MEDIATIEDOTE 11.11.2015
KESKI-POHJANMAAN URHEILUGAALA JA SUOMEN URHEILUGAALA LÖIVÄT KÄTTÄ
Keski-Pohjanmaan Urheilugaalaa on järjestetty Keplin toimesta tammikuusta 2009 lähtien.
Maakunnallisen Urheilugaalan tavoitteina ovat olleet urheilun arvostuksen lisääminen, urheilu- ja liikuntaväen
yhteisen kohtaamispaikan järjestäminen ja parhaiden urheilijoiden palkitseminen ja taustavaikuttajien arvokkaan
vapaaehtoistyön huomiointi. Kahdeksannen kerran järjestettävän urheilujuhlan ajankohta on ensi tammikuussa
perjantai-ilta 29.1.2016.
Keski-Pohjanmaalla urheilugaala järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden mm. kumppaniyritysten,- yhteisöjen,
kuntien sekä muiden urheilujärjestöjen kanssa. Suomen Urheilugaala on näyttänyt urheilun ja liikunnan
palkitsemiskulttuurin suuntaa. Liikunnan aluejärjestöt ovat olleet vahvasti mukana kehittämässä omia maakunnallisia
urheilugaaloja. Alueellisiin urheilugaaloihin osallistuu vuosittain tuhansia ihmisiä ja niissä palkitaan vuosittain useita
satoja urheilun ja liikunnan tekijöitä niin paikalliselta kuin alueelliselta tasolta. Ensi vuoden tammikuun lopulla
aluegaaloja järjestetään 14:ssä eri maakunnassa. Veikkaus tukee aluegaalojen järjestelyjä ja mm. Elämänurapalkintoon liittyvää Jokeri-stipendiä.
Palkintoraati valitsee kilpaurheilun palkittavat
Keski-Pohjanmaan Liikunnan hallitus on nimennyt palkintoraadin, johon kuuluvat mm. Arto Hietalahti, Keputista,
Janne Ylinen Kokkolan Halpa-Hallista, Janne Jukkola Keski-Pohjanmaan liitosta, Petri Kuikka YLE Radio KeskiPohjanmaasta, Juha Savela Keskipohjanmaan urheilutoimituksesta, Kim Biskop Osuuskauppa KPO:sta, Lotta Nyqvist
Kokkolan kaupungilta sekä Lea Kippo-Kovasin Keplin asettamana raadin puheenjohtajana ja Petri Harsunen
esittelijänä.
- Keskiviikkona kokoontunut palkintoraati kävi läpi kilpaurheilun palkintokategoriaan kuuluvat palkittavat mm. vuoden
urheilijan, nuoren urheilijan, joukkueen, valmentajan, vammaisurheilijan, aikuisurheilijan ja maineteon ehdokkaita.
Joulukuun puoliväliin mennessä vahvistuu loput yhtensä noin 30-35 palkittavasta, kertoo raadin sihteerinä ja
esittelijänä toimiva Harsunen.
Snellman-sali hyväksi todettu juhlapaikka
Kokkola sai vuosi sitten uuden juhlapaikan, jonne urheilugaala siirtyi ensimmäisten tapahtumien joukossa. Kasvonsa
pessyt Snellman-sali tarjosi upealle juhlalle erinomaiset puitteet. Samalla gaalan ohjelmaa uusittiin ison
valtakunnallisen gaalan suuntaan. Fazer Amican henkilökunta on luvannut tarjoilla kolmen ruokalajin gaalaillallisen
juhlavieraiden pöytiin. Gaalan juontajavieraaksi on saatu olympiavoittaja Tapio Korjus, Kuortaneen Urheiluopiston
rehtori ja valtion liikuntaneuvoston uusi puheenjohtaja. Petri Kuikka jatkaa juontajakaksikossa paikallisena kasvona.
Gaalan viihteellisestä ohjelmasta pitää huolen improvisaatio-osuudella ylivieskalaistaustainen näyttelijä Minttu
Mustakallio. Trioon kuuluvat lisäksi Ville Virtanen ja Samuli Laiho. Ilta huipentuu vuoden urheilija –valinnan
julkistamiseen.
Järjestäjät odottavat toista kertaa uudella tavalla järjestettävään gaalaan noin 160-180 juhlavierasta.
Urheilun ystävät mukaan
Urheilugaala on tarkoitettu kaikille urheilun ystäville. Tavoitteena on luoda viihtyisä ja elämyksiä tarjoava ilta, jota
urheiluseurat ja kunnat voisivat hyödyntää luontevasti vapaaehtoisten palkitsemisessa laajemminkin, kannustaa
Kippo-Kovasin Keplistä.
Lisätietoja ja illalliskortti varaukset: Keplin nettisivuilta (www.kepli.fi) ja toimistolta puh. 0440-916 080.
Illalliskorttivaraukset www.kepli.ingo.fi . Tarjolla myös edullisia ryhmäpöytiä 4:lle ja 6:lle hengelle.

