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Sokos Hotel Pasila ja Suomen Taidoliitto yhteistyöhön – tähtäimessä MM-kilpailut 2013  
 
Huhtikuussa allekirjoitettiin yhteistyösopimus Suomen Taidoliiton ja Sokos Hotel 
Pasilan kesken. Kumppanuus alkaa pienempien tapahtumien järjestämisellä ja 
näkyvyyden lisäämisellä, ja huipentuu vuonna 2013 Helsingissä järjestettäviin taidon 
maailmanmestaruuskilpailuihin.  
 
Suomen Taidoliiton yhteistyötarjous oli Sokos Hotel Pasilalle profiililtaan ja 
kokonaisuudeltaan juuri sopiva. Päätapahtuman ajankohta elokuussa 2013 ja mahdollisuus 
hotellin henkilökunnalle järjestettäviin urheilupäiviin maajoukkuetaidokoiden vetämänä 
vakuuttivat, samoin luonnollisesti MM-tapahtuman majoitukseen ja muihin kuten 
ravintolapalveluihin liittyvät kaupalliset odotukset.  
 
- Tavoitteenamme ovat onnistuneet ja iloiset urheilutapahtumat! Sokos Hotel Pasila on 
kahdenkymmenenviiden vuoden historiansa aikana profiloitunut sporttihotellina, kertoo 
hotellipäällikkö Anna-Liisa Aarti. - Monet lajiliitot tekevät yhteistyötä kanssamme. 
Esimerkiksi hyvät liikenneyhteydet, Hartwall Areenan ja Pasilan Urheiluhallin läheisyys sekä 
mahdollisuus majoittua 3-4 henkilön huoneissa sopii monille kilparyhmille ja joukkueille, hän 
tarkentaa. 
 
- Taidoliitolle Sokos Hotel Pasila tarjoaa oivat puitteet MM-tapahtuman tukikohdaksi lähellä 
kilpailupaikkaa Pasilan Urheiluhallia, iloitsee lajipäällikkö Sera Kaukola. Hotellilla on myös 
paljon kokemusta kansainvälisten kisavieraiden isännöinnistä, ja esimerkiksi hotellin keittiö 
on tottunut vastaamaan urheilijoiden ruokavaliotarpeisiin ja järjestämään ruokailuja 
kisatapahtumissa. 
 
- Yhteistyö taidoliiton kanssa tukee myös Sporttiklubimme tunnettuutta ja näkyvyyttä 
taidokoiden ja liiton yhteistyökumppaneiden keskuudessa. Tyytyväinen asiakas on meille 
tärkeä, toteaa SOK:n Matkailukaupan ketjuohjauksen myyntipäällikkö Jari Virtanen. - Myös 
lasten ja nuorten urheilun tukeminen on eräs painopistealueemme, lisää myyntipäällikkö 
Jari Sampsakoski. Sporttiklubi on Suomen, Tallinnan ja Pietarin Sokos Hotellien ja 
Radisson Blu Hotellien yhteinen jäsenohjelma, johon liittyminen on maksutonta. Se tarjoaa 
rahanarvoisia etuja kotimaisille urheiluseuroille ja -joukkueille, jotka tarvitsevat majoitusta 
seuratoimintansa puitteissa. 
 
Sokos Hotellit -ketjuun kuuluu kaikkiaan 51 hotellia, joista yksi Virossa ja kolme Pietarissa. 
Ne sijaitsevat kaupunkien keskustoissa ja tai keskellä vapaa-ajankohteita, hyvien 
liikenneyhteyksien varrella. Sokos Hotel Pasilan slogan on Keskellä elämää – keskellä 
tapahtumia ja se sijaitsee monien tapahtumien sykkeessä mm. Messukeskuksen, 
Linnanmäen, keskuspuiston ja Hartwall Areenan läheisyydessä. 
 
Taido on näyttävä ja kolmiulotteisesti liikkuva japanilainen kamppailulaji, joka tarjoaa 
laadukkaat harjoittelumahdollisuudet ympäri Suomen aina huippu-urheilutasolle asti. Suomi 
on Japanin jälkeen menestynein maa kansainvälisissä arvokilpailuissa. Taidoa harrastetaan 
Japanin lisäksi läntisessä Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa. 
 
Lisätiedot: 
Lotta Ruokanen, Suomen Taidoliitto ry, puh. 040-726 3222, s-posti 
lotta.ruokanen@welho.com  
Anna-Liisa Aarti, Sokos Hotel Pasila, puh. 020 1234 613, s-posti anna-liisa.aarti@sok.fi  
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