
 
 

Lempääläinen Simo Tynkkynen ehdolla olympialaisten soihdunkantajaksi 

”Tärkeintä ei ole voittaa, vaan nauttia” 
Lempääläinen Simo Tynkkynen, 27, haluaa innostaa nuoria jalkapallon pariin. Tynkkynen 
haluaa opettaa nuorille ja lapsille, että pelaamisessa ei ole tärkeintä menestys tai voitto, vaan 
harrastuksesta nauttiminen. 

Tampereen yliopistossa opiskeleva Tynkkynen jaksaa opintojen ohella viettää vapaa-aikaansa 
myös jalkapallokentän laidalla. Hän toimii Sääksjärven Loiskeen valmennuspäällikkönä, ja seuran 
aktiivien mukaan hoitaa tehtäviään esimerkillisesti töiden ja opiskelun ohessa. 

Tynkkynen kokee valmentajana tärkeäksi tehtäväkseen joukkueen yhteishengen edistämisen. 
Hänen mielestään se on jopa tärkeämpää kuin joukkueen menestys. 

Miltä nyt tuntuu, kun sinut on valittu 10 finalistin joukkoon? 

– Kuulostaa tosi harvinaiselta herkulta. Hämmentävää, ja melkoinen ylläri. 

Miksi aikoinaan ryhdyit valmentamaan lapsia ja nuoria? 

– Minua houkuteltiin 17-vuotiaana hommaan ja sille tielle olen jäänyt. Omat pelit jäivät 18-
vuotiaana melkein täysin polvivamman vuoksi, mikä vain lisäsi kiinnostusta 
valmentamiseen. Kyse on myös rakkaudesta lajiin, ja sitä paitsi nuorten valmentaminen on 
myös tosi palkitsevaa. 

Millainen on hyvä nuorisovalmentaja? 

– Hänen tulisi pyrkiä opettamaan positiivisen kautta ja välttää kaikenlaista painostusta. 
Nuorten ja lasten tulee antaa pitää hauskaa! Myös rauhallisuus on hyvä valtti. 

Miksi juuri sinut kannattaisi valita kantamaan olympiatulta? 

– Jaa-a, eipä jäisi ainakaan soihtu matkalle, vaan perille asti lupaan viedä. 

Mitä se merkitsisi sinulle, jos juuri sinut valittaisiin? 

– Merkitsisi niin paljon, ettei tule vertailukohtaa mieleen. Henkilökohtaisella tasolla se olisi 
varmasti hienointa, mitä olen kokenut tähän asti. 

Olympialaisten pääyhteistyökumppani Samsung aloitti yhdessä Ilta-Sanomien kanssa 
soihdunkantajien etsimisen Lontoon 2012 olympialaisten soihtuviestiin syyskuun alussa.  

Hakemuksia saatiin lähes 130, ja niiden joukosta tuomaristo valitsi 10 finalistia.  

Kansa pääsee äänestämään omia suosikkejaan Ilta-Sanomien urheilun nettisivuilla. Äänestys 
käynnistyy keskiviikkona 28.9. ja viimeinen äänestyspäivä on keskiviikko 5.10. Kaksi eniten ääniä 



saanutta valitaan soihdunkantajiksi. Lisäksi tuomaristo valitsee finalistien joukosta toiset kaksi 
soihdunkantajaa. Valittujen soihdunkantajien nimet julkaistaan ensi vuonna alkuvuodesta. 

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.  
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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. 

 
 

 
 


