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Puheenjohtajan tervehdys
Hyvät hiihtourheilun
ystävät
Kädessänne oleva Keravan Urheilijoiden hiihtojaoston toimintakalenteri
on yksi osoitus siitä, että Keskisellä
Uudellamaalla on uutteria ja innokkaita ihmisiä, jotka haluavat tehdä
aktiivisesti töitä hiihtoharrastuksen ja
kilpailutoiminnan eteenpäin viemiseksi. Julkaisun myötä haluamme esitellä
mennyttä toimintaa ja tulevaa tarjontaa.
Samalla tarjoutuu mahdollisuus ”kerätä kolehtia” hiihdon ystävien piirissä.
Viime talvi oli meille hiihdon ystäville
hieno talvi, ainakin olosuhteiden puo-

lesta. Kesän yli säilötyn lumen avulla
pystyttiin järjestämään ensimmäiset
tykkihiihdot Keinukalliossa ja tämän
jälkeen luonto hoiti loput. Saimme
nauttia lumisesta talvesta, mikä mahdollisti niin kunto- kuin kilpahiihdotkin hyvin hoidetuilla laduilla. Haluankin lausua Keravan Kaupunkitekniikan
puisto-osastolle lämpimät kiitokset
hyvin hoidetuista laduista ja muusta
avusta. Kiitokset kuuluvat myös kaikille niille talkoolaisille, jotka panoksellaan mahdollistivat ”tykkilumiprojektin” onnistumisen. Kaupungin tukea
ja jäsenistön talkoohenkeä tarvitaan
myös jatkossa, jotta voidaan varmistaa
edes kohtuulliset puitteet hiihdolle epävarmoissa lumiolosuhteissa.
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Luminen talvi näkyi myös harrastajien
määrässä. Monissa perheissä kaivettiin varastojen kätköistä vanhat hiihtovarusteet esille tai käytiin ostamassa uudet hiihtovälineet olosuhteiden
innoittamina. Keravan Urheilijoiden
järjestämässä lasten hiihtokoulussa
ennätysmäärä lapsia sai opastusta hiihdon saloihin. Toivottavasti hiihtobuumi
jatkuu alkavana talvena. Tässä tarkoituksessa Keravan Urheilijat järjestää
hiihtokoulun perinteiseen tapaan lapsille sekä tänä talvena myös aikuisille.
Ladulla tavataan!
Kilpailurintamalla KeUn hiihtäjät niittivät menestystä. Tero Turunen ja Meri
Sipilä ansioituivat erityisesti sprinttimatkoilla ja kauden kruunasi Turo
Sipilän Hopeasompamestaruus. Myös
16-vuotisten poikien viestitroikka
(Ville Säteri, Jussi Manninen ja Turo)
ansaitsee erityismaininnan. Tässä
yhteydessä vielä kerran kiitokset ja
lämpimät onnittelut kaikille muillekin
KeU:n kilpahiihtäjille, jotka viime kaudella olette saavuttaneet menestystä eri
tasoilla. Helteisen kesän jälkeen edessä
on uusi kilpailukausi, joten uutta matoa
koukkuun ja tsemppiä laduille.
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Urheiluseuratyö vaatii paljon aktiivisia
ja uutteria ihmisiä toiminnan pyörittämiseen. Keravan Urheilijoilla on ollut
ilo saada joukkonsa juuri tällaisia ihmisiä. Joukossa on jo pitkään toiminnassa
mukana olleita ja myös uusia kasvoja.
Hyvä niin, sillä molempia tarvitaan.
Jaoston uutena puheenjohtajana lausunkin mitä nöyrimmät kiitokset kaikille talkoolaisille menneestä ja myös
jo tulevista uurastuksista. Erityiskiitokset esitän edeltäjälleni Eero Nurmelle,
joka vetäytyy vetovastuusta, mutta jatkaa Hiihdon Ystävänä muissa yhteyksissä. Kiitos!
Urheiluseuratyössä tarvitaan myös
rahaa. Kiitänkin kaikkia jaoston toimintaa taloudellisesti tukeneita tahoja. Tukenne avulla edistetään toisaalta
nuorten saattamista urheiluharrastuksen piiriin ja toisaalta terveysliikunnan
laaja-alaista harrastamista, joten tuen
merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Lämmin kiitos!
Lumista ja elämysrikasta hiihtokautta
toivottaen,

