15. LEVISEMINAARI 2014
Keskiviikko 12.2.
Joukko innokkaita seminaarimatkalaisia kokoontui rautatieasemalle ravintola Semaforiin keskiviikkoiltana.
Ravintola Semaforin yrittäjä oli huomioinut meidät mainiosti, sillä meille oli tarjolla suolapähkinöitä ja
muuta pikkupurtavaa ja he tarjosivat seminaariväelle vielä ennen junanlähtöä ”näkäräisetkin”. Semaforin
henkilökunta auttoi meitä kantamaan sieltä hankitut eväät junaan saakka ja me nautimme kerrassaan
loistavasta palvelusta! Kun ryhmämme oli saanut kimpsut ja kampsut junaan asti, saattoi matkamme kohti
Kolaria alkaa. Edellisvuonna Rovaniemelle suunnanneen junamatkan sijaan tänä vuonna palattiin takaisin
vanhaan malliin ja matkustimme jälleen junalla Kolariin asti.
Junassa meillä oli käytössämme kaksi makuuvaunua ja toisen
vaunun keskivaiheilla sijaitsivat eväät ja juomat tyhjällä
sänkypaikalla. ”Baari” siis avautui kun lähdimme liikkeelle ja tässä
vaiheessa myös matkaeväänä olleet sämpylät ja pastasalaatit
maistuivat mainiolta. Nopealla aikataululla pystyyn polkaistu
arpojen myynti käynnistyi ja ne menivätkin mukavasti kaupaksi.
Arpojen tuotto käytettiin perjantain Pihvipirtin alkumaljoihin.
Palkintoja arpajaisiin oli lahjoittanut monet eri tahot ja kaikille heille
siitä suuri kiitos!  Tänäkin vuonna oli jälleen luvassa laadukasta
ohjelmaa. Meillä oli mukana matkassa aivan oma trubaduurikin, sillä
meille esiintyi laulava kitaristi Jyrki Haarni! Alex neuvotteli
menestyksekkäästi konduktöörin kanssa ja saimme luvan käyttää jo
myynniltä suljettua ravintolavaunua tiloinamme ja siellä meidän
trubaduuri pääsi heittämään varsinaisen keikan. Kiitos Jyrki!
Torstai 13.2.
Aamulla heräilimme makuuvaunuistamme pirteinä ja siirryimme Kolarissa jo viime vuosina meitä
kyydinneen Ollin Tilausliikenteen onnikkaan ja lopullinen matkamme kohti Levitunturia alkoi. Bussissa oli
mainio tilaisuus esitellä itsensä ja yrityksensä - tätä voi kutsua jo todelliseksi verkostoitumiseksi. Sokos
Hotel Leville saavuttuamme innokkaimmat laskettelijat siirtyivät rinteisiin ja osa seminaariväestä suuntasi
muihin erilaisiin talvisiin aktiviteetteihin. Hiihto- ja lasketteluolosuhteet olivat mitä mainioimmat lämpötilan
ollessa vain muutaman asteen pakkasella.

Pääesiintyjämme Tom Pöystin lentolippujen sekaannuksen vuoksi päivien seminaariohjelmat vaihdettiin
keskenään eli perjantain seminaariohjelma pidettiinkin jo torstaina ja päinvastoin.
Torstain seminaarin avasi puheenjohtajamme Alexander Strakh ja nostimme Fennian tarjoamat
juhlavuosimaljat yhdistyksen 15. Leviseminaarin kunniaksi. Alexander myös ojensi pienen muiston Jukka
Jokelalle, joka on ansiokkaasti osallistunut jokaiseen viiteentoista Leviseminaariin. Hyvä Jukka! Tämän
jälkeen kuulimme Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtajan Jari Jokilammen katsauksen ajankohtaisista
asioista kuten ”Nuorille töitä” -kampanjasta sekä valtakunnallista Yrittäjäpäivistä, jotka pidetään
Tampereella ensi lokakuussa. Seuraavaksi puheenvuoron sai Jenika Huhtakangas Fenniasta ja hän kertoi
meille yrittäjän sosiaaliturvan konnan koukuista. Jenikan esityksen jälkeen valokuvaaja Liisa Karling kertoi
meille työstään ja näytti meille 200 erilaista valokuvaa.

