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BMW:n koeajokampanjassa kerätyt varat lahjoitettiin Turvassa Tiellä –
tieliikenneturvallisuustyöhön 
 
Porin SuomiAreenan viimeinen tapahtumapäivä 17.7. huipentui valtakunnallisen Turvassa Tiellä –
tieliikenneturvallisuuskampanjan osalta hienon lahjoitussumman vastaanottoon. BMW:n jälleenmyyjineen 
10.4.–14.6.2015 toteuttaman koeajokampanjan tuotto, 45 920 euroa, ohjataan nuorille suunnattuun Turvassa 
Tiellä –tieliikenneturvallisuustyöhön. 
 
Suomen autourheilun kansallisen lajiliiton, AKK-Motorsportin, kumppaneineen luotsaama Turvassa Tiellä on osa 
kansainvälistä FIA Action For Road Safety -liikenneturvallisuuskampanjaa. Kolmanteen toimintavuoteensa 
edennyt Turvassa Tiellä on tuonut tieliikenneturvallisuuskoulutusta Suomen kouluihin ja esittäytynyt erilaisten 
tapahtumien yhteydessä. Kampanjassa korostetaan oikeata asennetta liikenteessä etenkin ajokortti-ikää 
lähestyville nuorille. 
 
Kampanjan kumppani BMW liittyi mukaan vuoden alusta, koska se halusi olla mukana ennaltaehkäisemässä 
nuorten liikenneonnettomuuksia. BMW:n ja sen jälleenmyyjien; Autokeskuksen, Delta Bavarian, Käyttöauton, 
Laakkosen, Rinta-Joupin Autoliikkeen ja Wetterin loppukeväästä toteuttaman koeajokampanjan tuotto haluttiin 
ohjata Turvassa Tiellä –kampanjan kautta tehtävään, nuorten tieliikenneturvallisuustyöhön. Jokaisesta BMW-
koeajosta 10 € kasvaneen lahjoituksen loppusummaksi muodostui lopulta hienot 45 920 euroa, koeajojen 
kokonaismäärän saavuttaessa 4 592 ajokertaa. 
 
"Olemme erittäin tyytyväisiä saavutettuun koeajomäärään ja siitä kertyneeseen lahjoitussummaan tärkeään 
tarkoitukseen. On ollut hieno nähdä koko jälleenmyyjäverkostomme innostus ja sitoutuminen kampanjaan. 
Lisäksi olemme saaneet erittäin hyvää palautetta kampanjasta asiakkailta ja olemme päässeet myös 
keskustelemaan uusille asiakkaille, joka oli yksi kampanjan tavoitteistakin", BMW Suomen markkinointi- ja 
viestintäpäällikkö Henri Jantunen kertoo. 
 
"Halusimme kokeilla yhdessä BMW:n kanssa uudentyyppistä varainkeruumuotoa ja aktivoida ihmisiä tärkeän 
asian puolesta. Lopputulos oli loistava ja hankituilla varoilla pääsemme kehittämään Turvassa Tiellä -
koulutusohjelmaa uudelle tasolle sekä ohjaamaan sitä toisen asteen opiskelijoille," AKK-Motorsportin 
toimitusjohtaja Jani Backman kiittää. 
 
"Nämä hyvät kokemukset ja positiivinen palaute antavat meille uskoa, että olemme valinneet oikean 
yhteiskunnallisen yhteistyökohteen. Tällä perustella tulemme varmasti uusimaan kampanjan 
tulevaisuudessakin", BMW Suomen toimitusjohtaja Mia Miettinen päättää. 
 

Lisätietoja:  
AKK-Motorsport ry, Jani Backman, toimitusjohtaja jani.backman@autourheilu.fi, 040 522 4346 
BMW Group Suomi, Henri Jantunen, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Henri.jantunen@bmw.fi, 09 6137 4217 
 
 
Turvassa Tiellä on vuoden 2013 alussa käynnistynyt valtakunnallinen tieliikenneturvallisuuskampanja, jonka järjestää autourheilun 
kansallinen lajiliitto AKK-Motorsport ja sen markkinointiyhtiö AKK Sports yhdessä yhteistyökumppaneidensa Mediatec Broadcast 
Finlandin, Suomen Lions-liiton, BMW Group Suomen, Nokian Renkaiden, Tommi Companyn, Autoliiton ja Suomen Autokoululiiton 
kanssa. Kampanja tuo tieturvallisuusluennot sekä ajoneuvojen hallinta -koulutukset Suomen yläkouluihin ja jatkossa myös toisen 
asteen oppilaitoksiin. Vuonna 2015 kampanjakouluttajia toimii 17 eri paikkakunnalta ympäri Suomea. Turvassa Tiellä -
kummikuljettajina nähdään nuoret suomalaiset autourheilutähdet Valtteri Bottas, Toomas Heikkinen, Esapekka Lappi ja Laura 
Suvanto. Turvassa Tiellä on samalla osa autourheilun kansainvälisen kattojärjestön, FIA:n, Action for Road Safety -kampanjaa. 
Lisätietoa: www.turvassatiella.fi 
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BMW Group on yksi maailman menestyneimmistä autojen ja moottoripyörien valmistajista, jonka brändejä ovat 
BMW, MINI ja Rolls-Royce. BMW Groupilla on 28 tuotantolaitosta 13 eri maassa, ja yhtiön myyntiverkosto kattaa yli 
140 maata.  
BMW Group myi kaikkiaan noin 1.963 miljoonaa autoa ja 115 215 moottoripyörää vuonna 2013. BMW Groupin 
liikevaihto tilivuonna 2012 oli 76,85 miljardia euroa ja voitto ennen veroja 7,82 miljardia euroa. Vuoden 2012 lopussa 
yhtiöllä oli noin 105 876 työntekijää.  
BMW Groupin menestys pohjautuu pitkäjänteiseen ja vastuulliseen toimintaan. Yhtiö onkin ottanut strategiaansa 
olennaisina osina ekologisesti ja sosiaalisesti kestävät toimintatavat koko arvoketjussaan, kattavan tuotevastuun ja 
luonnonvarojen säästämisen.  
www.bmwgroup.com  
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