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TERVETULOA
RULLAHIIHTÄMÄÄN ENSI
LAUANTAINA 27.8.!
OHS ja Tervahiihto järjestävät rullahiihtotapahtuman lauantaina 27.8.,
jolloin hiihdetään perinteisellä tyylillä Utajärveltä (55km) tai Muhokselta
(27km) Ouluun Madekoskelle.

Hiihtotapa: Perinteinen
Kilpasarjat: M 55km/N 27km
Kuntosarjat: M/N 27km ja 55km
Osallistumismaksu: 25€

Lisätietoa tästä.

Nautitko
kestävyysurheilusta?

Leiki lajeilla!

Huipputasolla ei juoksijaksi kehity hiihtämällä, eikä hiihtämällä esimerkiksi pyöräilijäksi.
Treenimotivaation näkökulmasta kuitenkin monipuolinen kestävyysliikunta voi
parhaimmillaan antaa uusia virikkeitä kohti omia tavoitteita edettäessä. Maastopyöräily on
nostanut tasaisesti suosiotaan, ja Suomessa järjestetäänkin lukuisia lajin massatapahtumia
kesän aikana. Yksi näistä tapahtumista on Rokua MTB, joka ajettiin 20.8 jo viidennen kerran
Rokuan hienoissa kangasmaastoissa. Mukana oli myös kotimaastoissaan kilpaillut
Tervahiihdon viestintätiimiinkin kuuluva hiihtäjä Jonne Seppänen.

Hei Jonne! Osallistuit taas maastopyöräkisaan Rokualla. Mikä sai sinut mukaan ?
Moi! Tosiaan, Rokua MTB järjestetään täällä kotimaastoissani Rokualla, enkä ollut vielä kertaakaan
päässyt aikaisemmin mukaan. Tänä kesänä päätin jo hyvissä ajoin varata kalenterista tämän
viikonlopun tätä uutta kisakokemusta varten. Nyt on jälleen uusi tapahtuma koettu!

Mikä sai sinut kokeilemaan maastopyöräilyä ?
Hommasin toissa kesänä maastopyörän seikkailu-urheilukisaa ja muutenkin uutta harrastusta varten.
Treenivuosia hiihdon parissa oli takana jo kohtuullisen paljon, ja maastopyöräily toi mukavan
piristysruiskeen omaan treeniohjelmaan.

Miten se tukee hiihtoharjoittelua?
Nyt on menossa jo kolmas kesä, jolloin laji löytyy omasta ohjelmastani. MTB-treenejä on keskimäärin
1-2 kertaa viikossa osana muuta harjoittelua. Pääasiallinen treenihyöty, mitä maastopyöräilyllä haen,
on jalkojen lihaskestävyyden kehittäminen. Puristava voimantuotto on hieman samankaltaista kuin
luisteluhiihdossa, joten siinä mielessä laji tuo jotain myös hiihtopuolelle.

Mikä maastopyöräilyssä on vaikeinta?
Alkuvaiheessa ajelin lähinnä metsäteitä ja helpompia polkuja, mutta vähitellen pyöränhallinta on
kilometrien myötä parantunut. Nyt uskaltaudun jo pienemmille teknisemmille poluillekin!
Alkuvaiheessa vaikeinta itselle oli pyörän hallitseminen erilaisissa maastonkohdissa. Tämäkin taito
kehittyy vain kokemuksen kautta. Vielä on paljon opittavaa!

Miltä tuntui lähteä kisaamaan uuteen lajiin?
Kokeilen mielelläni varsin matalalla kynnyksellä kaikkea uutta. Näin kestävyysurheilun suurkuluttajana
minua ei siis liiemmin tarvinnut kisahommiin houkutella! Ensimmäisen kisan ajoin viime vuonna
Syötteellä, ja nyt Rokualla oli sitten vasta elämäni toinen kisa. Näihin kisoihin oli siinä mielessä jännä
lähteä varsin ennakkoluulottomasti, koska kisakokemuksia on niin vähän. Hiihtokisoihin lähtiessä aina
tietää sen oman tason, mihin pitäisi kyetä, mutta maastopyöräilyssä tämä raja on vielä selvittämättä.
Pitää vain rohkeasti kokeilla, ja Rokualla tulikin lisää oppia takataskuun! Tuli huomattua, että
lajitreeniä tarvitsee lisää jos haluaa ajaa kovempaa! Se kuitenkin on hieno huomata, että lähes
poikkeuksetta kaikissa liikunnan massatapahtumissa vallitsee hieno kisafiilis ja kannustava ilmapiiri.
Näin oli myös Rokualla!

