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ŠKODA Secto Rally Finlandin viralliseksi automerkiksi 
 
14. tammikuuta 2022. Jo 71. kertaa Keski-Suomen sorateillä tulevana kesänä, 4.-7.8.2022, ajet-

tava Suomen MM-ralli eli Secto Rally Finland ja Škodan suomalainen maahantuoja Helkama-

Auto Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen vuosille 2022–2023. Yhteistyön myötä Škodasta 

tulee MM-rallin virallinen automerkki ja kisajärjestäjä AKK Sports Oy saa käyttöönsä laajan vali-

koiman ajoneuvoja. 

 
Škodan yli 100-vuotias brändi on tuttu niin innovatiivisista henkilöautoista kuin menestyksekkäästä moot-

toriurheilusta. ŠKODA on vuosi toisensa jälkeen ollut yksi Suomen suosituimpia henkilöautomerkkejä, ja 

samalla niittänyt menestystä myös autourheilussa.  

 

Tänä vuonna autourheiluväen mielenkiinto kohdistuu Škodan osalta erityisesti FABIA R5 -autolla sekä 

SM- että MM-sarjoissa kilpailevaan parivaljakkoon Emil Lindholm-Reeta Hämäläinen. Lindholm ja Hä-

mäläinen voittivat viime vuonna rallin suomenmestaruuden ŠKODA Fabia R5 -autolla ja muun muassa 

Espanjan MM-rallin WRC3-luokassa. 

  

Uuden yhteistyösopimuksen myötä AKK Sports Oy:n ja Helkama-Auto Oy:n kumppanuus vahvistuu enti-

sestään, kun viime vuoden Rovaniemen MM-rallista eli Arctic Rally Finlandista alkanut yhteistyö laajenee 

luontevasti entistäkin mittavammaksi koskemaan Secto Rally Finlandia. 

  

ŠKODA toimittaa ralliorganisaatiolle sähköä hyödyntäviä henkilöautoja, kuten Vuoden Auto Suomessa 

2022 -tittelin voittaneita ENYAQ iV -malleja. Tämä on ensimmäinen kerta Suomen MM-rallin historiassa, 

kun kisaorganisaation käytössä on täyssähköisiä autoja. ŠKODA-brändi näkyy myös eri puolilla MM-rallin 

isäntäkaupungissa Jyväskylässä 4.–7. elokuuta ajettavan sorateiden Grand Prix:n yhteydessä. 

  

– Secto Rally Finland ja ŠKODA sopivat mainiosti yhteen. Molemmat ovat maailmankuuluja autourheilu-

brändejä, minkä lisäksi ŠKODA on pidetty automerkki myös monen suomalaisen arjessa. Tämän sopi-

muksen myötä pystymme yhdessä Helkama-Auton kanssa varmistamaan hienojen MM-rallielämysten 

tarjoamisen, sillä Škodan laajalla ja laadukkaalla mallistolla on ensiarvoisen tärkeä asema, kun organi-

saatiomme järjestää kansainvälistä autourheilun huipputapahtumaa Jyväskylässä. Niin ikään vastuulli-

sena autoalan toimijana ŠKODA sopii erinomaisesti kumppaniksemme samalla, kun rallin MM-sarja ko-

kee tulevalla kaudella suuren uudistuksen siirryttäessä hybriditeknologiaan Rally1-kuninkuusluokassa, 

AKK Sports Oy:n toimitusjohtaja Riku Bitter sanoo. 

  

– ŠKODA ja moottoriurheilu kuuluvat yhteen yli 120-vuotisen historian kautta. Koska moottoriurheilu on 

osa Škodan DNA:ta, yhteistyö AKK Sports Oy:n järjestämän Secto Rally Finlandin kanssa sopii toimin-

taamme luontevasti. Olemme ylpeitä siitä, että voimme olla mukana perinteikkäillä ja ympäri maailmaa 

tunnetuilla rallierikoiskokeilla, joilla nähdään varmasti myös kymmeniä FABIA R5-ralliautoja. Meille mer-

kittävän yhteistyön ja ENYAQ iV:n Vuoden Auto Suomessa 2022 -juhlavuoden kunniaksi ŠKODA näkyy 

monin tavoin myös rallikaupungin katukuvassa, Helkama-Auton viestintäpäällikkö Kari Aalo sanoo.    

   

 

https://twitter.com/skodaautonews
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Lisätietoja: 

Riku Bitter, toimitusjohtaja, AKK Sports Oy, +358 045 329 9696, riku.bitter@autourheilu.fi 

Kari Aalo, viestintäpäällikkö, ŠKODA, +358 41 546 6006, kari.aalo@skoda.fi, www.skoda.fi 

 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö  

+358 10 436 2112 

kari.aalo(at)skoda.fi 

 

 

  

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

 

 

 

ŠKODA AUTO 
› Ohjaa NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 -tulevaisuusohjelmalla toimintaansa uudella vuosikymmenellä.  
› Euroopassa tavoitteena olla yksi viidestä eniten myydystä automerkistä vuoteen 2030 mennessä esimerkiksi kiin-

nostavien alkaen-tason segmenttien ja sähköautojen mallistolla. 
› Intiassa, Venäjällä ja Pohjois-Afrikassa tavoitteena olla johtava eurooppalainen automerkki. 
› Valmistaa tällä hetkellä kymmentä automallia: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA ja SUPERB sekä katumaasturi-

mallit KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV ja KUSHAQ. 
› 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 autojen komponent-

teja, moottoreita ja vaihteistoja. 
› Kolme tehdasta Tšekin tasavallassa; tuotantoa myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa ja Intiassa pääasiassa kon-

serniyhteistyössä sekä Ukrainassa paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. 
› Työllistää yli 43 000 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 
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