
 

 

 
 
Tiedote 11.2.2013 
 
Kiekkolegenda Curt Lindström tietää, että Suomessa huolto pelaa 
Vuoden 2013 jääkiekkohuoltajan etsintä käynnistyy jälleen 
 
Cramo jatkaa tänäkin vuonna yhdessä Suomen jääkiekkohuoltajat ry:n kanssa 
suuren suosion saanutta vuoden jääkiekkohuoltajan valintaa. Voittaja ratkeaa 
tuttuun tapaan yleisön äänin. Oman ehdotuksen voi käydä tekemässä osoitteessa 
huoltopelaa.fi  
 
2013 Jääkiekon MM-kisojen yhteistyökumppani Cramo palkitsee tänäkin vuonna 
yhdessä Suomen jääkiekkohuoltajat ry:n kanssa vuoden jääkiekkohuoltajan. Vuoden 
huoltajaa etsitään nyt Suomen lisäksi myös MM-kisojen toisessa isäntämaassa 
Ruotsissa.  
 

– Jaetun kisaisännyyden kunniaksi haluamme palkita jääkiekkohuoltajia 
molemmissa maissa. Kummankaan maan menestys jääkiekossa ei ole tullut 
sattumalta, vaan sen edellytyksenä on, että huolta pelaa, Cramo Finland Oy:n 
markkinointipäällikkö Lasse Huuhka lataa. 

 
Kampanjan suojelijaksi on lupautunut Suomi-Ruotsi -yhteistyöstä tutuksi tullut Curt 
”Kurre” Lindström, jonka mielestä vapaaehtoisten jääkiekkohuoltajien työ on seuroille 
elinehto.  
 

– Jääkiekkohuoltajat ovat pitkään tehneet hienoa työtään kulisseissa. He ovat niitä, 
jotka käyttävät aikaa lajin hyväksi ehkä enemmän kuin ketkään muut. Olen 
monesti pohtinut, miten nuorisojääkiekko tulisi edes toimeen ilman niitä 
vapaaehtoisia nuoria, lasten vanhempia, mummoja ja pappoja,  jotka uhraavat 
kallista vapaa-aikaansa rakkaudestaan lajiin, esivalintaraatiin sekä Suomessa ja 
Ruotsissa kuuluva Lindström pohtii. 

 
Vuoden 2012 jääkiekkohuoltajaksi valittu Suomussalmen Palloseuran, SuPS:n huoltaja 
Jussi Huotari kuvaa valintaansa ikimuistoiseksi kokemukseksi. 
 

– Seurassa iloittiin kovasti valinnastani ja onnittelijoita riitti koko maakuntaa 
myöden. Itselleni voitto tuli yllätyksenä, mutta lämmitti kyllä kovasti mieltä. 
Tällainen tunnustus kannustaa kyllä kovasti jatkamaan, Huotari sanoo. 

 
Suomen Jääkiekkohuoltajat ry:n edustajana esivalintaraadissa toimiva Neka Haapanen 
kannustaa kaikkia jääkiekon ystäviä ehdottamaan aktiivisesti omaa suosikkiaan. 
 

– Jo varmasti se, että tulee ehdotetuksi lämmittää jokaisen jääkiekkohuoltajan 
työtä. Kampanja on oiva tilaisuus kiittää pitkää päivää painavaa huoltajaa hänen 
tekemästään työstä lajin ja seuran eteen, Haapanen sanoo. 

 
 
 
 



 

 

 
Vuoden jääkiekkohuoltaja valitaan tänäkin vuonna yleisöäänestyksellä. Ensimmäisessä 
vaiheessa kaikki halukkaat voivat ehdottaa osoitteessa huoltopelaa.fi omaa suosikkiaan 
vuoden 2013 jääkiekkohuoltajaksi 3.3. mennessä. Kaikkien ehdotuksen lähettäneiden 
kesken arvotaan upea lippupaketti 2013 Jääkiekon MM-kisojen huoltajapeliin, joka 
järjestetään Hartwall Areenalla 4.5. (Itävalta-USA). Cramo valitsee ehdotusten joukosta 
60 henkilöä, joiden seura palkitaan 50 hengen lippupaketilla. Lisäksi 3 seuralle tarjotaan 
vielä bussikuljetuksetkin (1 bussi / seura) kisapaikalle saapumista varten 
 
Tuomaristo valitsee ehdotusten perusteella 10 finalistia, joista yleisö pääsee 
äänestämään Vuoden 2013 Jääkiekkohuoltajan.  Voittaja palkitaan 1 000 euron 
matkalahjakortilla. Tuomaristoon kuuluvat Curt Lindströmin lisäksi Neka Haapalainen 
Suomen Jääkiekkohuoltajat ry:stä, Timo Jutila ja Lasse Huuhka Cramo Finland Oy:stä. 
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Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa ja 
myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden 
vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä palveluista. Cramo on alansa johtavia 
palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramolla on toimintaa 
14 maassa noin 400 toimipisteessä ja henkilöstöä noin 2 600. Vuoden 2012 liikevaihto 
oli 680 miljoonaa euroa. Cramon osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 
Lisätietoja: www.cramo.com 


