SPORTTIA JA SIRKUSHUVEJA
Tuusulanjärven SM-soutujen kisalehti
Sirkusmarkkinoiden tapahtumalehti
Julkaisija: Keravan Urheilijat

Sirkkarit mainos

10.–11.9.
Tervetuloa!

Sporttia ja sirkushuveja
Keravan Urheilijat

Tervetuloa Tuusulaan

Liikunta ja taide yhdistyvät

soutamaan!

sirkuksessa
Sirkus on kovassa nosteessa. Sirkus
onkin paljon muuta kuin rentouttavaa
viihdettä - se on hyvä kokonaisvaltainen liikuntamuoto. Sirkusharrastuksen suosio on kasvanut vuosi vuodelta
erityisesti lasten ja nuorten parissa.
Kukapa ei haluaisi mukaan temppujen
maailmaan ja sirkustaiteen illuusioihin.

Olen iloinen saadessani toimia
Tuusulanjärvellä
järjestettävien
pienpuuveneiden SM-soutukilpailujen
suojelijana ja voidessani toivottaa soutajat tervetulleeksi Tuusulaan. On hienoa,
että kotijärvemme voi tarjota kilpailupaikan soudun Suomen mestaruuskisoissa.
Tuusulanjärvi tarjoaa erinomaiset
puitteet SM-kilpailuihin. Uudenmaan
maakuntajärvi on myös suosittu virkistäytymispaikka lähiseudun asukkaille. Järvellä harrastetaan vesiliikuntaa
soudusta purjehdukseen ja melonnasta sup-lautailuun. Nyt järjestettäviin
SM-kisoihin odotamme lähes 250 urheilijaa, jotka viikonlopun aikana tekevät yhteensä noin 380 starttia. Heidän
lisäkseen paikalle saapuu toivottavasti runsaslukuinen, kannustava yleisö.
Kisaisännyydestä vastaava Keravan Urheilijat ry on tehnyt aktiivista
ja pitkäjännitteistä työtä soutuharrastuksen hyväksi Keski-Uudellamaalla.
Kisaviikonlopun onnistumisen eteen
on tarvittu valtava määrä vapaaehtoisia ja työtunteja – iso kiitos siis
kaikille järjestelyihin osallistuneille.
Omasta ja Tuusulan kunnan puolesta toivotan kaikille viihtyisää vii-

Keravan kaupunki on aina tuntenut
sirkuksen omakseen. Keravan Opisto tarjoaa sirkuskoulu Fanfaaria leikkisirkusryhmästä aina jatkoryhmään.
Myös kouluilla on sirkuskerhoja iltapäivisin sekä Sirkusmarkkinoiden
suosittu sirkusleiri kesällä. Sirkuskouluissa harjoitellaan mm. akrobatiaa, jongleerausta, käsilläseisontaa ja tasapainoilua sekä tärkeitä
sosiaalisia taitoja kuten ryhmähengen
luomista ja toisen huomioon ottamista.
konvaihdetta paitsi soudun parissa
myös tutustuen Tuusulanjärven rannalla sijaitseviin Rantatien nähtävyyksiin. Onnea ja menestystä urheilijoille nyt järjestettävässä SM-kisassa!
Hannu Joensivu, kunnanjohtaja
Tuusulan kunta

Sirkus on myös osa omaa arkeani
kun nuorempi tyttäreni harrastaa sirkuskerhoa ja jo perinteisesti molemmat tyttäreni osallistuvat sirkusleiriin
kesän alussa. Saamme mieheni kanssa nauttia läpi vuoden tyttäriemme
upeista esityksistä, joita he tekevät
aina hymy huulilla. Sirkus tuo iloa!

Kerava on mielellään Suomen Sirkuskaupunki, sillä täällä hymyillään, nauretaan ja liikutaan kuten Sirkuksessakin.
Toivotan
kiä

teille
ilon
hetSirkusmarkkinoillamme.

Kirsi Rontu
Keravan eli Suomen Sirkuskaupungin kaupunginjohtaja
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Tuusulassa, Gustavelundin ranta-alueella (Kirkkotie 36),
järjestetään viikonloppuna pienveneiden lyhyiden matkojen
SM-kilpailu. Paikalla on Suomen puuvenesoudun
parhaimmisto.
Matkoina on lauantaina sprintti 1000 m ja sunnuntaina
10 km/5 km. Lähtöjä tulee viikonlopun aikana olemaan
reilusti yli 400.
Tule kannustamaan soutajia ja nauttimaan
viikonlopusta Tuusulanjärven maisemiin!
Alueella runsaasti parkkitilaa sekä
ruokailu- ja kahvitteluvaihtoehtoja!

Ohjelma

Reittikartta 1000 m ja 10 km/5 km

Lauantai 27.8.
10.45 Tuusulan SM-soutujen avaus,
Tuusulan kunnan kasvatus- ja sivistystoimen
johtaja Esa Ukkola
11.00 Kilpailut käynnistyvät yksinsoudun starteilla.
Tämän jälkeen vuorosoutu- ja parisoutulähdöt.
Matkana 1000 m
Noin klo 17.30 Palkintojen jako
Show dance ryhmä McDanze esiintyy palkintojen
jaon yhteydessä.

Hotelli Gustavelund • Kirkkotie 36, 04310 Tuusula
Puh. 09- 273 751 • www.gustavelund.ﬁ

Sunnuntai 28.8.
10.00 Kilpailut käynnistyvät yksinsoudun starteilla.
Tämän jälkeen vuorosoutu- ja parisoutulähdöt.
Matkoina 10 km (nuorilla 5 km)
Noin klo 16.40 Palkintojen jako

Soutuyleisöä viihdyttää lauantaina
show dance ryhmä McDanze!

