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Hyödynnä testimahdollisuutta 

Varaston perukoilta on siis kaiveltu vanhat kamat 

esiin ja lähdetty kokeilemaan harrastuksia uudel-

leen. Kun into harrastukseen on taas löytynyt, sen 

jatkumista ei kannata vaarantaa toimimattomilla varusteilla. Jos vanhojen Järvisten ja Kneisslien toiminta ei tyydytä, 

kun muut suhahtelevat nykyaikaisilla välineillä molemmilta puolilta ohi, kannattaa pistäytyä Levillä Suomen ainoaan 

Stadium Skihin tutustumaan liikkeen valikoimaan.  

- Varusteiden kehitys on mennyt eteenpäin suurin harp- 

pauksin ja lajista voi saada paljon enemmän irti nykyaikai-

silla välineillä. Siksi kannattaa hyödyntää testimahdolli-

suutta, jonka Stadium Ski tarjoaa. Näin voi tuntea konk-

reettisesti, minkälaisen tuntuman uudet välineet tuovat 

harrastukseen, sanoo Stadium Ski Levin myymäläpäällik-

kö Robert Eklund. 

- Perinteisten rinne- ja parkkisuksien rinnalle on tullut val-

tava valikoima vapaalasku- ja all mountain -suksia, jotka 

ovat todella monipuolisia ja suorituskykyisiä. Vapaalaskun 

suosion lisääntyessä hyllyihin ovat ilmestyneet myös kos-

kemattomille rinteille kapuamisen mahdollistavat rando-

siteet ja -kengät sekä lumiturvallisuusvarusteet, jotka ovat 

Lapin takamaillakin tarpeen, sillä lumivyöryjä sattuu vuo-                                                                      

sittain myös täällä Tunturi-Lapin luonnossa. 

Perinteisen hiihtäjälle pitopohjasukset ovat tulleet helpot-

tamaan ladulle lähtöä, kun ei enää tarvitse kaivella voi-

depurkkeja ennen hiihtolenkkiä. Suosituimmiksi malleiksi 

pitopohjista ovat nousseet skinit, joissa pidosta huolehtii 

suksen keskiosassa oleva karvapohja. Hiihtokenkien 

istuvuutta voidaan parantaa muotoiltavilla, yksilöllisillä 

pohjallisilla. Laskettelukengistä voidaan lisäksi muokata 

sekä sisäkenkää että kuorta.  

 

Robert 

Enemmän irti harrastuksesta 

Viime vuosina Levin rinteillä ja laduilla on voi-

nut huomata, että moni on löytänyt takaisin 

unohduksissa olleen laskettelu- tai hiihtohar-

rastuksensa. Takaaladattavat monot ja suorat 

sukset tulivat  takaisin rinteille koronapande-

mian myötä. Laduillekin ilmestyi miltei unhoon 

painuneita suksimerkkejä. 

Monojen istuvuus on sekä laskettelussa että hiihdossa tärkeä    
juttu. Jos kenkä puristaa, kannattaa tulla Stadium Ski Leviin     
selvittämään, mitä on tehtävissä, sanoo Robert Eklund. 

Kypärä on nykyään rinteessä vakiovaruste. Vapaalaskun 

suosion myötä kauppojen hyllyille ovat ilmestyneet 

myös lumiturvallisuusvälineet. 

Jatkuu >>> 



 

Teksti ja kuvat: Arctic Angle Oy 

Mieti harrastuksesi luonne ja mitä varusteilta toivot 

- Rinne- ja latuvaatetus on myös kehittynyt sekä toimi-

vuudeltaan että materiaaleiltaan. Kannattaakin kysyä 

myyjältä rohkeasti vaatteiden ominaisuuksista, jotta 

löytää itselleen oikeat ratkaisut, sopivassa suhteessa 

hengittävyyttä, eristystä sekä vedenpitävyyttä. Nautis-

kelijalle paras vaihtoehto ei ole sama kuin sporttiselle 

rinne- ja latukanuunalle, Robert toteaa.  

- Meiltä löydät nykyaikaiset varusteet ladulle ja rintee-

seen jokaiselle aloittelijasta eksperttiin. Henkilökun-

tamme kouluttautuu jatkuvasti ja heillä on palvelu-

asenne kohdillaan sekä luontainen kiinnostus tuotteita 

sekä tunturikeskusta kohtaan harrastustensa kautta. 

Liikkeemme sijaitsee Levin eturinteen alla, Torikujalla.                                                                                                      

- Kannattaa mietiskellä etukäteen, mitä ominaisuuksia 

välineiltä haluaa. Onko harrastus vauhdikasta vai rau-

hallista nautiskelua, toivooko niiltä helppoutta vai suori-

tuskykyä jne. Myös hintaluokkaa voi pohtia etukäteen, 

mutta se edellä ei kannata valita varusteita, jotta saa 

varmasti toimivat välineet. 

- Meidän hyllyistä löytyvät alan johtavat merkit laduille, 

rinteille ja niiden ulkopuolelle lumiturvallisuusvälineitä 

myöten. Jos et vielä ole kanta-asiakkaamme, kannattaa 

kysyä asiasta myyjiltämme. Uuden Stadium-sovelluksen 

ansiosta oman kanta-asiakastilin tilanteesta on helppo 

pysyä ajan tasalla, ja myös takuukuitit tallentuvat käte-     

västi kanta-asiakasjärjestelmään.                                                                                        

 

Yhdessä junioriurheilun tukena 

& 

Oikein valittu asu tukee harrastusta. Hississäkin on rento 

istuskella, kun vilu ei hiivi puseroon.  

Kuori vai eristetty lasketteluasu? Kannattaa kysellä rohke-       

asti myyjältä neuvoa, sillä sekä kalvoilla että eristeillä on      

eroa. Asun hengittävyyteen vaikuttavat myös avattavat   

ventilaatioaukot. 


