
 

Levi Ski Club 30 v 
Rakkaudesta lajiin   

Martti Karusaari on nähnyt miltei koko Le-

vin modernin lasketteluhistorian, sillä hän 

aloitti laskettelun Levillä talvikaudella 

1968-69 Sturtzhan-suksilla ja nauhoitetta-

villa nahkakengillä. Martin kotoa löytyy 

vanha Kittilän kunnanhallituksen pöytäkir-

ja vuodelta 1964, johon on kirjattu lupaha-

kemus Levin ensimmäisten pujottelukiso-

jen järjestämiseen maaliskuussa 1964. 

Myös kirjanpidot Kittilän Urheilijoiden ja 

hiihtokoulu Jänkhäporsaiden pujotteluki-

soista aina 1970-luvun lopulle löytyvät Mar-

tin arkistoista.                                                                                              

Levi Ski Club aloitti järjestelmällisen seuratoiminnan 

Martti oli nelinkertainen Kittilän lukion pujottelumestari kolmivuotisessa lukiossa, koska tuplasi kakkosluokan. Hän toimi hi ihdon-

opettajana Levillä Hiihtokoulu Jänkhäporsaissa 1970 – 1990-luvuilla ja 2000-luvun alkuun myös nykyisessä organisaatiossa. 

Nuorille laskettelijan aluille hän oli innostaja ja inspiroija, jonka opeista myös minä pääsin lapsena nauttimaan. Kun Leville perus-

tettiin 1980-luvun alussa lasketteluseura Levin Laskijat, se keräsi paikalliset laskettelun harrastajat yhteen. Joitakin kisojakin 

järjestettiin. Pujottelukepit olivat tuolloin vielä rottinkia ja lasikuitua, eikä niissä ollut niveliä.  

Levi Ski Clubiin Martti liittyi kaudella 1993 – 1994 ja hänet valittiin saman tien syyskokouksessa mukaan hallitukseen. Marras-

kuussa hän toimi jo treeniryhmän ohjaajana/valmentajana, jota hän jatkoi aina vuosituhannen vaihteeseen. Treenejä järjestetti in 

aluksi kaksi kertaa viikossa. Martti oli mukana seuran hallituksessa vuosina 1994 – 2009 eri tehtävissä, pari vuotta myös pu-

heenjohtajana Esa Kaitalan jälkeen. 

- Olen aina halunnut edistää lasketteluharrastusta täällä Levillä rakkaudesta lajiin. Siksi liityin Levi Ski Clubiinkin ja halusin kan-

taa oman korteni kekoon uusien toimijoiden kanssa, jotka alkoivat aktivoida toimintaa täällä. Minun puheenjohtaja-aikani oli aika 

huoletonta, kun Kokon Tapsa hoiteli käytännön järjestelyt. Kilpailuja oli tuohon aikaan aika vähän. Maailmancup ja Eurooppa 

Cup veivät energiaa, ja pienimuotoiset, matalamman kynnyksen kisat, jotka olisivat tuoneet seuraan uusia jäseniä, kärsivät si l-

loin hieman siitä, Martti muistelee.  

Levi Ski Resort tärkeässä roolissa 

Maailmancupin saaminen Leville oli kova ponnistus. Se toi mukanaan hienon Flachaun tutustumisreissun, jossa Levin ryhmä 

pääsi tutustumaan kisarinteeseenkin ennen kisaa. Martti muistelee, että viikonlopun toisen kisan voitti silloin Alberto Tomba, ja 

hämmennystä aiheutti esilaskijana toiminut Hermann Maier, joka laski kovempaa kuin kisalaskijat.  

- Hissiyhtiön tuki seuran toiminnassa on ollut tärkeässä roolissa, eikä sitä voi korostaa liikaa. Se on sitä edelleen ja luo loistavat 

puitteet seuralle toimia. Kaikkialla niin ei ole. Täällä rinteiden sulkemiset kisoja varten ovat vaivattomia, ja rinneyhtiö suhtautuu 

lähtökohtaisesti positiivisesti kaikkeen seuran toimintaan, Martti toteaa.  

- Ensimmäisen Eurooppa Cupin järjestäminen Levillä oli meille tärkeä juttu. Se tehtiin isosti ja näyttävästi kuin maailmancup. 

