
Sokos Hotels tukee suomalaista urheilua - Ketjun kummiurheilija Santeri Kiiveri lähtee
paralympialaisiin
Sokos Hotelleissa eletään jännittäviä aikoja: ketjun kummiurheilija, alppilaskija Santeri Kiiveri on juuri lähdössä paralympialaisiin Etelä-
Korean Pyeongchangiin.

Sokos Hotels saatteli kummiurheilijansa kohti tämän kauden kohokohtaa Original Sokos Hotel Presidentissä järjestetyssä Sisun
päivän aamiaistapahtumassa 28.2. Tilaisuudessa juuri Pyeongchangista palannut Suomen jääkiekkojoukkueen General Manager
Jere Lehtinen toi Leijonien evästykset ensimmäisiin paralympialaisiinsa lähtevälle Santeri Kiiverille. Lehtinen neuvoi nuorta
alppilaskijaa heittäytymään oman lajin ainutkertaiseen olympiatunnelmaan. Lisäksi hän varoitti alueen kovasta tuulesta ja kannusti
rohkeasti maistelemaan korealaista ruokaa.

Paralympialaiset Pyeongchangissa 9.–18.3.2018

Sokos Hotelleissa seurataan erityisen tarkasti maaliskuisia paralympialaisia, joissa kisaa myös Sokos Hotels -ketjun
kummiurheilija Santeri Kiiveri. Vuoden alppilaskijaksi valitun Kiiverin lajeina Etelä-Koreassa ovat pujottelu, suurpujottelu, super-g
ja syöksylasku. Jo tähän mennessä kulunut kausi on ollut 17-vuotiaalle Santerille menestyksekäs. Maailman cupissa Kiiverin
kokonaissijoitus oli kuudes. Urheilutoimittajain liiton lajien parhaat urheilijat -valinnassa nuori lappeenrantalainen nimettiin vuoden
alppilaskijaksi.

Sokos Hotels on jo useana vuonna valittu Suomen luotetuimmaksi ja vastuullisimmaksi hotelliketjuksi. Nuoren urheilijan tukeminen
ja paraurheilun tunnetuksi tekeminen ovat luonteva osa vastuullisuustyöskentelyä. Kiiveri on ensimmäinen yksilöurheilija, jonka
kanssa Sokos Hotels -ketju tekee yhteistyötä.

”Santeri Kiiveri on paitsi lahjakas laskija ja kunnianhimoinen lukiolainen, myös hotelliasumisen ammattilainen lukuisista
kisamatkoistaan johtuen. Häneltä olemme saaneet vinkkiä muun muassa urheilijoiden aamiaiseen”, kertoo Sokos Hotellien
markkinointipäällikkö Minna Eliasson.

Lue tästä, minkälainen on huippu-urheilijan hotelliaamiainen. 
https://www.sokoshotels.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/urheilijan-aamiaiseen-kuuluu-paljon/014286699_419607

Santeri Kiiveri on alakouluikäisestä tottunut yhdistämään koulun ja urheilu-uran. ”Sisua toki vaaditaan, kun palaa rankalta
kisareissulta ja huomaa, että edessä on sata sivua matematiikan tehtäviä”, hän naurahtaa. Lajileireillä Santeri tekee koulutehtäviä
etänä, eihän kukaan ei voi käydä lukiota hänen puolestaan. Toki tärkeillä kisamatkoilla valmennustiimi hoitaa asiat ruokailusta
lähtien niin, että alppilaskija saa keskittyä yksinomaan suorituksiinsa.

Sokos Hotels tekee yhteistyötä useiden joukkueurheilun lajiliittojen, kuten Suomen Lentopalloliiton, Suomen Palloliiton, Suomen
Suunnistusliiton, Suomen Keilailuliiton, Suomen Voimisteluliiton, Suomen Cheerleadingliiton ja Suomen Jääkiekkoliiton kanssa.

Kisavieraiden majoitusta pitkällä kokemuksella

Sokos Hotellit tarjoavat hyviä vaihtoehtoja urheiluseurojen ja -joukkueiden majoitukseen, kokoustamiseen, saunailtoihin ja
ruokailuihin.

Yksi joukkeiden ja kansainvälisten kisavieraiden majoittamiseen tottunut hotelli on uudistuva Original Sokos Hotel Presidentti
Helsingin keskustassa.

”Tunnemme vuosien kokemuksella niin urheilijoiden majoitustarpeet kuin mestaruuskisoihin osallistuvan joukkueen
ravintovaatimukset. Esimerkiksi ennen Helsingin yleisurheilun MM-kisoja hotellin keittiössä käytiin viiden eri joukkueen lääkärin
kanssa läpi urheilijoiden ruokailutarpeet. Tiedämme, minkälaista ravintoa eri lajien urheilijat tarvitsevat. Otamme huomioon sekä
kulttuurierot että sen, mihin aikaan urheilija tarvitsee syötävää. Suurten urheilutapahtumien aikaan hotellin keittiö palvelee ympäri
vuorokauden, sillä jollakulla on aina aika tankata”, kertoo hotellipäällikkö Juha Sundqvist.

”Hotelliimme on isonkin joukkueen helppo saapua, jo yksistään sen vuoksi, että bussin purku ja lastaus onnistuvat pääoven
edessä, ja suuremmatkin varustekassit mahtuvat laajaan aulaan helposti. Erikokoiset kokoustilamme muuntuvat niin
taktiikkapalavereita kuin tiedotustilaisuuksia varten”, Sundqvist jatkaa.

Sokos Hotellien Sporttiklubi tukena kisamatkoilla

S-ryhmän hotellien Sporttiklubi on urheiluseuroille ja -joukkueille suunnattu jäsenohjelma, jonka jäsenenä seurat saavat sekä
majoitusetuja että 10% palautuksen lopullisesta majoitushinnasta. Sporttiklubi huolehtii myös urheilijoiden ravinnosta; lämpimien
sporttiaterioiden lisäksi hotelleissa voi ostaa mukaan otettavia sporttiboxeja ja muita ateriavälejä täydentäviä vaihtoehtoja.
Sporttimajoitukseen kuuluu varaustilanteen mukaan myös kokoustila tunniksi taktiikkapalaveria varten sekä myöhäisempi
huoneenluovutusmahdollisuus.

Linkki sporttiklubiin:



https://www.sokoshotels.fi/fi/ryhmat/sporttiklubi

Sokos Hotels on jakautunut kolmeen erilaiseen hotellityyppiin tarjotakseen yksilöllisiä hotellielämyksiä kaikille. Original-hotelli on sydämeltään
suomalainen, tuttu ja turvallinen. Break-hotelli on paljon kaivattu tauko ja osa rentouttavaa tai aktiivista irtiottoa arjen keskellä. Solo-hotelli on joko klassikko
tai syntyy sellaiseksi. Jokaisella Sololla on oma ainutlaatuinen luonne ja persoona.

Sokos Hotels on Suomen vastuullisin, luotetuin ja arvostetuin hotelliketju. Ketjuun kuuluu 50 hotellia Suomessa, Virossa ja Venäjällä.

www.sokoshotels.fi

Seuraa meitä Facebookissa. http://www.facebook.com/sokoshotels


