
Urheilijat kansainvälisillä areenoilla 

 

X-Games, MM, olympia, paralympia… 

Tammikuussa seuramme kasvatti ja valmentajanakin 

toiminut Joona Kangas sai kutsun X-Gamesien kutsu-

kilpailuun Aspeniin ja sijoittui knuckle huck-sarjassa 

upeasti neljänneksi. Viime talvena Kiinan paralympia-

laisissa Levi Ski Clubin kelkkalaskija Maiju Laurila 

taas edusti Suomea pujottelussa ja suurpujottelussa, 

josta tulokseksi tuli kymmenes sija. 

Nuoret freestyle-laskijamme ovat niittäneet me-

nestystä kotimaisilla rinteillä. Liina Kuivalainen 

näytti, että taidot riittävät korkealle myös kan-

sainvälisissä kisoissa, kun hän otti tammikuussa 

Euroopan nuorten olympiafestivaaleilla slo-

pestylen hopeaa ja big airin neljännen sijan.  

Liinan isoveli Topi on kiertänyt kotimaisten kiso-

jen lisäksi Eurooppa Cupia Keski-Euroopassa ja 

Severi Silvander edusti viime talvena Levi Ski 

Clubia ja Suomea nuorten freestylen MM-

kisoissa. Tänä talvena hän on hakenut kisako-

kemusta Ruotsista, koska taso on siellä Suo-

men kisoja kovempi. 

Vapaalaskurinteillä seuran värejä tuo tunnetuksi 

telemark-laskija Iisko Kuusisto ja alppihiihtora-

doilla Levi Snow Sport Academyssa opiskelevat 

Niilo Järnström ja Ville Parkkali. 

 

Ponnahduslauta kaikissa rinnelajeissa 

Levi Ski Clubin urheilijat ovat päässeet edus-

tamaan viimeisen vuoden aikana seuraa ja 

Suomea monilla kansainvälisillä kisa-

areenoilla. Seuran ydintarkoitus on edelleen 

laadukkaiden harrastusmahdollisuuksien jär-

jestäminen paikkakunnan nuorille, mutta siitä 

on rakentunut myös hyvä ponnahduslauta 

menestykseen kaikissa rinnelajeissa. 

Maiju Laurila sai kunnian kantaa Pekingin paralympialaisten              
avajaisissa Suomen lippua. 

Liina Kuivalainen otti slopestylen hopeaa Euroopan 
nuorten olympiafestivaaleilta. Myös voitto tuli Suo-
meen Lina Häggströmille. 



 

Mielekästä, hauskaa ja laadukasta, yhdessä 

Ammattitaitoiset valmentajamme sekä Levin rintei-

den ja palveluiden monipuolisuus luovat hyvän 

pohjan sille, että Leviltä ja Kittilästä ei enää tarvit-

se muuttaa muualle, jos haluaa menestyä missä 

tahansa rinnelajissa. Täällä on osaamista viedä 

urheilijoita eteenpäin urallaan. 

Levillä järjestetään myös monipuolisesti kilpailuja 

eri lajeissa. Alppihiihtokilpailujen järjestämisessä 

seurallamme on jo pitkät perinteet. Tänä talvena 

myös freestyle-harrastajat ovat saaneet mahdolli-

suuden kisata kotirinteillä ja myös lähituntureilla 

Lappi Cupin kisoissa.  

Seuran menestyneet urheilijat toimivat apuna val-

mennuksessa ja esikuvina tuleville ikäpolville. Levi 

Snow Sport Academyn tahto panostaa harjoittelu-

mahdollisuuksien kehittämiseen kaikissa rinnela-

jeissa toimii hyvänä jatkumona seuran valmennus-

toiminnalle. Vaikka menestystä onkin tullut, tärkein-

tä on edelleen pitää rinteessä hauskaa ja harrastaa 

yhdessä. Seuramme mukana on mahdollisuus 

osallistua kilpailutoimintaan, mutta jokainen saa 

laskea omien motiiviensa mukaan. Treeneissä ei 

harjoitella hampaat irvessä vaan rennolla otteella 

hauskassa ilmapiirissä. 

Kiitos kaikille seuran toiminnassa mukana oleville 

nuorille, heidän vanhemmilleen, valmentajille ja yh-

teistyökumppaneille. Kaikkia tarvitaan, että pystym-

me pitämään toimintamme laadukkaana ja moni-

puolisena. Kaikki seuramme toiminnasta kiinnostu-

neet, tervetuloa rohkeasti mukaan! 

Topi Kuivalainen on vienyt Levin värejä maailmalle Eurooppa 
Cupin kisoissa Ranskassa ja Italiassa.  

Severi Silvander sijoittui viime talvena nuorten MM-kisojen 
nuorimpana osallistujana slopestylessa sijalle 10.  