Hotelli Gustavelund • Kirkkotie 36, 04310 Tuusula
Puh. 09- 273 751 • www.gustavelund.ﬁ

Hotelli Gustavelund • Kirkkotie 36, 04310 Tuusula
Puh. 09- 273 751 • www.gustavelund.ﬁ
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Sirkus tuo iloa kaikenikäisille
Teksti: Kirsi Ikonen-Ranne

Osana viime vuoden Sirkusmarkkinoiden ohjelmaa toteutettiin Sosiaalinen sirkuskiertue. Keravan opiston
sirkuskoulu Fanfaarin oppilaat tekivät
viime vuoden sirkusmarkkinoihin liittyen viikon mittaisen sosiaalisen sirkuksen kiertueen Keravan päiväkodeissa,
terveyskeskuksessa sekä Hopeahovin
palvelukodissa. Mukana oli 12 iältään
9-15-vuotiasta esiintyjää. Esityksissä
nähtiin hurjaa yksipyöräilyä, taidokasta jongleerausta sekä pariakrobatiaa.
Vauhdikas reilun puolen tunnin mittainen show sai lämpimän vastaanoton.
Myös tänä vuonna toteutetaan vastaava kiertue ennen sirkusmarkkinoita.
Sirkuskoulu Fanfaari on toiminut jo
kahdeksan vuotta. Se on osa Keravan
opiston kurssitoimintaa. Fanfaarin perustamisen juuret ovat Keravan Klondykessa huvipuisto Fanfaarissa 1990-luvun alussa toimineessa sirkuskoulussa.
Ottamalla sirkusopetus ohjelmaan haluttiin tarjota myös lapsille ja nuorille opistossa kiinnostavaa toimintaa sekä jatkaa
omalta osaltaan Keravan sirkushistoriaa.
Kiinnostus harrastusta kohtaan on
ollut suuri ja sirkuskoulu Fanfaarin
kursseille on vuosittain osallistunut iso
joukko lapsia ja nuoria. Nykyisen Sirkuskoulu Fanfaarin toiminta on vuosien varrella kasvanut ja laajentunut
aloittelijoista myös seuraaville tasoille.

Sirkusmarkkinat käynnistyy perinteisin menoin Aurinkomäellä, josta sirkusparaati lähtee juhlallisesti
liikkeelle. Kuva: Jouko Ranne..

“Fanfaarissa on ryhmiä sekä aloitteleville että kokeneemmille. Aiempaa osaamista ei tarvita, riittää, että on
kiinnostunut sirkuslajeista ja haluaa
opetella niitä”, painottaa Fanfaarin sirkusopettajana toimiva Janni Johansson
Monet Fanfaarin oppilaat ovat harjoitelleet jo vuosia sirkustaitoja Fanfaarissa.

”Mukana esiintyvässä ryhmässä on
myös uudempia harrastajia. Kaikille
yhteistä on kuitenkin kiinnostus sirkuslajeihin ja halu esiintyä”, kertoo Janni.

”Tavoitteena on edistää Fanfaarin sirkuskoululaisten sirkusoppimista sekä
vahvistaa esiintymistaitoja antamalla
esiintymismahdollisuuksia. Kiertueilla
haluamme viedä iloisia, erilaisia sirkusesityksiä vanhusten ja lasten luokse.”

Fanfaarin oppilaat esiintyvät
myös sirkusmarkkinoilla lauantaina 10.9. OpenStagella
ja sunnuntaina keskustan
kaduilla katusirkuksessa.

Janni Johansson
• sirkuskoulu Fanfaarin sirkusopettaja
• valmistunut sirkusalalle Lahden Salpauksen sirkuslinjalta
• toiminut sirkusopettajana
vuodesta 2006 alkaen nuorisosirkuksissa
• harrastanut myös jalkapalloa,
parkouria ja yleisurheilun heittolajeja
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Soutulupaus Joel Naukkarinen tähtää jo Tokion olympialaisiin

Seuraa Joelin ja Antin
valmistautumista kohti
Tokiota 2020
http://finnishpair.fi/
Facebook: Finnishpair
Instagram: @finnishpair
Twitter: @finnishpair
Youtube: finnish pair
Teamup: finnishpair

Talvella Joel Naukkarinen ja Antti Kilpeläinen käyvät harjoittelemassa mm. Italiassa. Kuva kevään 2016 harjoitusleiriltä. Kuva: Kristina Björknäs.

Teksti: Elisa Aunola

Joel Naukkarinen on yksi suomalaisen soudun lupaavimmista tähdistä. Vasta 23-vuotias Joel on ehtinyt
edustaa Suomea kansainvälisillä soutuareenoilla pari vuotta. Pääsy Rion
olympialaisiinkaan ei ollut kaukana, mutta Tokion olympialaiset 2020
siintävät jo nuoren miehen mielessä.
Joel Naukkarinen soutaa parinsa
Antti Kilpeläisen kanssa olympialuokan venettä, perämiehetöntä kaksikkoa. Hänen soutu-uransa alkoi kirkkoveneessä, mutta hän siirtyi pian
olympialuokan veneisiin, joissa voisi kilpailla kansainvälisellä tasolla.
Pari aloitti olympialuokan soutamisen Nesteen Soutajissa, Porvoossa
Petri Alangon valmennuksessa. Avauskausi toi U23SM-kultaa ja avoimen
sarjan pronssia pariairokaksikossa.

Miten harjoittelette?
”Kilpailukaudella kisat rytmittävät
harjoittelua. Kilpailuja riittää todella tiheään tahtiin lähes viikoittain ja yksi kisaviikonloppu voi sisältää parhaillaan 5
kilpailustarttia. Lepopäiviä yrittää ajoittaa silloin tällöin väliin, jos mahdollista.

Keväällä sisältö taas muuttuu, kun
pääsee avovesille. Määrät, sisältö ja rytmitys suunnilleen säilyvät, mutta suurin osa harjoituksista tehdään vesillä.”

Suomessa olympialuokkia pääsee kunnolla harjoittelemaan käytännössä vain
kesällä, joten määrää ei talvikauden harjoittelumääristä pääse paljoa vähentämään. Tämä muodostaa haasteensa riittävän harjoittelun ja palautumisen välille.

”Tähän vain yksi tärkeä asia, jota ei
voi liikaa korostaa: tekniikka! Olympialuokkien vaikeutta ja herkkyyttä suhteessa puuveneisin ei voi liikaa painottaa.

Miten olympiasoutu ja puuvenesoutu eroavat toisistaan?

Suosittelen jokaiselle puuvenesoutajalle, että yrittäisi joskus päästä edes
kerran kokeilemaan olympialuokan
venettä. Kokeneenkin soutajan maailmankuva avartuu hetkessä. Montaa
vetoa ei välttämättä ensimmäisellä kerralla yksikössä pääse ottamaan, mutta
ymmärrys soudusta taatusti lisääntyy.”.
Katse tulevaisuuteen.. Millä
varmistatte paikan seuraavissa
olympialaisissa?
”Tekemällä asiat paremmin kuin
muut – kehittymällä enemmän. Armoton harjoittelu, kuten tähänkin asti,
mutta progressiota jatkaen. Kokonaisuus on meillä paremmin hallussa kuin
varmasti monella muulla. Toivottavasti
paikan ansaitseminen ei 2020 ole vielä
ylitsepääsemätön tavoite, koska tavoitteena on kilpailla aina kaikkein kirkkaimmasta asti. ”, Naukkarinen lupaa.

