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Jani Sievisestä Lontoon olympialaisten soihtuviestin Suomen lähettiläs 

Suomen soihdunkantajiksi etsitään alle 30-vuotiaita 

lasten ja nuorten valmentajia 
   

Olympialaisten pääyhteistyökumppani Samsung etsii yhdessä Ilta-Sanomien kanssa 

soihdunkantajia Lontoon 2012 olympialaisten soihtuviestiin. Suomen soihtuviestin 

lähettilääksi on valittu olympiamitalisti Jani Sievinen. Hänen seurakseen etsitään neljää 

soihdunkantajaa, jotka ovat ansioituneita, 16–30-vuotiaita, lasten ja nuorten urheilun 

parissa toimivia valmentajia. Suosikkiaan tai itseään voi ehdottaa iltasanomat.fi-sivustolla.  
 

Aikaisempien vuosien tapaan nyt etsitään soihdunkantajia arvokkaaseen kunniatehtävään: olympiatulen 

kuljettamiseen kohti kisapaikkaa Lontoota. Samsung etsii yhdessä Ilta-Sanomien kanssa 16–30-vuotiaita 

urheiluvalmentajia, jotka toimivat lasten ja nuorten urheilun parissa. Soihdunkantaja voi olla esimerkiksi 

junnujoukkuettaan aina innostava jalkapallovalmentaja tai voimistelun ohjaaja, joka on samalla myös 

erinomainen esikuva nuorille.  

 

– Tuhannet nuoret valmentajat ympäri maan ovat omistautuneet nuorten ja lasten urheilulle. Heidän 

ansiostaan meillä on tulevaisuudessakin sankareita, joille hurrata olympialaisissa. Nyt haluamme 

tarjota koko kansalle mahdollisuuden kiittää heitä, ja siksi haastamme kaikki mukaan ehdottamaan 

oman lähiseuran sankaria tai esikuvaa, Samsungin markkinointipäällikkö Eva Carrero kertoo. 

 

Omaa suosikkiaan tai itseään voi ehdottaa iltasanomat.fi-sivuston kautta 25.9. mennessä. Ehdotusten 

perusteella Suomen Olympiakomitean, Ilta-Sanomien ja Samsungin edustajista koottu esiraati valitsee 

kaksi kantajaa suoraan soihdunkantajiksi. Tuomaristo valikoi myös 10 finalistia, joista kansa pääsee 

äänestämään kaksi muuta soihdunkantajaa.  

 

Beijingin 2008 olympialaisissa Suomen soihtuviestin lähettiläänä toimi urheilulegenda Tapani Ilkka. 

Lontoon olympialaisten soihtuviestin kunniatehtävän saa hoitaakseen Uimaliiton General Manager, 

olympiamitalisti Jani Sievinen. Hän toimii Suomen soihtuviestijoukkueen johtajana ja osallistuu myös 

soihdunkantajien valintaan tuomaristossa. Sievinen on maineikkaassa joukossa, sillä esimerkiksi Isossa-

Britanniassa soihdunkantajia etsii jalkapallotähti David Beckham. 

 

- Nuoret valmentajat tekevät seuroissa arvokasta työtä palkatta, vapaa-ajallaan. He tuovat sadoille 

tuhansille lapsille ja nuorille liikkumisen riemua. On hienoa, että heidän työnsä huomataan. 

Minulle on suuri kunnia päästä johtamaan Suomen soihtuviestijoukkuetta, ja toivon, että saamme 

paljon hakemuksia, Sievinen kannustaa. 

 

Olympiatuli sytytetään perinteisin menoin Kreikassa ja se saapuu isäntämaahan Isoon-Britanniaan 18. 

toukokuuta 2012.  Tulta kuljetetaan halki Iso-Britannian 70 päivän ajan ja viestiin osallistuu 8 000 

soihdunkantajaa.  

 

- Lontoon olympialaisten kantavana teemana on kannustaa nuoria ja lapsia liikkumaan ja siksi 

olympiasoihtuviestin kantajistakin yli puolet on alle 30-vuotiaita. Olympiatulen kantaminen on 

ikimuistoinen kunniatehtävä, ja toivomme, että koko kansa saadaan mukaan ehdottamaan nuoria 

valmentajia, jotka ovat tunnustuksensa ansainneet, markkinointi- ja viestintäpäällikkö Jari Elo 

Suomen Olympiakomiteasta kertoo. 



Lisää tietoa soihdunkantajien etsinnästä ja linkki hakulomakkeeseen osoitteessa: 
http://www.iltasanomat.fi/urheilu/ilmianna-kaverisi---ehdota-olympiatulen-kantajaa/art-1288411143842.html 
 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: 

 

Eva Carrero, Samsung Electronics, markkinointipäällikkö, eva.carrero@samsung.fi,  

p. 0400 807 750  

Jari Elo, Suomen Olympiakomitea, jari.elo@noc.fi, p. 040 500 9840 

Toni Perez, OSG Viestintä, toni.perez@osg.fi, 0400 630 063  

Kuluttajakysymykset: Samsungin asiakastuki, 030 6227 515  

Kuvapyynnöt: samsungpr@osg.fi  

Lehdistötiedotteet ja kuva-arkisto verkossa: www.samsung.fi ja valitse uutiset.  

Haluatko Samsungin lehdistötiedotteita tai kokeilla uusia tuotteita? Ilmoittaudu lähetyslistalle 

osoitteeseen samsungpr@osg.fi  

Uutisia RSS-syötteinä: www.samsung.com/fi/aboutsamsung/rss/rssFeedList.do  

  

Samsung Electronics Co Ltd, Korea, on johtava televisioiden, muistisirujen, matkapuhelinten, 

näyttöpaneelien, muistien ja järjestelmä LSI-tuotteiden valmistaja. Yrityksellä on 190 500 

työntekijää 68 maassa ja yhdeksällä eri liiketoiminta-alueella. Vuonna 2010 yhtiön yhteenlaskettu 

liikevaihto nousi 135,8 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Samsung Electronics Nordic AB:n 

liikevaihto vuonna 2010 oli 1.1 miljardia euroa. Pohjoismaiden yhtiö on kasvanut nopeasti 

vuodesta 1992. Sillä on 330 työntekijää, ja sen valikoimaan kuuluvat uusimmat tuotteet 

matkapuhelinten, äänen- ja kuvantoiston, IT-laitteiden ja kodinkoneiden aloilta. 
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