
TUKEE SEURAMME TOIMINTAA 

 

Valmennusmaksut kohtuullisina, osaavat 

tekijät ohjaajina  

Kahdeksan vuotta Levi Ski Clubin puheenjoh-

tajana toiminut, nyt pestistä vetäytynyt Johan-

na Erkkilä ymmärtää tukijoiden merkityksen 

seuran toiminnalle ja uskoo, että kaikki seuras-

sa mukana olevat osaavat arvostaa sitä. Jo-

hanna sanoo, että pitkäjänteisten yhteistyö-

kumppanien merkitys on korostunut entises-

tään parina viime vuonna, kun koronapande-

mia teki sekä seuran että yritysten toiminnan 

ennustettavuuden vaikeammaksi. Näissä tilan-

teissa tieto pitkäjännitteisestä tuesta antaa 

pohjan toiminnan suunnittelulle.  

- Agnico Eagle on aina innolla mukana ja ilahduttavan avoin 

myös uusille yhteistyömuodoille, joita meidän on täytynyt kehit-

tää muuttuvan maailman vuoksi. Kun luovuimme Levi Ski News -

lehdestä ja veimme näkyvyyden digitaaliseen maailmaan, elim-

me jännittäviä aikoja sen suhteen, miten yhteistyökumppanit sii-

hen suhtautuvat, Johanna muistelee.   

- Sekin otettiin Agnicolla positiivisesti vastaan. Siellä nähdään 

yleensäkin uudet ideat ja muuttuvat tilanteet mahdollisuuksina. 

Uusi tapa onkin osoittautunut toimivaksi, ja yhteistyökumppanit 

ovat siihen tyytyväisiä. Luottamus, tahto ymmärtää sekä selittää 

asiat kunnolla, auttoivat tässäkin tilanteessa. 

 

Robert 

Uskolliset yhteistyökumppanit kehityksen tur-

vaajina 

Seurallamme on useita uskollisia tukijoita, mikä on 

toimintamme kannalta välttämätöntä. Kun voimme 

luottaa, että saamme tukea toiminnallemme tule-

vinakin vuosina, voimme suunnitella sitä eteenpäin, 

jolloin siitä tulee pitkäjänteistä ja kehittyvää. Agnico 

Eagle Finlandin kanssa olemme tehneet vuosia yh-

teistyötä, ja koska molemmat näkevät seuramme 

merkityksen samalla tavalla, yhteistyö on vaivatonta 

ja motivoivaa. 

Jatkuu >>> 

Levi Ski Clubissa on tällä hetkellä hyvä pöhinä. 

Levi Ski Club järjestää kilpailuja ja myös muita Leville matkailijoita 

tuovia tapahtumia. Niinpä seuran toiminnasta on selkeä etu myös 

alueen matkailuyrityksille.  



 

Teksti: Arctic Angle Oy 
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       Hylsy Productions 

- Seuramme toiminnan tukijat mahdollistavat 

valmennusmaksujen pitämisen kohtuullisina. 

Ryhmäkoot ovat täällä pienempiä kuin kaupun-

geissa, joten maksujen korotuksiin olisi kova 

paine ilman ulkopuolista tukea. Nyt pystymme 

maksamaan paikallisille ohjaajille korvauksen 

heidän tekemästään arvokkaasta työstä. 

Näkyvyyttä positiivisessa ja aktiivisessa 

ympäristössä 

Seuran yhteistyökumppanuudet mahdollistavat 

myös useiden koko aluetta hyödyttävien tapah-

tumien järjestämisen, joten seuran tukivaroilla 

on merkitystä myös matkailualueelle. Agnico 

Eagle tukee paikallisen alppikoulun kautta myös juniorien polkua yläasteelta lukion loppuun saakka. Se on ollut 

myös rahoittamassa  urheilukenttää, liikuntahallia, jäähallia ja jalkapallokenttää, jotka ovat rinteiden lisäksi tärkeitä 

harjoituspaikkoja Levi Ski Clubille.  

- Tein koko puheenjohtajakauteni yhteistyötä Agnico Eaglen kanssa, ja se onkin yksi pitkäaikaisimmista seuran yh-

teistyökumppaneista. Koska olemme toimineet aina samojen henkilöiden kanssa, tunnemme toistemme toimintata-

vat ja yhteistyö on helppoa. Molemmat osapuolet tietävät myös, 

mitä yhteistyö tuo mukanaan, Johanna vakuuttaa. 

- Toimintamme on kasvanut taas, ja nyt junioreita on mukana 

ennätysmäärä, lähes 80 lasta. Alppikoulun kanssa tehtävän yh-

teistyön ansiosta meillä on myös riittävästi vetäjiä ryhmille. Yli 

puolet ryhmien vetäjistä on tällä hetkellä alppikoululaisia.  

- Toivon ja uskon, että Levi Ski Clubin ja Agnico Eaglen yhteistyö 

jatkuu ja löytää aina tilanteen mukaisia tapoja. Tällä hetkellä yh-

teistyökumppanimme saavat laajan sosiaalisen median näkyvyy-

den lisäksi tapahtumanäkyvyyttä, näkyvyyttä kilpailutoiminnassa 

sekä rinnemainoksia. Ja kun näkyvyys tulee esiin tällaisessa 

aktiivisessa ja positiivisessa ympäristössä, siitä tulee myös hyvä 

fiilis. Meillä on seurassa nyt tosi hyvä pöhinä. 

 

Yhdessä junioriurheilun tukena 

& 

Kuva: Hylsy Productions 