Tällä
kilpailukaudella
suorituksia tulee viikossa 9-14 ja treeniminuutit ovat 800-1500 viikossa. Sen
päälle tulee lihashuoltoharjoitukset.
Talvikaudella keskitymme perusominaisuuksien kehittämiseen. Kovat harjoitukset tulee talvella tehtyä sisäsoudulla.

MITTAA SOUTUTEKNIIKKAASI:
PUUVENEELLÄ.
O-VENEELLÄ.
SISÄSOUTULAITTEELLA.
tulossa pian…

QUISKE.FI
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Taikuutta ja sirkusta
Mystiikkaa ja elämyksiä
Teksti: Kirsi Ikonen-Ranne

Taikuus ei ole varsinainen sirkuslaji vaikka se usein liitetäänkin sirkukseen. Kuten muukin sirkustaide,
taikuus vaatii harrastajaltaan keskittymis- ja esiintymiskykyä. Halua sukeltaa uusiin jännittäviin kokemuksiin.

Sirkusmarkkinoilla esiintyy sirkuskoululaisten lisäksi alan ammattilaisia. Kuvassa Illma-akrobaatti
Tarja Liedes. Kuva: Jouko Ranne

Kiehtova sirkus
Teksti: Kirsi Ikonen-Ranne

Sirkus on monipuolinen harrastus.
Siinä yhdistyvät liikunta ja taide. Sirkus harrastuksena on ollut nousussa jo
pitemmän aikaa ja sen harrastajamäärä on noussut erityisesti 2000-luvulla.
Sirkuksen monipuolisuudesta kertoo
se, että lajin piirissä ikä ei ole este. Sirkusopettaja Janni Johansson sanoo, että
lasten ja nuorten lisäksi myös aikuisharrastajat ovat löytäneet sirkuksen viehätyksen. Nykyään monet sirkuskoulut
järjestävät omia ryhmiä myös aikuisille.
Aloittaessaan uuden harrastuksen aikuiset ovat yleensä motivoituneita. He haluavat usein testata rajojaan. Pidempään
harjoitellessa oman motivaation rooli
vielä korostuu kun vaikeusaste kasvaa.

”Monipuolinen sirkus eri lajeineen
tarjoaa jokaiselle jotakin ja taitoja voi
harjoitella kukin omalla tasollaan.”
Halu harjoitella ja pitkäjänteisyys ovat ominaisuuksia, jotka tukevat
sirkusharrastuksessa
kehittymistä aivan kuten muussakin
liikunnassa. Sirkuksessa on käyttöä monenlaisille kyvyille ja taidoille, sillä sen
lajit akrobatia, ilma-akrobatia, tasapainoilu ja jongleeraus ovat hyvin erilaisia.

Sirkusharrastuksessa pääsee kokeilemaan ohjatusti erilaisia temppuja.
Voi kiivetä pitkin tolppaa kattoa kohti,
jongleerata tai temppuilla trapetsilla.

Jongleeraus vaatii tarkkaa silmä-käsikoordinaatiota ja ylävartalon voimaa, kun taas ihmispyramidiryhmän
alimmaiselta vaaditaan hyvää keskivartalon kannatusta ja jalkavoimia.
Akrobatiassa yhdistyy kehonhallinta,
lihaskunto ja tarkkuus. Ilma-akrobatiassa korkeat paikat tarjoavat oman
haasteensa. Kehonhuolto eli venyttely
ja lihasvoiman kehittäminen on olennainen osa sirkustaitojen opettelua
niin lasten kuin aikuistenkin tunneilla.

”Jos notkeus ei riitä siltoihin ja spagaatteihin, voi silti olla mukana ihmispyramidissa tai vaikka tehdä jongleeraustemppuja keiloilla”, kertoo Janni.

Yhteistä kaikille sirkuksen lajeille on, että ne kehittävät keskittymiskykyä, kehon hallintaa, yhteistyökykyä ja fyysistä kuntoa.

LVI-asennukset ja huollot
Kaivuutyöt
MYYMÄLÄ ja Woikosken myyntipiste
Avoinna ma-pe, klo 7.00-16.00, la sulj.
www.putkiset.fi • info@putkiset.fi

”Sirkus ja taikuus ovat kuuluneet
yhteen kautta aikojen, vaikka sirkus
on lähtökohtaisesti mielletty maneesitaiteeksi ja taikuus estraditaiteeksi”,
Taikuri Laurila pohtii sirkuksen ja taikuuden suhdetta. Sirkukseen kuuluu
mystiikkaa ja iloa, hämmennystä ja henkeä salpaavia elämyksiä. Näitä kaikkia
saa sekä taikuudesta että sirkuksesta.
”Nykytaikuus ja nykysirkus yhdistelee sujuvasti molempia”, Laurila jatkaa.
Laurila on keravalainen taikuri, joka on taikonut vuodesta 1996.

Taikuri Laurila. Kuva: Suvi Sievilä Valopeitto.

”Ala-asteella halusimme kaverin kanssa esittää jotain, joten varasimme näyttämön koulussa. Emme osanneet laulaa
tai lausua runoja. Päädyimme esittämään
kymmenen taikatemppua. Idea tuli päivää tai kahta ennen esitystä ja harjoittelu
jäi melko vähiin. Siitä se sitten lähti.”

kuuteen messuilla ja tapahtumissa.
Hän myös kouluttaa muita taikureita.

”Olen ollut ihan pienestä pitäen kiinnostunut taikuudesta. Satukirjoissa seikkailevat velhot, noidat ja taikurit ovat
kiehtoneet aina minua”, sanoo Laurila.
”Opettelin
taikatemppuja
itsekseni, mutta sitten kävin Vekarateatterin
taikurikoulua
ja
myöhemmin opiskelin Turussa ammattilaisille suunnatun taikuuden erikoistumisopintokoulutuksen”, kertoo Laurila.
”Ammattiosaamista
ovat
tukeneet myös seuraamani kymmenet
ammattilaisten
luennot
taikuudesta
ja
esiintymisestä.”
Harrastusmielessä alkanut taikatemppujen teko on muuttunut ammattimaiseksi. Ammattilaisena Taikuri Laurila
on tehnyt taikuutta jo vuodesta 2006.
Hän esiintyy paljon yritysten tilaisuuksissa ja onkin erikoistunut business-tai-

Laurila on mukana BNI-ryhmässä
(Business Network International), joka
yhdistää eri alan yrittäjiä toimimaan
tuloksekkaasti ja menestyksekkäästi.
Laurila
pohtii,
että
vaativinta taikurintyössä on ihmisten viihdyttäminen. Vaikeus ei ole enää
niinkään teknisessä osaamisessa. Teknisesti vaativimmaksi taikatempuksi
hän sanoo Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa 3. sijoittuneen esityksensä ja siinä olleen leijuva pallotempun.
”Mieleenpainuvin
esiintymiseni toistaiseksi on kuitenkin ollut Finnairin avajaislennolla Vietnamin Hanoihin”, päättää Laurila.

