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Hannu Auvinen

Levi Ski Club on tuonut alueelle vetovoimaa
Levi Ski Clubin ensimmäinen puheenjohtaja Hannu
Auvinen muutti Leville vuonna 1991. Sen jälkeen
hän toimi vielä pari vuotta myyntiedustajana Levin
suunnasta. Hannun valinta Levi Ski Clubin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi on helppo ymmärtää,
sillä hänet tunnetaan avoimena ja ennakkoluulottomana ihmisenä, joka saa asiat tapahtumaan. Hannun kokemus Riihimäen Kiskon hallituksessa oli
myös tärkeää kilpaurheilua suunnittelevalle uudelle

Esatot ovat Special Servicen yrittäjä Ismo Teinilälle työ, harrastus

ja elämäntapa. Vapaa-ajalla hänet voi nähdä drifting-kilpailuissa
ratin takana.

seuralle.
Hissiyhtiö avoimin mielin mukaan

Hannu viettää eläkepäiviä Pyhätunturilla, tietysti lasketellen.

Hannun poika Antti-Pekka oli tuolloin jo menestynyt alppihiihtäjä ja tarvitsi parempia harjoitusolosuhteita. Koska Hannu lopetti
urheiluliikkeen Riihimäellä, avautui mahdollisuus lähteä pohjoiseen. Riihimäellä valmennuksesta olivat huolehtineet Tapio Kokko sekä jo edesmennyt Unto Pyhähuhta. Hannun rooli siellä oli toimia huoltajana ja kepinkantajana. Myös Tapio Kokko muutti
tuolloin Leville, joten Antti-Pekan valmennus oli turvattu.
- Leville oli helppo tulla, osaksi varmaan avoimen ja ulospäin suuntautuneen luonteeni ansiosta. Tulin toimeen kaikkien kanssa
ja pääsin myös ideoimaan ja toteuttamaan Levillä monia tapahtumia. Kun muutimme Leville, alppihiihtotapahtumista täällä vas-

tasi Immelän Wihurit. Toiminta oli pientä ja kisoja vähän, ja siihen me halusimme tehdä muutoksen, Hannu muistelee.
- Ensin ajatuksissa oli perustaa Wihureihin alppihiihtojaosto, mutta ilmeni, että seuralla ei ollut resursseja toiminnalle kaavailemassamme mittakaavassa, joten päätimme perustaa uuden seuran. Mukaan lähti heti suuri määrä nuoria lupauksia. Tapio kasasi vetäjiä ja organisoi toiminnan, ja minun tehtäväkseni tuli markkinointi ja visualisointi. Saimme Immelän Wihureilta lahjoituksena suojaverkkoja kilpailuja varten ja hissiyhtiöltä lisää. Hissiyhtiö tarjosi myös varustekontit seuran harjoitus- ja kisakaluston
säilytystä varten.
Levi Ski Newsillä varoja ja näkyvyyttä
Varojen keräämiseksi päätettiin alkaa julkaista Mutkamäkeen-lehteä yhdistyksen puitteissa. Se tehtiin seuran omin voimin ja
jaettiin Kittilän, Kolarin, Muonion ja Sodankylän huoltoasemille, kauppoihin ja julkisiin tiloihin. Kuin tilauksesta helsinkiläinen
mainostoimistoyrittäjä Thomas Enholm tuli käymään Levillä, ja kun Antti-Pekka tilattiin opettamaan hänen mukanaan tullutta
ryhmää laskemisessa, puheeksi tuli kyseinen lehti.