Olli Lampinen
Hiihtojaoston puheenjohtaja
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Hiihtojaosto kaudella 2010–2011
Olli Lampinen
Jaoston puheenjohtaja
nina.lampinen@pp.inet.fi, 0400 844 918
Tuomas Turunen
Varapuheenjohtaja, päävalmentaja ja jaoston edustaja seuran johtokunnassa
turunen.tuomas@netti.fi, 041 434 9332
Markus Airila
Tiedottaja, taloudenhoitaja ja aikuisten hiihtokoulun vastuuvetäjä
markus.airila@kotiportti.fi, 050 365 8905
Mari Sirén-Koskinen
Lasten hiihtokoulun vastuuvetäjä
mari.siren-koskinen@gmail.fi, 050 438 7877
Seppo Aaltonen
Lasten hiihtokoulun vetäjä
sepp.aaltonen@kolumbus.fi, 050 360 6398
Kari Turunen
Pitää yhteyttä kaupunkiin Keinukallion hiihto-olosuhteita koskevissa asioissa ja
vastaa seuran osalta hiihto-olosuhteiden kunnossapidosta.
turunenkj@gmail.com, 040 314 5436
Tuomo Säteri
Ilmoittaa seuran hiihtäjät kilpailuihin
tuomo.sateri@luukku.com, 050 575 8703
Ulla Leppänen
Kahviotoiminnan vastuuhenkilö
ulla.leppanen@kolumbus.fi, 040 596 6908
Internet sivut
Sähköposti

www.keravanurheilijat.fi/hiihto
hiihto@keravanurheilijat.fi
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Hiihdon tapahtumat kaudella 2010–2011
Hiihtokoulut
5-10-vuotiaille maanantaisin 10.1.2011 lähtien lumitilanteen mukaan Keinukallion
hiihtokeskuksessa klo 18.00 - 19.00. Ilmoittautumiset hiihtokouluun osoitteessa
www.keravanurheilijat.fi/hiihto sekä paikan päällä.
Hiihtokoulu sisältää pakollisen Skipassin.
Lisätietoja: Mari Sirén-Koskinen, 050 438 7877
Aikuisten vapaan hiihtotavan hiihtokoulu järjestetään joulu- ja tammikuun aikana Keinukallion hiihtokeskuksessa. Ilmoittautumiset hiihtokouluun osoitteessa
www.keravanurheilijat.fi/hiihto. Hiihtokoulu sisältää Skipassin sekä väline- ja huoltokoulutuksen.
Lisätietoja: Markus Airila, 050 365 8905

Hiihtovalmennus
Hiihdon yhteisharjoitukset erillisen ohjelman mukaan:
www.keravanurheilijat.fi/hiihto
Hiihdon tekniikkaharjoitukset lumitilanteen mukaan Keinukallion
hiihtokeskuksessa.
Lisätietoja: Tuomas Turunen, 041 434 9332

Kilpailut
Keinukallion tykkihiihdot (Ranking) 19.12.2010 klo 11.00 alkaen
Osuuspankki - CUP kilpailut, Keinukalliolla
ke 19.01
Perinteinen
ke 02.02
Vapaa
ke 16.02
Perinteinen
ke 09.03
Vapaa, KeUn mestaruuskilpailut
Kilpailut alkavat klo 18.30
Perheviesti (vapaa) 14.3.2010 Keinukalliolla klo 18 alkaen
Lisätietoja kilpailuista: Tuomas Turunen, 041 434 9332
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Tero vauhdikkaasti kohti talvea
Keulainen yleisen sarjan mieshiihtäjä ei ole koskaan ollut niin lähellä
kansallista kärkeä kuin Tero Turunen
tällä hetkellä. SM-sprintin B-finaalissa
viime talvena hiihtänyt Tero tähtää yhä
lähemmäs kärkeä.
- Harjoittelu on sujunut suunnitelmien
mukaan. Hiihtokilometrejä on varmasti
enemmän kuin edellisinä vuosina, sillä
olen lisännyt lajinomaista harjoittelua
kesällä aika paljon. Syksyllä on tullut jo kilometrejä mukavasti Joensuun
tekolumiladulla ja hiihtoputkissa, Tero
kertoilee.
- Tosin en kyllä laske koskaan kilometrejä, joten vaikea sanoa paljon niitä on
takana.
Ensimmäinen SM-sprintti hiihdettiin
Keravan SM-hiihdoissa 11 vuotta sitten. Sittemmin sprinttihiihdon erityispiirteet ovat korostuneet hiihtotekniikan ja vauhdin noustessa aivan uudelle
tasolle.
- Oma hiihtoni sprintissä perustuu
ehdottomasti nopeuteen, tekniikkaan,
hyvään rytminvaihtokykyyn ja kirikykyyn. Toisaalta hiihto usein menee liian
kiireiseksi - yritän liikaa, mikä kuluttaa
turhaan voimia. Nopeuteni ja kirikykyni riittävät yleensä pitkälle erähiihdoissa, mutta kovuutta ja aika-ajovauhtia
täytyy saada paremmaksi, jotta joskus
pystyy hiihtämään kovaa myös isommissa kilpailuissa eikä karahda karsintaan, Tero analysoi.
Sprinttiharjoittelussa kehitetään nopeuden ja tekniikan ohella palautumiskykyä:

- Porukassa tehdyt määräintervallit on
kyllä ehdottomasti parhaita reeniä mitä
tiiän, eli hiihdellään rennosti ja välillä
saa painella rapsakkaa isoa kovaa 20s1min vetoja! Näitä on nyt syksyä kohden tullut tehtyä enemmän.
- Kovan harjoituksen jälkeen vaihdan
kuivan paidan heti, syön hyvin, otan
rennosti, ehkä päiväunet jos ehtii, fiilistelen päivän hyvää reeniä. Illalla
käyn tekemässä jotain palauttavaa, ja
jos oikein innostun niin saatan venytelläkin.
Tero ohjeistaa myös nuoria hiihtäjiä
lempiharjoituksensa pariin:
- Maltillisesti tehtynä määräintervalleja voi suositella myös nuorille urheilijoille, sanotaanko 17-sarjalaisista
ylöspäin. Hauskaa se on, mutta liiallista innostumista pitäisi varoa, jottei
harjoituksesta tule liian kuormittava.
Junnuhiihtäjille suosittelen erimittaisia
vetoja hiihtolenkkien yhteyteen, vähän
reippaammin hyvällä ja taloudellisella
tekniikalla. Myös nopeusvedot kannattaa muistaa välillä. Kunhan ei vedä täysillä koko ajan!

Keravan Urheilijat

Hiihtokalenteri 2010 - 2011

11

Teron leiritystä 2010
Ajankohta

Paikka			

Teema

Kesäkuu		

Sognefjellet, Norja

Kesäkuu		

Levi			

Ylämäkihiihto

Heinäkuu

Joensuu + Koli		

Perusominaisuudet, tehoja ylämäkeen

Elokuu		

Joensuu			

Tehoblokki

Elokuu					

Kahden viikon lepo/lomajakso

Syyskuu		

Vuokatti			

Suksitestejä, perusharjoittelua

Lokakuu		

Joensuu			

Hiihto lumella

Marraskuu

Levi			

Hiihto lumella

Marraskuu

Uudelleen Lappiin		

Hiihto lumella

Keravan Urheilijat

12

Hiihtokalenteri 2010 - 2011

Kuljetusalan erikoisliike

RAIMO STENVALL
Hyrylän teollisuusalue,
Teollisuustie 1
(09) 274 4400
www.r-stenvall.ﬁ
Kaikkea se Raimo kuljettaa!
www.sportia.fi

YLLÄS-HALLI
WWW.SPORTIAYLLASHALLI.FI
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AVOINNA MA-TO 10-19,
PE 10-17, LA 10-16, SU 10-15.
SAVIKIEKONTIE 4, HELSINKI
(KIVIKKO) PUH. 0207 870 470

YLLÄS-HALLI
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KEILAAMAAN!
HALLI AVOINNA:
Ma-To ........................ 15.00-20.00
Perjantaisin ...... 15.00-22.00 ........................... Hohtokeilaus ....... 18.00-22.00
Lauantaisin ....... 12.00-22.00 ............................. Hohtokeilaus ....... 18.00-22.00
Sunnuntaisin .. 12.00-18.00 ............................. Perhekeilaus ....... 16.00-18.00
Muina aikoina sopimuksen mukaan

www-sivuiltamme löydät lisätietoja sekä
ratojen varaustilanteen.
TERVETULOA KEILAAMAAN!