Taikuri Laurila esiintyy lauantaina 10.9. Sirkusmarkkinoiden
avajaisissa ja OpenStagella klo
13 Aurinkomäellä Keravan keskustassa.

Kuljetus R.Stenvall Oy
Teollisuustie 1 04300 Tuusula
www.r-stenvall.fi
etunimi.sukunimi@r-stenvall.fi
09-27 44 400
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Soutu

monipuolinen ja sosiaalinen laji

Lukion soutujoukkueesta Sulkavan voittoon
Teksti: Elisa Aunola

Soutu on koukuttava harrastus. Ajauduin itse soudun pariin äitini jalanjäljissä ja olenkin pikkutytöstä asti kulkenut pitkin Järvi-Suomea ja soutukisoja.

Keravan Urheilijat harjoittelevat soutua Tuusulanjärvellä puuveneillä. Kuvassa 14-paikkainen kirkkovene. Kuva: Risto Fagerholm

Teksti: Elisa Aunola

Puuvenesoutua on harrastettu varmasti niin kauan kuin on ollut veneitäkin. Varsinaisesti puuvenesoutukilpailuja alettiin järjestää Sulkavalla
1970-luvulla. Sulkavan soudut onkin
yleensä ensimmäinen asia, mitä lajia
tuntemattomalle tulee soudusta mieleen. Moni on kuullut kirkkoveneistä,
mutta useampi hämmentyy, kun kuulee, että kirkkovenettä viedään 14 soutajan ja perämiehen voimin eteenpäin.
Soudun on sanottu olevan yksi rankimmista urheilulajeista. Se on helppo
uskoa, sillä soudussa koko kroppa joutuu työhön. Suurimman työn tekevät
jalat, mikä on monille yllätys. Voimakas potku vie venettä eteenpäin, kun
kädet tekevät vain loppuvedon. Hyvää
keskivartalon lihaksia ja hallintaa vaaditaan, että soutu pysyy ”paketissa”.
Paitsi monipuolista liikuntaa, soutu on
myös hyvin sosiaalista. Varsinkin kirkkoveneessä yhteistyö ja henki ratkaisevat
monesti paremmuuden. Jokaisen tulee
soutaa tahtiairon mukaan ja kunnioittaa
perämiestä. Myös kahden soutajan pienveneissä saumaton yhteistyö on tärkeää.
Puuvenesoudun ja olympialuokan soudun eroja
Puuvenesoudussa on erikokoisia veneitä: perinteisessä kirkkoveneessä on
14 soutajaa ja perämies. Pienvenesoutua
on puolestaan yksin ja kaksin soudettavat
lajit: yksinsoutu, parisoutu ja vuorosoutu. Yksinsoudussa soutajia on nimensä
mukaan yksi. Parisoudussa on kaksi
soutajaa, kun taas vuorosoudussa toinen soutaa ja toinen meloo perää pitäen.
Veneluokan alkuperäinen nimi oli

”kiinteä penkkiset puuveneet” jossa sanan mukaisesti penkki oli määritelty kiinteäksi. Sääntöä kuitenkin
alettiin kiertää 1990-luvulla ns ”viirakaudella”, jolloin penkissä ja soutajan
takamuksessa oli liukuun optimoitua
paperikoneen viiraa. Kiinteäpenkkisyys vaatimuksesta luovuttiin soutajien
toivomuksesta 2000-luvulla ja nykyään
puuveneissä on rullapenkit ja kiskot.
Pienveneen maksimi pituus kaikissa veneluokissa on 6,5m ja muoto ym.
rajoitukset löytyvät SM-säännöistä.
Toinen soutumuoto on olympialuokan
soutu, jossa vene on valmistettu yleensä
muovista tai hiilikuidusta. Olympialuokan veneet ovat pitkiä, kapeita ja kevyitä, ja niillä soudetaan yleensä radalla.
Olympialuokan veneissä soutajia on 1,
2, 4 tai 8. Lisäksi on erilliset veneluokat
sen mukaan, onko soutajalla 1 tai 2 airoa.
Tuusulassa kisataan viikonloppuna pienveneiden SM-titteleistä
Puuvenesoudussa pienveneiden kilpailumatkat vaihtelevat yhden ja 60 kilometrin välillä. SM-kilpailuja järjestetään
sprintti (1000 metriä), lyhyellä (10 km),
keskimatkalla (25-30 km) ja pitkällä
(60 km) matkalla. Nuorilla matkat ovat
puolitettuja sprinttiä lukuun ottamatta.
Tuusulanjärven SM-kisat, 27.-28.8,
ovat puisten pienveneiden SM-kilpailut. Kilpailuviikonloppuna ratkotaan
Suomen mestaruudet lyhyillä matkoilla
eli sprintillä (1000 m) ja pikamatkalla (aikuisilla 10 km / nuorilla 5 km).
Kilpailukeskus sijaitsee Tuusulanjärven eteläpäädyssä, Tuusulan kirkon
vieressä Gustavelundin ranta-alueella.

