
Salppuri100 Klubi
- Vahvaa verkostoitumista 
ja hyvinvointia yrityspäättäjille
Salppuri100 Klubi on täysin uudenlainen yritysyhteisö, jossa edistetään yhteisöllisyyttä, 
verkostoitumista ja liiketoimintasuhteita sekä yhteisön jäsenten omaa hyvinvointia. Se on yhteisö, 
joka tulee olemaan merkittävässä roolissa edistämässä lahtelaisen ja suomalaisen talviurheilun 
olosuhteiden kehitystä!  

Salppuri100 Klubin fysiikkavalmentajana ja sparraajana toimii olympiavoittaja Sami Jauhojärvi. 

Klubin jäsenenä saat käyttöösi Jauhojärven henkilökohtaiset vinkit ja stepit kokonaisvaltaisen 
hyvinvointisi edistämiseen. Salppuri100 Klubi tarjoaa loistavia tilaisuuksia verkostoitumiseen 
muiden yritysten kanssa mm. Suurmäen Huippukokouksissa, joissa luennoitsijoina toimivat 
oman alansa huippuosaajat. 

Salppuri100 Klubin jäsenenä saat kaikkea tätä 
•   Verkostoitumista, yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta 
•   Ammattilaisten luentoja ja vinkkejä 
•   Klubin jäsenten henkilökohtaisen lähtötilanteen alkukartoitus, väliseuranta ja sparraus    
    - tavoitteena kokonaisvaltainen oman hyvinvoinnin edistäminen  
 
•   Säännöllisiä liikuntatapahtumia ammattilaisten johdolla 
•   Hiihtokoulu Sami Jauhojärven vetämänä 
  
•   Salppuri100 Klubi -asusteet 
•   Etuja Salpausselän kisojen näkyvyysmainontaan ja pääsylippuihin 
•   Mahdollisuuden osallistua vuosittaiselle kumppanimatkalle. Tällä kaudella matkustamme 
    vuoden 2023 Planican MM-kisoihin (hinnoitellaan erikseen). 
•   Klubin jäsenenä saat etuosto-oikeuden ja mahdollisuuden hyödyntää Salppurin 
    huippuammattilaisia vetämään hyvinvointipäivään tai luennoimaan yrityksesi 
    henkilökunnalle. 

Salppuri100 Klubi on yhteisö ja verkosto, jollaiseen olet aina halunnut kuulua. Tervetuloa mukaan! 
Jäsenyys alk. 1250 € + alv 24 %/kausi 

Sami Jauhojärvi 
– olympiavoittaja, yrittäjä 
ja urheiluvalmentaja 

Hyödynnä huippuvalmentajan opit yrityselämässä! 
Aiheina mm. tavoitteellisuus ja motivaatio, itsensä 
johtaminen ja mielenhallinta paineisessa tilanteessa 
sekä kokonaisvaltainen hyvinvointi. 



Juhlakisat 100v.
24.-26.3.2023

Tulossa
Perjantaina 23.3.2023

Maailman Cup
Maailman Cupin finaalit kilpaillaan
Salpausselällä hiihdossa, yhdistetyssä 
ja naisten mäkihypyssä. Kolmipäiväinen kattaus 
urheilua, viihdettä ja festaritunnelmaa!

Kaupallinen johtaja  
Jari “ Pohku” Pohjonen 
044 987 2107 
jari.pohjonen@lahtiskigames.com

Pääsihteeri  
Tomi-Pekka “ Tomppa” Kolu 
0400 818 611 
tomi-pekka.kolu@lahtiskigames.com

Konferenssi 
talviurheilun 

tulevaisuudesta

Lahti Ski Games 
100 Years 

Anniversary Gaala 

Salpausselän kisojen vaikuttavuus

Liikevaihto

1 380 000€ 
Tulos 
positiivinen

Yleisöä

35 000

yli 60 milj.

Kansainvälinen 
TV- näkyvyys

50 kpl
/250 000€

Paikalliset 
kumppanit

2 500 000€

Valtakunnalliset 
ja kansainväliset 
kumppanuudet

TV-katsojaa
8 000 000 860

Vapaaehtoista

250
Median 
edustajaa

570
Urheilijaa ja 
joukkueenjäsentä

153
Opiskelijaa

800 000€/vuosi

yli 1 milj. euroa

Palvelu- ja tuoteostot
paikallisilta

Suora alueellinen 
talousvaikutus

Varmistetaan unohtumattomat kisaelämykset 
nyt ja tulevaisuudessa

Salpausselän kisat on vienyt suomalaista talviurheilukulttuuria 
eteenpäin jo 100 vuoden ajan ja kisat ovat samalla luoneet 
Lahteen upeat ja monipuoliset urheilumaastot ympärivuoti-
seen käyttöön. Liittymällä Salppuri100 Klubiin yrityksellänne 
on ainutlaatuinen mahdollisuus olla mukana varmistamassa, 
että Salppurin perintö elää seuraavankin 100 vuoden ajan.  

Salppuri100 Klubin isäntinä itsensä likoon laittavat omaan 
persoonalliseen tapaansa Pohku & Tomppa. 
Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!