Mitä vinkkejä annat ensi talven Tervahiihtoon tähtääville?
Kokeilkaa rohkeasti eri treenimuotoja! Vaikka riittävät treenikilometrit talvella hiihtämällä ovatkin
Tervahiihtoon ja muihinkin massahiihtoihin lähtiessä tärkeitä, kesällä harjoittelu voi olla erittäinkin
monipuolista. Vanhan sanonnan mukaan sydän ei tiedä mitä teet, joten peruskuntoa on mahdollista
kohottaa eri liikuntalajien parissa! Esimerkiksi sauvakävely, juoksu, pyöräily tiellä ja maastossa,
lihaskuntoharjoittelu ja vaikka uinti ovat hyviä vaihtoehtoja talven hiihtokoitoksiin valmistautuessa .
Oman mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen antaa uusia ärsykkeitä keholle, ja se saattaa antaa
myös uusia virikkeitä treenaamiseen henkiselläkin puolella. Tärkeintä on kuitenkin tehdä sitä mistä
nauttii, ja antaa mennä vaan!

Kiitos Jonne ja menestystä tulevaan hiihtokauteen!

Rokua MTB:n
kisakokemuksesta voit
lukea lisää Jonnen
blogista:

Train! Eat! Sleep! Repeat!
– Rokkia unohtamatta!

Greta ja Joel
Meidän kesä alkoi muutolla Vuokatista Kuopioon. Ehdimme asua Vuokatissa useamman vuoden, sillä
me molemmat kävimme Sotkamon urheilulukion sekä Joel kävi myös urheiluhierojan opintoja.
Aluksi muutto uudelle paikkakunnalle tuntui haikealta, mutta totesimme nopeasti, että myös Kuopiossa
on loistavat harjoitusmahdollisuudet. Alkukesä kului Kuopioon ja eri harjoituspaikkoihin tutustuessa ja
sopivat rullahiihto-, juoksu- sekä pyöräilyreitit löytyivätkin nopeasti paikallisten hiihtohirmujen
avustuksella.
Kesän aikana kävimme molemmat vain yhdellä leirillä, koska halusimme mahdollisimman paljon
hyödyntää uuden kotipaikkakuntamme harjoitusmahdollisuuksia, sekä tietenkin nauttia uudesta
kodistamme.
Joelin leiri suuntautui Syötteen maisemiin OHS Tehotiimin leirille. Ohjelmassa oli kovia harjoituksia Iso- ja
Pikku-Syötteen nousuja hyödyntäen, sekä myös rauhallisia peruskestävyyslenkkejä.

Greta puolestaan suuntasi Vuokattiin
valmentajansa Markus Järvenpään valvovan
silmän alle. Leiri sisälsi erilaisia
tehoharjoituksia, mutta myös tunteja kertyi
sopivasti. Kovien leirien jälkeen
suuntasimme kotikonnuillemme Ouluun
juhannuksen viettoon.
Heinäkuu kului lähinnä näin: Train! Eat!
Sleep! Repeat! Tähän teki poikkeuksen
Pyhäjärvellä järjestetty rullahiihtokisa, josta
tuloksena Joelille sija kuusi ja Gretalle
pronssia. Toisen poikeuksen heinäkuuhun
teki kuun loppupuolella järjestetty
KuopioRock, jossa saimme nähdä savolaista
festarielämää sekä kotimaisia
huippuartisteja.

