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VAPPUKILPAILUT 
JA HUVIPUISTON AVAJAISET



EXPO-ALUE | 3 RAVINTOLAA | HYVÄT KATSOMOTILAT | HUVIVALTIO POWERPARKIN LÄHELLÄ

Kilpailijoiden, huoltajien ja hevosten näkökul-
masta olosuhteet hevosurheilukeskuksessa ovat 
erinomaiset – onhan koko 27 hehtaaria valjastet-
tu nimenomaan hevosurheilutapahtumia varten. 

Vuonna 2016 valmistunut huoltorakennus tar-
joaa hevosille asianmukaiset pesu- ja huoltotilat. 
Karsinoita on varattu 250 hevoselle.

ERINOMAISET TILAT
KILPAILIJOILLE JA HEVOSILLE

Kilpailijoille ja huoltajille huoltorakennus tarjoaa  
korkeatasoiset peseytymis- ja saniteettitilat. Alu-
eel la on myös kolme ravintolaa, joista yksi pal ve-
lee kilpailijoita ja huoltajia tallialueella.

Tapahtuman kattava Expo-alue tarjoaa hyvät 
mah dollisuudet myös shoppailuun.

Kilpailukutsu: kipa.ratsastus.fi 
Karsinapaikat, sähköpaikat ym. ennakkoon: www.pphs.fi/shop 
PowerPark Horse Show-kilpailusarjan säännöt: www.pphs.fi 
Huvivaltio PowerPark: powerpark.fi
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28.4. MYÖS

HUVIPUISTON
AVAJAISET
KLO 11-19

PPHS-vappukilpailu käydään Härmässä, Power-
Park -hevosurheilukeskuksessa, Pohjoismaiden 
suurimmalla kuitupohjaisella ratsastuskentällä, 
jolla on kokoa hulppeat 100 x 100 metriä. 

Ratsastuskenttä sijaitsee PowerParkin raviradan 
keskellä, yhdeksänkerroksisen katsomo-, ravin-
tola- ja tuomarirakennuksen edessä. Katsomos-
ta on mukava seurata kilpailijoiden suorituksia.  

KILPAILE AINUTLAATUISESSA
YMPÄRISTÖSSÄ JA TUNNELMASSA

Kilpailuissa ratsastetaan pikkuponicup, ponicup 
sekä junioricup osakilpailut. Luvassa on myös 
Tallink Silja amatöörisarjan ja Racing noviisisar-
jan osakilpailut. Vappukilpailuissa kisataan mui-
den avointen luokkien lisäksi myös kaksi suuri-
palkintoista karsintaa ja finaalia estekorkeuksilla 
100 ja 110 cm.
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Vapaa-ajankeskus 
2017 • 2016 • 2015 
2014 • 2013 • 2010 

(Taloustutkimus Oy)

Huvipuisto | Ulko- ja sisäkartingradat | 5D-elokuvateatteri 
Road House ostos- ja ruokamaailma | Ravirata ja hevoskeskus | Hotelleja 
Mökkejä | Camping-alueita | Ravintoloita | Kokouksia ja yleisötapahtumia

Katso lisää: powerpark.fi

PowerPark-hevosurheilukeskus sijaitsee runsaan 
kilometrin päässä Huvivaltio PowerParkista, joka 
tarjoaa 160 hehtaaria riemua, vauhtia, elämyksiä, 
erilaisia aktiviteetteja sekä palveluja.

Suomen mielikuvituksellisimmassa huvipuistos-
sa on yli 40 huvilaitetta kaikenikäisille ja -pituisille 
huvittelijoille.

Mika Salo Circuit on kansainvälisen tason ulko -
kartingrata, jonka ovaalikaarre kelpaa koke-
neemmillekin kuskeille. Sisä kartingrata Power-
Palace-hallissa on 600 met  riä pitkä,  vauhdi kas 
kilparata sähköautoille. Kaksi paikkaisiin tandem-

HUVITTELE VÄLILLÄ  
HUVIVALTIO POWERPARKISSA 

ERINOMAISET TILAT
KILPAILIJOILLE JA HEVOSILLE

autoi hin pääsevät mukaan myös perheen pienet 
vauhtihirmut. Vauhdin hurmaa pääsee koke-
maan säällä kuin säällä ympäri vuoden.

Huvipuiston sisällä on myös ravintoloita ja kahvi-
loita sekä kokonainen ostoskatu, joissa voi kiepu-
tuksen ja veivauksen ohessa välillä hengähtää.

Siirtyminen kilpailualueelta PowerParkin huvi-
tusten ääreen on helppoa, sillä kilpailualueen ja 
Huvivaltion välillä toimii tapahtuman ajan bussi-
kuljetus. Bussiaikataulut tarkentuvat lähempänä 
tapahtumaa.

KILPAILE AINUTLAATUISESSA
YMPÄRISTÖSSÄ JA TUNNELMASSA



Kilpailujen ajan tarjoiluista vastaa PowerParkin 
ammattitaitoinen keittiö- ja tarjoiluhenkilökunta.

Kilpailualueella on kolme erillistä ravintolaa. 

Talliravintola palvelee ratsastajia ja huoltajia 
tallialueella.

Tuomaritornirakennuksessa on kaksi ravintola-
pistettä, Expo-grilli sekä Torniravintola.

Kilpailualueen lisäksi runsaan kilometrin päässä 
kilpailualueelta sijaitseva Huvivaltio PowerPark 
tarjoaa useita erilaisia vaihtoehtoja herkutteluun: 
ravintoloita, kahviloita, Voilá-leipomon tuotteita, 
vastavalmistettua jäätelöä ja muita herkkuja. 

Lue lisää tarjonnasta www.powerpark.fi

 
RAVINTOLAT

Tapahtuman ajan majoitusvaihtoehtoja  
tarjoavat yhteistyökumppanimme.

PowerPark 
Varaukset puhelimitse 010 3477 600, 
mainitse varatessasi koodi PPSM

Härmän Kylpylä 
Varaukset puhelimitse 06 4831 111, 
mainitse varatessasi koodi PPSM

Lentohotelli 
Varaukset puhelimitse 050-463 7515, 
mainitse varatessasi koodi PPSM

Lentohotellissa tarjolla myös 10 hengen yhteismajoitus-
mahdollisuus, yhteisellä oleskelutilalla 50€/henkilö/yö, 
sis. liinavaatteet ja aamiaisen.

Muita alueen majoitusvaihtoehtoja 
www.visitkauhava.fi

Tallialueella mahdollista majoittua hevosautossa. 
Lisätietoja myös kilpailukutsussa.

 
MAJOITUS


