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PowerParkin kesän uutuus Fun House hauskuuttaa ja aktivoi koko perhettä 
 
Huvivaltio PowerParkin kesän uutuus on koko perheen yllättäviin ja hauskoihin tehtäviin tempaava Fun 
House. Veikeässä talossa seikkaillaan sokkeloista reittiä läpi rakennustyömaan ja suoritetaan erilaisia 
tehtäviä. Rakennustyömiesten hassunkuriset kommellukset rytmittävät matkaa. PowerParkin huvipuisto 
aukeaa yleisölle 3.5. Toukokuun puolivälissä PowerParkissa avaa ovensa uusi kauppakeskus sekä 
leirintäalue.  
 
PowerPark Huvivaltion kesäkausi starttaa 3.5., jolloin huvipuisto aukeaa. Kauden uutuuslaite on 
sokkeloinen ja hassunhauska Fun House. Rakennustyömaaksi tehdyssä talossa voi seikkailla koko perheen 
voimin suorittaen tehtäviä ja nauttien erilaisista efekteistä ja yllätyksistä matkan varrella. Fun 
House -seikkailu huipentuu vauhdikkaaseen kierreliukumäkeen.   
 
– Huvivaltiona haluamme tarjota roppakaupalla huvia koko perheelle. Meiltä löytyy tekemistä niin perheen 
pienimmille kuin jo varttuneemmille hurjapäillekin. Fun House -rakennustyömaalla voi seikkailla yhdessä 
perheenä, mikä on meille tärkeä asia, PowerParkin johtaja Mikko Kiviluoma kertoo.  
 
Perheiden yhteinen aika oli lasten toivelistalla ykkösenä PowerParkin aiemmin keväällä Taloustutkimuksella 
teettämässä tutkimuksessa. Tutkimukseen vastanneista 7‒14-vuotiaista lapsista 57 prosenttia haluaisi 
tehdä enemmän asioita perheensä kanssa.  
 
Teatteria, kartingia, shoppailua 
 
Huvivaltio tarjoaa kävijöilleen huvipuiston kieputusten lisäksi myös paljon muuta. Toukokuun puolivälissä 
alueella aukeaa uusi 5 000 m2 suuruinen kauppakeskus. Myös majoitusmahdollisuudet laajenevat uuden 
leirintäalueen myötä.  
 
Kansainvälisen tason karting-radalla ajetaan vuosi sitten uusituilla autoilla. Ajanottojärjestelmä on uusittu, 
ja kisaajien kierrosaikojen seuraaminen on nyt mahdollista F1-tyyliin.  
 
Uusi Iloinen Teatteri vierailee Huvivaltiossa maan periaatteisiin sopivalla esityksellä Ilosofian oppitunti. 
Tähtinä kesäkuun näytöksissä loistavat Heikki Hela, Kaisa Mattila, Mikko Rantaniva, Sari Siikander ja Puntti 
Valtonen. 
  
– Odotamme Huvivaltiossa kesää innolla ja iloisin mielin. Tänä kesänä tarjoamme huikeita seikkailuja, 
hauskoja elämyksiä ja huvia kaikille kävijöillemme.  
  
 
Lisätiedot: 
 
Mikko Kiviluoma, johtaja, Huvivaltio PowerPark 
p. 050 383 6651 
mikko.kiviluoma@powerpark.fi 
www.powerpark.fi  
 
 
PowerPark on vuonna 2000 avattu elämyspuisto Etelä-Pohjanmaalla Alahärmässä. PowerParkissa on mm. huvipuisto, 
Euroopan suurin sisäkartinghalli, Suomen ensimmäinen 5D-elokuvateatteri, Satumaailma perheen pienimmille 
Röllimetsineen, Hevoskeskus ja lukuisia majoitus- ja ravintolapalveluja. PowerParkissa käy vuosittain noin 450 000 
vierasta.  
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Kysely lasten vapaa-ajan vietosta toteutettiin Taloustutkimus Oy:n internet-paneelissa 14.–24.2. 2014 välisenä aikana. 
Tutkimukseen vastasi tiedonkeruuajanpuitteissa hyväksytysti 516 vastaajaa.  Kohderyhmänä oli 7–14-vuotiaat lapset 
ja heidän vanhempansa. Tutkimuksen kenttätyö toteutettiin niin, että kohderyhmään kuuluvien lasten vanhemmille 
lähetettiin kutsu tutkimukseen ja he pyysivät lasta vastaamaan kysymyksiin. Tarvittaessa aikuinen kirjasi lapsen 
vastauksen lomakkeelle. 
 


