
 

 

 

 

 

Suomalainen Tommi Lähde valittiin Harley-Davidsonin unelmamatkalle 

satojen hakijoiden joukosta  
 

27.12.2016, Helsinki – Tommi Lähde lähtee ystävänsä Petri Kovalaisen kanssa Harley-

Davidsonin Discover More -matkalle Yhdysvaltoihin. Lähde on tullut valituksi satojen 

hakijoiden joukosta viime kesällä järjestetyssä Discover More -kilpailussa. 

 

”Fiilis on ihan mahtava. Tällaiselle reissulle pääseminen jo yksin on jokaisen 

moottoripyöräilijän unelma, mutta se, että voin jakaa tämän kokemuksen hyvän kaverini 

kanssa, on uskomatonta”, Lähde iloitsee. Kaksikko lähtee matkalleen ensi vuonna.  Kohde oli 

Lähteen mukaan itsestään selvä: ”Yhdysvallat on Harrikan koti, joten se oli luonnollinen 

valinta. Haluamme seikkailla rannikolta rannikolle aitoon ”road movie” -tyyliin!” 

Voittajakaksikon matkaa voi seurata muun muassa Harley-Davidson Suomen sosiaalisen 

median kanavissa.  

 

Koeajosta avaimet käteen unelmien matkalle  

 

”Kolmatta vuotta järjestetty Discover More on ollut äärimmäisen suosittu ja on innoittanut 

tuhansia pukemaan sanoiksi, mitä heidän moottoripyöräily ja Harley-Davidson heille 

merkitsevät”, Harley-Davidsonin Pohjoismaiden markkinointipäällikkö Steven Fröhlich 

kertoo. ”Etsimme hakemuksista sellaista, josta huokuu Harrikka-henki; vapaudenkaipuu, hyvät 

kaverit sekä uudet kokemukset ja ihmiset. Tommin hakemus oli napakymppi! 

Moottoripyörämatkailu sujuu kaikista mukavimmin touring-pyörän selässä, ja odotamme 

innolla, että Tommi ja Petri jakavat unohtumattomat kokemuksensa meidän kanssa.” 

 

Voittaakseen unelmien matkan missä päin maailmaa tahansa sekä haluamansa Harley-

Davidsonin touring-moottoripyörät, 5 000 € käyttörahaa ja kaikki tarvikkeet osallistujien tuli 

koeajaa mikä tahansa touring-malli valtuutetulla Harley-Davidson-jälleenmyyjällä. Lähde 

valittiin voittajaksi tänä vuonna satojen Pohjoismaista tulleiden hakemuksen joukosta.  

 

Tommi Lähde: 

 46-vuotias, asuu Mathildedalissa, kotoisin Raumalta 

 yrittäjä, The Other Danish Guy 

 perheeseen kuuluvat vaimo ja teinityttö 

 ensikosketus moottoripyöriin ja Harrikoihin yli 20 vuotta sitten YK-joukoissa 

 unelmapyörä Dark Custom -tyylinen Café Racer 

 

 

 

 

 

 

    Harley-Davidson Motor Company 3700 W. Juneau Ave., P.O. Box 653, Milwaukee WI 53201 

 

 

UUTISET 

 

https://www.harley-davidson.com/content/h-d/fi_FI/dealer-locator.html


 
Tiedustelut ja lehdistömateriaalit: 

Maija Hyötyläinen 

Republic of Communications 

maija.hyotylainen@republic.fi 

 

Voittajan haastatteluyhteystiedot: 

Tommi Lähde, 040 7345793, TOMMI@theotherdanishguy.com 

 
Tietoja Harley-Davidson Motor Companysta. 
Harley-Davidson Motor Company on vuodesta 1903 lähtien toteuttanut unelmia vapaudesta valmistamalla 

Custom-, Cruiser- ja Touring-moottoripyöriä, järjestämällä unohtumattomia ajokokemuksia ja tapahtumia sekä 

tarjoamalla kattavan valikoiman Harley-Davidson-moottoripyörien
®
 osia, varusteita, ajotarvikkeita ja -vaatteita 

sekä erilaisia oheistuotteita. Lisätietoja: http://harleydavidson.com.  
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