Vanha Yhdystie 11, 04430 Järvenpää,
puh. (09) 271 5700

www.jarvenpaankeilahalli.net

Keravan Urheilijat
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Kilpailut kaudella 2010–2011
SM-kilpailut 2011
Yleinen sarja
Vöyri 28. - 30.1.2011
pe: M, N sprinttiviesti (P)
la: M15(P), N10(P)
su: M 15(P) / 15(V), N 7,5(P) / 7,5(V)
Kuopio 25. - 27.3.2011
pe: M, N sprintti (V)
la: M 4x10 (2P+2V), N 3x5 (1P+2V)
su: M 50(V), N 30(V), väliaikalähtö
Nuorten sarjat
Hollola 8. - 9.1.2011
la: M23, 20, 18, 17 10(V), N23, 20, 18, 17 5(V)
su: M23, 20, 18, 17 15(P), N23, 20, 18, 17 10(P)
Vöyri 16.1.2011
su: M20 10(P) / 10(V), N20 5(P) / 5(V)
Kuusamo 2. - 3.4.2011
la: M20 3 x 5, M18 3 x 5, N20, 18 3 x 3,3 (1P + 2V)
su: M20 30, M18, 17 20(V), N20 20, N18, 17 15(V) yhteislähtö
Hopeasompa
Sotkamo, Vuokatti 12. - 13.3.2011
la: M16 8(V), M15, 14 5(V), M13 3(V), N16, 15 5(V), N14, 13 3(V)
su: M16 3 x 5 (3xP), M14 3 x 3 (3xP), N16 3 x 3 (3xP), N14 3 x 3 (3xP)
Veteraanit
Iisalmi 18. - 20.3.2011
pe: M 3 x 5 yhteisikä väh. 120 v., M 3 x 5 yhteisikä väh. 150 v., N 3 x 3 yhteisikä
väh. 120 v. (1P+2V)
la: M35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 10(V), M75 5(V), N35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70,
75 5(V) väliaikalähtö
su: M35, 40, 45, 50 15(P), M55, 60, 65, 70 10(P), M75 5(P), N35, 40, 45, 50 10(P),
N55, 60, 65, 70, 75 5(P) yhteislähtö

Keravan Urheilijat
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Nuorten SM-sprintti / KLL
Saarijärvi 5. - 6.3.2011
la: M, N 20, 18, 16 sprintti (P)
su: M20, 18, 17, 16 5(P), M15, 14 3(P), N20, 18, 17, 16, 15, 14 3(P)

Aluekilpailut
Vantaa 6.2.2011
Alueenmestaruus parisprintti, P
Vihti 12.2.2011
Alueenmestaruus normaalimatkat ja HS-aluekilpailu, V
Vihti 13.2.2011
Alueenmestaruus viesti ja HS-alueviesti, P+V
Nastola 20.2.2011
Alueenmestaruus pitkät matkat, P

Maakuntaviesti
Lohja 6.1.2011
Sarja A (yleinen)				
M
5 km P				
N
3 km P				
M
5 km P				
M
5 km V				
N
3 km V				
M
5 km V				

Sarja B (nuoret)
P12
2 km P
T12
2 km P
T14
3 km P
P14
3 km V
P16
3 km V
T16
3 km V

Sarja C (veteraanit)			
M
3 km P				
M
3 km P				
M
5 km V				
M
5 km V				

Sarja D ( ns. puulaakijoukkue )
1.osuus 3 km P
2.osuus 3 km P
3.osuus 3 km V
4.osuus 3 km V

Huom! Ns.puulaakijoukkueet muodostaa neljä hiihtäjää (naisia ja/tai miehiä).
Ei lisenssihiihtäjiä
Keravan Urheilijat
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Uudenmaan piirin
kansalliset kilpailut
19.12.2010
II Keinukallion tykkihiihdot Rank,
Keravan Urheilijat V
15.1.2011
Mäntsälä hiihto, Mäntsälän Urheilijat P
29.1.2011
47. Vihdin hiihdot Rank, Vihdin Viesti P
6.2.2011
Hyvinkää Expert hiihto
Hyvinkään hiihtoseura P

Massarank,

19.2.2011
XXIX Nurmijärvi hiihto, Nurmijärven
hiihtoseura P
27.2.2011
32. Janakkalan Talvikisat Rank,
Jana-Pato-Sarastus P
5.3.2011
52. Erkylän hiihdot, Hyvinkään hiihtäjät V
6.3.2011
Keräkankare hiihto, Pusulan Urheilijat V
19.3.2011
Rajamäki-Hiihto, Rajamäen Kehitys P
Lisätietoja kansallisista ja piirikunnallisista kilpailuista löytyy Uudenmaan hiihto ry:n nettisivuilta sekä osoitteesta
www.hiihtokalenteri.fi

