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Vuoden retkikohde 2019 -kilpailun finaali on
käynnissä, ja 5000 euron palkinnosta kilpailee
yhteensä kymmenen kohdetta. Vuoden retkikohde
valitaan yleisöäänestyksellä osoitteessa
www.goexpo.fi. Tänä vuonna kilpailun teemana
on maastopyöräilyreitit.
Vuoden retkikohde -finaalissa on mukana pyöräilyyn soveltuvia
luontokohteita. Kriteerinä on reittikokonaisuus, joka koostuu
metsäpoluista, ulkoilureiteistä ja hiekkateistä, joilla pyöräily on
sallittu. Reitillä tulee myös olla retkeilyä tukevia palveluita, kuten
taukopaikkoja, pyöräily-ystävällisiä majoitusmahdollisuuksia ja
mieluusti vuokraus- ja opastustoimintaa. Kilpailun raati on valinnut
finaalin kärkikymmenikön.
Vuoden retkikohde -finalistit:
Syötteen kansallispuisto
Imatran Ukonniemi
Hossa
Urho Kekkosen kansallispuisto
Ylläs
Vedenjakaja
Liminka
Fiskars
Jämijärvi
Poronpolku

Nettisivuilta www.goexpo.fi löytyy jokaisen finaaliin päässeen
luontokohteen esittelyt sekä linkki äänestyslomakkeelle. Omaa
suosikkiaan voi äänestää keskiviikkoon 27.2.2019 asti. Palkinnon
voittaja julkistetaan messujen avajaispäivänä 15.3.2019.
Yleisöäänestyksen voittaja palkitaan Suomen Messusäätiön 5000
euron stipendin lisäksi omalla osastopaikallaan GoExpo-messuilla
15.-17.3.2019.
Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa kuka tahansa retkeilystä ja
ulkoilusta kiinnostunut sai lähettää oman ehdokkaansa Vuoden
retkikohde -kilpailuun. Näistä ehdotuksista retkeilyalan
ammattilaisista koostuva raati valitsi ehdotuksista kymmenen
finalistia. Raati huomioi valinnassa kohteen pyöräilymahdollisuuksien
lisäksi kohteen saavutettavuutta, palveluita ja monipuolisuutta.
Kilpailun raadin muodostavat puheenjohtajana retkeilytoimittaja
Mikko Lamminpää sekä muina jäseninä viestintä- ja
markkinointipäällikkö Panu Könönen (Suomen Latu ry),
erikoissuunnittelija Tapani Mikkola (Metsähallitus, Luontopalvelut),
vapaaehtoistyön koordinaattori Päivi Anttonen (Pääkaupunkiseudun
Partiolaiset ry) ja päätoimittaja Petri Laine (Retki-lehti).
Kilpailu kannustaa retkeilemään
ja liikkumaan luonnossa
Vuoden Retkikohde -kilpailu järjestetään nyt viidennentoista kerran.
Kilpailulla pyritään edistämään retkeilyn ja retkeilykohteiden
tunnettuutta sekä löytämään uusia, kiinnostavia kohteita. Suomen
Messusäätiön palkintostipendi on tarkoitettu kehittämään kohteen
toimintaa ja asiakkaiden hyödyksi.
Viime vuoden teemana oli geologiset kohteet, ja silloin tittelin voitti
Rokuanvaara.
Suomen Messusäätiö jakaa vuosittain noin 400 000 euron arvosta
stipendejä, apurahoja ja tunnustuspalkintoja suomalaisen
elinkeinoelämän edistämiseen. Tunnettuja niistä ovat Vuoden
retkikohde -palkinnon ohella mm. Habitare-suunnittelukilpailun
palkinto, Rakkaudesta kirjaan -palkinto, Vuoden nuori suunnittelija palkinto ja Kaj Franck -muotoilupalkinto.
GoExpoon kuuluvat Outdoor, Fillari, Sport ja Golf -messut. Lisäksi
samaan aikaan 15.–17.3.2019 Messukeskuksessa järjestetään
Kuva&Kamera ja Helsinki Horse Fair.

