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ŠKODA haastaa kaikki pyöräilemään heinäkuussa 
 

 
4. kesäkuuta 2021. ŠKODA on mukana Suomen Pyöräily ry:n Virtual Tour Finland -pyöräily-

tapahtumassa, joka inspiroi pyöräilemään ja löytämään uusia kokemisen arvoisia reittejä. 

ŠKODA lahjoittaa jokaisesta kampanjaan osallistuvasta polkijasta euron nuorisopyöräilyn 

hyväksi. 

 

Kaikentasoisille ja kaikenikäisille pyöräilijöille suunnatun Virtual Tour Finland -tapahtuman ajan-

kohta on 1.-31.7.2021. ŠKODA on mukana kampanjassa haastamalla pyöräilijät polkemaan yksin, 

ystäväporukalla, koko perheen voimin tai vaikkapa työtiimin kanssa. 

 

”Lahjoitamme Suomen Pyöräilyn pääyhteistyökumppanina jokaisesta osallistujasta euron hank-

keen hyväksi aina 10 000 euroon asti. Haluamme olla mukana innostamassa koko Suomea pyöräi-

lemään hyvän asian puolesta”, viestintäpäällikkö Kari Aalo kertoo. 

 

Tapahtuman tuotto käytetään suomalaisen nuorisopyöräilyn edistämiseen. Kohteina ovat esimer-

kiksi nuorten leirit, seurojen matalan kynnyksen tutustumistapahtumat ja seurojen pyörähankinto-

jen avustaminen. 

 

Kaikki mukaan – lapset ja aikuiset 

 

Virtuaalisesti toteutettavaan pyöräilytapahtumaan osallistutaan omatoimisesti ajamalla 25, 50 tai 

100 kilometrin mittainen itse valittu pyörälenkki ja rekisteröimällä suoritus tapahtumasivun palve-

luun, joka löytyy osoitteesta: https://www.virtualtourfinland.fi/ 

 

Tapahtuman aikana pyöräilijät ajavat pyörälenkkinsä itselleen sopivana päivänä ja saavat osallistu-

misdiplomin rekisteröityään suorituksensa. Pyörälenkin voi tehdä haluamallaan alustalla ja halua-

massaan paikassa.  

 

Myös lapset voivat osallistua tapahtumaan pyöräilemällä haluamansa lenkin oman innon ja jaksa-

misen mukaan. Kun suoritus on rekisteröity, luvassa on junioridiplomi. 

 

Aikuisten osallistumismaksu on 39 €, ja lasten osallistuminen on maksuton. Osallistumismaksulla 

saa myös yhden kuukauden ilmaisen katseluoikeuden Discovery+ palveluun. 

 

Kampanjassa on mukana tunnettuja pyöräilyn ystäviä, jotka kertovat ”tapahtumakummeina” haas-

tatteluissaan harrastuksestaan ja jakavat mm. reittivinkkejä, harjoitusohjelmia ja muita ohjeita pyö-

räilyyn. 

 

Tapahtuman järjestää Suomen Pyöräily ry:n omistama Suomen Pyöräurheilu Oy.  

 

 

 

  

https://twitter.com/skodaautonews
https://www.virtualtourfinland.fi/
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Lisätietoja 

• Jorma Paakkari, Suomen Pyöräily, puh. 0400 710 100, jorma.paakkari@pyoraily.fi 

• www.virtualtourfinland.fi 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö  

+358 10 436 2112 

kari.aalo(at)skoda.fi 

 

 

 

  
Lehdistökuva: 

 

 

Virtual Tour Finland 
ŠKODA kannustaa koko Suomea pyöräilemään olemalla mukana Virtual 
Tour Finland -pyöräilytapahtumassa ja lahjoittamalla euron jokaisesta 
osallistujasta nuorisopyöräilyn hyväksi. 

 

 

 

  

  

 

 

ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  
 

https://news.cision.com/fi/skoda 
 

skoda.fi 
 

skodamagazine.fi 

 

 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

  

 

ŠKODA AUTO 

https://twitter.com/skodaautonews
mailto:kari.aalo@skoda.fi
http://www.skoda-storyboard.com/
http://www.skoda-storyboard.com/
https://www.facebook.com/skoda
https://www.youtube.com/user/skoda
https://www.instagram.com/skodagram/
https://www.facebook.com/motorsportskoda
http://www.youtube.com/motorsportskoda
https://twitter.com/skodaautonews
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› Keskittyy ‘NEXT LEVEL ŠKODA’ -tulevaisuusohjelmallaan kolmeen tavoitteeseen: malliston laajentamiseen alkaen-
tason segmenteissä, uusien markkina-alueiden hyödyntämiseen sekä ympäristövastuullisuuden ja monipuolisuuden 
edistämiseen. 

› Valmistaa tällä hetkellä kymmentä automallia: CITIGOeiV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA ja SUPERB sekä ka-
tumaasturimallit KAMIQ, KAROQ, KODIAQ ja ENYAQ iV. 

› Valmisti vuonna 2020 yli miljoona autoa. 
› On ollut osa Volkswagen-konsernia jo 30 vuoden ajan. Volkswagen-konserni on yksi maailman suurimmista auton-

valmistajista. Autojen lisäksi ŠKODA AUTO kehittää ja valmistaa yhteistyössä Volkswagen-konsernin kanssa auto-
jen komponentteja, moottoreita ja vaihteistoja. 

› Kolme tehdasta Tšekin tasavallassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa ja Intiassa pääasiassa 
konserniyhteistyössä sekä Ukrainassa paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. 

›  Työllistää noin 42 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa. 
 

 

ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2020 Suomessa rekisteröitiin 9 700 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekiste-

röintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus yli kymmenen prosenttia; 10,3 % 
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 16,9 % 
› 2020 OCTAVIA oli Suomen suosituin yritysauto ja SUPERB kolmanneksi suosituin  
› Yritysautojen kymmenen kärjessä kolme ŠKODA-mallia (OCTAVIA, SUPERB ja KODIAQ) 
› ŠKODA-kaasuautomalliston osuus yli 60 % koko Suomen kaasumarkkinasta 2020 

 

https://twitter.com/skodaautonews

