
Leviseminaari 2013 
 
Leviseminaari polkaistiin käytiin tuttuun tapaan matkaseurueen yhteistapaamisella keskiviikkona 
13.2.2013 klo 21.00. Kokouspaikkana toimi Tampereen rautatieasemalla sijaitseva ravintola 
Semafori. 

 

Tänä vuonna seminaariväkeä oli ennätysmäärä, 43 osallistujaa. Retkikunnastamme osa oli vanhoja 
konkareita ja osa aivan uusia kasvoja. Leviseminaarin onnistuneisuudesta kielinee se, että monet 
matkalaiset ovat olleet mukana useampana vuonna! Tämä pilke silmäkulmassa tapahtuva talvinen 
yrittäjäretki on kaikille Pirkanmaan Yrittäjien jäsenille avoin. 

Matkustimme tällä kertaa edellisiin seminaareihin poiketen junalla Rovaniemelle, emmekä 
Kolariin, kuten edellisinä kertoina. VR:n uusi yöjuna oli siisti ja lämmin, joten seminaariväki oli 
tyytyväinen tähän valintaan. 

Ris-Pert Oy:n pojat Alexander ja Pekka olivat varanneet meitä kaikkia varten junaan runsaat 
matkaeväät ja näin hilpeä menomatka Rovaniemelle sai alkaa. Valloitimme junastamme löytyneen 
tyhjän tavaravaunun, jossa meillä oli tilaa leikkimieliselle kisailulle ja mukavalle yhdessäololle. 
Tutustuimme myös ravintolavaunun tunnelmaan ennen kuin viimeisetkin seurueestamme 
siirtyivät makuuhytteihin lepäämään. 

Torstai 

Torstaiaamu ja samalla Ystävänpäivä valkeni Rovaniemellä ja pääsimme jatkamaan matkaamme 
aivan suunnitelman mukaan. Vaihdoimme menopelimme jo edellisiltä matkoilta tutun paikallisen 
yrittäjän, Tilausliikenne Ollin linja-autoon. Tammelanpuiston yrittäjien puheenjohtaja Mika 
Tolonen toivotti seurueen tervetulleeksi ja kertoi tarkemmin seminaarin ohjelmasta.  Matka jatkui 
mukavasti matkanjohtaja Kalle Paasikosken ja Pirkanmaan yrittäjien Pia Peltosen järjestämän 
tietovisan merkeissä. 

Perillä ollaan! 

Leville saavuttiin hyvissä ajoin aamupäivästä. Tässä kohtaa matkaseurueemme hajaantui 
laskettelurinteisiin, hiihtoladuille tai muuten rentoutumaan ennen illan seminaaria. Aurinkokin 
kävi näyttäytymässä iloksemme ulkoilijoille ja päivän myötä laskettelurinteiden huipulla vallinnut 
sankka sumukin väistyi laskettelijoiden onneksi! 

Seminaari -ohjelma 14.2. 

Jälleen Aulis Asikaisen ja Comatecin iso panostus matkan tukemiseen takasi laadukkaan 
seminaariohjelman ja saimme illan vierailijaesiintyjäksi savolaislähtöisen lahjakkaan näyttelijän 
Ismo Apellin. Ismo jakoi meille mielenkiintoisia ajatuksia yrittämisen sietämättömästä keveydestä. 
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Esitystä säesti mukava naurunremakka kun Ismo kävi läpi keskustelua herättäviä aihepiirejä omaan 
elämään pohjatuvin esimerkein. 

 

Illan ohjelma jatkui yhteisen illallisen merkeissä upeassa Saamen Kammissa, missä pöydät 
notkuivat Lapin herkkuja. Saimme myös nauttia aidosta lappalaisesta joikaamisesta, johon tietysti 
pyydettäessä osallistuimme mukaan koko porukan voimin – mitenkäs muutenkaan kuin korkealta 
ja kovaa! Osalla porukasta juhlat jatkuivat Ihku-baarin puolella vielä yömyöhään. 

Perjantai 

Perjantaipäivä kului monenlaisissa harrastuksissa ja jo perinteiseksi muodostunut Levi Seminaarin 
hiihtokoulu alkoi perjantaina aamulla hiihdonopettajamme ja Pirkanmaan Yrittäjien 
toimitusjohtajana toimivan Jari Jokilammen johdolla. Aluksi tutustuttiin laskettelun teoriaan ja 
lihasten venyttelyyn, ennen ensimmäistä hissillä nousua. 

 

Päivä kului hyvin isolla 20 hengen ryhmällä, yhdessä Levin rinteitä kiertäessä ja yhteisissä 
hiihtoharjoituksissa. Kaikki osallistujat, taitotasostaan riippumatta, saivat erinomaista 
henkilökohtaista neuvontaa ja opastusta harrastuksen eteenpäin viemiseen. Yhteiset taukohetket 
Sivakassa ja Tuikussa rikastuttivat hiihtokoulun sisältöä. 
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Päivän päätteeksi olimme kaikki parantaneet taitojamme ja hyvillä mielin palasimme Afterskin 
kautta hotellille. 

Täydellinen päivä rinteessä, näin voi Levi Seminaarin hiihtokoulua taas luonnehtia. Kiitos kaikille 
mukana olleille! Iloinen ryhmä teki yhdessä tästä unohtumattoman hiihtopäivän! 

Seminaari -ohjelma 15.2. 

Mukava päivä sai jatkoa hauskan illan merkeissä. Matkan yhteistyökumppanit pitivät omat 
puheenvuoronsa ja illan aloitti Aulis Asikaisen Comatec Oy:n tarinasta kertova videoesittely. 
Fenniasta Pertti Kopra piti kattavan esitelmän YEL-vakuuttamisen tärkeydestä ja lopuksi kiitettiin 
yritysautomyyntipäällikkö Mika Hirsimäkeä  ja Toyota Tammer-Autoa. Pirkanmaan Yrittäjien 
puolesta puhui puheenjohtaja Veikko Kiili. 

Ilta jatkui yhdessä Ravintola Pihvipirtin maittavista ruuista nauttien ja suurelle osalle 
seminaariväestä juhlat jatkuivat Levi keskuksessa karaoken ja tanssin pyörteissä. 

 

  

Lauantai 

Lauantaipäivään jännitystä toi Tammelanpuiston Yrittäjien huikean suosion saavuttanut 
keilamestaruuskilpailu. Kisa oli tänäkin vuonna tiukka mutta kaksi parasta nais- ja mieskeilaajaa 
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saatiin selville. Lämpimät onnittelut naisten sarjan voittajalle Molla Tiitiselle ja toiseksi tulleelle 
Tanja Sillanpäälle! Miesten sarjan voiton korjasi huikeilla 178 pisteillä Seppo Tiitinen ja toisen sijan 
nappasi Mika Tolonen, paljon onnea! 

Kotiinlähtö oli väistämättä edessä ja menomatkalta tuttu Tilausliikenne Ollin linja-auto odottikin 
meitä jo hotellilla. Matka taittui nopeasti jokaisen osallistujan omalla esittelyllä ja pian olimmekin 
jo Rovaniemen juna-asemalla. 

Junassa paluumatkan seminaariväki vietti monin eri tavoin. Kaikista seminaarilaisista pidettiin 
hyvää huolta ja pääsimme turvallisesti perille kotiin Tampereelle. Halaukset ja heipat vaihdettiin ja 
seminaariväki hajaantui hymyssä suin puoli kuuden aikaan aamulla. Ensi vuonna onkin luvassa jo 
15 kerta pohjoiseen, ei muuta kun sankoin joukoin kaikki mukaan vaan! 
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