Keravan Urheilijat

Hiihtokalenteri 2010 - 2011

Keravan Urheilijat

17

18

Hiihtokalenteri 2010 - 2011

Palvelemme teitä laadukkailla hiihto- yms. liikuntavälineillä
latu-uran välittömässä läheisyydessä Keinukallion liiketilassa
la ja su klo 10.00–15.00
sekä tapahtumien yhteydessä tai sopimuksen mukaan.
Suksihuoltomme auttaa voiteluasioissa ja
nettikauppamme on auki 24h.
www.vksport.ﬁ
Tervetuloa!
VKSPORT OY
Keinukalliontie 123 Kerava
p.040 565 8207

Keravan Urheilijat
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Keräyspaperi & Kuljetus

LINDHOLM KY

Välitie 38, 04200 TUUSULA
Puh (09) 242 5459,
gsm 0400 431 032
Paperin, kartongin, pahvin, lasin ja metallin keräys,
vaihtolavakuljetukset, paperin tuhoaminen.

Keravan Urheilijat
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HS-mestari Turo Sipilän kuulumisia
Minulla ei ole varsinaista lempiruokaa;
kaikki menee ja lähes kaikki on hyvää.
Kesällä grillaan mielelläni itsekin.
Syön varmaankin paitsi paljon myös
varsin terveellisesti ja monipuolisesti.

Mitkä ovat tavoitteesi tulevalle kaudelle ja miten olet harjoitellut?
- Tämän kauden tavoitteena on sijoittua
kolmen parhaan joukkoon sekä Vuokatin Hopeasommassa että Saarijärvellä
KLL:n kisassa, johon pääsen nyt ekaa
kertaa osallistumaan.
- Kesällä harjoittelu oli aika monipuolista muiden lajien parissa. Harrastan
hiihdon lisäksi yleisurheilua ja pesistä.
Nyt syksyllä olen ollut kahdella aluevalmennusleirillä. Olen käynyt jonkin
verran hiihtämässä sekä rullilla että
putkessa. Lumikilometrejä taitaa olla
nyt (14.11.) kolmisensataa koossa.
Olet tunnetusti kova menijä ylämäissä.
Pidätkö niistä enemmän kuin alamäistä?
- Pidän erityisesti vauhdikkaista alaja raskaista ylämäistä. Harjoituksissa
pidän sopivan vaihtelevista ja melko
vaativista laduista. Kilpailuissa vahvuuteni on juuri mäkihiihto, jossa pystyn tekemään eroa muihin.
Mitä kuuluu kovan päivän iltaan?
- Kovan kisan tai treenin jälkeen syön
ja venyttelen hyvin. Ja tietysti huilin.

Eikös elämää ole urheilun ulkopuolellakin?
- Jep. Koulussa tykkään liikunnan
lisäksi matikasta, köksästä ja teknisestä työstä. Olen Sompion liikkaluokalla,
joten vähän ekstraa harjoitteluun tulee
siitäkin. Urheilun lisäksi soitan saksofonia, joten soittotunnit, bändi ja orkesteri vievät oman aikansa viikoittain.
Kerro lopuksi joku hauska hiihtomuisto.
- Viime tammikuussa reväytin vähän
oikeaa kyynärpäätäni sählyssä, Hirvihaaraan hiihtoja edeltävänä päivänä. Verrytellessä käsi oli niin kipeä,
ettei ollut järkevää lähteä sillä kisaan.
Palautimme jo numeroni, mutta kun
kerran siellä olimme, ajattelin vetää
lenkin yhdellä sauvalla. Yllättäen hiihto tuntui sen verran hyvältä, että päätin
kuitenkin lähteä kisaan mukaan. Tuli
vain vähän kiire, kun lähtöön oli enää
6 min aikaa ja numerokin piti vielä
hakea takaisin. Pitoa ei kylläkään enää
ehtinyt lisätä. Ensimmäinen äiti hätäili
sauvan puutettani jo ollessani lähtövaatteen alla ja yritti tarjota varavälinettä. Ladun varressa oli useampi ihan
vieraskin antamassa sauvaansa. Niin
paljon oli reilua urheilumieltä liikenteessä. Taisin olla kahdeksas - vuoden
heikoin sijoitus - mutta sen kisan muistan varmaan vielä pitkään.

