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Otto Tukiainen #70 
Junior 11-12 Snowcross 
Kuopio 
S. 2010 
Ski-Doo 
 
2022 Oton tavoitteena on ehjä kausi.
Otto aloitti kisaamisen vuonna 2018 Junior 7-9- 
luokassa, saavuttaen ensimmäisenä kautenaan 
Suomen Cupin viidennen sijan. Kaudella 2019 Otto 
saavutti Micro Junior 7-9- luokassa Suomen Cupin 
sijan 3! 

Juuso Vuori #17 
Junior 13-14 Snowcross 
Kuopio 
S. 2008 
Ski-Doo  
 
Tavoitteena onnistunut 2022 kausi.  
Juuso aloitti moottorikelkalla treenaamisen 
kaudella 2019, ja on osoittanut, että vauhtia 
riittää, eikä pelkoa tunneta. Tämä hurjapää saavutti 
ensimmäisenä kautenaan Mini Junior 9-11- luokassa 
Suomen Cupin pronssia! 

Luka Tukiainen #48 
Junior 13-14 Snowcross 
Kuopio 
S. 2008 
Ski-Doo RS 
 
Lukan tavoitteena kaudella 2022 on top 3.
Luka aloitti kisaamisen vuonna 2018 Juniorit 7-11- 
luokassa, saavuttaen ensimmäisenä kautenaan 
Suomen Cupin toisen sijan. Kaudella 2019 Luka 
siirtyi Juniorit 11-14- luokkaan.  

Oskari Laamanen #868 
PRO Snowcross  
Savonlinna 
s. 2005 
Ski-Doo 
 
Oskari on vuoden 2019 Junior 11-14 luokan Suomen 
Cupin mestari, sekä kauden 2020 Junior 14-16- luo-
kan suomenmestari. Oskari saavutti kaudella 2021 
tavoitteensa, sijoittumalla SM pronssille Pro Lite- 
luokassa. Kaudella 2022 Oskari nousee ajamaan 
sarjan kovimpaan, eli PRO- luokkaan, jossa tavoit-
teenaan saada alle ehjä kausi ja sijoittua kymmenen 
parhaan joukkoon.

@juuso_17

@oskari868

@oskarilaamanen

@oetukiainen70

@lukapetterittt__48

Emma Laamanen #124 
Naiset Snowcross  
Savonlinna 
S. 2007 
Ski-Doo 

2021 Juniorit 11-14 snowcross Emma kokeili ajaa 
muutamat kisat.
2021 Juniorit 2.- luokan (10-15v) SM Mk- Sprintin 
nelonen 
Emman tavoitteena on tutustua naisten sarjaan ja 
päästä siellä 5 parhaan joukkoon. 

Jonna Hottinen #733 
Naiset Snowcross  
Maaninka, Kuopio 
S. 1987 
Ski-Doo 
 
Ensimmäiset snowcross kisat v.2014. Giant 2016 sija 
2./ EM 2. Giant 2017 sijoitus 2. Mk- Cross Country 
2017 SM 2. ja mk- enduro SM 3. Palkintokaapista 
löytyy kirkkaimpana kauden 2018 suomenmestaruus 
mk- endurossa ja mk- sprintissä. Kaudella 2019 
ajoi snowcross kisat Kuopiossa, sijoittuen sijalle 4. 
Kauden 2021 tavoitteena on sijoittua snowcrossissa 
naisten luokan kolmen parhaan joukkoon.

Topi Järvenpää #35 
Micro Junior 
Kuopio
S. 2014
Ski-Doo

2021 SM Sprint 4.sija
2021 Kokemusta Junior 11-14 luokasta

Jesse Hottinen #145 
PRO Snowcross  
Maaninka, Kuopio  
S. 1993 
Ski-Doo  
 
Takana 10 vuotta kilpailemista 
moottorikelkkaenduron ja -sprintin parissa. 
Satunnaisia snowcrosskisoja kilpauran aikana. 
Vuoden 2018 mk-enduron suomenmestaruus ja 
European Cup- mestaruus, arvostetun Giant- kisan 
voitto. Mk- cross countryn suomenmestaruus 
vuodelta 2015. Kaudelle 2021 Jesse nousee PRO- 
luokkaan, ja tavoitteena on saada hyviä sijoituksia ja 
ehjä kausi. 

