
 
 
 
 

Valtteri Bottas Duathlon ylitti odotukset  
- hyväntekeväisyyssumma nousi 20 000 euroon 

Valtteri Bottas Duathlon powered by Tunturi järjestettiin sunnuntaina 18.8. Lahdessa Liikuntakeskus 
Pajulahdessa upeassa aurinkoisessa säässä. Tapahtuma houkutteli paikalle ennätysyleisön. Arviolta yli 4000 
vierasta tutustui päivän aikana tapahtumaan ja nautti energisestä ja iloisesta tunnelmasta eri aktiviteettien 
parissa. Päivän aikana koettiin upeita elämyksiä ja liikunnan riemua sekä aitoa iloa alueen nuorten 
puolesta, kun hyväntekeväisyyssumma nousi kisan aika-alitusten myötä 5000 eurolla.  

Hyväntekeväisyyssumma nousi peräti 5000 eurolla  

Hyväntekeväisyyssummaksi oli alun perin sovittu 15 000 euroa. Kisaa ennen Westpron toimitusjohtaja 
Heikki Schemeikka laittoi pottiin vielä lisää. Naisten sekä miesten sarjojen voittoaikojen alituksista Westpro 
lupasi lisää 1500 euroa kummastakin, lisäksi mikäli Valtteri Bottas alittaa oman aikansa, summa nousee 
vielä 2000 eurolla.  

Kannustimet toimivat loistavasti ja lopullinen hyväntekeväisyyssumma kasvoi 5000 eurolla yhteensä 20 000 
euroon. Hyväntekeväisyyskohteena on tänä vuonna Lahden kaupungin nuorisopalvelut ja nuorisotyö 
Nastolan alueella. Alkuperäinen summa, 15 000 euroa, kohdistetaan liikkuvan nuorisotyön 
mahdollistamiseen ja oman auton ostamiseen. Palvelupäällikkö Virpi Rantanen Lahden kaupungin 
nuorisopalveluista kertoi lahjoituksen jaossa, että auto on tarkastusta vaille hankittu ja se on mahdollisesti 
käytössä jo syyskuun aikana. Lisäpotin kohdennuksesta sovitaan vielä erikseen.  

Kilpailun tulokset  

Online-tulosseuranta ja tulokset:  
Perheduathlon: https://online4.tulospalvelu.fi/tulokset-new/fi/2019_vbdfamily/ 
Miehet, naiset, joukkueet: https://online4.tulospalvelu.fi/tulokset-new/fi/2019_vbd/ 

Kilpailuun oli ilmoittautunut 125 miestä, 25 naista, 15 joukkuetta ja 27 perhettä. Ensimmäisen kerran 
järjestettyyn Mini-VBD -kirmaukseen osallistui arvioilta nelisenkymmentä alle 7-vuotiasta lasta, jotka saivat 
kaikki kaulaansa mitalit. Lapsia oli vastaanottamassa ja mitaleita jakamassa Westpro4U:n toiminnanjohtaja 
Emilia Bottas sekä hallituksen puheenjohtaja Alexandra Procopé.  

Perheduathlonin voitti kahden viime vuoden tapaan Team Borremans, Kasper ja Erwin Borremans. Toiseksi 
sijoittui Mukulamäen pojat ja kolmas oli Team Kairikko.  

Miesten kisan voittajaksi huippuajalla 1:11:07 kiri Sasu Halme (Continental-focus), mikä on kilpailuennätys, 
vaikka juoksumatkan pituus kasvoi viime vuodesta noin 200 metrillä. Toiseksi tiukassa kilpailussa sijoittui 
Arto Talvinen ja kolmanneksi tuli Teemu Eerola.  

Naisten sarjan voittoon kiiruhti toissa vuoden tapaan Elisa Sihvola ajalla 1:30:05. Toiseksi sijoittui Anniina 
Hakkarainen ja kolmas oli Elina Wiik.  

Joukkuekisan voittoon kirmasi Team Taste like Pepsi Co, johon kuuluivat Susanna Huttunen ja Eemil Uitto, 
Krista Pärmäkosken tiimi sijoittui kakkoseksi.  