Keravan Urheilijat
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Pikatentissä uusi naapurimme Risto Kurki
Keinukallioon syksyllä muuttanut VKSport Oy on pääosin työkykyä ylläpitävään ja kuntoliikuntaan erikoistunut
v. 2001 perustettu kahden henkilön
(Risto Kurki ja Pekka Väisänen) omistama pienyritys. Palveluun kuuluvat
mm. liikuntatapahtumien ja -päivien
järjestäminen,
valmennuspalvelut,
urheiluvälinemyynti, kuntotestaus ja
lihashuolto. Asiakaskuntaan kuuluvat
kaikki liikunnasta kiinnostuneet.
Nappasimme Riston pikatenttiin.
Liikkuja Risto:
Pertsaa vai vapaata?
– Pertsaa.
Purkki vai liisteri?
- Purkilla mennään pertsaa.... ja vapaalla wassua peliin!

Pitkään vai kovaa?
- Pitkää, terveysliikuntaa.
Munkki vai omena?
- Omena (päivässä pitää lääkärin loitolla).
Soutuvene vai fillari?
– Fillari.
VK-Sportin Risto:
Kesä vai talvi?
– Talvi, hiihto on sydämen asia.
Kilpa vai kunto?
- Kunto.
Tavara vai palvelu?
– Palvelu.
Suksimerkki?
– Salomon, myös Karhu ja Atomic.
Sauvamerkki?
– OneWay, myös Vauhti.
Monomerkki?
– Salomon.

Keravan Urheilijat
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Haastattelussa Jenniina Koskinen, 5 v.
Aiotko osallistua OP-cupiin?
- Joo, totta kai, aion hiihtää niin kovaa,
että tulen ekana maaliin.
Pidätkö enemmän ylä- vai alamäistä?
- Pidän alamäistä enemmän, pitkistä ja
jyrkistä!
Oletko koskaan hiihtänyt pää edellä ojaan?
- Olen, Lapissa Ylläksellä. Olen hiihtänyt monta kertaa Lapissa. (Äidin lisäys: myös ensimmäisen hiihtokertani,
olin silloin n. 2 ½ vuotta.). Keravaan
verrattuna Lapissa erilaista ovat tunturit ja porot.
Mikä on pisin hiihtomatkasi?
- Neljä kilometriä yhteen menoon Velhonkodalle, alkoi väsyttää. Parasta
evästä hiihtoretkellä on suklaa.
Kenen kanssa käyt mieluiten hiihtämässä?
- Janette-siskon.
Kerro joku hassu hiihtojuttu.
- Iso poro tuli vastaan hiihtoladulla.

Jumppaa ja hiihtoa harrastava
Jenniina aikoo osallistua hiihtokouluun tulevanakin talvena,
toista kertaa.

Vastuuta terveydestä ja hyvinvoinnista

Äänestä
Kyösti Haukipuro
eduskuntaan!

Keravan Urheilijat
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Hiihdon
OSUUSPANKKICUP 2011
Keravalla Keinukallion hiihtokeskuksessa
Osakilpailujen ajankohdat ja hiihtotavat
ke 19.1.
ke 2.2.
ke 16.2.
ke 9.3.

klo 18.30
klo 18.30
klo 18.30
klo 18.30

perinteinen
vapaa
perinteinen
vapaa, KeUn mestaruuskilpailu

Sarjat
T/P6 (05 ja sen jälkeen syntyneet)
T/P8 (03 ja 04 syntyneet)
T/P10 (01 ja 02 syntyneet)
T/P12 (99 ja 00 syntyneet)
T/P14 (97 ja 98 syntyneet)
N ja M (96 ja sitä ennen syntyneet)

Osanottomaksu
3 €/osakilpailu, KeUn jäsenet
5 €/osakilpailu, ei-jäsenet
Hiihtokoululaisille maksuton

Ilmoittautuminen
www.keravanurheilijat.fi/hiihto, viimeistään kisaa edeltävänä päivänä.
Jälki-ilmoittautuminen kilpailupaikalla klo 17.30-18.00.
Pakkasraja –15oC.

Hiihtokoulu
kts. tarkemmin sivuilta www.keravanurheilijat.fi/hiihto

Keinukallion kahvio
Avoinna hiihtokaudella la-su klo 10-15!
Lisäksi hiihtolomaviikon aikana, joka päivä.

Keravan Urheilijat
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Loppusyksyn pihatöihin!
Husqvarna Rider 16C AWD

Husqvarna 343 FR
Raivaussaha 3:lla terällä!

Ajoleikkuri 4-veto

• TrioBalance-valjaat
• 3 terää + suojat

695€

• Takarunko-ohjaus, hydrostaattinen
voimansiirto ja nelipyöräveto
• 94 cm leveä Combi-leikkuulaite:
BioClip- tai taaksepuhaltava

Nyt erikoishintaan!

