
 

 

 

 

 

 

HARLEY-DAVIDSON™ WORLD RIDE KANNUSTAA MOTORISTEJA TIEN PÄÄLLE 

KESÄKUUSSA 

 

Kaksipäiväisen World Ride -tapahtuman aikana motoristit ympäri maailman kartuttavat yhteistä 

kilometrisaalista ajamalla oman suosikkireittinsä yksin tai yhdessä. 

 

Intohimo moottoripyöräilyyn yhdistää ihmisiä ympäri maailman ikään, sukupuoleen tai sijaintiin 

katsomatta. Harley-Davidson™ World Ride -tapahtuma kokoaa jälleen tien päälle tuhansia 

Harley-Davidson® -kuljettajia ja Harley Owners Group® -jäseniä, jotka suuntaavat kohti edessä 

siintävää tietä 27.–28.6.2015. 

 

“Moottoripyöräilyssä yksi parhaista puolista on mahdollisuus jättää arki taakseen ja nauttia 

ajamisen tuomasta vapauden tunteesta”, sanoo Ken Ostermann, General Manager of Integrated 

Marketing Operations, Harley-Davidson. ”Harley-Davidson World Ride -tapahtumassa on 

tarkoitus nauttia moottoripyöräilystä yhdessä muiden kanssa.” 

 

Tuhansia kilometrejä kahdessa päivässä 

 

Vuonna 2008 Harley Owners Group lanseerasi vuotuisen Million Mile Monday® -ajopäivän, 

joka laajeni edelleen Harley-Davidson World Ride -tapahtumaksi vuonna 2012. Tarkoituksena 

oli tarjota yhä useammalle motoristille mahdollisuus osallistua yhteiseen ajoon ympäri 

maailmaa. Viime vuonna tapahtumaan rekisteröitiin yhteensä yli 10 miljoonaa mailia, joiden 

kartuttamiseen osallistui sekä yksittäisiä motoristeja että suurempia ryhmiä itsenäisesti ja 

jälleenmyyjien johdolla. Tänä vuonna kaksipäiväinen World Ride järjestetään lauantaina ja 

sunnuntaina, jotta mahdollisimman monet voisivat osallistua tapahtumaan. 

 

“Moottoripyöräilyn jännittävä vapaus ja itsenäisyyden tunne voivat muuttaa elämän. World Ride 

-tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tämän elämyksen jakamiseen muidenkin kuin motoristien 

kanssa – esimerkiksi kutsumalla matkustajan mukaan pyörän selkään”, Ostermann sanoo. 

 

Kaikki World Ride -tapahtumassa kerätyt kilometrit lasketaan riippumatta siitä ajaako 

moottoripyörällä kaupungissa vai maantiemaisemissa. Oman ajomäärän voi käydä 

rekisteröimässä kilometrimittariin verkkosivuilla osoitteessa h-d.com/worldride. Jatkuvasti 

päivittyvä matkamittari tallentaa yhteisesti ajetun etäisyyden, jota osallistujat kartuttavat eri 

puolilla maailmaa. 

 

World Ride -osallistujat voivat kirjata oman ajomääränsä verkossa suoraan mobiililaitteeltaan ja 

jakaa tarinoita sekä kuvia tien päältä sosiaalisessa mediassa hashtagilla #HDworldride. 

Rekisteröityään ajomatkansa, osallistujat voivat ladata verkkosivulta itselleen todistuksen ajon 

suorittamisesta osana Harley-Davidson World Ride -tapahtumaa. 

 

Harley-Davidson järjestää World Riden lisäksi muitakin tapahtumia ja moottoripyöräseikkailuja 

tänä kesänä. Euroopan kattava Discover More 2015 -kiertue käynnistyi Lontoossa 26.5.2015, 
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jolloin kiertueen kuljettajaksi valittu Luis Castilla aloitti elämänsä suurimman maantiematkan. 

Ainutlaatuiseen työtehtävään haki Luisin lisäksi yli 10 000 motoristia, tavoitteenaan päästä 

kahden kuukauden palkalliselle Euroopan matkalle Harley-Davidson Street Glide Special -

moottoripyörän selässä.  

 

Fanit voivat seurata Luisin kiertuetta ja jakaa omia reittivinkkejään Greatest Rides -

verkkosivulla. Harley-Davidson kannustaa kaikkia World Ride -tapahtuman osallistujia 

lisäämään ajamansa reitin verkkosivulla osoitteessa: www.greatestrides.eu. Sivusto tarjoaa 

inspiraatiota ja ideoita tulevien moottoripyöräretkien suunnitteluun. 

 

Lisätietoja Harley-Davidson World Ride -tapahtumasta osoitteessa: https://ridefree.harley-

davidson.com/worldride/fi-fi/.  

 

 

Lisätiedot ja materiaalipyynnöt: 
Panu Alanko 

Republic of Communications 

panu.alanko@republic.fi  

 

 
Tietoja Harley-Davidson Motor Companysta 
Harley-Davidson Motor Company valmistaa Custom-, Cruiser-, Touring- ja Street-moottoripyöriä ja tarjoaa 

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

keräilyesineitä. Lisätietoja Harley-Davidsonin verkkosivustolla www.h-d.com, http://www.harley-davidson.fi/ ja 

Facebookissa. 
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