Pyhäjärveltä
tuli pronssia
Gretalle ja
6. sija Joelille

Greta ja Joel
Elokuun alku on sisältänyt yhteistreenejä
hiihtokavereiden kanssa ja vastapainoksi
urheilulle kävimme myös mustikassa, sekä
paikallisristeilyllä Kallaveden kauniissa
maisemissa.
Elokuun toisella viikolla Joelin arki muuttui,
kun palomiehen opinnot alkoivat Kuopion
Pelastusopistossa, kun taas Greta jatkaa
täysipainoista urheilijan elämää vielä vajaan
kuukauden verran, kunnes farmasian
opinnot alkavat Itä-Suomen Yliopistossa.
Loppukesän ja syksyn aikana meillä on
tarkoituksena käydä erilaisia kisoja ja
testejä, kuten Kempeleen maantiekymppi,
Rullatervahiihto, Kuopion Trail-cup sekä
Greta käy myös joitakin ampumajuoksukisoja. Kisat toimivat hyvinä
tehoharjoituksina ja samalla mittarina, että
missä mennään.
Syksymme koostuu opiskelun ja urheilun
tasapainottelusta. Viime syksynä teimme
kaksi treenimatkaa, Otepäähän ja
Ramsauhun. Tänä syksynä
tarkoituksenamme on suunnata jonnekin
etelän lämpöön!

Tervahiihto-blogin
lukijoille toivomme
hyvää loppukesää ja
alkavaa syksyä!

T. Joel ja Greta

Maijan ja Janin
matkablogi
Tervahiihdon johtaja Jani Oravamäki
ja Tervatar Maija Oravamäki
toteuttivat kuluneena kesänä
unelmansa pitkästä
ulkomaanmatkasta, jossa
yhdistyisivät urheilu, ystävät, ja
luonnonkauniit maisemat.
Maija ja Jani kertovat meille reissun
kohokohdat ja jakavat upeita
reissukuvia ja tarinaa siitä, miten
reissu lopulta sujui.
Kesä-heinäkuussa 2015 meillä oli
haaveena toteuttaa pitkäaikainen
unelma usean viikon lomasta
ulkomailla. Pohdintojen jälkeen
valitsimme Fuengirolan Espanjassa
ensimmäiseksi lomakohteeksi, koska
voisimme majoittua edullisesti Janin
siskon asunnossa.
Ostimme saman tien menolennot
Oulusta Malagaan. Syyskuussa
valitsimme Pyreneet loman
jälkimmäisen puoliskon kohteeksi.
Tähän liittyi vanhoja muistoja, sillä
kesällä 2014 eräs seikkailukisa
keskeytyi juuri Pyreneiden juurelle.
Päätin silloin, että palaan vielä.
Niinpä ostimme paluulennot välille
Barcelona-Oulu.

Koko juttu on luettavissa blogistamme:
http://www.matkallatervahiihtoon.fi

Valmistelut etenivät näin
Lokakuu 2015: Majoituksen varaaminen Pyreneiltä Andorrasta, El Tarterista. Kartan
mukaan hyviä pyöräily- ja vaellusreittejä sekä uimahalli ja kuntosali lähistöllä. Korkeus
n. 1700 metriä meren pinnan yläpuolella ja upea luonto ympärillä. Edullinen.

Marraskuu 2015: Vuokra-auton varaaminen loman toiselle puoliskolle. Tarpeeksi iso,
jotta pyörät sekä Sanna (liittyy mukaan Barcelonassa) mahtuvat kyytiin. Nouto
Malagasta, palautus Barcelonaan.

Joulukuu 2015 : Saimme tiedon siitä, että 2016 Tour de France menee aivan
majapaikkamme vierestä. Jee, mikä sattuma!

Vuoden 2016 alussa ostimme pyöränkuljetuslaukut ja aloimme suunnittelemaan
tulevia retkikohteita tarkemmin. Nyt alkoi olla ilmassa jo ihanaa loman odottelua!

Suvivirren jälkeen kaikki oli siis valmiina, kun suuntasimme Janin kanssa kohti
Fuengirolaa. Siellä meitä odotti aurinkoinen ja lämmin (kuuma!) sää. Uiminen ilman
märkäpukua meressä oli mahdollista ja pyöräretkille tuli varata paljon nestettä ja
aurinkorasvaa mukaan.