Arto Järvenpää #59 
Veteraanit- Snowcross 
Kuopio 
S. 1979
Ski-Doo 
 

Kalle Laamanen #569 
Veteraanit- Snowcross 
Savonlinna 
S. 1979
Ski-Doo 
 
Kalle on 2006 vuodesta alkaen harrastanut 
kilpa-ajoa. MK- endurossa hän on ollut 10 vuotta 
Pro luokan top kympissä. Yksi osakilpailuvoitto 
MK- sprintissä, PRO- luokassa. Snowcross- kisoista 
Veteraanit- luokan voitto Ylläksellä 2019. Kaudella 
2020 loukkaantuminen. Kauden 2022 tavoitteena on 
saada jälleen ehjä kausi.

CRANE HILL RACING KULJETTAJAT
2022

@jonnasimontaival733

@jon_n4@jessehottinen45

@jessehottinen



Kuopiosta lähtöisin oleva snowcross tiimi. Kaikki lähti 
liikkeelle vuonna 2018, kun ajatus tiimin perustamisesta alkoi 
itämään. Lajista innostuminen sai aikaan harrastuksen, jossa 
mukana on junioreita, esimerkillisiä menestyjiä sekä upea 
taustajoukko. 

Crane Hill Racing on iskenyt kelkkakansan tajuntaan näkyvästi 
ja äänekkäästi heti ensimmäisistä kausista alkaen. Tiimi 
on mukana lajin kehityksessä ja antaa kaikki edellytykset 
kasvattaa kuljettajan omaa ajamista. Taustajoukon tuki on 
erittäin tärkeää ja luo vahvuutta sekä tuo näkyvyyttä. 

Yhteistyökumppaneille lisäarvon tuottaminen on varmaa. 
Urheilusponsoroinnilla luodaan mielikuvia, lisätään kumppanin 
näkyvyyttä ja parannetaan tunnettavuutta. Crane Hill Racing 
tarjoaa kumppaneilleen kattavia yhteistyöpaketteja.

SUOMEN ÄÄNEKKÄIN JA NÄKYVIN 
SNOWCROSS TIIMI SUORAAN KUOPIOSTA!

FIERCE, FAST &
LOUD

Crane Hill Racing

Esimerkkejä näkyvyyskeinoista 

Tiimin verkkosivut
Verkkonäkyvyydellä tarkoitetaan sitä, miten yrityksesi 
näkyy erilaisten sisältöjen voimin verkossa ja 
sosiaalisessa mediassa. Lisänäkyvyyteen on hyvät 
mahdollisuudet yhteistyökumppaneiden verkkosivujen 
kautta. Kuvat, kuulumiset ja videot saavat huomiota 
omien verkkosivujen lisäksi. Crane Hill Racing antaa 
mahdollisuuden mielenkiintoiselle sisällölle kumppanin 
verkkosivuilla tai muussa alustassa. Verkkosivumme 
julkaistaan lokakuussa.

Sosiaalinen media
Facebook, Instagram ja YouTube ovat loistavia keinoja 
olla esillä ja luoda näkyvyyttä yhteistyökumppanin 
toiminnalle, brändille ja tuotteille. Kuvilla, videoilla, 
hashtageilla ja merkinnöillä voidaan ohjata seuraajia 
yhteistyökumppaneiden profiileihin. Crane Hill Racing voi 
toiminnallaan myös tuottaa toivottua sisältöä. Sosiaalisessa 
mediassa yhteistyökumppania voidaan tuoda esiin 
jakamalla, tykkäämällä ja kommentoimalla kuvia, 
päivityksiä tai muuta sisältöä. 

