Hardys to sponsor the Cricket Finland’s
Player of the Year (MVP)
South Australian winery Hardys has agreed on a sponsorship deal with the Finnish
Cricket Association. Hardys will present the player-of-the-year award for the Finnish
national 40-over (SM40) first and second divisions. The winery is also the official
partner of both the England and Wales Cricket Board and Cricket Australia.
”Sports has always been near and dear to Hardys winery and the Hardys family, which even
has an Olympic sailor. Supporting cricket is natural for the brand because, like other
Australians, the Hardys family has grown up watching the sport”, Brand Manager Maijastiina
Juvonen of Hardys’ Finnish representative summarises. Hardys is the official wine of the
England and Wales Cricket Board (ECB) as well as Cricket Australia (CA).
“The Finnish Cricket Association has been extremely pro-active and has done a really good
job growing the sport. It is truly a sport suitable for all people of all ages. While Hardys is
supporting the sport because of its Australian roots, cricket the world over has always had a
highly social aspect, which ties into Hardys product selection. As a result of the partnership,
Cricket Finland will be a part of Hardys Facebook updates, for example”, Juvonen adds.
Cricket Finland board member Van Padhaal is very excited by this development, “It is an
extremely positive step for Cricket Finland to have agreed this partnership with Hardys.
Considering the support they have shown ECB and Cricket Australia, this provides us with a
solid platform to continue to develop the sport in Finland. We look forward to announcing the
Hardys Player of the Year awards to all the members of our cricket community across the
country and to developing a successful ongoing partnership with Hardys”.
The next round of matches will be played this weekend at the Kerava National Cricket Ground
and in Espoo, Tampere and Vantaa.
Additional information on the partnership:
Maijastina Juvonen, Senior Brand Manager, Quantum Beverages Oy,
maijastina.juvonen@quantumbeverages.fi, 040 836 0686
Andrew Armitage, Chairman, Finnish Cricket Association,
fcachairman@cricketfinland.com, 0400 298 266

Van Padhaal, Board member, Finnish Cricket Association,
van.padhaal@gmail.com, 045 872 9955
Maija Hyötyläinen, Republic of Communications,
maija.hyotylainen@republic.fi, 050 572 9679
Hardys on Facebook: https://www.facebook.com/hardyswinessuomi

Hardys tiivistetysti: Etelä-Australian viinituotanto on maailman vanhinta, sillä 1800-luvun
lopulla riehunut Phylloxera-tauti ei koskaan levinnyt tähän maanosaan asti. Vuonna 1853
perustettu Hardys on yksi alueen vanhimmista viinitaloista. Kokemus maistuu talon
tuottamissa viineissä. Esimerkiksi Suomessa myytävät Hardys VR (Varietal Range) -viinit
ovat kukin keskittyneet tiettyyn viinirypäleeseen ja niiden ympärille rakennettuun
makumaailmaan. Hardys Stamp -valikoima on luotu kunnianosoitukseksi australialaiselle
viiniosaamiselle.
Kriketti tiivistetysti: Maailman toiseksi suosituin pallopeli, kriketti, on etäisesti pesäpalloa
muistuttava, 11-miehisin joukkuein suurella ovaalilla kentällä pelattava maila-pallopeli.
Kriketissä palloa syötetään yläkautta, suoralla kädellä lyöjää kohti ja sitä saa lyödä kaikkiin
suuntiin. Ottelun voittaja ratkaistaan tehtyjen juoksujen perusteella, kun ennalta päätetty
määrä syöttövuoroja on pelattu. Vuoropari vaihtuu tai ottelu päättyy kun lyövältä joukkueelta
palaa kymmenes pelaaja tai kun syöttövuorot loppuvat. Kriketissä on kestoltaan vaihtelevia
pelimuotoja, yleisimpiä ovat 50, 40 ja 20 syöttövuoron krikettiottelut.
Kriketin historia Suomessa lyhyesti: Krikettiä on pelattu Suomessa jo 1950-luvulta lähtien.
Seuratoiminta alkoi kehittyä 1990-luvulla ja Suomen Krikettiliitto perustettiin vuonna 1999.
Krikettiä pelataan Suomessa viidellä sarjatasolla, 40 ja 20 syöttövuoron sarjat sekä
sisäkrikettiä. Pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena kilpailutoiminta ja pelaajamäärä ovat
kasvussa. Suomessa on noin 500 lisenssipelaajaa.

