
 
 

Suvi Jyrkiäinen Hämeenlinnasta liittyy Cramo Urheiluakatemiaan 

Rata-autoilija Suvi Jyrkiäinen kutsutaan mukaan rakennuskonevuokraamo Cramon 

sponsorointiohjelmaan nuorille urheilijoille. 

Cramo kutsuu Jyrkiäisen lisäksi Urheiluakatemiaansa tänä vuonna Omar Harbin, lajinaan Taekwondo, ja 
Aleksi Lukkarisen, lajinaan vapaaottelu. 
 
16-vuotias rata-autoilija Suvi Jyrkiäinen on toisen polven autourheilija Hämeenlinnasta. Äiti Minna 
Sillankorva on moninkertainen naisten rallin suomenmestari ja maailmanmestari vuodelta 1991. 
Jyrkiäinen on solminut Mazdan maahantuojan kanssa kahden vuoden sopimuksen ja ajaa kaudet 2017–
2018 V1600-luokkaa Mazda2:lla. Tavoitteena on edetä lajin huipulle ja päästä ulkomaille kilpailemaan. 
 

 Aloitin autourheilun vuonna 2016 ja saavutin V1600-luokan Paras Tulokaskuski -palkinnon. Olin luokan 
nuorin kuljettaja, ja kuskeja oli kaikenikäisiä 60-vuotiaaseen saakka. Kesät harjoittelen radalla. 
Talvikaudella valmistaudun tulevaan kauteen harjoittaen fyysistä kuntoa sekä ajaen simulaattorilla, kertoo 
Jyrkiäinen. 
 
Urheiluakatemia on Cramo Finlandin tukiohjelma, joka tukee nuorten, lupaavien urheilijoiden uraa kohti 
oman lajinsa kansallista ja kansainvälistä huippua. Akatemiaan kutsutaan nousevia urheilijoita eri lajeista. 
Nuoret edustavat lajinsa kansallista kärkeä, ja heidän päämääränään on nousta maailman huipulle. 
Nuoret hyötyvät Urheiluakatemiasta muun muassa saamalla näkyvyyttä itselleen ja lajilleen Cramon 
kautta. Akatemialaisuus auttaa nuoria myös muiden yhteistyökumppaneiden etsimisessä. 
 

 Saimme vuodenvaihteessa runsaasti hakemuksia Akatemiaamme. Lajivalinnoissamme pyrimme 
huomioimaan mahdollisimman laajasti eri lajeja. Haluamme tukea myös perinteisesti ei niin tunnettuja 
lajeja, joiden voi olla vaikea muutoin saada näkyvyyttä. Tavoitteemme on tarjota nuorille kyvyille tilaisuus 
päästä lajinsa huipulle riippumatta lajivalinnasta, kertoo Cramo Finland Oy:n markkinointi- ja 
viestintäpäällikkö Maiju Nupponen. 
 
Urheiluakatemia tukee Cramon arvomaailmaa. Osana Cramon yhteiskuntavastuun toimintasuunnitelmaa 
se edistää liikuntakulttuuria ja nuorisotyötä Suomessa.  
 

 Seuraamme aktiivisesti nuorisourheilua ja haluamme rakentaa Suomea niin rakennustyömailla kuin 
tukemalla nuoria, lupaavia urheilutähtiäkin, sanoo Nupponen. 
 
 
Cramo Urheiluakatemiaan valittiin tänä vuonna: 
 
Omar Harb, Taekwondo, Black Eagle Taekwondo, Pirkanmaa 
Aleksi Lukkarinen, vapaaottelu, Barreto, Lahti 
Suvi Jyrkiäinen, rata-autoilu, Hämeenlinna 
 
 
Lisätietoja: 
 
Maiju Nupponen, Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Cramo Finland Oy 
GSM 050 361 2314, sähköposti: maiju.nupponen@cramo.com 
 
Mari Kuusinen, OSG Viestintä 
GSM: +358 40 196 4374, sähköposti: mari.kuusinen@osg.fi 
 
 
Cramo on täyden palvelun rakennuskonevuokraamo, joka vuokraa asiakkailleen myös siirtokelpoisia tiloja sekä tarjoaa 
rakentamista, saneeraamista ja kunnossapitoa tukevia palveluja. Cramo lupaa asiakkailleen aina mainion päivän työmaalla ja 
kantaa vastuun paitsi hyvästä asiakaspalvelusta, myös toimitusten aikatauluista ja kaluston ja palveluiden ensiluokkaisesta 
laadusta. Cramo on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramolla on toimintaa 15 
maassa noin 320 toimipisteessä ja henkilöstöä noin 2 500. Vuoden 2016 liikevaihto oli 712 miljoonaa euroa. Suomessa toimimme 
noin 500 työntekijän voimin yli 50 toimipisteessä. Cramo Finland Oy on osa Cramo-konsernia, jonka emoyhtiö Cramo Oyj on listattu 
Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lue lisää osoitteessa www.cramo.fi. 
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