Tapahtumat ja kilpailut
Snowcross on kovassa nosteessa ja tapahtumat keräävät 
tuhansia kaikenikäisiä katsojia. Lajin ympärillä pyörii 
paljon eri yritysten edustajia ja sidosryhmiä, joten 
snowcross -kilpailut ovat hyvä paikka markkinointiin ja 
verkostoitumiseen. Crane Hill Racing -tiimin varikkopiste 
sijaitsee kaikkien osakilpailuiden parhailla paikoilla. 
Minne ikinä Crane Hill Racing meneekin sitä ei voi olla 
huomaamatta. Tapahtumat näkyvät tiimin sosiaalisen 
median julkaisuissa ennen tapahtumaa ja sen jälkeen. 
Kilpailuiden lähetykset näkyvät televisiossa, joten 
yhteistyökumppani on edustettuna myös siellä. Tiimillä 
on hyvä yhteys niin kuskien, taustajoukkojen ja 
yhteistyökumppaneiden välillä.

Tiimin vaatetus, kuljetus- ja 
kilpakalusto
Yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus näkyä Crane 
Hill Racing tiimin vaatetuksessa sekä kuljetus- ja 
kilpakalustossa. Kalusto näkyy liikenteessä, kisapaikoilla 
ja tapahtumissa. Tiimin vaatetus näkyy eri medioissa 
julkaistavissa kuvissa ja videoissa sekä itse kisapaikalla.



Kannatuspaketti hinta alk. 500€ +ALV
Kannattajan nimi listaukseen ja rekan perään. (ei logoa)

Sponsoripaketti 1. hinta alk. 1500€ +ALV
Logo www-sivuille, rekkaan ja some -maininta

Sponsoripaketti 2. hinta alk. 3000€ +ALV
Logo www-sivuille, rekkaan, kelkkoihin ja some -maininta

Sponsoripaketti 3. hinta alk. 5000€ +ALV
Logo www-sivuille, rekkaan, kelkkoihin, tiimin vaatetukseen
ja some -maininta
Sisältää myös yhden vapaavalintaisen viikonlopun Tahkolla
luxus Villa Mallaksessa (arvo 2500€, 12 henkilön mökki)  

Sponsoripaketti 4. hinta alk. 10 000€ +ALV
Logo www-sivuille, rekkaan, kelkkoihin, tiimin vaatetukseen 
ja some -maininta. 

Pakettiin kuuluu myös toinen kahdesta vaihtoehdosta:
  

Sponsoripaketti 5. 
Ilman näkyvyyttä. Ilman näkyvyyttä. 
Tyky -päivä Syvänniemen ranchilla Tyky -päivä Syvänniemen ranchilla 
300€/per hlö. (minimi. 6 henkilöä)300€/per hlö. (minimi. 6 henkilöä)

Sponsoripaketti 3-5 ostajalle Sponsoripaketti 3-5 ostajalle 
kutsu vuosittaisiin sponssibileisiinkutsu vuosittaisiin sponssibileisiin

(Sponsoripakettien hinnat ja sisältö räätälöitävissä toiveiden mukaan)

Sponsoripaketit

Syvänniemen ranch tyky -päivä
10 hengen kisan kelkkailun 
merkeissä, riistaruokailun 
200 vuotta vanhassa hirsipirtissä, 
kelosauna ja lapinkota

Viikko Tahkolla 
Luxus Villa Mallaksessa 
(arvo 3500€, 12 hlö mökki)

Crane Hill Racing Crew

@cranehillracing

Petri Tukiainen
TEAM BOSS
+358 45 1208208 
petri.tukiainen@gmail.com  
Kuopio

Aleksi Biriukov
Sami Vuori
Pekka Hottinen
Samu Harinen
Markus ”Haudi” Neuvonen
Markku Liukko
Joona Vuori
Eetu Vuori
Aapeli Röntynen

Kuvat: Jari Lauri, omikron.kuvat.fi

Mikko Laamanen
TEAM MANAGER
 +358500762603
mikko.laamanen@laamavuori.fi
Savonlinna

HUOLTOMIEHET

@cranehillracing