Maijan ja Janin
matkablogi
Ensimmäiseksi matkakohteeksemme valikoitui korkealle Serranía de Rondan
vuoristoon, rotkon reunalle rakennettu Ronda. Varasin edullisen majoituksen
vanhasta kaupungista ja pakkasimme pieniin selkäreppuihin vain välttämättömimmät
tavarat. Lähdimme matkaan varhain aamulla, jotta ehtisimme tutustua kaupunkiin
perille päästyämme. Yhteen suuntaan matkaa kertyi 90 kilometriä ja kokonaisnousua
2000m.
Matkan aikana pysähdyimme useasti täydentämään juomapulloja matkan varrella
sijaitsevista kylistä. Ei ihme, että juoma maittoi. Perille päästyämme kuulimme, että
lämpötila oli paikoin yli 40 astetta! Seuraavana päivänä kotimatkalla tuntuikin välillä,
että olisimme ajaneet saunassa. :)

Retkestä palauduttuamme aloimme jo suunnitella uutta, Gordobaan suuntautuvaa
reissua. Ajoimme Gordobaan pienellä vuokra-autolla läpi valtavan laakson, joka oli
täynnä oliiviviljelmiä. Majapaikkamme Santa Maria del Trabajo sijaitsi viehättävässä
pienessä kylästä, Serro Murianossa.

Kielimuurista huolimatta olin
onnistunut ilmoittamaan meidät
triathlonkisaan. Järjestäjiä mahtoi
naurattaa kysymykseni märkäpuvun
tarpeellisuudesta. Kisan aikana
lämpötila oli koko ajan yli 30 astetta ja
vesi kuin linnun maitoa. Olimme
kuitenkin jo tottuneet kuumuuteen ja
kisa sujui kummankin osalta hyvin.

”Täällä
olisimme
mielellämme
juosseet
useampanakin
päivänä!”
-Maija

Reilu kaksi viikkoa Fuengirolassa vietettyämme oli aika aloittaa kolme päivää kestävä
matka kohti Pyreneitä. Espanjalaiselta seikkailukaveriltani sain vinkkejä, missä kannattaisi
yöpyä matkan aikana. Ensimmäinen kohteemme, Gabo de Gata-Níjarin luonnonpuisto,
jäikin ehkä mieleeni koko lomareissun huikasevimpana paikkana.

Maijan ja Janin
matkablogi
Kolmantena matkapäivänä ajoimme
Alforjaan, joka sijaitsee lähellä Tarragonaa.
Alforjassa vietimme Suomen
juhannusaattoa Kai ja Katri Langelin
idyllisellä maalaismökillä lenkkeillen,
ruokaillen ja tietenkin saunoen. Myös
Maijan juoksijaystävä Sanna Kullberg
(vuoden 2015 Matkalla Tervahiihtoon
valmennettava) saapui Barcelonan kautta
Alforjaan.

Hiihtäjien
kohtauspaikka

SportTestin Marko Karppi
testaa sekä Oulun Kärppiä että
tulevia Matkalla Tervahiihtoon
valmennettavia. Kuvassa Kai
Suikkanen ja testissä Saku
Mäenalanen.

Ex-Kärppäkapteeni
Sakke Palsola
harjoitteli Prahan
lomalla Eijansa kanssa
Tervahiihtoon 2017
tekemällä mäkitreeniä.

Tervahiihdon viestintävastaava Päivi
Lohikoski nautti kesästä uiden,
maastopyöräillen, juosten sekä
tarpoen hillasuolla. Hillaa kertyi
pakastimeen 23kg. Päivi suosittelee
kestävyysurheilua tietotyöläisille ja
luoville aloille, koska pitkillä
lenkeillä syntyy ideoita, stressi
poistuu ja samalla tapahtuu
oppimista.

Jouko ”Jokke” Kaarteenaho oli kesällä NUTS
Karhunkierros ja - Pallas tapahtumien
tuotannossa sekä monen muun PohjoisSuomen kestävyysurheilutapahtuman
takana. Tervahiihdossa 2017 Jokke toimii
stadionpäällikkönä.