Oma soutuharrastukseni alkoi Keravalta, Nikkarin lukion soutujoukkueesta 90-luvun puolivälissä. Muutaman
vuoden taukoa lukuun ottamatta olen
noista ajoista asti harrastanut soutua.
Pääosin soutaminen on ollut minulle
monipuolinen liikuntaharrastus, mutta nyt kuvaan on astunut tavoitteellisempi ja kilpailullisempi ote. Se on
tuonut mukanaan myös sisäsoutuharjoittelun ja -kilpailut talvikaudella.
Viime vuoteen asti olin vannoutunut
kirkkoveneharrastaja, kunnes Keravan
Urheilijoiden pienvenevastaava Pentti
Soini sai houkuteltua minut parisoutuveneeseen. Kokeilu vei mennessään, kun
huomasin, miten paljon omalla panoksella pystyy vaikuttamaan menoon. Toinen,
ehkä vielä tärkeämpi seikka oli, kuinka
hyvin soutumme alkoi sujua yhteen nykyisen parini Seppo Rellmanin kanssa.
Hankimme keväällä tuliterän parisoutuveneen Sulkavalta, Puuvenepisteen
Ruud van Veeleniltä. Sijoitus on kannattanut, sillä oman veneen myötä saimme
harjoitteluumme entistä enemmän intoa
ja iloa. Punainen Maritime-veneemme
huomioitiin viimeistään tämän kesän
Sulkavan souduissa, jossa voitimme kaikkien yllätykseksi sekaparisoudun Suomen mestaruuden reittiennätysajalla.
Harjoittelemme Lahdessa Vesijärvellä ja meillä on venepaikka Messilässä.
Lahti valikoitui treenipaikaksi hyvien
vesistöjen, mutta myös sijaintinsa vuoksi. Seppo asuu Heinolassa ja minä Vantaalla, joten Lahti on puolitien valinta.
Messilästä soutamaan lähtiessä on
varaa valita, minne keulan kääntää.
Alkukesän kovat tuulet ovat pitäneet
huolta siitä, että kovia voimaharjoituksia on tullut tehtyä enemmän kuin
olisi toivonut. Vesijärven tyrskyissä
koulitaan kovia soutajia, sillä lisäksemme myös Hollolan kirkkovenejoukkue harjoittelee Messilässä. Oheis-

Elisa Aunola ja Seppo Rellman yllättivät Sulkavalla parisoudun sekasarjan reittiennätyksellä.
Kuva: Jarmo Pilli, Peltonen Ski.

palvelutkin toimivat alueella hyvin.
Talvikaudella pyrimme Sepon kanssa
harjoittelemaan yhdessä edes jonkun
verran. Suosikkiharjoituspaikkamme on
Vierumäki, jossa käymme sekä hiihtämässä että kuntosalilla. Sisäsoutuolosuhteet eivät vielä ole Vierumäellä olleet
parhaat mahdolliset, mutta tähän odotamme muutosta jo ensi talvelle. Vierumäellä on myös todella ammattitaitoiset
testauspalvelut kestävyysurheilijoille.
Talvikaudella itselleni tärkein treenimuoto on sisäsoutu eli ergosoutu. Osallistunkin lajin SM-kisoihin. Seppo puolestaan panostaa talvisin hiihtoon. Heti
kevään tullen, jäiden sulettua kiirehdimme parhaan lajin, parisoudun pariin.

Monipuolinen
Vierumäki
Vierumäen maisemissa valmentautuu
vuosittain kymmenien eri lajien urheilijoita. Vierumäki on myös maan suurin
liikunta-alan oppilaitos.

vierumaki.fi

Puuvenepiste
Finland's finest rowing boats

www.sisupartners.com

Sporttia ja sirkushuveja
Keravan Urheilijat

Vauhdikasta menoa kesän 2016
Sirkusleirillä
lolla, puujaloilla) ja akrobatia (mm.
gorillakuperkeikat, kärrynpyörät, pyramidit, pariakrobatia, trampoliinitemput).
Ensi kertaa mukana oli myös ilma-akrobatiaa, joka osoittautuikin useamman
leiriläisen suosikiksi! Ilma-akrobatiaa
pääsi kokeilemaan katosta roikkuvalla
trapetsilla ja liinalla. Huimaa touhua!
Sirkuslajien lisäksi ohjelmassa oli
myös leikkejä ja hippoja ja vapaampaa
touhuilua omien lempparisirkusvälineiden sekä köysien, renkaiden yms.
kanssa ja tietenkin päivän eräänlaiset kohokohdat - lounas ja välipala!
Teksti ja kuvat: Mirka Kasper

Koululaisten lomien alettua, kesäkuun alussa 6.6. – 10.6.2016
Keravan
Urheilijoiden
järjestämälle Sirkusleirille osallistui 23 alakouluikäistä lasta ja nuorta. Leiri järjestettiin Keravan Keskuskoululla ja
mukana oli niin leirikonkareita edellisiltä kesiltä kuin ensi kertaa mukana olevia.
Viikon aikana tutustuttiin eri sirkuslajeihin leirin Sirkustaitelijaohjaajien Jukka Juntin ja Oskari Jauhiaisen
opastuksella. Viikon aikana tutuiksi
tulivat jongleeraus (pallolla, diabololla, flower stickillä, keiloilla, renkailla,
huiveilla yms.), tasapainoilu (yksipyöräisellä, tasapainolaudalla, isolla pal-

Leiri huipentui viimeisenä leiripäivänä, perjantaina iltapäivällä, leiriläisten
Sirkusnäytökseen, jossa he pääsivät
esittelemään viikon aikana oppimiansa sirkustemppuja perheelle ja sukulaisille, sirkusmusiikin säestyksellä.

Veera (12v), Olivia (12v), Elina (11v)

• Veera ja Olivia: yhden kerran,
Elina: kaksi kertaa

• Molemmat tytöt olivat myös viime
vuonna leirillä

• Ilma-akrobatia! Se oli uutta kaikille

•

Onnistunut leiri takana tänäkin vuonna!

• Veera: tasapainovälineet (pallo,
rolabola), Elina: pariakrobatia ja yksipyöräisellä ajaminen, Olivia: yksipyöräinen ja ilma-akrobatia kankaalla

Päästetään vielä leiriläisiä
ääneen

• Veera ja Olivia: jongleeraus, Elina:
haluaisi oppia lisää ilma-akrobatiatemppuja

• Oletko ollut aiemmin Sirkusleirillä?
• Kivointa leirillä?
• Lempi sirkuslaji?
• Mitä sirkuslajia haluaisit vielä oppia?

Ellu (10v), Matilda (8v)

Uuden oppiminen ja ilma-akrobatia

• Ellu: puolivoltin tekeminen trampalla, Matilda: ilma-akrobatia
• Ellu: jongleerausta renkailla, Matilda: jongleerausta renkailla ja palloilla
Jimi (8v)
•

En ole ollut ennen

•

Ilma-akrobatia

• Ilma-akrobatia kankaalla, diabolo
ja paritrapetsi

Lauri (10v)
•

Kaksi kertaa

•

Uusien sirkuslajien kokeilu

•

Jongleerausta kolmella pallolla

• Lautasen pyörittäminen ”tikun”
päällä
• Oppia lisää lautastemppuja ja ajamaan yksipyöräisellä

Hanki
aurinkopaneelit
ja säästä
säHkölaskussa.