Husqvarna 440

Kysy myös
talvipaketeilla!
Husqvarna LT 151

Moottorisaha

Puutarhatraktori

• Paino vain 4,4 kg
• 41 cc • 1,8 kW

1990€

399€

• 15 hv • 97 cm
Puskulevy, biosarja
ja peräkärry
kaupan päälle!

www.olenius.
Meiltä Husqvarnan
lehtipuhaltimet
myös edullisesti!

Huolto!
Varaosat!
Kuljetukset!
Käyttöopastus!

Luotettavaa konekauppaa yli 30 vuotta!

Maasälväntie 11, 00710 Helsinki, puh. (09) 387 1077

Keravan Urheilijat
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Ammatillisen osaamisen riemua!
Muista yhteishaku 28.2. - 18.3.2011

Taitavana työelämään

www.keuda.ﬁ

Monipuolinen, edullinen ja palveleva ruokakauppa

K-SUPERMARKET OREGANO
Meiltä
pysyvästi
edulliset
Pirkka-tuotteet
ja plussaa
ostoksistasi!

PALVELEMME
ARK. 7-21,
LA 7-18.
Palvelemme myös
sunnuntaisin.

Tervetuloa
- olemme
palveluksessasi!

Haluamme tarjota Sinulle parasta. Tuoretta ja laadukasta ruokaa
niin arkeen kuin juhlaan. Kauppamme valikoimat ovat runsaat ja
kattavat. Valttimme ovat mm. runsas hedelmä- ja vihannesosasto,
monipuoliset liha- ja kalavalikoimat sekä asiantunteva henkilöstö.
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palvelemme
 myös
 sunnuntaisin.
ark. 7-21, la 7-18,
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Pieni suuri hiihtoseura
Viime hiihtokausi oli Keravan Urheilijoiden menestyksekkäin lähes vuosikymmeneen. Seurahistoriaa hiihdettiin
kahteen kertaan, kun Turo Sipilä voitti
Paloheinässä hiihdetyn Hopeasomman
loppukilpailun pojat 13 -sarjassa ja
Tero Turunen ylsi B-finaaliin yleisen
sarjan SM-sprintissä.
Seuran hiihtäjät menestyivät erinomaisesti myös nuorten SM-kilpailuissa ja
alueenmestaruushiihdoissa.
Uudenmaan maakuntaviestissä KeU oli suurin seura peräti yhdeksällä joukkueella.
Kuuden vuoden tauon jälkeen saimme
joukkueen myös Hopeasomman loppukilpailujen palkintosijoille, kun P16sarjan joukkue hiihti kovatasoisessa
kilpailussa kuudenneksi.
Kauden jälkeen joukkueessa hiihtänyt ja henkilökohtaisessa kilpailussa
menestynyt Ville Säteri valittiin liiton
valmennusryhmään, jossa harjoittelevat ikäluokkansa parhaat hiihtäjät.
Viime kauden toimintaa
Säilötyn tykkilumen avulla Keinukalliossa pystyttiin järjestämään Etelä-Suomen ensimmäiset kansalliset kilpailut
viikkoa ennen joulua. Talven aikana
järjestettyihin Osuuspankki cupin osakilpailuihin osallistui lähes sata nuorta hiihtäjän alkua. Myös eduskunnan
urheilukerho ratkoi paremmuuttaan
Keinukallion laduilla. Hyvälumisen
talven ansiosta lasten hiihtokoulussa
opetteli hiihtotaitoja useita kymmeniä
5-12-vuotiaita hiihdosta innostuneita lapsia. Tämä kaikki vaati pieneltä talkoovoimin toimivalta jaostolta

