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Koripallon EM-kisahuuma kasvaa – tapaa tähtipelaajat 
heinäkuussa Helsingissä 

Koripallon EM-kilpailujen alkulohko järjestetään ensimmäistä 

kertaa Suomessa 31.8.–6.9.2017. Susijengi valmistautuu 
parhaillaan kohti kotikisoja. Korisfanit pääsevät treenamaan 
taitojaan Susijengin tähtipelaajien Shawn Huffin, Gerald Lee 

Juniorin ja Petteri Koposen kanssa heinäkuussa. 

Susijengillä on kiivain treenikausi käynnissä, mutta pelaajat irrottautuvat 

koriskentältä tapaamaan fanejaan heinäkuussa. Fanitapaamisissa voi haastaa 

Susijengin tähtipelaajat koriksen heitossa ja kuulla pelaajien mietteitä kotikisojen 

alla. 

”Kiva päästä tapaamaan faneja kuuman EM-kisakesän kynnyksellä! Tulkaa 

mestoille juttelemaan koriksesta ja ottamaan heittoskabaa, niin saadaan 

kisafiilistä viriteltyä hyvissä ajoin”, haastaa Susijengin kapteeni Shawn Huff. 

Tapaa tähtipelaajat heinäkuussa: 

Shawn Huff  

ma 17.7.2017 klo 10-12.45, R-kioski Itäkeskus, Bulevardi (Itäkatu 1-5) 

Gerald Lee Junior  

ma 17.7.2017 klo 10-12.45, R-kioski, Helsingin rautatieasema, asema-aukio 

 

Petteri Koponen  

ma 31.7.2017 klo 10-12, R-kioski ja Kampin kauppakeskuksen keskusympyrä 

pohjakerros 

 

Susijengin Gerald Lee Junior, Petteri Koponen ja Shawn Huff 
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Hartwall mukana tukemassa suomalaista koripalloa 

Fanitapaamiset järjestetään yhteistyössä Koripalloliiton pitkäaikaisen 

yhteistyökumppani Hartwallin kanssa. Hartwall on tehnyt yhteistyötä Suomen 

Koripalloliiton kanssa vuodesta 2010 saakka ja on myös mukana Hartwall Arenalla 

pelattavissa koripallon EM-kilpailuissa 31.8.–6.9.2017. 

Viidenkymmenen vuoden tauon jälkeen Suomeen palaavissa EM-kilpailuissa on 

odotettavissa huipputunnelmaa sekä jännittäviä otteluita, mutta myös tapahtumia 

pelikenttien ulkopuolella. Yhdessä Koripalloliiton kanssa suunniteltu oheisohjelma 

tulee näkymään erityisesti arenalla ja sen ympäristössä esimerkiksi kisatoreina ja 

muina fanitapahtumina. 

Kansainvälisen koripalloliiton FIBA:n vaatimuksena on, että otteluissa tulee olla 

tarjolla pullotettua vettä, joten eniten koripallokentillä näkyy Novelle. Lisäksi 

mukana on maailman suosituin urheilujuoma Gatorade sekä muut Hartwallin 

juomat.  

Kuvat: http://mediapankki.hartwall.fi/l/2XWNHmt-q8Pf 

Lisätietoja:  
Hanna Leppäniemi, viestintäpäällikkö, Hartwall, hanna.leppaniemi(at)hartwall.fi, puh. 0400 
998 133 

Aapeli Helkkula, Hartwall markkinointi, aapeli.helkkula(at)hartwall.fi, puh. 040 768 8302 

Haastattelupyynnöt/Susijengi: Mikko Taatila, mikko.taatila@basket.fi, puh. 040 189 
2685 

Lisätietoja Koripallon EM-kilpailuista: http://www.fiba.com/fi/eurobasket/2017 

 

Oy Hartwall Ab 

Hartwall on juoma-alan kasvava suunnannäyttäjä. Valmistamme suomalaisten rakastamia juomia arkeen ja juhlaan. 

Hartwallin tuotevalikoimaan kuuluu vesiä, virvoitusjuomia, erikoisjuomia, oluita, siidereitä ja long drink -juomia sekä 

tytäryhtiö Hartwa-Traden kautta viinejä ja muita alkoholijuomia.  

Hartwallin tunnetuimmat tuotemerkit ovat Hartwall Jaffa, Hartwall Novelle, Lapin Kulta, Karjala ja Hartwall Original 

Long Drink. Olemme myös Heineken ja Pepsi -brändien yhteistyökumppani Suomessa.   

Hartwallin moderni tuotantolaitos sijaitsee Lahdessa, lähdevesipullottamo Karijoella ja pääkonttori Helsingissä. 
Rakastettujen klassikoiden ja innovatiivisten uutuuksien parissa työskentelee 700 hartwallilaista, välillisesti 

työllistämme Suomessa 11 000 ihmistä. 

Olemme osa tanskalaista Royal Unibrew -konsernia.  

Edistämme vastuullista juomakulttuuria. Toimimme aktiivisesti ympäristön hyväksi ja korostamme lähituotantoa. 

Ilman Hartwallia Suomi olisi kuivempi paikka elää. www.hartwall.fi     
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