Kuva:
L.Seppänen

Maija voitti N40 sarjan Kööpenhaminan IronMan –
triathlonkisassa ja Anu teki oman ennätyksen. Voitollaan Maija
lunasti lipun Hawaijin kovatasoiseen IronManiin lokakuussa.
Taikomon käsillä kävelevä
supervahva pt Riikka pursuaa
energiaa. Yhdessä Saken ex ravintovalmentaja Katan ja
kahden muun liikunnan
ammattilaisen kanssa heillä on
upouudella remontoidulla Hyvän
Olon Taikomolla oma
kuntosaliyritys, jonne he
toivottivat tervetulleiksi myös
Tervahiihtäjät!

”Voimaa ja kestävyyttä vuorilta! – kuvailivat Matkalla Tervahiihtoon
valmentajat Anu ja Lasse kesän tähtihetkiä. Anu näytti voimansa
upeasti Kööpenhaminan IronManilla 21.8.!

Swix Suomen Aki
Tuovisen kesä on
sujunut pitkälti työn
touhussa ensi talven
tohinoita
valmistellessa. Aikaa on
kuitenkin riittänyt myös
omasta kunnosta
huolehtimiseen ja
urheilutapahtumisen
selostamiseen. Hänen
ääntään kuultiin myös
Raatin Stadionilla
Kalevan Kisoissa.

Kauden 2015 Matkalla
Tervahiihtoon
-valmennettava, juoksun
supernainen Sanna Kullberg
vietti kesän mm. juosten ja
pyöräillen kotimaassa ja
ulkomailla.
Sanna tutustui mm.
Barcelonan turistikohteisiin
lenkkeillen.

Kusti Kittilä voitti Syöte MTB:n
120km matkan mahtavalla ennätysajalla
6h2min. Mies on sekä kestävä että nopea
kuski.

Likkojen Lenkki
juostiin Oulussa
13.8. ja siellä
Tervahiihtoa
esittelivät Juhani
Jämsä, Mikkosen
Pena ja uusi sometiimin vahvistus
lukiolainen
liikunnallinen Jenni
Tihinen, joka on
myös Tervahiihdon
kuningasmatkan
hiihtäjä!

Onko teillä mojoa?
Juttusarja motivaatiosta
Motivaatio on alun perin johdettu
latinankielen sanasta ”movere”, joka
tarkoittaa liikkumista. Motivaatio määrää,
mihin henkilö suuntaa resurssinsa ja millä
aktiivisuudella, intensiteetillä ja kuinka
ahkerasti yksilö toimii.
Kesän blogisarjassa esittelimme
Tervahiihtäjiä, jotka kertovat siitä mikä heitä
motivoi. Saamme myös vinkkejä siihen, mikä
auttaa, kun motivaatio on hukassa.

Vapaus, rakkaus lajiin ja tavoitteet ovat
meille molemmille tärkeitä
motivaattoreita!
Kestävyysurheilua
intohimoisesti
harrastava
pari Ritva Heikkala ja Markus Ronkainen ovat aina
liikkuneet monipuolisesti ja hiihtäneet monen
suomalaisen tapaan lapsesta saakka, mutta
kilpailumielessä hiihtäminen on tullut kuvaan vasta
aivan äsken. Ritvalle Tervahiihdon 70km voitto
perinteisellä tyylillä yleisessä sarjassa 12.3.2016 antoi
motivaatiota
tavoitteelliseen
harjoitteluun
kilpailumielessä. Lue lisää Ritvasta ja Markuksesta
tästä.

Hiihto on mukavaa, kun panostetaan
urheiluvälineisiin, ollaan itse esimerkkinä ja
opetetaan lapsi pienestä pitäen liikkumaan
säännöllisesti. Välineisiin panostus on tärkeää,
etenkin kun on hiihdosta kyse. Lue lisää tästä.

Ex-Kärppäkapteeni Sakke Palsola aloitti kesällä
2015 kestävyysharjoittelun lähes nollilta
ylipainoisena
ja
vailla
kunnollisten
hiihtoteknikkojen hallintaa. Maija Oravamäen
ammattitaitoisessa valmennuksessa Sakke oppi
kestävällä pohjalla olevan harjoittelun
perusteet. Samalla liikunnasta tuli uudelleen
osa sekä Saken että Eija-vaimon arkea ja juhlaa.
Lue lisää tästä.
Hyvä olo, hoikistuva olemus ja Tervahiihto
25.2.2017 puskevat lähtemään lenkille!