Ikioma piha
Tuusulaan!
Rakenna omakotiunelmasi Tuusulaan
– luonnon ja harrastusten äärelle.
Nyt myynnissä tontteja Hyrylän keskustasta ja
puutarhataajama Jokelasta.
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erikoistarjous
säHkösopimusasiakkaillemme
Ei haittaa, vaikka et pystyisi
kuluttamaan kaikkea tuottamaasi
sähköä: Me ostamme ylijäämäsähkösi samalla hinnalla, jolla sinä
ostat sähköä meiltä! Jokainen
tuottamasi kilowatti tuo
sinulle hyötyä.

www.keravanenergia.fi/energiaremppa
aurinkopaneelit, ilmalämpöpumput ja säHköautojen
latauspisteet nyt meiltä, avaimet käteen -periaatteella!
myös raHoituksella.
Toimialueemme: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Vihti, Karkkila, Sipoo,
Porvoo, Pornainen, Järvenpää, Kerava, Tuusula, Mäntsälä, Nurmijärvi, Lohja, Loppi, Hausjärvi,
Hyvinkää ja Riihimäki lähialueineen. Pidemmälle tarvittaessa sopimuksen mukaan.

Aktiivinen vapaa-aika ja toimiva arki.

Sporttia ja sirkushuveja
Keravan Urheilijat

Lisäksi yritys tulee vastaan työntekijöiden kisamatkoissa sekä ajan että kustannusten osalta. Tamminen osallistuu
myös työntekijöiden hierontakuluihin.
Tammisella ollaan aktiivisia myös
järjestämään liikkumismahdollisuuksia itse. Yritys järjestää golf-kisoja ja
useat työntekijät ovat aktiivisia pelin
harrastajia. Esimerkiksi toimitusjoh-

taja on aktiivinen golfari. Muita Tammisella suosittuja harrasteita ovat mm.
sähly, pyöräily, hiihto ja lenkkeily.
Tammisella työntekijät ovatkin keskimääräistä terveempiä sairaspoissaolojen perusteella mitattuna. Yritys haluaa
panostaa työntekijöidensä hyvinvointiin ja työssäjaksamiseen jatkossakin.

Tammisen työntekijät kokosivat joukostaan kirkkoveneellisen soutajia ja matkustivat Sulkavan soutuihin heinäkuussa. Kuvat: Tamminen.

Tamminen panostaa työpaikkaliikuntaan
Teksti: Elisa Aunola

Tamminen on vantaalainen perheyritys, jossa uskotaan hyvään lihaan ja rehelliseen ruokaan. Tammisella uskotaan myös liikunnan
voimaan henkilöstön hyvinvoinnissa.
”Työnantajamme haluaa tukea työntekijöiden liikunnallisia harrasteita
suoraan ja välillisesti. Mahdollisimman hyvä fyysinen kunto edesauttaa
työssä jaksamista. Varsinkin kun yrityksessä suoritettava työ on luonteeltaan hyvin fyysistä ja lihanleikkuu on
pääasiassa käsityötä. Fyysistä kuormittumista aiheuttavat myös käsin tehtävät nostot ja siirrot pakkausosastoilla. Seisomatyö kuormittaa niin ikään
jalkoja ja selkää”, kertoo Tammisen
markkinointipäällikkö Jari Kousa.
Työntekijöidensä fyysistä kuntoa
parantaakseen Tammisen yritysjoukkue on osallistunut Sulkavan soutuihin jo viidesti. Lähes kuudenkymmenen kilometrin soutuun ei lähdetä
takki auki, vaan joukkue harjoittelee

useamman kerran alkukesän aikana.
”Sulkavan souduista on tullut meille
traditio. Emme me sinne sijoituksia tai
tavoiteaikoja lähde hakemaan, vaan tervehenkistä yhdessäoloa. Aina on maaliin
päästy ja se on meille tärkein tavoite”,
kuvailee kokemuksiaan lihan jatkokäsittelijänä työskentelevä Timo Räisänen
Kuten monilla muillakin yritysjoukkueilla, Tammisellakin soutuporukan
kokoon saaminen on toisinaan haasteellista. Timo Räisänen on yksi Tammisen promoottoreista, jonka avulla
soutajat aina viimein saadaan kokoon.
”Moni kyllä haluaisi lähteä, mutta pohtii kovasti, uskaltaako kuitenkaan lähteä. On se vaan sen verran
kova rutistus, Räisänen myöntää.
Soututapahtuma ei kuitenkaan ole
ainoa tapa panostaa henkilöstön jaksamiseen. Yrityksellä on käytössä liikunta- ja kulttuurisetelit, joilla kukin
voi maksaa omia harrastuskulujaan.

Parasta kotimaista perintää vuodesta 1977

grillikausi
jatkuu!

Pimenevät illat, kuumana hehkuva
grilli ja kutsuvasti tirisevät herkut.
Kun etsit täydellistä grillattavaa, valitse
Tammisen 100 % suomalaiset laatulihat.
Meiltä löydät parhaat raaka-aineet
pihveihin ja burgereihin. Unohda turha
piiperrys ja keskity makuun!

TAMMISEN NAUDAN BURGERPIHVIT
GRILLAA, MAUSTA & MAISTA.

www.tehoperintä.fi
puh. 0207 280150

WWW.TAMMINEN.FI
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Katsaus Sirkusmarkkinoiden
myyntikojuihin

II Keinukallion
porrasjuoksu
Keravan kaupunki ja Keravan urheilijat järjestävät
yhteistyössä porrasjuoksukilpailun
Keinukallion urheilupuistossa 1.10.2016 klo 12.00
Sarjat:
Tytöt (alle 16v)
Pojat (alle 16v)
Naiset yleinen
Miehet yleinen
Naiset +55v
Miehet +55v
Ilmoittautumiset 27.9. klo 18.00 mennessä.
www.keravanurheilijat.ﬁ/tapahtumat

Mehiläisten hoito on luonnonmukaista. Kaj Rehnman käyttää mehiläisten rauhoittamiseen savua, joka
siirtää mehiläisten huomion pesän hoitajasta metsäpalolta varautumiseen. Kuva: Sampsa Haarasilta

Teksti: Sampsa Haarasilta

Kilpailu on maksuton!

