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Koripallofanien Sudenpesä pystytetään elokuussa ensimmäistä kertaa Helsinkiin  

Suomen koripallomaajoukkueen fanien kokoontumispaikka Sudenpesä pystytetään elokuun lopussa 

ensimmäistä kertaa Suomeen. Tempauksen taustalla ovat Susijengin kumppanit, tietotekniikan 

palveluyritys 3 Step IT sekä matka- ja tapahtumayritys Elämysmatkat yhteistyössä Koripalloliiton kanssa.  

Vuoden 2014 koripallon MM-kisoista tuttu Sudenpesä pystytetään Helsingin jäähallin edustalle perjantaina 

28. elokuuta pelattavaa, EM-kisoihin valimistavaa Suomi−Ukraina-ottelua varten. Syyskuussa Susijengi 

suuntaa Ranskan Montpellieriin EM-kilpailuihin. Helsingin Sudenpesä tarjoaa Suomeen jäävillekin faneille 

mahdollisuuden tunnelmointiin ja Susijengin pelaajien tapaamiseen ennen EM-mittelöitä.  

Susijengin, 3 Step IT:n ja Elämysmatkojen kumppanuus alkoi Bilbaon MM-kisojen alla vuonna 2014. 

”Kumppanuudessa tuemme toinen toisiamme ja viemme samalla koripalloa lajina maailmalle. Yhteistyö 

istuu 3 Step IT:n launch & learn –tyyppiseen kulttuuriin. Rohkeat kokeilut ja uuden oppiminen ajaa 

yhteistyötä eteenpäin”, 3 Step IT Finlandin toimitusjohtaja Ville Alanen kertoo.  

”Sudenpesän tuominen Helsinkiin juuri Montpellierin kisojen alla on loistava jatko erinomaisesti sujuneelle 

yhteistyölle”, Alanen summaa. 

Koripalloliitolle yhteistyö 3 Step IT:n ja Elämysmatkojen kanssa on tarjonnut mahdollisuuksia oppia uutta ja 

luoda lisäarvoa lajin ympärille.  

”On huikeata tehdä yhteistyötä ja rakentaa yhteistä tarinaa suomalaisen tähtiyrityksen kanssa. Sudenpesä 

on loistava esimerkki, miten voimme monipuolisesti hyödyntää keskinäistä yhteistyötä ja kumppanien 

osaamista”, Koripalloliiton toiminnanjohtaja Vesa Wallden kertoo. 

”Yhteistyö on ollut sekä yritysten että  pelaajien mielestä luontevaa ja helppoa. Urheilussa ei tunneta 

pikavoittoja, vaan on oltava valmis tekemään pitkäjänteistä työtä ja investointeja tavoitteen 

saavuttamiseksi. Pyrimme löytämään sellaisia yrityksiä ja yhteisöjä, jotka ovat valmiita sitoutumaan 

yhteiselle matkalle. Tässä olemme selvästi onnistuneet”, Susijengin päävalmentaja Henrik Dettmann 

sanoo. 

Vaikka koripallo ei vielä ole koko kansan laji, on Susijengi kasvanut ilmiöksi.  

”Susijengin nostattama korishuuma on harvinaista jopa kansainvälisellä tasolla. Vastaavaa emme ole 

aiemmin nähneet suomalaisessa urheilukulttuurissa,” Elämysmatkojen toimitusjohtaja Jussi Viskari toteaa. 

Elämysmatkat suunnitteli ja toteutti tuhansia faneja yhteen koonneen Sudenpesä-konseptin Bilbaon MM-

kisoihin viime vuonna.  

Susijengin ystävät ovat tervetulleita Helsingin jäähallin edustalle pystytettävään Sudenpesään perjantaina 

28. elokuuta klo 19 alkaen.  Pelin jälkeen Sudenpesässä on mahdollisuus tavata Susijengin pelaajia. Teltta 

on auki klo 22.00 asti. Lisätietoja www.sudenpesa.fi. Tule mukaan kannustamaan Suomi voittoon! 

Haastattelut ja lisätiedot:  Ville Alanen, 3 Step IT , Suomen toimitusjohtaja + 358 50 533 3222 

3 Step IT on tietotekniikan hallinnointiin ja vuokraukseen erikoistunut palveluyritys. Palvelu koostuu kohteiden 

vuokrauksesta, käytönaikaisesta hallinnoinnista sekä tehokkaasta ja ympäristöystävällisestä uudistamisesta. 

Asiakkaan tukena on 3 Step IT:n palvelutiimi ja monipuolisesti tietoa tuottava käyttöomaisuusrekisteri. 3 Step IT on 

perustettu Suomessa vuonna 1997 ja yritys on alusta alkaen kasvanut voimakkaasti ja kannattavasti. Tällä hetkellä 3 

Step IT:llä on tytäryhtiöt yhdessätoista maassa. 

 

http://www.sudenpesa.fi/

