
Poikkeuksellinen hiihtokausi 2020

Hiihtokaudella 2020 Etelä-Suomi oli lumeton, joka osaltaan teki kaudesta poikkeuksellisen. Marras-
joulukuussa talvi ei ollut edes lähellä, tammikuu oli turhan lämmin, helmikuussa satoi ennätyksellisen
paljon ja Koronavirus pandemia pysäytti kaiken muun ohella myös urheilumaailman.

Samaan aikaan, kun pohjoisessa lunta oli erittäin paljon ei pääkaupunkiseudulla päässyt hiihtämään
luonnon lumella metriäkään. Tekolumiladut mahdollistivat lajin harrastamisen ja pitivät hiihtoseurojen
toiminnan edes jotenkin käynnissä, mikäli sateen sekaan uskaltautui. Keravalla taisteltiin monen muun
paikkakunnan tavoin huonoa säätä vastaan. Vaikka latutilanne oli ajoittain surkea vesisateiden ja
myrskytuulien sulattaessa latua sitä mukaan, kun sitä ehdittiin valmistamaan, niin onneksi toimintaa
pystyttiin kuitenkin välttävällä tasolla toteuttamaan. Tuusulan, Vantaan, Helsingin ja Espoon ladut
tukivat lisäksi hiihtäjien omatoimista harjoittelua.

Kiitos kaupunkitekniikka ja liikuntapalvelu sekä KeUn talkoolaiset työstä hiihto-olosuhteiden eteen
poikkeuksellisena talvena. Ilman tätä työtä oltaisiin nyt täysin tyhjän päällä. Toivotaan hartaasti, että
vastaavanlaiset talvet eivät ole meidän normaali tasomme tulevien vuosien aikana, vaikka ilmaston
lämpeneminen on tosiasia. Tämä fakta löi nyt kovaa naamalle aiheuttaen suuren huolen hiihdon
harrastajien keskuudessa. Suuri osa lajin harrastajista tulee Etelä-Suomesta ja täällä hiihtokauden
turvaaminen on kiinni tekolumiladuista. Niiden kehittäminen ja toteuttaminen pääkaupunkiseudun
kunnissa on lajin kannalta elinehto ja erinomaista työtä kansanterveyden eteen. Hiihto on kuitenkin
edelleen suomalainen menestyslaji ja suosittu kuntoilumuoto.

Toiminnallisesti teimme olosuhteiden mukaan kaiken mitä pystyimme. Tärkeimpänä sen, että lasten ja
nuorten harjoittelusta ja liikuttamisesta ei tingitty. Harjoitusryhmät treenasivat olosuhteiden mukaan
viikoittain. Lasten Energia-Hiihtokoulu järjestettiin päätöskertaa lukuun ottamatta jokaisena kertana.
Ainoastaan yhdellä opetuskerralla suksille ei päästy lainkaan. Tämä vaati ohjaajilta tarmoa ja
mielikuvitusta, mutta innokkaat oppilaat, jotka täyttivät ryhmät jo ennen vuoden vaihdetta toimivat
hyvinä motivaattoreina. OP-Cup kilpailusarja saatiin kokonaisuudessaan vietyä läpi aikatauluja
muuttamalla ja samalla hiihdettiin myös eduskunnan urheilukerhon aktiiveja. Isoilla erikoisjärjestelyillä
onnistui myöskin Nuorten-Pariviesti kilpailu, joka kilpailtiin Tuusulan urheilukeskuksessa. Tämä oli
osoitus hyvästä yhteistyöstä naapurikunnan ja seurojen välillä. Lasten lumipäivät järjestettiin hieman
supistettuna ääriolosuhteissa, mutta kävijöiden eikä ohjaajien hymyä se ei hyydyttänyt. Tästä kaikesta
urheiluseuratoiminnassa on lähtökohtaisesti kyse – liikutetaan ja innostetaan!

Kun Koronapandemian hillitsemiseksi tehdyt rajoitukset ihmisten kokoontumiseen peruivat ison osan
valtakunnallista mestaruuskilpailuista, jäi suurimmat mitalijuhlat tältä kaudelta väliin. Tämän vuoksi
myös Hiihtoliiton seuraluokitteluun tulee tyhjä rasti vuoden 2020 osalta. Lohtua urheilussa tärkeään
menestysnälkään tuo Laura Kankkusen SM-pronssi N18 sarjassa, Mikael Koivisto, Frans Pylkkäsen ja
Antti Kirveen mitalisijat KLL-mestaruushiihdoissa sekä etenkin nuorten sarjojen runsas
osallistujajoukko ja vauhti Am-tason kilpailuissa. Monen urheilijan kohdalla kauden poikkeuksellisuus
oli suuri pettymys ja paljon harjoitustunteja sekä keskittymistä tavoitteiden eteen jäi ulosmittaamatta,
mutta aikaisin tulleen ylimenokauden jälkeen pettymykset tältä osin toivottavasti kuitataan.
Pettymysten jälkeen katseet tulee asettaa tulevaan kauteen.

Kuten moni voi arvata niin taloudellisestikin surkea talvi koetteli. Vaikka toiminnalliset kulut eivät olleet
normaalin kauden mukaisia, niin tuloja ei saatu senkään vertaa. Hiihtokahvion tuotot olivat vain
pieniosa siitä mitä oli varovaisesti toivottu. Sama tilanne on kilpailullisten tulojen puolella. Historiallisen
huonon talven jälkeen myös kaikki yhteistyökumppanuus sopimuskaudet umpeutuivat. Kun aika
koittaa on keskustelut avattava uusista yhteistyömahdollisuuksista. Keinukallion kiinteistöiden
ylläpitokuluja ei myöskään kevään aikana saada katettua vuokraustoiminnalla vallitsevassa
tilanteessa, kuten oli syksyllä suunniteltu. Onneksemme URLUS-säätiö on päättänyt tukea
toimintaamme jälleen, joka on erittäin suuri helpotus. Myös ensimmäistä kertaa saatu korvaus työstä



hiihto-olosuhteiden eteen tulee nyt erittäin tärkeään saumaan. OKM seuratuen päätöksistä odotetaan
vielä apuja valmennuskulujen kattamiseen. Näiden päätökset saadaan kevään aikana.

Taloudellisesti huolet ovat nyt kuitenkin pieni murhe. Meillä kaikille on huoli omasta ja läheisten
turvallisuudesta sekä terveydestä. Elämme poikkeuksellisia aikoja. Vaikka hiihtotoiminta on tämän
talven jälkeen muutosten edessä, niin nyt ei ole aika kantaa huolta siitä tai seuratoiminnan
kehittämisestä. Tulevan kauden suunnittelu tuntuu myöskin vielä kaukaiselta. Nyt huolehdimme
terveydestämme ja kun aika koittaa nautimme jälleen yhdessä tekemisestä ja seuratoiminnasta.
Pitäkää huolta itsestänne ja läheisistä sekä muistakaa ulkoilun merkitys annettujen ohjeiden
raameissa.
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