Matkalla Tervahiihtoon -blogissa tuomme esille kestävyysurheilun iloa ja
elämyksellisyyttä, mutta teemme myös tunnetuksi Tervahiihtäjiä, jotka ovat
sekä kilpaurheilijoita että kuntoilijoita. Tähän haastatteluun saimme kovan
tekijän OHS:n kilpahiihtäjien ryhmästä eli Heli Heiskasen, joka hiihtää ensi
kaudella italialaisessa Team Robinson Pet Shop Trainerissa.

Maratonhiihtäjä

Heli Heiskanen
Kertoisitko meille kuka olet ja mistä tulet?
Olen kajaanilaissyntyinen, nykyisin Posiolla asuva maastohiihtäjä. Lapsuuteni ja nuoruuteni
olen viettänyt Kuusamossa ja isäni esimerkkiä seuraten innostuin maastohiihdosta siinä
määrin, että laduilla tulee edelleen vietettyä hetki jos toinenkin. Nykyisin edustan Oulun
Hiihtoseuraa, mutta historiasta löytyy edustusvuosia niin Kouvolan Hiihtoseurasta kuin
Kuusamon Erä-Veikoista. Ammatiltani olen opettaja.

Oletko hiihtänyt
tai aiotko hiihtää
Tervahiihdossa?
Olen hiihtänyt
Tervahiihdossa useamman
kerran. Lukumääriä tosin ei
kannata kysyä – olen huono
pitämään kirjaa niistä.
Tulevaisuudessa varmasti
osallistun Tervahiihtoon, jos
kisat sattuvat sopimaan
aikatauluihini.

www.heliheiskanen.net

Minkälainen hiihtäjä olet ja
minkälaiselta tuleva talvesi näyttää?
Olen suht monipuolinen hiihtäjä. Suurta eroa perinteisen
ja vapaan hiihtotavan välillä minulla ei ole ja molemmat
tyylit ovat minulle mielekkäitä. Hiihdän kisamatkoja
sprintistä maratonmatkoihin, mutta eniten kehitettävää
minulla on sprintin puolella.

Miten harjoittelet kesällä?
Kesän harjoitteluni on
monipuolista ja koko kehoa
kuormittavaa. Perinteisten
hiihtäjien harjoitustapojen
(rullahiihto, sauvarinne, juoksu,
voimaharjoitus yms.) lisäksi
pyöräilen ja uin avovesiuintia.
Treenien lisäksi teen kotona
ympärivuotisesti erilaisia voimaja taitoharjoitteita säännöllisen
epäsäännöllisesti. Tällaisia
harjoitteita ovat mm. Bosupallolla tehtävät tasapainohypyt
ja lantionhallinnan harjoitteet
sekä TRX-harjoitteet.

Jos et olisi hiihtäjä, mikä olisi lajisi?
Todennäköisesti olisin juoksija. Kestävyysurheilu on aina
ollut mielekästä.

Miten lataat akkusi parhaiten?
Rentoudun parhaiten nukkumalla pitkään ja nauttimalla
luonnon rauhallisuudesta. Kaunis luonto ja hiljaisuus siinä on kaikki tarvittava.

