
Vuosikertomus kaudelta 2019–2020 

  

Levi Ski Club ry järjesti toimintaa alppi-, vapaalasku- ja freestylelajeissa sekä lumilautailussa. Levi Ski News 
julkaistiin lokakuussa 2019 Ski Expoon ja oli ilmaisjakelussa koko kauden Levillä ja Kittilän kaupoissa. Kausi 
oli seuran historian 29. toimintakausi. Ainaisjäseniä, jotka ovat liittyneet ennen 31.10.2014 oli kauden 
päättyessä 545. Kauden aikana jäsenmaksun maksaneita oli 27 henkilöä.   

Valmennus Seuran päätoimisena toiminnanjohtajana/ vastuuvalmentajana toimi edelleen Mika 
Kemppinen.  

 Race-ryhmän harjoittelu päättyi Korona-kriisin vuoksi maaliskuun lopussa. Toimintaa 
kevään ja kesän aikana ei ollut. Toiminnanjohtaja/vastuuvalmentaja lomautettiin 
maaliskuussa kesäkuun loppuun saakka.  

Suksitaiturit-ryhmiä käynnistyi kaksi.  Suksitaiturit 1 ja 2., joista 1- ryhmä harjoitteli 
kerran viikossa ja 2-ryhmä kokoontui kaksi kertaa viikossa. Suksitaitureissa toimivat 
valmentajina Kari Kanerva, Jussi Jokinen, Essi Pöytälaakso, Milla Kujala sekä Meri 
Erkkilä. Suksitaiturit 1- ryhmässä kävi 9 aktiivista junioria ja Suksitaiturit 2- ryhmässä 
9 laskijaa. Ryhmien toiminta keskeytettiin maaliskuussa koronaepidemian vuoksi. 

Seurassa seitsemän vuotta toiminut Freeskiers-ryhmä on muotoutunut 
vapaalaskusta innostuneiden alakouluikäisten lasten ryhmäksi, jossa on kokeiltu 
laskemista monilla eri välineillä. Toimintaa tehtiin laskijalähtöisesti, monipuolisesti 
mm. SouthParkista innostuneena. Ryhmässä laski 17 innokasta laskijaa. Kauden 
toiminta pohjautui ennakkoon tehtyyn suunnitelmaan, joka laadittiin yhdessä 
vetäjien kanssa. Johtoajatuksena oli  perusteiden vahvistaminen. 

Freeskiers kokoontui sessareihin kaksi kertaa lauantaipäivisin marraskuusta 
huhtikuuhun. Vastuuvetäjänä toimi Mikko Nilivaara. Lisäksi apuvetäjiä oli kauden 
aikana useita, Topi Kuivalainen, Samu ja Joona Kangas, Rauli ja Sirpa Kangas sekä 
Oskari Karvonen.  

Toiminta painottui oman taidon parantamiseen eri välineillä parkissa sekä rinteessä.  

Kilpailut Kisakausi käynnistyi jälleen marraskuussa Levin Maailman Cupin 
pujotteluosakilpailujen avauksella, jonka järjestelytoimintaan seura osallistui. 
Alppihiihdon Maailman Cupin osakilpailujen liitännäistapahtumana järjestettiin 
seuran organisoimana järjestyksessään viides Levi Lapland Kids Race – tapahtuma, 
jossa laskijoita oli Norjasta, Venäjältä, Iso- Britanniasta sekä Suomesta.                      

PS-cup kisoja laskettiin kauden aikana kaksi Levillä, 7.-8.12. 

Seuran laskijoita osallistui Kia - ja PS-cupin osakilpailuihin.  

Freeride- ryhmän laskijat edustivat seuraa eri vapaalasku- sekä freestyle-kisoissa. 

Seuraa edustavat, alppilukioissa opiskelevat urheilijat, kiersivät FIS- kisoja 
Pohjoismaissa.  



 

Juniorityö Seura toimesta järjestettiin liikuntakerhoja Sirkan koululla. Iltapäiväkerho 1-6.-
luokkalaisille sekä 4-6-vuotiaille iltaliikuntakerho. Niissä oli mukana yhteensä 40 lasta. 

 Näiden tarkoitus oli madaltaa kynnystä aloittaa laskettelu sekä tuoda seuran 
toimintaa alueella tutuksi lapsille sekä vanhemmille. Liikuntakerhot olivat OKM:n 
hankkeen alla vuoden 2019 loppuun, jonka jälkeen seura jatkoi niitä ilman 
hanketukea. 

 Alppikoulu Levi Ski Club ry:n laskijoista Levin alppikoulun huippu-urheilulinjalla oli Sini 
Kemppinen, freeride-linjalla Topi Kuivalainen ja monitaitolinjalla Meri Erkkilä. 

Varainhankinta     Pääasiallisesti seuran varat hankittiin Levi Ski Newsin mainosmyynnillä sekä 
järjestämällä kilpailuja. Lisäksi lumettomana aikana varainhankintaa tehtiin talkoillen 
Levin eri tapahtumissa sekä yrityksille.  

Hallitus                     Hallitus kokoontui viisi kertaa tämän toimintakauden aikana. Hallitukseen kuuluivat 
puheenjohtaja Johanna Erkkilä, varapuheenjohtaja Markku Ahonen, varainhoitaja 
Reetta Juntunen, Kati Järnström, Sirpa Kangas, Pertti Vanninen, Mikko Nilivaara ja 
Jarkko Kuusisto. 

 

 