- Se oli eräänlainen lottovoitto Levi Ski Clubille, sillä Thomas lupautui suunnittelemaan lehdelle uuden visuaalisen ilmeen ja
ehdotti sille myös Levi Ski News -nimeä. Niinpä lehti päivitettiin paperilaatua myöten ja sen julkaisutoimintaa varten perustettiin
Oy SC Levi Ltd. Lehti tuli valtakunnalliseen jakeluun Markkinointi Marjasen toimesta hiihtokeskusten esitejakelun yhteydessä,
Hannu sanoo.
- Meillä oli alusta asti ajatuksena, että lehdestä pitää olla oikeasti hyötyä mainostajille, ja sen vuoksi siinä oli usein tarinoita
myös mainostajista ja heidän tuotteistaan. Jani Johansen teki ansiokasta taittotyötä. Lehti taitettiin Lapin painotuotteessa Kemijärvellä minun, Esan ja Janin toimesta. Joskus mainoksia tuli niin paljon, että taitossa piti vielä alkaa kirjoittamaan lisää juttuja,
jotta saadaan tarvittava sivumäärä. Se oli minun tehtäväni, ja hyvin ne jutut siellä taitossakin syntyivät.
- Lehden tekeminen vaati paljon työtä, mutta tahto oli kova, joten aina se hoitui. Sen julkaisu tähdättiin aina Ski Expo -messuille.
Minulla oli urheilukauppataustani ansiosta paljon kontakteja alalla, mikä oli hyvä pohja mainosmyynnille. Myös paikalliset yritykset lähtivät innoissaan tukemaan toimintaa, ja kun Levi Ski News tarjosi heille hyvän mainoskanavan, he saivat tukensa vasti-

neeksi näkyvyyttä, eli paketti oli toimiva ja hyvä.

Menestystäkin tuli
- Seurassa oli pian kisalaskijoita useampaan lajiin, ja niinpä
Levillä haluttiin järjestää myös suurempia kilpailuja seuran
omien kisojen lisäksi. Kun lähdimme Tampereen kehityspäiville myymään ideaa SM-kisoista Levillä, se otettiin hyvin vastaan ja retken tuloksena saimme kisat järjestettäväksi.
- Joku paikallinen tuli muuten ravintolassa istuessamme kysymään kauppaneuvos Paukun näköiseltä Kaitalan Esalta, mitä
Paukku Tampereella tekee. Esa oli heti juonessa mukana ja
sanoi, että mitäs tässä, alppihiihtokisoja ollaan suunnittelemassa Leville.
Hannu ehti toimia Levi Ski Clubin puheenjohtajana 8 vuotta,
kunnes Esa otti nuijan haltuunsa. Antti-Pekka vaihtoi louk-

kaantumisen jälkeen lajia, ja toisena talvena telemarkiin vaihdettuaan, hän voitti Levin SM-kisoissa classicin hopeaa. Siitä
lähti hänen telemark-kisauransa, joka toi myöhemmin myös
maailmanmestaruuden ja kaksi maailmancupin voittoa. Han-

Talvella 1999-2000 Levi Ski Club valloitti maailmaa tällä
kokoonpanolla.

nun tytär Anna-Kaisa taas laski laudalla rataa ja sai urallaan
useita SM-mitaleja.
Haastena rinnelajien moninainen kirjo
Muitakin onnistumisia tuli ahkeran työn tuloksena. Tapio Kokko löysi maastosta nykyisen maailmancup-rinteen, Levi Ski Newsistä tuli käsite ja huikea varainhankintakanava, josta otettiin mallia muissa keskuksissa. Levi Ski Clubin toiminta kasvoi nopeasti
suureksi ja toi paljon kiitosta, joten jossain oli onnistuttu.
- Levi Ski Clubilla on ollut suuri merkitys Levin kehitykseen ja jopa paikkakunnan vetovoiman paranemiseen. Seuralla on ollut

myös selkeä kasvatuksellinen merkitys, sillä seurassa toimiminen opettaa vastuullisuutta ja sietämään aikuisenakin paremmin
elämän kolhuja. Kisoissa oppii ottamaan vastaan pettymyksiä, mutta myös nauttimaan onnistumisista.
- Johanna Erkkilä on toiminut nyt pitkään seuran puheenjohtajana, ja seuran toiminta näyttää edelleen hyvältä. Haasteena nykyään on alppilajien moninaisuus ja trendit, mutta siihenkin Levi Ski
Club näyttää reagoivan hyvin ja järjestävän toimintaa niissä lajeissa, joissa sille on kysyntää.
- Levi Ski Clubin toiminta on aina ollut päämäärätietoista ja systemaattista. Siellä elää henki tehdä asioita itseä säästelemättä.
Talkoolaisia ei koskaan tietysti ole liikaa, vaan aina mahtuu uusia
mukaan, joten jos laji kiinnostaa, kannattaa ilman muuta liittyä

mukaan toimintaan. Jo seuraan kuuluminen tuo mukanaan uusia
ystäviä ja mukavia kokemuksia yhdessä.

Antti-Pekan kypärä sai iskun suksen kannasta maailmancupin kisassa Ranskassa. Kypärä on pääasia.
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