Lähihunajaa Krapin niityiltä
Keravalainen mehiläiskasvattaja Kaj
Rehnman myy itse tuottamaansa lähihunajaa Sirkusmarkkinoilla nyt toista
kertaa. Mehiläisten hoito on hänelle
harrastus, mutta tiedoiltaan ja kokemukseltaan hän on jo ammattilainen. Kaj toteaa, että varsinaisen työn tekevät mehiläiset, hänen roolinsa on sadon jalostus.
Työntekijöiden määrällä mitattuna
Kaj onkin Keravan suurin työnantaja.
Krapin niityillä Tuusulassa on mettä keräämässä hänen kennostoihinsa
keväästä syksyyn 300 000 ahertajaa.
Talveksi pesän työntekijöiden määrä
tippuu noin 100 000 yksilöön. ”Syksyllä
kesän aikana kasvatetut muutamat
kuningattaret jättävät pesän ja vievät
mukanaan kukin kolmasosan pesän
asukkaista mukanaan uuteen kotiin.
Talveksi mehiläiset kerääntyvät pallon
muotoon ja tuottavat lämpöä niin, että
pallon sisällä lämpötila voi olla 25 astet-

ta plussanpuolella vaikka ulkolämpötila
olisi saman verran pakkasen puolella”.
Hunaja, jota Kaj myy markkinoilla,
on haastattelua tehtäessä elokuun alussa
vielä pesän kennoissa. Ennen myyntiin
laittoa Kaj linkoaa ja pakkaa hunajan.
”Tämän hunajan aromi on peräisin
omenan, apilan ja horsman kukista.
Samalla kun mehiläiset keräävät mettä, ne pölyttävät tehokkaasti kasveja ja siten parantavat muun muassa
marja- ja hedelmäsatoja”, Kaj kertoo.
Hunajan käyttökohteet ovat moninaisia. Hunajalla on myös terveysvaikutuksia. Tutkimusten mukaan
hunaja tehoaa leikki- ja kouluikäisten yskään yskänlääkettä paremmin.
Sirkusmarkkinoilla Kajn löytää
Paasikiven kadulta Hesburgerin kulmilla.

Angus-pihvilihaa texasilaistyyliin
Fafa´s Smokerystä
Skotlannista lähtöisin olevan Aberdeen-Angus-rodun liha on maailman
suosituinta pihvilihaa sen maun, mureuden ja mehukkuuden johdosta.
Angus-pihvilihasta, mutta myös possusta valmistettuja lihaherkkuja voi
maistella ja ostaa Sirkusmarkkinoilla
vantaalaisen yrittäjä Mika Matikaisen
Fafa’s Smokery Barbeque- vaunulta
joko paikalla nautittavaksi tai myös
folioon pakattuna kotiin vietäväksi.
”Suosituin tuotteemme on härän
rinta, Brisket, maku suoraan Texasista, jossa se on kansallisruoka”.
Fafa’s Smokery Barbequen tuotteiden
maun salaisuus on reseptin yksinkertaisuus: huippulaatuinen liha, suola, sipuli ja
pippuri sekä ajan kanssa valmistaminen.
”Valmistusuuni kulkee mukanamme, pihvilihan paistoaika on 20 tuntia,
lämpötila vain hiukan yli 100 astetta.
Paistohäviö on miedoista olosuhteista
huolimatta melkoinen, kilossa lihaa oleva kaikki maku tiivistyy puoleen kiloon
paistettua tuotetta. Paisto tapahtuu uu-

nissa, jonka pohjalla on hickory-lastuja
ja tammipuuta lämmön ja miedon aromikkaan savun tuottajana”, kertoo aina
iloinen ja pirteä Mika uuninsa edustalla.
Turun saaristossa sijainneen isoisän
kesäkeittiöstä nimensä saanut Fafa’s
Smokery Barbeque
on valloittanut
maullaan monet markkinat ja torit niin
talvella kuin kesällä. Angus-pihviliha on suosittua pääkaupunkiseudulla,
porsasta kysytään runsaasti kun ollaan etäämmällä pääkaupunkiseudulta.
”Porsaan liha kypsyy sentään nopeammin kuin pihvi, 7-8 tuntia riittää”, toteaa Mika ja antaa lounasvinkin
markkinaväelle: ”Brisket-palat Fafa’s
Smokery vaunusta kotiin ja siellä aterian koostamiseen lisäksi voisulalla viimeisteltyä herkullista perunamuusia”.
Mikan myyntipiste Sirkusmarkkinoilla sijaitsee maailmanpyörästä muutama askel
Paasikiven katua Keravan torin suuntaan.

Fafa`s Smokery´in kokonaisuus on hiottu vastamaan myytävää tuotetta. Mika Matikaisen lierihattu on
osa kokonaisuutta. Kuva: Sampsa Haarasilta

KERAVAN SIRKUSMARKKINAT
• Sirkusmarkkinat avoinna lauantaina 10.9. klo 9-18 ja
sunnuntaina 11.09. klo 10-16 Keravan keskustassa
• Keskustan kaduilla noin 200 markkinamyyjää, katusirkusta ja Suomen Tivoli
• Sirkusmarkkinoilla nähdään monipuolinen sirkusohjelma
sirkusparaateineen ja katutaiteilijoineen.
•

Sirkusmarkkinat järjestetään Keravalla 39. kertaa

• Keravan Urheilijat järjestänyt tapahtuman vuodesta 2005.
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Tuusulanjärveä kiertäen, kaartaen, luistellen, liukuen
Keravan Urheilijoiden puheenjohtajan tervehdys
”Nyt on rytkyä, tahtiin, yks`,
kaks`…..!”
kajahtaa korviini istuimen alle kiinnitetyistä kaiuttimista.
Komento tulee perämieheltä, joka 15
henkisen kirkkoveneen miehistöstä
parhaiten huomaa miten soutu pysyy
häntä lähinnä istuvien tahtiairojen rytmissä. Tämä herättää soutajat tarkentamaan airojensa liikettä, vene lähtee
liukuun, soutu kevenee ja hetkessä
mittari osoittaa nopeuden nousevan
kilometrillä tunnissa. ”Nyt on hyvä,
näin jatketaan!” kuuluu seuraavaksi.
Soututaitoa ja -tahtia haetaan Tuusulanjärven vaihtelevissa sääoloissa jäättömänä aikana seuramme soutujaoston
viikottaisissa harjoituksissa niin kirkkokuin pienveneillä. Samalla saamme seurata miten purjehtijat, purjelautailijat,
melojat, supparit , kalastajat, uimarit ja
monet muut maakuntajärveämme hyödyntävät tavoitteellisessa kilpa- ja kuntourheilussa ja vapaa-ajan viettopaikkana sekä järvellä että kuntien kaikille
avoimilla ranta-alueilla ja uimarannoilla.
Järven kapeimmalla kohdalla veneemme ohittaa Onnelan, missä Eino
Leino vietti aikaansa. Vastapäätä kohoaa jyrkkä Sarvikallio, jota Pekka Halonen on ikuistanut maalauksiinsa. Ateljeekotinsa Halosenniemen ohitamme
muutaman sadan aironvedon jälkeen.
Siitä hetken rutistus ja Eero Järnefeltin Suvirannan rakennukset pilkottavat
puiden lomasta ja taustalla Sibeliuksen
Ainola mäen kumpareella jyhkeiden

