
 

Levi Ski Club 30 v 
Arvokasta työtä monella tavalla                                

Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaari on ollut 

tiiviisti mukana Levi Ski Clubin toiminnassa aina sen pe-

rustavasta kokouksesta saakka, aluksi hallituksen jäse-

nenä, sittemmin taustavaikuttajana. Hannu Auvisen ja 

Tapio Kokon into sai Jounin lähtemään mukaan toimin-

taan, kun sitä oltiin käynnistelemässä. Kun seurasta alkoi 

putkahdella menestyneitä urheilijoita, Jouni väistyi suosi-

olla hallituksesta sivuun ja antoi tilaa heidän vanhemmil-

leen. 

Seura toi uutta virtaa alueelle                                             

Hiihtokeskuksen toimitusjohtajan näkökulmasta uudet laskette-

lun harrastajat luonnollisesti kiinnostivat, kun seuraa oltiin pe-

rustamassa. Jouni halusi myös huolehtia, että hissiyhtiö osaa 

auttaa ja tukea seuran toimintaa sekä pysyy kärryillä sen tar-

peista. Yhteistyö oli alusta asti tiivistä, ja koska seuran puuha-

miehet työskentelivät rinneyhtiössä, kommunikaatiokin oli suo-

raa ja mutkatonta. 

 - Seura toi uutta elämää ja virtaa Levin rinteille. Tuntui kuin 

koko kylä olisi herännyt uuteen eloon, kun seuran aktiiviset 

ohjaajat saivat nuoret liikkeelle, ja paikalliset ihmiset Leviltä ja 

ympäröivistä kylistä lähtivät mukaan laskettelun pariin. Levi Ski 

Clubista tuli vetovoimatekijä, joka sai ihmiset suksille, ja kynnys laskettelun aloittamiseen keveni. Myös seuran julkaisema Levi 

Ski News oli merkittävä ja odotettu lehti syksyisin ja teki osaltaan Leviä tunnetuksi. Markkinointihan perustui tuolloin pääosin 

nimenomaan printtimediaan, Jouni muistelee.  

- Etelän hiihtokeskuksissa, missä on suuri massa asutusta lähellä, seuratoiminta näkyy suoraan hiihtokeskuksen liikevaihdossa 

seurojen jäsenille myytyjen kausilippujen muodossa. Täällä meillä Levi Ski Club aktivoi koko ajan uusia paikallisia lajin pariin ja 

tuo alueelle lisää ihmisiä kilpailuja järjestämällä, mikä näkyy luonnollisesti plussana keskuksen liikevaihdossa. Seura tuo Leville 

myös näkyvyyttä liikkuessaan kisamatkoilla muissa keskuksissa. 

- Seuratoiminta vaatii paljon työtä, joka tehdään pääosin talkoilla ja suurella sydämellä. Kun näkee, kuinka paljon seuran toimijat 

käyttävät nuorten kanssa omaa aikaa ja energiaa, onhan selvää, että heitä haluaa auttaa. Hiihtokeskuksen avun voi nähdä myös 

vastuullisuutena järjestää lapsille ja nuorille parempia mahdollisuuksia aktiiviseen toimintaan ja urheilu-uran ensiaskeliin Levillä. 

Ensimmäinen maailmancup oli tuplajättipotti                                                                                                                           

Jouni sanoo, että Lapissa kaikki on tehtävä paremmin kuin muualla, koska sijainti on etäinen. Tästä syystä Levi Ski Clubin kisa-

organisaatiokin on huomattu maailmalla. Se on päässyt mukaan useiden arvokisojen järjestelyihin. Levin kisaorganisaation jäse-

niä on ollut mukana olympialaisten ja alppihiihdon MM-kisojen järjestelyissä, mikä sekin on Jounin mielestä hyvää mainosta ja 

kunnia koko Leville. 

- Levi Ski Club on ollut avainasemassa, että Levistä on tullut arvostettu ja luotettava alppihiihtokisojen järjestäjä. Mieleen jäänein 

tapahtuma sen toiminta-ajalta on ehdottomasti helmikuun lopusta vuodelta 2004, kun Tanja Poutiainen sai maailmancupin ar-

vonnassa numeron 1 ja laski kyseisellä numerolla ensimmäisen maailmancup-voittonsa. Se oli käyntikortti maailmalle ja tuplajät-

tipotti Leville, josta nautitaan vielä tänäkin päivänä. Levi on tullut lomakohteena ja kisajärjestäjänä maailmancupin ansiosta tun-

netuksi ympäri maailman sadoille miljoonille TV-katselijoille, Jouni sanoo. 

- Maailmancupin saadaksemme meidän piti järjestää 3 vuotta Eurooppa Cupeja ja halusimme tehdä ne viimeisen päälle, maail-

mancupin statuksella. Lappilaisuus oli näkösällä kisoissa aina ensimmäisestä Eurooppa Cupista alkaen. Koska  kukaan ei halun-

Esatot ovat Special Servicen yrittäjä Ismo Teinilälle työ, harrastus 

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

ratin takana. 

Jouni Palosaari 

Jouni Palosaari ja Tanja Poutiainen Levin ensimmäisen 
Eurooppa Cupin tunnelmissa. 



 nut tulla televisioimaan kyseistä kisaa, päätimme tehdä siitä oman tuotannon, jota tarjosimme kansainvälisille toimijoille. 