Kuka tai ketkä ovat eniten vaikuttaneet uraasi?
Heitä on useita enkä varmasti muista edes mainita jokaista. Isälläni (Seppo Heiskanen) on
varmasti suurin rooli siinä, miksi ylipäätään aloitin harrastamisen.
Ensimmäisen valmentajani, Kauko Määtän, valmennuksessa opin harjoittelemaan kovaa ja
sinnikkäästi. Uskon että Kaukon kanssa luotu harjoituspohja on yksi vahvimmista pilareista myös
nykyhiihdossani.
Opiskellessani Oulun yliopistossa Raimo ja Mika Kontio huolehtivat suksistani ja opettivat myös
minulle suksenhuoltoa. Ilman heidän apuaan moni treeni ja kisa olisi vaikeutunut
keliolosuhteiden vuoksi.
Nykyisen valmentajani, Veikko Anttosen roolia ja vaikutuksia hiihtouraani ei sovi väheksyä.
Parhaimmat hiihtosuoritukset olen tehnyt hänen opeillaan. Yhteistyötä olemme tehneet kesästä
2007 alkaen.
Tietysti suuri rooli hiihtourallani on aviopuolisollani, Esa Mursulla. Esan ja hänen vanhempiensa
ansioista olen pystynyt satsaamaan vuosi toisensa jälkeen hiihtoon tietäen heidän tukevan täysin
valintojani. Esan rooli hyvänä harjoituskaverina on korostunut vuosi vuodelta.

Heli Heiskanen
Mikä sinua motivoi kilpahiihdossa?
Itsensä kehittäminen. Kehitysaskeleet ruokkivat ja innostavat treenaamaan entistä
paremmin. Tietysti liikunnan tuoma hyvä olo ja ystävyyssuhteet ovat myös tärkeitä.

Miten motivoisit lapsia aloittamaan hiihtoharrastuksen?
Viemällä heitä monipuolisiin harrastuksiin, joissa on paljon kavereita. Kavereiden
rooli etenkin pienillä harrastuksen jatkuvuuden kannalta on suuri. Ja lasten kanssa
ehkä tärkeintä on luoda harjoitteet leikin ja hauskuuden kautta.

Kiitos haastattelusta ja tsemppiä tulevaan syksyyn!

Tarjoamme kokonaisvaltaisia tavoitteellisia valmennuksia
sekä
tekniikkavalmennusta
kuntoilijoille
ja
kilpakuntoilijoille. Myös
kokonaan uudet hiihdon
harrastajat ovat tervetulleita!
Valmennukset
tapahtuvat
ryhmissä
innostavassa
ilmapiirissä, mutta kuitenkin yksilölliset tarpeet
huomioiden. Järjestämme
lisäpalveluina myös
yksilövalmennusta, kuntotestejä sekä leirejä PikkuSyötteellä ja Vuokatissa. Hiihtokauden päättää
ikimuistoiset päättäjäisjuhlat.

”Liike on lääkettä, joka tuo hyvää oloa ja jaksamista!”
Olen valmentaja, äiti ja elämäntapaliikkuja. Koulutukseltani olen monipuolinen liikunnan ammattilainen,
jolla on mm. Trainer4You -personal trainerin tutkinto Minulla hiihtovalmentajan 2-tason tutkinto ja olen
myös ravintovalmentaja. Pitkän valmennuskokemuksen ansiosta pystyn tukemaan sinua tavoitteessasi,
oletpa sitten aloitteleva elämänmuutoksesta vasta haaveileva, tai tavoitteellinen kilpaurheilija.
Motivoin, rohkaisen ja kannustan ja samalla saat koko osaamiseni käyttöösi. Minulla on laaja-alainen
osaaminen painonhallinnasta, kestävyysliikunnasta ja urheilusta. Oma taustani on monipuolinen ja
sisältää maasto- ja ampumahiihtoa, suunnistusta, seikkailu-urheilua sekä triathlonia, joka on nykyisin
päälajini.

Valmennus
alkaa
7.9.klo 18
Oulun
Edenissä.

Anu Junnila

040 593 9330
pt.anujunnila@gmail.com

Jaa suosikki kesätreenikuvasi
Tervahiihdon seinällä ja voita vapaa
pääsy Taikomon kuntosalille ja
ryhmäliikuntatunneille!

