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Tapio Kokko

Maailmancup-puheet leimattiin hulluudeksi
Levin hiihtokoulun entinen johtaja Tapio Kokko oli
yksi Levi Ski Clubin perustajista ja mukana seuran
toiminnassa vuosina 1990 - 2010. Täyttäessään 50
vuotta vuonna 2006, hän suunnitteli antavansa muiden jatkaa toimintaa ja vetäytyä sivuun, mutta kun
vuoden 2007 Levin maailmancup peruttiin ja FIS:n
toimintaan tuli muutoksia, syrjään vetäytyminen ve-

nähti vielä neljällä vuodella.

Esatot ovat Special Servicen yrittäjä Ismo Teinilälle työ, harrastus

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

Tapio
Kokko oli alussa seuran puuhapete ja valmentaja.
ratin
takana.
Seura kiinnosti alusta alkaen
Levi Ski Club perustettiin, koska haluttiin tarjota Levillä urheilijoille puitteet kehittyä rinnelajeissa kansainväliselle tasolle. Jo perustavassa kokouksessa oli paljon osallistujia, ja harjoitustoiminnan alkaessa talvella 1991 - 1992 mukaan lähti noin 40 junioria.
Alppihiihdon lisäksi lajeiksi valikoituivat myös telemark ja lumilautailu. Yhden seuran perustajista, Hannu Auvisen, poika AnttiPekka toi muuten vuonna 2001 seuran ensimmäiset MM-mitalit, kullan ja hopean telemarkissa.
- Levi Ski Club valikoitui seuran nimeksi, koska Jouni Palosaarella sattui olemaan painatettuna valmiiksi farkkupaitoja kyseisellä
nimellä. Auvisen Hannu oli innokas markkinointimies ja aina 110 %:sti mukana pojan urheilutoiminnassa. Muutenkin hän oli touhukas, ja esimerkiksi ensimmäiset Hopeasompa-kisat hän sopi kyselemättä muilta mielipidettä. Minulle tuli niihin kilpailunjohtajan
pesti, ja vastaanhan se oli otettava, Tapio muistelee.

Monessa roolissa omasta tahdosta
Tapio hoiteli Levi Ski Clubissa päävalmentajan, kilpailunjohtajan ja sihteerin tehtäviä sekä lisäksi seuran varainhankinnassa tärkeässä roolissa olleen Levi Ski News-lehden julkaisijan, Oy SC Levi Ltd:n, toimitusjohtajan tehtävää. Kesällä 2010 tuli oikea hetki vetäytyä sivuun, kun kaikkiin tehtäviin löytyi uusi, osaava tekijä. Uran aikana Tapiolle kertyi yli 4 000 laskettelupäivää ja kilometrejä suksilla pari kertaa maapallon ympäri.
- Rakensin oman roolini seuran organisaatiossa, joten pesti oli oma valinta. Kiitokset kaikille, jotka jaksoivat silloin tehdä valtavan
määrän pyyteetöntä työtä. Osalla heistä oli omat lapset mukana toiminnassa, osalla ei, mutta ilman heidän kaikkien panosta
seuran tilanne voisi nyt olla aivan toinen. Pitkäjänteisyys tulee innokkaiden ja aktiivisten ihmisten mukana, ja jokainen innokas
toimija on seuralle eteenpäin ajava voima, Tapio sanoo.
- Kun seura perustettiin, olimme aluksi kisajärjestelyissä Muonion Tunturiveikkojen Heikki Kiviniemen apuna. Ensimmäiset omat
SM- ja FIS-kisat järjestimme vuonna 1993, ja jo seuraavana vuonna saimme järjestettäväksi Hopeasomman loppukilpailut 13- ja

15-vuotiaille sekä 17-vuotiaiden SM-kisat, joissa Kalle Palander otti muuten ensimmäisen SM-mitalinsa, Super-G:n pronssin.
- Kisat laskettiin kutosella ja eturinteessä. Ruotsalainen TD Erik Dahlberg homologoi silloin kyseiset rinteet, ja kun kävimme hänen kanssaan katsomassa nykyisen maailmacup-rinteen maastoa, johon olin suunnittelemassa kisarinnettä, hän totesi, että siitä
tulee maailmancup-rinne.
Opintomatkalla Flachaussa
Puheet maailmancupista leimattiin aluksi hulluudeksi, mutta Hiihtoliitto lähti kuitenkin tukemaan asiaa, niin myös Sinebrychoff.
Niinpä talvella 1995 -1996 Leviltä lähti opintomatkalle Suomen maailmancup-komitea seuraamaan Flachaun miesten pujottelua
ja suurpujottelua. Seurueeseen kuuluivat Tapion lisäksi Martti Karusaari, Jouni Palosaari ja Hannu Auvinen. Päällään heillä oli
Levin legendaariset, violetit lasketteluasut ja suksina juuri julkaistut Rossignolin Levi.531-sukset, jotka herättivät huomiota. Koffilta oli mukana Riku Kuvaja.

