
   
 

Vuoden Liikuntapaikka 2018 -palkinto jaetaan ensi viikolla Turussa 
 

Tilaisuus: Vuoden Liikuntapaikka 2018 -palkinnon julkistustilaisuus 
Aika: perjantai 8.6.2018 klo 14.10 
Paikka: Kupittaan palloiluhalli (Vierailukeskus JOKI, Cava-teatteri)  

(Lemminkäisenkatu 32 a, 20520 Turku) 
 

Vuoden Liikuntapaikka 2018 -palkinto jaetaan ensi viikon perjantaina 8.6.2018 klo 14.10 valtakunnallisen 
olosuhdefoorumin yhteydessä. Palkinnon jakaa opetus- ja kulttuuriministeriöstä liikunnan vastuualueelta 
johtaja Tiina Kivisaari ja rakennusneuvos Erja Metsäranta sekä Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtajan 
ominaisuudessa Tapio Korjus. Vuoden Liikuntapaikka -palkinnot lahjoittaa Tampereen Messut Oy, josta 
tilaisuudessa on paikalla Tampereen Messujen myyntiryhmäpäällikkö Mikael Wänskä.  
 

Vuoden Liikuntapaikka palkitaan nyt 14. kerran 
 

Vuoden Liikuntapaikan valitsevat opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueella toimivat 
liikuntapaikkarakentamisen virkamiehet yhdessä aluehallintovirastojen liikuntatoimesta vastaavien 
viranhaltijoiden kanssa. Vuosittain valittavan kohteen tulee olla valmistunut tai peruskorjattu palkitsemista 
edeltäneen parin vuoden aikana, jolloin käytöstä ja toiminnallisuudesta on saatu kokemuksia.  
 

Hankkeiden arvioinnin tausta-asiakirjana voidaan pitää vuonna 1998 valtioneuvostossa hyväksyttyä 
arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa, joka edellyttää, että julkinen ja valtion tukema rakentaminen ja ympäristön 
kehittäminen toimivat korkeatasoisena esimerkkinä kaikelle rakentamiselle maassamme. Vuoden 
Liikuntapaikka -palkinnolla halutaan nostaa esille erikoisosaamista vaativan liikuntapaikkarakentamisen 
merkitystä, arvoa ja tietoisuutta. Palkinto on tunnustus kohteiden rakennuttajien, suunnittelijoiden, 
rakentajien ja ylläpitäjien osaamiselle. Palkinto jaetaan nyt 14. kerran. Ensi vuonna palkinto jaetaan 
perinteiseen tapaan liikuntapaikkojen ammattilaisille suunnatuilla Sportec-messuilla, jotka järjestetään  
27.–28.3.2019 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Lisätiedot: www.tampereenmessut.fi.  
 

Vuoden Liikuntapaikka -palkinnon saaneet kohteet: 
 

 v. 2017: Ahveniston maauimala 

 v. 2016: Tampereen uintikeskus 

 v. 2015: Kontiolahden Ampumahiihtokeskus  

 v. 2014: Harjavallan liikunta- ja uimahalli  

 v. 2013: Espoon Honkahalli 

 v. 2012: Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahalli 

 v. 2011: Oulun Hovinsuon skeittipuisto 

 v. 2010: Kuopion kaupungin lähiliikuntapaikkaverkosto 

 v. 2009: Vantaan Energia Areena 

 v. 2008: Lahden kaupungin koordinoima Ylimaakunnallinen ulkoilu- ja luontomatkailuhanke 

 v. 2007: Ylöjärven Liikuntakeskus 

 v. 2006: Kemiön Amospuisto 

 v. 2005: Joensuu Areena. 
 

ILMOITTAUTUMINEN:  

Toivomme median edustajien ilmoittautuvan tilaisuuteen etukäteen viimeistään torstaina 7.6.2018: 

tapahtuma- ja viestintäpäällikkö, tanja.jarvensivu@tampereenmessut.fi, p. 050 536 8133. Tervetuloa! 
 

Tiedoksi: Suomen Voimisteluliitto, Olympiakomitea ja Turun kaupunki yhdessä järjestävät Suomi 

Gymnaestradan yhteydessä valtakunnallisen olosuhdefoorumin perjantaina 8.6.2018 klo 10–15.  

Lisätiedot tapahtumasta ja ohjelmasta: https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/05/valtakunnallinen-

olosuhdefoorumi.pdf 

 

Lisätiedot: Tampereen Messut Oy:  

Tanja Järvensivu, tapahtuma- ja viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133, tanja.jarvensivu@tampereenmessut.fi  
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö: 

Erja Metsäranta, rakennusneuvos, p. 050 405 9337, erja.metsaranta@minedu.fi 

Sportec 2019, Liikuntapaikkojen ammattimessut 

Sportec, Gymtec, Welltec  
27.–28.3.2019, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 
 

MEDIAKUTSU 31.5.2018 


