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ŠKODA pääyhteistyökumppaniksi  
hyvän mielen Saimaa Cycle Tourille  

 

 
20.4.2022. Elämyksellinen Saimaa Cycle Tour poljetaan 8.-9.7.2022. Tällä tourilla ei ajeta kil-
paa, vaan nautitaan maailman kauneimmista järvimaisemista, keskikesän yöttömästä yöstä 
ja taianomaisesta valosta. Tapahtuman pääyhteistyökumppanina toimii ŠKODA. 
 

ŠKODA ja Saimaa Cycle Tour haluavat kannustaa kaikkia liikkumaan. Saimaa Cycle Tour ei ole 

kilpailu, vaan kaikille avoin kansainvälinen pyöräilytapahtuma, joka tarjoaa sopivia haasteita kai-

kenikäisille ja kaikentasoisille pyöräilijöille.  

 

Saimaa Cycle Tourin 300 kilometrin kuninkuusmatka on todellinen haaste kaikille pyöräilijöille. 

Vaihtoehtoina ovat 85 kilometrin Jaakon kierros sekä 38 kilometrin Ruokolahden kierros. Mukaan 

voi lähteä yksin, kaverin kanssa, joukkueena tai vaikkapa työporukalla.  

 

Lapsille Saimaa Cycle Tour tarjoaa ilmaisen ŠKODA-lastenpyöräily -tapahtumaan. Alle 16-vuotiaat 

pääsevät mukaan 85 ja 38 kilometrin reiteille alennettuun hintaan. 

 

Turvallisuus, taloudellisuus ja ilo liikkua 

 

ŠKODA toimii tapahtuman pääyhteistyökumppanina. ENYAQ iV -täyssähköautot turvaavat pyöräili-

jöiden matkaa etuautoina 300, 85 ja 38 kilometrin reiteillä sekä kuljettavat organisaation henkilös-

töä tapahtuman aikana.   

 

”Meille on todella iso asia, että ŠKODA on tapahtumamme uusi pääyhteistyökumppani. Meitä yh-

distävät turvallisuus ja ekologisuus sekä halu kannustaa kaikkia liikkumaan ja pyöräilemään”, Sai-

maa Cycle Tourin tapahtumajohtaja Juho Suikkari kertoo.  

 

ŠKODA näkyy tapahtumassa monin tavoin paitsi pyöräilyreiteillä myös lähtökaupungissa Imatralla. 

Expo-alueelle tulee myös esittelypiste, jossa pääsee tutustumaan ENYAQ iV -malliin sekä muihin 

uusimpiin ŠKODA-malleihin. 

 

”On hienoa olla mukana elämyksellisessä pyöräilytapahtumassa, joka tarjoilee osallistujille muka-

vaa ajanviettoa ja itsensä voittamista. Mikä olisikaan hienompaa kuin suomalaisessa kesäyössä 

pyöräileminen”, Škodaa maahantuovan Helkama-Auto Oy:n viestintäpäällikkö Kari Aalo sanoo. 

 

Škodalla on pitkät pyöräilyperinteet  

 

ŠKODA Auton juuret juontavat vuoteen 1895, jolloin Václav Laurin ja Václav Klement perustivat 

polkupyöriä korjaavan ja vähän myöhemmin myös pyöriä valmistavan yrityksen. 

 

https://twitter.com/skodaautonews
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ŠKODA Auto tunnetaan Ranskan ympäriajon, Tour de Francen, virallisena yhteistyökumppanina 

lähes parikymmenen vuoden ajalta. ŠKODA on tukenut vuosia myös suomalaista huippu- ja har-

rastepyöräilyä. 

 

Viime vuonna startannut Saimaa Cycle Tour tähtää yhdeksi maailman arvostetuimmista pyöräilyta-

pahtumista. Tapahtuman taustalla on vuonna 2020 perustettu SCT Events Oy, jonka tavoitteena 

on tuoda pyöräilyn ilosanomaa kaikille liikunnasta kiinnostuneille ihmisille. 

  

Tapahtumaan voi ilmoittautua osoitteessa www.saimaacycletour.com. 

 

Lisätietoja 

 

Kari Aalo 

viestintäpäällikkö 

ŠKODA Suomi 

puh. 010 436 2112 

kari.aalo(at)skoda.fi 

 

Juho Suikkari 

tapahtuman johtaja 

Saimaa Cycle Tour / SCT Events Oy 

puh. 050 353 8281 

juho(at)saimaacycletour.com 

 

 

  

https://twitter.com/skodaautonews
http://www.saimaacycletour.com/
mailto:kari.aalo@skoda.fi
mailto:juho@saimaacycletour.com
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ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  
 

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

skoda.fi 
 

skodamagazine.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 hetkellä kahtatoista automallia: FABIA, RAPID, SCALA, SLAVIA, OCTAVIA ja SUPERB sekä katumaas-

turimallit KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ 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 2021 Suomessa rekisteröitiin 8 554 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekiste-
röintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus 8,9 % 

› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 14,7 % 
› 2021 OCTAVIA oli Suomen suosituin yritysauto  
› Yritysautojen kymmenen kärjessä kaksi ŠKODA-mallia (OCTAVIA ja KODIAQ) 

› ŠKODA-kaasuautomalliston osuus yli 70 % koko Suomen kaasumarkkinasta 2021 
› Vuoden Auto Suomessa: ŠKODA on ainut merkki, jonka automalli on voittanut arvostetun tittelin kolmesti peräkkäin 

jokavuotisessa palkintogaalassa – 2022 ŠKODA ENYAQ iV, 2021 ŠKODA OCTAVIA ja 2020 ŠKODA KAMIQ 

 

https://twitter.com/skodaautonews
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

