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Lehdistötiedote 23.11.2016 

PostNord on Susijengin uusi 
pääyhteistyökumppani 

 

PostNord Oy ja Suomen Koripalloliitto ovat solmineet monivuotisen 

yhteistyösopimuksen, jonka myötä PostNordista tulee Suomen 

koripallomaajoukkueen – Susijengin – uusi pääyhteistyökumppani. Tuore 

sopimus kattaa laaja-alaisesti myös nuorten ja naisten 

maajoukkuetoimintoja sekä näkyvyyksiä ensi vuonna Helsingissä 

järjestettävissä miesten EM-kilpailuissa. 

 

PostNordin ja Koripalloliiton yhteistyön myötä PostNord tulee näkymään tulevina 

vuosina Suomen kaikkien koripallomaajoukkueiden peliasuissa ja 

ottelutapahtumissa. Yhteistyöllä tähdätään Suomi-koriksen menestystarinan 

jatkumiseen. 

 

- Lähdemme innolla tukemaan suomalaista koripalloa, jonka toimintaympäristö ja 

arvomaailma sopivat täydellisesti omaamme. Suomessa olemme molemmat 

haastajia omassa lajissamme, niin logistiikassa kuin koripallossakin. Kunnioitus 

pelikenttää ja vastustajiamme kohtaan on kuitenkin aina läsnä kilpailutilanteessa. 

Pitkäjänteisellä yhteistyöllä luomme vankan pohjan tulevaisuudelle, parhaat vuodet 

ovat molemmilla osapuolilla vasta edessäpäin. Junioripuolen tukemisella on tässä 

tärkeä osansa, sillä uudet lahjakkuudet ovat avainasemassa suomalaisessa 

koripallossa, sanoo PostNordin markkinointi- ja viestintäjohtaja Jouni Lamberg. 

 

Susijengi faneineen on viime vuosien aikana kasvanut ilmiöksi niin suomalaisessa 

kuin kansainvälisessä koripallokentässä. Suomi on pelannut kolmessa peräkkäisessä 

EM-lopputurnauksessa sekä MM-kisoissa 2014, jolloin lähes 10 000 suomalaisfania 

matkasi Espanjaan kannustamaan Susijengiä. Vuotta aiemmin Susijengi palkittiin 

Suomessa Vuoden joukkueena ja Susijengi-fanit Vuoden urheilukulttuuritekona.  

 

Kansainvälisen koripalloliiton rankingissa Suomi on noussut kohisten tällä 

vuosikymmenellä yli 50 sijaa nykyiselle sijalleen 32.   

 

Ensi vuonna Susijengi ja fanit isännöivät 100-vuotiaan Suomen kunniaksi EM-kisoja. 

FIBA EuroBasket 2017 -turnauksen yksi alkulohkoista pelataan Helsingissä elo-

syyskuun vaihteessa.  

 

- Olemme äärettömän iloisia tuoreesta yhteistyöstä, jossa kaksi hienoa kasvutarinaa 

yhdistyy. Innostusta lisää se, että PostNord halusi lähteä vahvasti panostamaan 

Susijengin ja naisten maajoukkueiden lisäksi tulevaisuuteen; nuorten 

maajoukkuetoimintaan, kommentoi Koripalloliiton myyntijohtaja Timo Vertio. 
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PostNord on johtava Pohjoismaihin, Pohjoismaista ja 

Pohjoismaissa tarjottavien viestintä- ja logistiikkaratkaisujen toimittaja. 

Varmistamme myös postipalvelut yksityishenkilöille ja yrityksille Ruotsissa ja 

Tanskassa. Asiantuntemuksemme ja vahvan jakeluverkostomme avulla 

luomme edellytykset tulevaisuuden viestinnälle, verkkokaupalle, jakelulle ja 

logistiikalle Pohjoismaissa. Vuonna 2015 konsernin liikevaihto oli noin 4,5 

miljardia euroa ja sillä oli 35 000 työntekijää. Konsernin emoyhtiö on 

ruotsalainen julkinen yhtiö, ja sen pääkonttori sijaitsee Solnassa. Vieraile 

sivuillamme osoitteessa  

 

 

Suomen Koripalloliitto järjestää maanlaajuisesti koripallon kilpailutoimintaa, 

maajoukkueohjelman pelaajille sekä valmentaja-, ohjaaja- ja 

erotuomarikoulutusta. Koripalloliiton kilpailuissa pelataan vuosittain yli 12 

000 ottelua ja Suomen koripallomaajoukkueet pelaavat joka vuosi noin 150 

maaottelua. Suomea pidetään miesten koripallossa yhtenä viime vuosien 

suurimmista nousijoista, joka on lisännyt lajin kiinnostavuutta ja arvostusta 

maassa. Osallistuessaan ensi kertaa historiansa aikana MM-kilpailuihin 

vuonna 2014, Suomen maajoukkueella – Susijengillä – oli ennennäkemätön, 10 

000 suomalaisfanin tuki mukanaan Bilbaossa, Espanjassa. Syyskuussa 2017 

Suomi isännöi yhdessä Israelin, Romanian ja Turkin kanssa miesten EM-

kilpailuita. Kesällä 2016 Suomi isännöi Helsingissä 20-vuotiaiden EM-kisoja.  

 
Lisätietoja: 

 
Jouni Lamberg, markkinointi- ja viestintäjohtaja, PostNord Oy 
+358 (0)400 503 358 
jouni.lamberg@postnord.com 
 
Timo Vertio, Myyntijohtaja, Suomen Koripalloliitto 
+358 (0)40 5449872 

timo.vertio@koripalloliitto.fi 
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