Seminaarin jälkeen siirryimme yhteiselle illalliselle mahtavaan Hullun Poron Kammiin, jossa nautimme
maukkaista Lapin herkuista ja kohotimme Jari Jokilammen tarjoaman alkumaljan. Innokkaimmat lähtivät
vielä jatkamaan iltaa muutamaan eri paikkaan ja ainakin Ihkun suunnalta kuului karaoken soinnut sekä sen
alakerrassa Abban coverbändi.

Perjantai 14.2.
Ystävänpäivän aamuun herättiinkin jo hotellihuoneista ja aamupäivälle oli sovittu kaikkien innokkaiden
laskettelijoiden onneksi jo perinteeksi muodostunut Leviseminaarin hiihtokoulu. Jari Jokilammen johdolla
tehtiin monenlaisia hiihtoharjoitteita ja niin kokeneet konkarit kuin aloittelijatkin saivat uusia oppeja ja
loistavia neuvoja Jarin opetuksesta. Jouduimme jopa jättämään laskettelusauvat kokonaan pois ja
löysäämään laskettelumonotkin että olimme ansainneet taukopaikan Sivakassa. Hauska laskupäivä vierähti
nopeasti ja erityskiitos jälleen Jarille ja kiitos onnistuneesta hiihtokoulusta jokaiselle osallistuneelle!

Mukava päivä sai jatkoa hauskan illan merkeissä. Illan ohjelmien vaihduttua keskenään vuorossa oli
odotettu seminaariohjelmanumero, hulvaton Tom Pöysti. Kiitos seminaarin pääesiintyjästä ja isosta
panostuksesta seminaarin tukemiseen kuuluu jälleen kerran Aulis Asikaiselle ja Comatec Oy:lle. Tom Pöysti
nauratti meitä asiasta kuin asiasta ja hymy oli herkässä vielä pitkään esityksenkin jälkeenkin.

Illan ohjelma jatkui Levi-yllätyksellä, sillä meitä viihdyttämään saapui vielä Oulusta kotoisin oleva koomikko
Päivi Kuuva. Hauskanpidon jälkeen oli vapaaehtoisen illallisen vuoro ja suurin osa seminaarilaisista suuntasi
nauttimaan Ravintola Pihvipirtin antimista. Suurella osalla seminaariväestä juhlat jatkuivat jälleen karaoken
ja tanssin pyörteissä jo aiemmasta illasta tutuksi tulleessa Ihqu baarissa.

Lauantai 15.2.
Ennen kotiinlähtöä oli vuorossa suuren suosion saanut leikkimieliset Leviseminaarin
keilamestaruuskilpailut. Tänä vuonna kilpailun säännöiksi sovittiin, että parhaan kierroksen keilannut
voittaa ja naisten ja miesten sarjat olivat erikseen. Kaikkien suureksi yllätykseksi koko kisan ja naisten
parhaimmat pisteet saavutti Jenika Huhtakangas 165 pisteellään ja toisen sijan nappasi Nina Ranne pistein
137. Kolmannen sijan vei Pia Peltonen 131 pisteellä. Miesten kisassa käytiin tiukka kamppailu ja miesten
sarjan ykköspaikan korjasi Kalle Paasikoski 162 pisteellä ja hopealle pääsi Aulis Asikainen 154 pisteellä.
Kolmannen sijan saavutti Pekka Varttila 147 pisteellä. Lämpimät onnittelut kaikille voittajille!

Kun lauantaipäivän jännittävät kisahetket olivat takanapäin tuli meidän pakata jälleen kimpsut ja kampsut
matkaan ja jatkaa kotia päin. Jo menomatkalta tuttu Tilausliikenne Ollin onnikka kyyditsi meidät takaisin
Kolarin juna-asemalle, josta hyppäsimme aikataulussa olleeseen yöjunaan. Paluumatka junassa sujui
leppoisasti ja sunnuntaiaamun valjetessa seminaariväki hajaantui väsyneinä mutta onnellisina. Ensi vuoden
seminaarivalmistelut ovat Kerkon johdolla jo hyvällä mallilla, joten pohjoisen reissu odottaa
seminaarilaisia tuttuun tapaan taas ensi vuonna 11.–15.2.2015! Laittakaahan varaus jo ensi vuoden
kalenteriinne ja niin uudet kuin konkariseminaarilaisetkin, tervetuloa kaikki sankoin joukoin mukaan!