Valtteri Bottas paransi omaa aikaansa ja oli kisassa 11:s ajalla 1:23:12 (viime vuonna 1:24:57). Kilpailun 
jälkeen Valtteri kiitteli runsaslukuista yleisöä, yhteistyökumppaneita ja kanssakilpailijoitaan sekä 
talkooväkeä. Valtteri korosti puheenvuorossaan tapahtuman hyväntekeväisyysnäkökulmaa.  



 
 
 
 

- Kisassa oli pieni porkkana, kun mulle sanottiin ennen kisaa, että jos parannan aikaani niin Westpro 
lahjoittaa 2000 euroa enemmän hyväntekeväisyyteen. Se piti tietysti tehdä, totesi Valtteri Bottas 
kisan jälkeen.   

- Päivästä tulee aina tosi positiivinen fiilis. Kiitos, että olitte täällä mukana tänään ja kiitos 
kannustuksesta, se teki tosi ison eron. Me pystytään tekemään yhdessä paljon hyvää ja paljon 
saadaan autettua muita ihmisiä.  

Itsensä ylittäjiä, huikeita suorituksia 

Tv-kokki, ravintoloitsija ja keittiömestari Akseli Herlevi otti Valtterin haasteen vastaan ja lähti ylittämään 
itseään kisaan. Herlevillä on tavoitteenaan oman hyvinvoinnin ja terveyden ylläpito, siitä syystä hän lähti 
myös mukaan Suurin pudottaja Suomi -ohjelmaan. Herlevi ennakoi kisa-ajan olevan yli kolme tuntia, mutta 
se alittui ja lopulta aika oli 2:52:48. Maaliin saapui hyväntuulinen kisaaja, joka pohti jo ensi vuoden 
ilmoittautumista. Myös Mikko Leppilampi osallistui kisaan ollen 40:s ajalla 1:46:35. Leppilampi kertoi 
vaikuttuneensa tapahtuman tunnelmasta ja lupasi harkita ensi vuoden osallistumista.  

- Täytyy rehellisesti sanoa, että kisa oli kovempi, mitä odotin. Nyt tietää miten valmistautua ja mitä 
kannattaa ottaa huomioon ensi vuotta varten. Itseeään täällä lähdetään voittamaan ja tavoitteena oli, 
etten kävele - muuta kuin ne murhamäet, Mikko Leppilampi veisteli kisan jälkeen ja kehui tapahtuman 
olevan supermagee.  

Kiitokset – ensi vuonna nähdään taas! 

Kiitokset tapahtumajärjestäjien puolesta kaikille osallistujille, upeille yhteistyökumppaneille ja 
tapahtumavieraille – päivästä tuli upeampi kuin ikinä! Tapahtuma järjestetään myös ensi vuonna; tarkka 
päivämäärä ratkeaa syksyn aikana, mutta sama elokuun viikonloppu (15.-16.8.) on alustavasti merkitty 
kalenteriin.  

Tapahtumakysely on avattu. Palautteen perusteella kehitetään ensi vuoden tapahtumaa. 
Tutkimuslomakkeen täyttämiseen on hyvä varata aikaa noin 10 minuuttia. Vastanneiden kesken arvotaan 
Meet & Greet -tapaaminen Valtteri Bottaksen kanssa ensi vuoden tapahtumassa. 

https://response.questback.com/olsonpuskalaoy/mv0wyesmlf 

www.valtteribottasduathlon.com |www.facebook.com/valtteribottasduathlon | 
www.instagram.com/valtteribottasduathlon | www.twitter.com/vbduathlon  

Lisätietoja:  
Ville Ahtiainen, VB77 / RedW Oy, 040 552 3046, ville@valtteribottas.com 
Petra Ruonakoski, 040 504 0031, press@valtteribottasduathlon.com 
--- 
Tapahtuman yritysyhteistyökumppanit: Tunturi, Mercedes-Benz, Westpro, Printscorpio, Halti, Kanresta, 
Ilta-Sanomat, Ovella Systems, Lehtimäki Tilausajot, Sponsor Insight, Loiste, Dinox, Kemppi, IWC 
Schaffhausen, Etelä-Suomen Media, Etelä-Suomen Sanomat, Perlana ja Ramudden.  

Tapahtuman mahdollistavat: Pajulahti Olympic Training Center, Nastolan aluejohtokunta, Lahden kaupunki 
ja Lahti Region.   