paljon voimavaroja. Työ tuottaa kuitenkin tulosta ja seura nousikin yli 40
sijaa Hiihtoliiton seuraluokittelussa.
Tulevaan kauteen lähdetään jo lähellä
tavoitteena olevaa valioluokan seuran
titteliä.
Olosuhteet ratkaisevat
Odotan jännittyneenä tulevan kauden
tapahtumia. Marraskuun ollessa puolessa välissä on ilmassa vielä monia
kysymysmerkkejä. Suurimpana mielessä on tietenkin etelän hiihtäjien
olosuhteet. Tykkilumi turvaa hiihtäjien harjoittelua, mutta luonnonlumen
puuttuessa pohjoisen hiihtäjät saavat
huomattavan edun harjoittelussa, joka
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näkyy etenkin nuorten sarjoissa, joissa
hiihtäjät eivät matkustele lumen perässä harjoittelemassa.
Keinukallion lumiolosuhteet sanelevat
myös KeUn hiihtotoiminnan laadun.
Latujen ollessa kunnossa pystymme
järjestämään hiihtäjille kilpailuja, ja
hiihtokouluja sekä lapsille että tulevana kautena myös aikuisille. Heti lumien
tultua aloitetaan tietenkin myös hiihdon tekniikkaharjoitukset, joissa juniorihiihtäjien tekniikkaa hiotaan kuntoon
kauden kilpailuja varten.
Levollisin mielin uuteen
kauteen
Viime kauden suoritukset ladulla ja
harjoittelukauden testit sekä keskustelut hiihtäjien kanssa ovat antaneet erittäin positiivisen kuvan seuran hiihtäjien kunnosta. Etenkin nuorten hiihtäjien
tilanne seurassa on todella lupaavan
oloinen ja odotan heistä jokaisen olevan kehittynyt viime kauteen nähden.
Uskon heidän myös kehittyvän edelleen kauden aikana sekä yltävän hyviin
suorituksiin laduilla. Hopeasompa kilpailuista ja nuorten SM-kilpailuista on
varmasti odotettavissa erittäin kovia
suorituksia.
Yleisten sarjojen SM-kilpailuissa mielenkiinto on kohdistettu sprintteihin
sekä henkilökohtaisilla matkoilla, että
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miesten sarjan parisprinttiin. Maakuntaviestissä nuorten joukkue lähtee
puolustamaan viime kauden voittoa ja
yleisen sarjan joukkueen selkeä päätavoite on nousta palkintokorokkeelle
kahden peräkkäisen vuoden neljännen
sijan jälkeen.
Valmennusta kehitettävä
Hiihtovalmennuksen taso on seurassa saatu kehitettyä siihen malliin, että
hyvien sijoituksien saavuttaminen on
mahdollista monessa ikäsarjassa. Suurin kunnia hiihtomenestyksestä kuuluu
kuitenkin henkilökohtaisille valmentajille, joiden rooli seurassa on erittäin
suuri. Jaostossa järjestetään viikottaisia
harjoituksia sekä leirejä, joiden hyöty
etenkin nuorten hiihtäjien kehittymisessä on ollut huomattava. Tulevaisuudessa valmennusta tulee kuitenkin
kehittää ja muistaa myös yleisseuran
tuomat synergiaedut. Valmennuksen
tulee olla sillä tasolla, että pystymme
tarjoamaan lapsille mahdollisuuden
kehittyä hiihtäjänä yleiseen sarjaan
asti, sekä tämän jälkeen tukemaan hiihtäjää hänen omien menestystavoitteiden mukaisesti.

Tuomas Turunen
KeUn hiihtojaoston päävalmentaja

Keravan Urheilijat
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Pysäkki
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www.aktia.ﬁ

Keski-Uudenmaan
päihdepysäkki
Tukea ja toimintaa
alle 18-vuotiaille
päihdeongelmaisille nuorille,
heidän vanhemmilleen sekä
verkostoille.
KERAVA Kuparisepänkatu 3
JÄRVENPÄÄ Seutulantie 3-5 A

YKSILÖLLINEN RATKAISU
IHAN JOKAISELLE
• pankkipalvelut

• kiinteistönvälitys

• vakuutuspalvelut

• omaisuudenhoito

Tervetuloa!
Aktia Kerava
Kauppakaari 4
04200 Kerava
puh. 010 247 7980*
*Kiinteästä linjasta 0,0828 €/puhelu + 0,0595 €/min.
ja matkapuhelimesta 0,0828 €/puhelu + 0,1704 €/min.
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Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.
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Elämässä mukana - apuna ja tukena
Seurakunta on läsnä
ihmisten elämän käännekohdissa ja juhlahetkissä, iloissa ja suruissa.

Seurakunta palvelee ihmisiä tärkeissä elämäntilanteissa ja välittää niihin Jumalan siunausta.

www.keravanseurakunta.ﬁ
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Kuvassa HS-viestijoukkue M16 Ville Säteri, Turo Sipilä ja Jussi Manninen
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Se on palannut.

Turhien vakuutuslaskujen noutaja.

Tule katsomaan, mitä se tekisi
sinun vakuutuslaskuillesi.
Kysy lisää konttoristamme,
katso op.fi tai soita 010 254 2501.
Yhdessä hyvä tulee.