Laskijatkin ihmettelivät, kun Eurooppa Cupissa kaikki oli järjestetty niin suuresti ja viimeisen päälle. Siitä jäi tosi hyvä mieli.                                                                                                                          

Maaliskuussa 2004, kun teimme seuran matkan Åreen Pasman linja-autolla, yövyimme Skellefteåssa, missä Tapsa huomasi, 

että hänellä oli kyllä mukana sukset, mutta kaikki muut matkatavarat sisältänyt kassi oli jäänyt Levin eturinteelle autoon. Pari 

ihmistä sai ajaa silloin aika reilun siivun Leviltä tuomaan Tapsan kamat, mikä aiheutti osassa seuruetta lievää hilpeyttä. 

Esatot ovat Special Servicen yrittäjä Ismo Teinilälle työ, harrastus 

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

ratin takana. 

Martti Karusaari 

Esan kotona komeilee huoneellinen poikien palkintoja. 

Martti Karusaari on toiminut pitkään Levin kisojen rataryhmän pääl-

likkönä. Hänen laskettelumuistonsa Leviltä yltävät aina 1960-luvulle 

saakka. 



 - Monenlaisia kommelluksia on vuosien aikana tapahtunut. Milloin on 

oltu ojan pohjalla Nysä-bussilla, milloin porat ja kepit ovat jääneet mat-

kasta rataa tehdessä, mutta meillä on niin mukava ja yhteen hitsaantu-

nut porukka, että asiat osataan ottaa hyvällä huumorilla ja reagoida 

oikein. 

Kansainvälisestikin arvostettu kisaorganisaatio 

Martin rooli kisoissa on pitkään ollut rataryhmän päällikkö. Maailman-

cupia lukuun ottamatta hän on toiminut kyseisessä tehtävässä aika 

lailla kaikissa Levin kisoissa. Martti ennakoi ja seuraa, että ihmiset ja 

tarvikkeet ovat aina oikeilla paikoilla, ja jos rataa tarvitsee korjailla, 

tarvikkeitakaan ei tarvitse etsiä kaukaa. Hänen entinen työnantajansa 

on vaikuttanut positiivisella tavalla tuon järjestyksenhallinnan syntymi-

sessä, työnantajahan oli siis Suomen Puolustusvoimat. 

- Levi Ski Clubissa toimiminen on tuonut minulle paljon uusia tuttuja ja 

ystäviä sekä monia mielenkiintoisia ja tapahtumarikkaita kisajärjestely-

komennuksia ulkomaille, esimerkiksi Etelä-Korean olympialaisiin ja 

Åren MM-kisoihin. Seuraavaksi edessä ovat Pekingin olympialaiset. 

Levillä on kansainvälisestikin erittäin arvostettu kisaorganisaatio, ja 

muutenkin suomalaisten toimintaan luotetaan ulkomailla, Martti sanoo. 

- Laskettelua voi toki harrastaa ilman seuraakin, mutta Levi Ski Club 

yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa on luonut edellytykset sille, 

että täällä voi treenata sekä harrastusmielessä että tavoitteellisesti, 

opiskella urheilun ohessa sekä työllistyä laskettelun parissa. Totta kai 

seuralla on myös oma kasvatuksellinen tehtävänsä. Laskettelu on 

myös koko perheen harrastus, jossa kaikki voivat olla mukana tasolla 

kuin tasolla. 

- Jonkin verran kaipaan vanhoja hyviä aikoja, kun laskettelu oli elämäntapa ja nautittiin porukalla laskemisesta ilman tavoitteelli-

suutta. Rinne voi olla tapaamispaikka ja laskettelu sosiaalinen laji, jonka parissa vietetään vain rennosti yhdessä aikaa. Se on 

hyvää vastapainoa suorittavalle kilpailutoimin-

nalle ja arjen työkiireille.  

- Kilpailuissa ja treeneissä on toki mukavaa 

puuhaa kaikille riippumatta taidoista, ja seura-

toimintaan on helppo tulla mukaan. Siellä on 

aina sellainen hyvä yhteen kuulumisen henki. 

Joku viisasten kivi kun vielä keksittäisiin, että 

kevennettäisiin kaikkien kynnystä tulla mu-

kaan toimintaan. Minusta tuntuu, että kisatoi-

mintaa pidetään liian monimutkaisena, mitä 

se ei todellakaan ole, kun tehtävät jaetaan 

osaamistason mukaan, Martti vakuuttaa.  

 

Pääkuva ja teksti: Timo Koivisto 
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Janne Kaitalan laji oli lumilautailu. 

Pieni kypäräpäinen kaveri on Martti edustamassa laskettelujaostoa Kittilän 

Urheilijoiden kulkueessa ”muutama vuosi sitten”. 

Martti Karusaari pääsi testaamaan nuoruudessaan 

myös Levillä testattua siirrettävää hissiä. Kuva: 

Lapin Kansa  


