestyksestä erikseen palkittiin:
- Mikael Koivisto
- Jaakko Salomäki
- Aino Risku
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Valmennustoiminta ja hiihtokoulu

Valmennusvastaavana kauden 2018–2019 aikana toimi Mari Sirén-Koskinen.
Valmennustiimin muut jäsenet olivat Tuomas Turunen, Antti Pylkkänen ja Paavo
Ranta. Uutena valmentajana seuratoimintaan liittyi Saara Haikola, jonka johdolla
harjoitteli uusi Kymppiryhmä-niminen harjoitusryhmä. Uuden ryhmän toiminta alkoi
elokuussa 2019.

Valmennuksessa siirryttiin osittain palkalliseen toimintaan ja valmennusvastaavan
sekä Kymppiryhmän työnkuvasta maksettiin korvausta tehdyn työmäärän
mukaisesti. Yhteisharjoituksia pidettiin valmennustiimin vetäminä ympärivuotisesti
noin kaksi kertaa viikossa. Edellisien vuosien tapaan harjoitustoimintaan kuuluvat
myös jaoston omat kenttätestit. Seurayhteistyötä Vantaan, Sipoon, Pakilan ja
Espoon hiihtoseurojen kanssa toteutettiin pienimuotoisesti.

Lasten hiihtokoulutoiminnasta vastasi Mari Sirén-Koskinen ja muita aktiivisia
ohjaajia olivat Saku Kirves, Markus Airila, Elmeri Kiviranta, Noora Daavitsainen,
Tuomas Kaihlavirta ja Laura Kankkunen.

Lasten hiihtokoulu järjestettiin viime vuosien tapaan yhdeksän hiihtokoulukerran
jaksona, jonka osallistumismaksuun sisällytettiin OP-Cup kilpailuiden
osallistuminen. Hiihtokouluun osallistui noin 75 lasta. Hiihtokoulu oli tarkoitettu 5-
11 vuotiaille lapsille.

Leiritoiminta

Marraskuussa järjestettiin neljännen kerran peräkkäin hyväksi todettu
viikonloppuleiri Imatralla. Joulukuussa yli 12 vuotiaat leireilivät viikon verran
Vuokatin urheiluopistolla. Näiden leirien lisäksi suuri osa seuran hiihtäjistä osallistui
yläkoulu leirityksiin ja muihin valtakunnallisten harjoitusryhmien leirityksiin.

Jaoston edustukset

Etelä-Suomen hiihto ry:n hallituksessa toimi Olli Lampinen, joka valittiin
kevätkokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi. Hopeasompa-piiripäällikkönä
jatkoi Tuomo Säteri.

Tiedotustoiminta

Jaosto tiedotti toiminnastaan pääasiassa nimenhuuto-sivuston kautta, Internet-
sivulla sekä seuran julkaisujen ja facebook-sivujen kautta. Jaoston omana
julkaisuna toimitettiin hiihdon toimintakalenteri 2019–20. Toimintakalenteria
painettiin 2000 kpl painos ja sitä jaettiin kattavasti mm. Keravan alakouluihin ja
yhteistyökumppaneiden toimipaikkoihin.

Yhteistyö
Keravan kaupunki ja kaupunkitekniikka on jaoston toiminnan kannalta tärkeimpiä
yhteistyökumppaneita. Yhteistyötä hiihto-olosuhteiden eteen jatkettiin menneiden
kausien mukaisesti. Hyvänä lisänä yhteistyöhön nähtiin myös liikuntapalveluiden
korostuva rooli Keinukallion kehittämisessä ja seurayhteistyössä. Kaiken kaikkiaan
yhteydenpito koettiin parantuneen vuoden aikana, mutta seuran puolelta jouduttiin
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ikävästi toteamaan, että Keinukallion urheilupuiston kehityssuunnitelmassa otettiin
aikalisä. Tämän vuoksi suunniteltu hiihtostadionin ja sen kiinteistöiden
rakentuminen siirtyy tai jää kokonaan toteuttamatta. Seuran puolelta on esitetty
huoli, että toimiakseen Keravalla hiihtoseuran toiminta vaatii tarvittavat toimitilat
sekä olosuhteet.

Vuonna 2017 solmitut yhteistyösopimukset jatkuivat yhteistyökumppaneiden
kanssa: Nordic Teamwear (hiihtoasut), Keravan Energia (lasten hiihtokoulu), Keski-
Uudenmaan Osuuspankki (lasten hiihtokilpailut), Niemisen Valimo ja Uudenmaan
Imupalvelu (mainosyhteistyö) sekä Vauhti (voiteet). Sopimukset ovat voimassa
2020 kevääseen.

Toimintakalenteriin myytiin ilmoitus 11 yritykselle tai yhteisölle.

Talous
Tilinpäätös on pääseuran toimintakertomuksen liitteenä. Jaosto toiminta perustui
31 000 euron budjettiin ja tilikausi oli jaoston osalta 17 600 euroa alijäämäinen.
Alijäämää selittää osaltaan se, että URLUS-säätiön vuonna 2018 saatua tukea
käytettiin toiminnan kattamiseen suunnitellusti 5000 euroa vuoden aikana sekä
merkittävien laskutuksien ajoittuminen vuoden vaihteen ympärille.

Jaoston oman varainhankinnan tärkeimmät keinot olivat yhteistyösopimukset,
Keinukallion kahvio, kilpailutoiminta ja hiihtokalenterin mainosmyynti.
Varainhankintaa vahvistettiin myös tekemällä erilaisia talkooprojekteja. Kaupungin
myöntämiä kohdeavustuksia saatiin valmennustoimintaan ja lasten lumipäivien
järjestämiseen. Vuoden lopussa jaoston kassatilanne oli kohtuullinen ja yhteisistä
taloussäännöistä sovittiin päivitetyssä talousohjeessa.

Keravalla 1.6.2020

Tuomas Turunen
Hiihtojaoston puheenjohtaja


