
 

  
 

Vuoden Kotimaan Matkailuyritys 2015 on Huvivaltio PowerPark  
 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa alkoi perjantaina 17.4.2015 kolmipäiväiset Supermessut.  
Puutarha, Kotimaan Matkailu, OutdoorErä ja Keräily muodostavat yhdessä ennennäkemättömän 
tapahtumakokonaisuuden. Avajaispäivänä Kotimaan Matkailumessuilla julkistettiin Vuoden Kotimaan 
Matkailuyritys 2015. Tunnustuksen sai Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva Huvivaltio PowerPark, jonka 
puolesta  palkinnon otti vastaan johtaja Mikko Kiviluoma. Tunnustuksen ojensi palkintoraadin 
puolesta matkailujohtaja Pirjo Puukka Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea 
Oy:stä. Tunnustus jaettiin nyt neljännen kerran.   
 

PowerPark on tämän vuosituhannen alussa toimintansa aloittanut Huvivaltio, joka sijaitsee Alahärmässä 
Kauhavalla. Vuoden Kotimaan Matkailuyritys -tunnustuksen valintaraati korosti perusteluissaan yrittäjyyttä ja 
rikasta mielikuvitusta, monipuolisia huvinvointipalveluita sekä huvipuiston vetovoiman laajoja vaikutuksia 
koko ympäröivän maakunnan matkailuyritysten menestykseen.  
 

– Pohjanmaalla, keskellä tarunhohtoisia lakeuksia kohoava PowerPark on yksi maaseutumatkailun 
erikoisimmista menestystarinoista, jossa pohjalainen yritteliäisyys teki uskomattomista visioista totta. 
Huvivaltion syntymisen ja ideoinnin taustalla on yksi henkilö, Jorma Lillbacka. Alue alkoi rakentua 
omistajansa maailmanmatkoillaan saamiensa visioiden pohjalta elämysmaailmaksi Alahärmään, keskelle 
tasaista eteläpohjalaista peltomaisemaa. Lillbackan ja perheyhtiön aktiivisen kehitystyön ja valtavien omalla 
rahalla tehtyjen investointien tuloksena nykyisen huvivaltion 160 hehtaarin alue tarjoaa vuosittain noin 
400 000–450 000 kävijälle ikärajaton riemua, vauhtia, elämyksiä ja aktiviteetteja, kertoo valintaraadin 
puheenjohtaja, media- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Jari Ahjoharju Matkailun edistämiskeskuksesta.  
 

– PowerPark on mielikuvituksellinen maailma kaikenikäisille huvittelijoille. On ihaltavaa, kuinka yhden 
kaukonäköisen ja idearikkaan miehen unelmasta on lyhyessä ajassa kasvanut yksi Suomen 
arvostetuimmista vapaa-ajankohteista. Vasta vuonna 2002 perustettu huvipuisto on nopeasti noussut 
haastamaan Linnanmäen ja Särkänniemen huvipuistot. Huvivaltio on Etelä-Pohjanmaalla merkittävä 
työnantaja, sillä se palkkaa joka vuosi yli 400 kesätyöntekijää. Esimerkillistä on myös seniorityöntekijöiden 
palkkaaminen huvipuiston eri tehtäviin. Viime vuonna vanhin työntekijä oli iältään 71-vuotias. PowerParkin 
vaikutukset heijastuvat koko maakunnan matkailutoimijoihin ja alueen matkailutuloihin, sanoo matkailujohtaja 
Pirjo Puukka Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:stä 
 

– Olemme otettuja Vuoden Kotimaan Matkailuyritys -tunnustuksesta. Tämä on osoitus siitä, että 
suhtaudumme hauskanpitoon tosissamme. Vuonna 2014 PowerPark valittiin kolmannen kerran Suomen 
parhaimmaksi vapaa-ajankohteeksi ja uusi ravintola- ja ostoskeskus avautui elämysten maailmaan johtavan 
tien varrelle. Samanaikaisesti tajusimme, että puisto-sana oli jäänyt liian pieneksi, joten syntyi Huvivaltio. 
Suomen hauskin paikka, joka tuottaa huvinvointia kaikenikäisille lapsille, heidän perheilleen ja ystävilleen. 
Huvinvointivaltion kehittäminen on päättymätön tarina ja rajana pidämme vain mielikuvitusta. Tulevalla 
kaudella elämyskokonaisuutta täydentää PowerParkin oma fantasiamaailma Trulon, jonka on luonut Johan 
Lillbacka. Trulonin hahmot seikkailevat kirjasarjassa, mobiilipelissä ja kesäteatteriesityksessä, johon 
huvipuistokävijät pääsevät tutustumaan huvipuistoon rakennettavassa ulkoilmateatterissa, kertoo johtaja 
Mikko Kiviluoma PowerParkista.  
 

Vuoden Kotimaan Matkailuyritys valitaan Tampereella järjestettävien Kotimaan Matkailumessujen 
yhteydessä. Valinnan tai ehdokkuuden perusteena voivat olla esimerkiksi merkittävä matkailuteko, 
innovatiivinen yritystoiminta tai huomattava menestyminen ja tunnettuus alalla. Tunnustuksen ovat saaneet 
aiempina vuosina  Rymättylän Herrankukkaro (2010), Sappeen Matkailukeskus (2012) ja Harrinivan 
Lomakeskus Oy (2014). Vuoden Kotimaan Matkailuyritys -valintaraati 2015: Pirjo Puukka, matkailujohtaja, 
Tredea, Ulla Jussila,  toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan matkailu, Anne-Margit Hellen, matkailujohtaja, 
Turku Touring / Suoma ry, Jari Ahjoharju, media- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, MEK, Pauliina Lindgren, 
Tampereen Messut Oy, projektipäällikkö, raadin sihteeri. Vuoden Kotimaan Matkailuyritys 2015 PowerPark 
palkittiin kunniakirjalla ja ilmaisella osastopaikalla seuraaville Tampereella pidettäville Kotimaan 
Matkailumessuille (arvo 630 € + alv). Kuvat ja videot palkitsemisesta: www.supermessut.fi (Medialle). 
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