
 
 

Valtteri Bottas Duathlon siirtyy vuoteen 2021  

Valtteri Bottas Duathlon powered by Tunturi on tullut yhdessä kumppaniensa kanssa ratkaisuun 
siirtää tapahtuman järjestelyt suoraan vuoteen 2021.  

Valtteri Bottas on luonnollisesti asiasta pahoillaan, mutta kannustaa kaikkia pitämään mielen 
korkealla, ulkoilemaan ja kuntoilemaan turvallisesti yleisiä ohjeita noudattaen.  
”Kun maaliskuussa vedin ajohaalareita päälle Australiassa en tajunnut vielä koronatilanteen 
laajuutta. Itselleni terveys on tärkein asia kaikista ja en ole koskaan valmis leikkimään omalla tai 
muiden terveyden kustannuksella. Kävimme keskusteluja suoraan kumppanien ja tuotannon kanssa 
ja olen iloinen, että löydettiin kaikkien kanssa yhteinen sävel, jonka seurauksena siirrymme suoraan 
suunnittelemaan 2021 Valtteri Bottas Duathlonia.”- Kertoo omaan kauteensa valmistautuva 
Valtteri Bottas  

Tapahtuman nimikumppanina toimiva Tunturi pitää päätöstä oikeana. ”Meidän on nyt myös itse 
varauduttava ylimääräisiin toimenpiteisiin. Laajuus selviää vasta kesän ja syksyn mittaan. ”- 
tilannetta kuvailee Tunturin Suomen maajohtaja, Riku Mikkonen.   

Vuonna 2017 aloitettu tapahtuma on kasvanut tasaisesti vuosien aikana ja samalla saanut paljon 
kiitosta hyvistä järjestelyistä ja tunnelmasta. Tapahtuma on myös vuosittain tukenut paikallista 
liikuntatoimintaa.  

”Olemme olleet mukana ensimmäisestä vuodesta saakka. Valitettavaa, että tapahtuma peruuntuu 
tältä vuodelta mutta yhdessä muiden kumppanien kanssa päädyttiin ratkaisuun yleisen tilanteen 
takia. Myös se, että päätös tapahtuu jo nyt auttaa monia suuntaamaan resursseja oikeaan suuntaan 
kevään edetessä” – Janne Hällfors, Mercedes Suomen markkinoinnista kommentoi.   

2019 paikalla oli jo yli 4000 vierasta, jotka tutustuivat päivän aikana tapahtumaan ja nauttivat 
energisestä ja iloisesta tunnelmasta eri aktiviteettien parissa. Päivän aikana koettiin upeita elämyksiä 
ja liikunnan riemua sekä aitoa iloa alueen nuorten puolesta, kun hyväntekeväisyyssumma nousi 
yhteensä 17 000 euroon.  

Myös tapahtuman hyväntekeväisyyskumppani ja ensimmäisestä tapahtumasta asti mukana ollut 
Westpro OY seisoo toimitusjohtajansa kanssa päätöksen takana. ”Eihän nämä tietenkään helppoja 
asioita koskaan ole. Meille on aina tärkeää mennä terveys ja hyvinvointi edellä. Kun nämä arvot ovat 
myös tapahtumalle tärkeitä niin yhdessä tuumin todettiin tämä parhaaksi tavaksi toimia.”Westpro 
CC Oy:n toimitusjohtaja Heikki Schemeikka toteaa  

Tapahtuma tulee ottamaan yhteyttä kaikkiin ilmoittautuneisiin ja kertomaan mahdollisesta 
ilmoittautumismaksun palautuksesta tai ilmoittautumisen siirrosta vuodelle 2021. 

Kiitokset – ensi vuonna nähdään taas!  

Kiitokset tapahtumajärjestäjien puolesta kaikille asian osaisille ja kumppaneille ymmärryksestä. 
Tapahtuma järjestetään seuraavan kerran siis 2021 elokuussa; tarkka päivämäärä ratkeaa syksyn 
aikana, mutta sama elokuun viikonloppu (21.-22.8.2021) on alustavasti merkitty kalenteriin.  



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

Lisätietoja:  

Ville Ahtiainen, Press / VB77 / RedW Oy, 040 552 3046, ville@valtteribottas.com 
Laura Kittelä, Pajulahti, 044 7755212,  
Anna Komu, Tapahtuman tuotanto, 050 4949504 
--- 
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.  

 