Tapahtumaraportti
Kirjoittaja Seppo Mäkinen, Free Adventure Ry
Terva TrailRun on polkujuoksutapahtuma Oulun Sankivaarasta Rokualle. Juoksureitti
mukailee Tervareittiä, joka kulkee halki paikallisten erämaiden, soiden ja Oulujoen
rantamaisemien päättyen Rokauan vaaroille. Matkoja on kolme: 100, 60 ja 32 km. Kaikki
radat päättyvät Rokualle ja vastaavasti lähdöt ovat eri paikoissa matkojen mukaan.
Sankivaarasta startataan 100 km:lle, Montan Active Campingiltä 60 km:lle ja Utajärveltä
32 km:lle.
Tapahtuman idea lähti Samuel Vaneeckhoutin ja Geopark Challangea järjestäneen Seppo Mäkisen
yhteistyönä. Polkujuoksu on tullut viime vuosina suosituiksi ja meillä on käytettävissä upea reitti
Tervareitistöä pitkin Oulusta Rokualle. Alueella on muitakin ”Terva”-tapahtumia, joiden oheen
polkujuoksu sopi hyvin. Seikkailuseura Free Adventure hoiti käytännön järjestelyt, joihin saatiin apua ja
tukea Rokuan Hovilta, Geoparkilta, alueen kunnilta sekä ulkoiluvarusteliike Shelbyltä.
Ensimmäinen Terva TrailRun kisattiin 6.8. Ilmoittautuneita oli 30, joista valtaosa juoksi 32 km reitin.
100 km:lle uskaltautui neljä juoksijaa. Kisassa käytettiin Livelox-seurantajärjestelmää, joten kilpailua
voitiin seurata reaaliajassa netissä. Reitit ja kisan käänteet ovat nähtävillä kisan jälkeen Liveloxpalvelussa.
Sataselle kovinta vauhtia piti alusta alkaen Marko Vapa, jonka vauhdissa joutui järjestelykoneistokin
lujille, jotta ehti rakentaa juoma-asemat ajoissa Markon kiiruhtaessa ennakoitua nopeampaa vauhtia.
Marko kellotti ajan 10:20 100 km matkalle ja otti reilun voiton lisäksi nimiinsä reittiennätyksen.
Ainoastaan yksi kilpailija joutui keskeyttämään kipeytyneen polven vuoksi. Muut satasen selvittäneet
ansaitsevat syvän kumarruksen ja hatun noston: ”kuninkuusmatkan” juokseminen maaliin saakka on
kova suoritus.

60 km:lle lähti kaksi juoksijaa: Ulla Silventoinen sekä Mika Kauppinen.
Molemmat selvittivät reitin kunnialla hieman yli 7 tunnin ajalla. Kauppinen
kirjasi nimiinsä 60 km reitin ennätyksen: 7:10 ja Ulla Silventoinen naisten
ennätyksen 7:47.
32 km starttasi Utajärven urheilukentältä. Tässä lähdössä oli tunnelmaa
suurimman osanottajamäärän vuoksi. Opaspyörän perässä lähdettiin tiiviinä
rykelmänä ensin kylän läpi Tervareitille, josta matka jatkui vapaata vauhtia
pitkin Tervareittiä. Kajaanintien ylitykseen Utaselle joukko oli jo revennyt
hieman ja lopullinen voittaja Heikki Ojantakanen oli ottanut johdon. Reitti eteni
tästä Ahmaksen kankaiden läpi Ahmaksen perinnekylään ja sieltä Rokuan
vaaroille päättyen Rokuan Hovin korkeimman mäen päälle. Ojantakanen piti
pintansa loppuun saakka ja ohitti viimeisellä osuudella myös 100 km voittaneen
tässä vaiheessa jo hieman uupuneen Marko Vavan. Ojantakanen kellotti Rokua
Hoville ajan 2:58. Naisista ripeimmin juoksi Heidi Ruotsalainen 3:39.

Kisa järjestetään ensi vuonna uudelleen. Päivämäärä pyritään sovittamaan siten, että
mahdollisimman moni pääsee mukaan kokeilemaan polkujuoksun ”taikaa”. Pitkien
matkojen juokseminen ja reitin selvittäminen luonnossa, kauniissa ja haastavissa
maastoissa antavat hienon kokemuksen. Jo pelkkä maalin saavuttaminen on upea
kokemus ilman kilpailullisia tavoitteita. Ne, jotka haluavat ottaa haasteen vastaan
reittiennätysten suhteen: tervetuloa kokeilemaan. Ennätykset on tehty rikottaviksi!

Seppo Mäkinen, Free Adventure Ry

