
OSANA GOEXPOA 2013-2018
PAIKKA Messukeskus



Kevään sähäkin urheilutapahtuma
Suomessa!

Lisäksi perjantaina Koululaispäivä –
lapset liikkumaan!

PE 12-20  •  LA 10-19  •  SU 10-17
Palloilulajeja

Golf, Kuntoilu, Fillarit, Juoksu
Toimintaa ja tapahtumia
Lajitestausta ja kokeilua

Liitot ja tavarantoimittajat
Fanitapaamiset

Lajien juniorit, legendat
n.40.000 kävijää



Tutkittua tietoa 
• Kävijäprofiili
• Messukontaktit 44.000 kävijää Näytteilleasettajia 416 Näyttelypinta-ala 12 253 

m² 
• Kävijät viettivät messuilla 3,2 h ja käyttivät keskimäärin 123 € ostoksiin

messuosastoilla.
• Nainen 55 % Mies 42 % Kävijöiden keski-ikä 36 vuotta
• Kävijöiden tärkeimmät syyt osallistua
• Uudet tuotteet ja ideat 85 % Asiantuntijoiden neuvot ja vinkit 85 % Monta

mielenkiintoista tapahtumaa samaan aikaan 84 % Monipuolinen tarjonta ja eri
toimijat helposti yhdellä kertaa 82 %

• Näytteilleasettajien tavoitteet toteutuivat
• Uutuustuotteen ja -palvelun lanseeraus 91 % Asiakkaiden ja sidosryhmien

tapaaminen 90 % Yrityksen tunnettuuden lisääminen 89 % Tuote- ja
palveluvalikoiman markkinointi 85 %



Mukana tapahtumassa laaja tarjonta eri liittoja, lajeja

Jalkapallo

Ultimate Koripallo

Sulkapallo

Pesäpallo
Amerikkalainen jalkapallo

Purjehdus

Pöytätennis

Squash

Padel

Fresbeegolf
Baseball

Salibandy

Kinball

Keilailu

Pöytälätkä

Tennis Taitoluistelu
Voimistelu

Olympiakomitea



Lajeihin tutustumista ja testausta



Fanitapaamiset, legendat, juniorit mukana!



• Yhteistyössä
– Lajiliitot
– Seurat
– Pelaajayhdistykset
– Valmentaja- ja tuomariyhdistykset
– IceHearts
– Suome Messut





Koululaisten - Lasten Olympilaiset taustat 
• Olemme järjestäneet koululaisten liikuntatapahtuman, ja liikuttaneet kymmeniä

tuhansia lapsia jo 5 vuoden ajan osana Ball Sports/ Go Expoa.
• Nyt toista kertaa mukana kumppanina Olympiakomitea,  ja samalla  vaihdoimme tapahtuman 

nimeksi Lasten Olympialaiset.  Tapahtuma konseptoidaan, ja tehdään valmiit  materiaaalit koulujen 
hyödynettäviksi, eli koulut voivat järjestään konseptin mukaisetLasten Olympialaiset alueellisesti.

• Lapsilla mahdollisuus liikkua ja kokeilla vapaasti eri urheilulajeja– lapset saavat leikkimieliset 
liikuntapassit, joissa kaikki mukana olevat lajit mainittuna.
Liikuntapäivän olemme tarjonneet kouluille ilmaiseksi!
– lajeja ja liittoja mukana n 20

• Palaute lapsilta ja opettajilta ollut todella hienoa ja kannustavaa –
” hienoa kun joku viitsii järjestää oppilaille mahdollisuuden liikkumiseen”

• Liikunnan lisäksi olemme tarjonneet ikimuistoisen yhdessä olo hetken lapsille ja myös opettajille
• Lisäksi monet lajiliitot ovat saaneet kymmeniä uusia harrastajia lajeille
• Monet koululaiset ovat tulleet la-su uudestaan messuille vanhempien kanssa ja saaneet aktivoitua 

myös vanhemmat liikkumaan!
• Ajankohta

– Perjantai  17.3.2017 klo 09.00-15.00, la-su messut kaikille kävijöille
• Kävijämäärät

– Koululaisia 3800 (alaluokat ja yläaste)
– Opettajia 200
– Kouluja 66



Lasten Olympialaiset



Kuvia tapahtumasta











Kari Tarvainen
Puhelin: 050 355 3007
kari.tarvainen@sportevents.fi

Kari Janhonen
Puhelin: 0500 608745
kari.janhonen@sportevents.fi

Yhteydet

JÄRJESTÄJÄ: SPORT EVENTS FINLAND OY
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