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Agnico Eagle Finland: Kultakaivos 
panostaa yhteisön hyvinvointiin 

 

 
  
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus – ja tämä tulevaisuus on panostamisen arvoinen asia Euroopan suurinta 
kultakaivosta operoivalle Agnico Eagle Finlandille. Se on yksi tärkeimmistä syistä, joka saa kaivosyhtiön tukemaan 
useita Kittilän urheiluseuroja joka vuosi. 
  
Levi Ski Clubin yhdelle päätukijalle, Agnico Eaglelle Finlandille, on tärkeää tukea ja tehdä yhteistyötä paikallisen 
yhteisön kanssa. Kaivosyhtiö haluaa olla mukana paikallisen yhteisön elämässä. Kittilässä yhteistyön 
painopisteenä ovat erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointi, liikunta- ja kulttuuritoiminta, koulutus sekä erilaiset 
tapahtumat. 

Urheilusta kulttuuriin, tapahtumista terveydenhuoltoon 

Kaivosyhtiö Agnico Eagle Finlandin panostukset paikallisen yhteisön toimintaan eivät rajoitu pelkästään 
urheiluseurojen tukemiseen. Yhtiö pyrkii työllistämään paikallista väestöä sekä ostamaan paikallisesti 
mahdollisimman suuren osan tarvitsemistaan tavaroista ja palveluista. 
  
Koronapandemian alkuvaiheessa Agnico Eagle Finland oli mukana myös Lapin sairaanhoitopiirin tutkimuksessa, 
jossa selvitettiin viruksen leviämistä lappilaisessa väestössä. Yli 80 % yhtiön työntekijöistä testattiin tutkimusta 
varten. 



 

 
  
Terveys- ja turvallisuusasiat ovatkin tärkeitä, ja esimerkiksi Meksikossa yhtiö on tukenut paikallista 
terveydenhuoltojärjestelmää. Koska Suomessa on laadukas julkinen terveydenhuolto, keskitetään tukitoimet 
Lapissa isolta osin nuorten ja lasten hyvinvoinnin ja harrastustoiminnan tukemiseen. 
  
Urheilun ja kulttuurin lisäksi nyt korona-aikana Agnico Eagle Finland  tukee myös paikallisia yrityksiä kestävän 
kehityksen saralla. Kaivosyhtiö avustaa rahallisesti Kittilän ja Levin alueen yrityksiä, jotka hakevat toiminnalleen 
ympäristösertifikaatteja. 

Urheilua Kittilästä Meksikoon 

Kittilä ei ole ainoa paikkakunta, jossa kanadalainen kaivosyhtiö Agnico Eagle tukee paikallisyhteisöä. Yhtiöllä on 
toimintaa Suomen lisäksi Kanadassa, Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Ruotsissa. Joissakin kohteissa yhtiö panostaa 
myös alueen infrastruktuuriin. Esimerkiksi pohjoisessa Kanadassa kaivokset ovat pitkien tiettömien taipaleiden 
takana, jopa lentokenttä on pitänyt rakentaa alueelle. 
  
Muiden yhtiön kaivosten läheisyydessä ei ole Levin kaltaisia laskettelukeskuksia, vaikkakin talviolosuhteet ovat 
Kanadassa samankaltaiset kuin Kittilässä. Kanadassa yhtiö tukee muita talvilajeja. 
 

Hyvinvoivat nuoret rakentavat tulevaisuuden 

Agnico Eagle Finlandin ja muiden yhteistyökumppaneiden tuella paikalliset lapset ja nuoret saavat harrastaa 
alppihiihtoa Levi Ski Clubissa. Kaivosyhtiö on yksi hiihtoseuran suurimmista tukijoista. Yhtiön mukaan perheiden 
hyvinvointi on olennaista työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta. Siksi yhtiö haluaakin panostaa nimenomaan 
lasten ja nuorten hyvinvointiin – se auttaa yhteisöä kasvamaan vahvaksi ja onnelliseksi. 
 



 
  
Perhe onkin yksi Agnico Eaglen viidestä arvosta, jotka ohjaavat sen toimintaa. Muut arvot ovat kunnioitus, 
vastuu, tasa-arvo ja luottamus. 
  
Levi Ski Club kiittää Agnico Eagle Finlandia pitkäaikaisesta tuesta – sen avulla paikallisille lapsille ja nuorille 
voidaan tarjota laadukkaita ja mukaansatempaavia alppihiihdon harrastusmahdollisuuksia ja opetusta 
kotitunturissa Levillä. 
 