- Emme ensin saaneet sille julkaisijaa, mutta kun seuraava maailmancup jouduttiin perumaan lämpimän sään vuoksi, yhtäkkiä 

vapautuikin TV-aikaa, ja saimme tuotantomme Eurosportille. Kisapaikalla näkyneet koirat, porot, hevoset ja paljut aiheuttivat 

maailmalla ihmetystä. Urheilijoilta oli kyselty, oliko elämä Levillä tosiaan niin alkeellista, että ihmiset tulivat katsomaan kisoja koi-

ravaljakoilla, hevosilla ja poroilla sekä peseytyivätkin ulkona pakkasessa. Urheilijat tietysti paljastivat heille asian oikean laidan, 

mutta huomio oli herätetty. 

- Saadaksemme maailmancupin Leville meillä oli kolme haastetta voitettavana. Olimme FIS.n mielestä kylmä, pimeä ja kaukai-

nen kohde. Ensimmäisenä lähdimme ratkomaan pimeyttä. FIS:n sääntökirja vaati 90 luxin valaistuksen, mutta soitin MTV:lle ja 

kysyin, paljonko vaatii valoa, että televisiointi onnistuu vuorokauden ajasta riippumatta. Vastaus oli 800 luxia, joten tilasimme 

varmuuden vuoksi 900 luxin valot, joiden syttyminen huomataan jopa satelliittikuvista. Seuraavaksi mietimme etäisyyttä ja kään-

simme sen kilometreistä ajaksi, jolloin huomasimme, että lentokentän läheisyyden ansiosta Levi onkin nopeammin saavutettavis-

sa kuin yksikään muu maailmancupin kisapaikka. 

- Kylmyyden suhteen oltiin hankalassa tilanteessa, koska sille ei voitu tehdä mitään, mutta kun ensimmäinen maailmancup las-

kettiin Levillä, ja toisen kisapäivän aamuna joukkueet kuvasivat itseään Levihotellin pakkasmittarin alla mittarin näyttäessä 37,5 

miinusastetta, mietin että näinköhän toisen päivän kisa edes toteutuu. Pakkanen kuitenkin lauhtui nopeasti, ja lämpötila oli kisan 

lopussa lähtöpaikalla jo lähellä nollaa, eli kilpailu laskettiin hyvissä olosuhteissa. 

- Levin kisaa seuraava maailmancup Keski-Euroopassa taas jouduttiin perumaan liian lämpimän sään vuoksi, joten kylmyyskin 

muuttui meidän vahvuudeksi. Huippuluokan lumetusjärjestelmän ja lumen säilönnän ansiosta kisoille on nykyään saatu myös 

varmuus, eli enää ei tarvitse jännittää edes pakkasten ja lumen tuloa.  

Jokainen pääsee rinteeseen, mutta seurassa voi saada enemmän                                                                                                    

Levi Ski Resort on parantanut määrätietoisesti harjoitusolosuhteita ja luonut samalla Levistä houkuttelevan harjoittelukohteen 

myös muille seuroille. Rinteiden sulkeminen harjoituksia varten aiheutti pitkään poikkeusjärjestelyjä, mutta Snow Parkin siirryttyä 

etelärinteelle, sen tilalle rakennettiin Alpine Training Park, joka on nyt aina käytössä harjoittelua varten. Uusi South Park taas 

tarjoaa huippuolosuhteet parkissa viihtyville, ja myös Ski Club hyödyntää sitä toiminnassaan. Vapaalaskijoille hiihtokeskus on 

rakentanut vapaalaskualueen ja kehittää parhaillaan olosuhteita 

paremmiksi myös sillä rintamalla. Totta kai myös maailmancup-

tasoinen pujottelurinne on merkittävä harjoituspaikka huipulle pyr-

kiville alppihiihtäjille. 

Levin nouseminen kansainväliseksi hiihtokeskukseksi on mahdol-

listanut keskuksen määrätietoisen kehittämisen. Sen 273 auto-

maattista ja 70 manuaalista lumitykkiä pitävät huolen, että rinteet 

pysyvät huippukunnossa läpi talven. Kisatoiminta alppihiihdossa 

ei ole mahdollista ilman keinolunta, ja lumen säilömisestä on tullut 

sen tueksi ratkaisu kauden aloituksen varmistamiseen. 

- Säilölumi on tullut jäädäkseen, ja tänä vuonnakin maailmancup 

lasketaan pääosin viime talven lumilla. Meidän maailmancup-

viikonloppumme ajankohta oli aluksi haastava, mutta olemme 

selättäneet senkin aiheuttamat haasteet. Levi Ski Club on tehnyt 

Levistä urheilullisen keskuksen, johon tullaan seuraamaan kisoja 

ja treenaamaan. Ilman seuraa en olisi itsekään näitä kaikkia hie-

noja hetkiä päässyt näkemään, Jouni toteaa.  

- Kun odottelimme vuonna 1992 ensimmäisiä ulkomaalaisia asiak-

kaita, jotka olivat muuten japanilaisia, en olisi voinut edes kuvitel-

la, että täällä olisi joskus tällainen keskus, jossa kaiken lisäksi 

laskettaisiin maailmancupin kilpailuja. Levi Ski Clubiin liittymistä 

harkitseville sanoisin, että jokainen voi lähteä itsenäisesti rintee-

seen, mutta seura voi antaa harrastukseen paljon enemmän.  

Kuvat: Jouni Palosaaren arkisto 

Teksti: Timo Koivisto 

Levin markkinointitiimi työssään Levin ensimmäisen 

Eurooppa Cupin kisapaikalla. 