- Itävallan maajoukkue oli tuolloin kova, ja muuan
Flachaussa hiihdonopettajana silloin työskennellyt

Hermann Maier ei mahtunut joukkueeseen, joten hän
oli kilpailussa esilaskijana. Hän olisi voittanut ajallaan
koko kisan, sai sen jälkeen maajoukkuepaikan, ja
lopun tarinasta tietävät kaikki lajia seuraavat, Tapio
toteaa.
- Flachaun kilpailuorganisaatiossa oli 380 ihmistä,
mikä tuntui valtavalta määrältä verrattuna meidän
noin 80-jäseniseen Hopeasompa-organisaation. Levillä ajanotosta huolehti silloin Kittilän Kotaveikot, koska
heillä oli olemassa ajanottolaitteet hiihtokilpailuja varten.

Suomen maailmacup-komitea Flachaussa: Martti Karusaari, Tapio Kokko,
Jouni Palosaari ja Hannu Auvinen.

Tanjan voitolla huima aloitus maailmancupille
- Vuoden 2004 ensimmäinen World Cup Levi ja Tanja Poutiaisen ensimmäinen maailmancupin voitto olivat huikea onnistuminen,
joka aiheutti suurta yhteenkuuluvuuden tunnetta suomalaisessa alppihiihtokansassa ja nosti meillä alppihiihdon parrasvaloihin.
Edellisenä syksynä Lahdessa pidetyillä neuvottelupäivillä esitin lajipäällikkö Janne Leskiselle huumorilla toiveen, ettei Tanja voittaisi ennen Levin kisaa, mikä aiheutti hilpeyttä, mutta lopulta toteutui. Palanderin MM-kulta oli jo osoittanut, että Suomestakin voi
laskea maailman huipulle, mutta Tanjan voitto vahvisti sen.
Kilpailunjohtajana maailmancupissa toimiminen oli Tapion mukaan sekuntipeliä, ja öiset valvomiset ja jännittämiset sään ym.
suhteen alkoivat käydä hiljalleen voimille. Joskus jännitettiin tuulen vuoksi, saadaanko hissi pyörimään, olipa myös lakko kerran
uhkana kisalle. Tapion kilpailunjohtaja-aikana peruttiin yhdet kisat lumenpuutteen vuoksi, vuonna 2007.
Kallen menestyksen ansiosta myös miesten kisan hakeminen tuli ajankohtaiseksi, ja koska joukkueet pitivät Söldenin avauskisaa
seuraavaa taukoa liian pitkänä, marraskuun puolivälissä oli otollinen paikka Levin kisalle. Niinpä vuonna 2006 järjestettiin helmi-

maaliskuun vaihteessa kaksi naisten maailmancup-kisaa ja marraskuussa sekä naisten että miesten cupit.
- Mietiskelin kovasti, sattuiko meille tuona aikana jotain suuria mokia, mutta
ei tullut mieleen yhtään, joten hyvää tuuriakin meillä on ollut mukana. Hiusraja siirtyi noiden vuosien aikana kuitenkin taakse päin ja jatkaa edelleen
kulkuaan, mutta ne vuodet toivat hienoja ystävyyssuhteita sekä paikallisesti
että kansainvälisesti. Monia sveitsiläisiä ja italialaisia ystäviä tulee nähtyä
edelleen Levin maailmancupeissa.
- Odotan mielenkiinnolla, koska Levi Ski Clubista nousee seuraava kansainvälisen tason urheilija, ja koska Levin maailmancupin palkintopallille nousee
seuraava suomalainen. Tänä vuonna juhlitaan muuten Ski Clubin 30vuotisen taipaleen lisäksi myös 30:ttä Levin maailmancupia toisena kisapäivänä, Tapio muistuttaa.
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