mäntyjen ympäröimänä. Muutaman
sata metriä vetoja ja etsin puiden katveesta muunakin kuin kovana kalamiehenä tunnetun Juhani Ahon ja Venny
Soldan-Brofeldtin Aholaa. Kulttuurin
harrastajana tuumailen miten mainitut herrat perheineen ovat aikanaan
soudelleet samoja reittejä, viihtyneet
ja viihdyttäneet vierailuilla toisiaan.
Parituntisen ja -kymppisen veden pieksemisen jälkeen polkaisen polkupyörällä pitkulaisen järven itälaitaa kotio, jolloin päivän
kuntopyrähdykseen kertyy toinen parinkympin lenkki maitse järvi kiertäen.
Kun syksy saa, lehdet putoo ja järvet jäätyy, vaihtuu aironvarsi soutulaitteen ketjukapulaan. Maisema vaihtuu
hieman verkkaammin kuin veneessä ja
tahtia voi mukauttaa oman maun muukaan. Kantavan jään ja lumen peittäessä Tuusulanjärven siirtyy ote kapulasta
sauvoihin. Taas lenkit suuntautuvat järvelle, mistä löytyy ladut ja luistelureitit.
Toteamus ”Hiihtäjät tehdään kesällä, soutajat talvella” pitää paikkansa peruskuntoharjoittelun osalta. Tämän toteuttamiseen antaa
tämän vuoden pienveneiden SM-kisojen näyttämö ympäristöineen loistavat mahdollisuudet kautta vuoden.
Peräsimessä Timo Wallenius
Keravan Urheilijat ry, puheenjohtaja

Keravan Urheilijat – Perinteikäs ja virkeä yleisseura kaikenikäisille ja tasoisille harrastajille sekä urheilijoille
Keravan Urheilijat (KeU) juhlii
vuonna 2018 sata vuotista historiaansa. KeU liikuttaa noin 800 jäsentään
sekä suurta määrää kuntoilijoita viidessä toisiaan tukevassa lajissa: hiihdossa,
painissa, soudussa, suunnistuksessa
ja yleisurheilussa. Monipuolinen lajien kirjo mahdollistaa ympärivuotisen
harrastamisen ja kilpailemisen. Keravan Urheilijoissa lapset, nuoret ja aikuiset voivat liikkua kaikilla tasoilla
kilpailumielellä tai kuntoilun kannalta.
Vuosittain järjestämme myös perinteisiä tapahtumia kuten Sirkusmarkkinat ja
Tuusulanjärven maraton. Keravan Urheilijoilla on vahvat perinteet ja osaaminen valtakunnallisten kilpailuiden
järjestelyissä, urheiluvaikuttamisessa
ja paikallisten liikuntaolosuhteiden ke-

hittämisessä. Tätä tärkeää seuratoimintaa jatkamme edelleen ”sata lasissa”.
Liikunnan riemulla!
Keravan Urheilijat panostaa lasten ja
nuorten liikkumiseen. Seuran osaavat
ja koulutetut ohjaajat liikuttavat lapsia
mm. koululaisten Liikkarikerhoissa ja
seuraleireillä sekä kesän Sirkusleirillä. Lajijaostoissa eri-ikäiset lapset ja
nuoret voivat harjoitella yhteisöllisesti sekä kehittää lajikohtaisia taitojaan
ja tätä kautta edetä harrastuksessaan
kilpailijana tai aktiiviharrastajana.
Kilpailumielellä!
Keravan Urheilijoiden edustamissa
lajeissa kilpaurheilijoilla on mahdollisuus tavoitteelliseen ja ohjattuun har-

joitteluun. KeU mahdollistaa kilpailemisen lajiensa kaikilla tasoilla ja pyrkii
mahdollisuuksiensa mukaan tukemaan
tavoitteellisesti harjoittelevia urheilijoita omalla urheilijan polullaan, joka mahdollistaa myös lajinsa huippujen kasvaa
kaikkia kannustavassa urheiluseurassa.
Kuntoilun kannalta!
Keravan Urheilijat tarjoaa mahdollisuudet monipuoliseen kuntoiluun.
Aikuisten kuntokoulujen kautta on
helppo aloittaa vaikka kokonaan uusi
harrastus. KeUn jäsenenä kuntoilijat
voivat harjoitella seuran tiloissa sekä
harjoituksissa ja saada harjoitusvinkkejä
lajivalmentajilta.
Myös
uudet
seuratoimijat erilaisissa tehtävissä
ovat aina tervetulleita reippaaseen

joukkoomme ja seura mahdollistaa
myös osallistumisen eritasoisiin seuratoimija- tai valmentajakoulutuksiin.
Liity mukaan KeU:hun
Lajitiedot ja jäseneksi liittymisohjeet
löytyvät nettisivuilta: www.keravanurheilijat.fi Jäsenmaksu vuonna 2016 on
aikuisilta 35 € ja alle 18 v. 15 €. Lisäksi
osalla jaostoista on omat toimintamaksunsa. Maksut vahvistetaan vuosittain.
Ota yhteyttä
KeUn toimisto		
Mirka Kasper
seurakoordinaattori
040-1647736, 040-8417232
keu@keravanurheilijat.fi
mirka.kasper@keravanurheilijat.fi

10.–11.9.
LAUANTAI 10.9.
klo 9–18
klo 10.15
klo 11
klo 12.30–15.30
Klo 13

klo 10–20

Markkinat
Sirkusparaati
Avajaiset Aurinkomäellä
Katusirkusta keskustassa
OpenStage Aurinkomäellä.
Lava on avoin tanssi-,
musiikki-, teatteri ja
sirkus- esityksille.
Suomen Tivoli

SUNNUNTAI 11.9.
klo 10–16
klo 11.30–14
klo 10–18

Markkinat
Katusirkusta keskustassa
Suomen Tivoli

Mukana keskustan kaduilla
 Sirkustaitelijat
 Puujalkakävelijät
 Keravan Musiikkiopiston nuoret
 yli 200 markkinamyyjää

www.sirkusmarkkinat.fi

AVAJAISET
LA 10.9. KLO 11

 jongleerausta
 akrobatiaa
 Rytmirinki ja
Keravan Musiikkiopisto

SUOMEN
TIVOLI

