
KUTSU TIEDOTUSVÄLINEILLE:  

Seikkailupuisto Huippu Leppävaarassa avaa ratansa lehdistön edustajille 
Tiedote. Julkaistu: 21.4.2015 klo 20.00 

Seikkailupuisto Huippu Oy  

Seikkailupuisto Huippu avautuu yleisölle 2.5. 2015 klo 12. Huipussa reippaillaan kiipeilyvaljaiden varassa 
puusta puuhun rakennetuilla radoilla. Turvallisuuden takaavat kiipeilyvaljaat, ja vauhdin hurmasta 
huolehtivat huimat vaijeriliu’ut, joista pisimmät ovat yli satametrisiä. Liikunta yläilmoissa sopii kaikille 
liikuntaesteettömille noin 6-vuotiaasta alkaen. 

Seikkailupuisto Huippu järjestää toimittajille tilaisuuden, jossa Huipun omistajat esittelevät puiston ja 
kertovat sen rakentamisesta. Lisäksi osanottajat pääsevät testaamaan seikkailuratoja. Tilaisuudessa on 
kahvitarjoilu. 

Aika: 4.5.2015, klo 13.00 

Paikka: Seikkailupuisto Huippu, Leppävaaran urheilupuisto, Espoo 

Saapumisohje:  
Seikkailupuisto Huippu sijaitsee Espoossa Leppävaaran urheilupuistossa, stadionin takana, pururadan 
kupeessa olevan kallion laella ja sen juurella. 

 

Lisätietoa liikenneyhteyksistä: http://www.seikkailupuistohuippu.fi/cms/fi/yhteystiedot/yhteystiedot 

Ilmoittautuminen: Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään 27.4.2015 osoitteeseen 
viestinta@seikkailupuistohuippu.fi.  

Ohjelma:  

klo 13.00 Seikkailupuisto Huipun esittely. Katsaus puiston rakentamiseen ja seikkailupuistoalaan Suomessa 
ja ulkomailla. Seikkailupuisto Huippu Oy:n toimitusjohtaja Jari Saarhelo ja hallituksen puheenjohtaja Teemu 
Puskala 

Tilaisuuteen osallistujat saavat muistitikulla lehdistömateriaalia (kuvia ja videoita). 

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.  



Kello 14 alkaen osallistujilla on mahdollisuus kokeilla seikkailuratoja Huipun henkilökunnan opastuksella 
sekä haastatella Jari Saarheloa ja Teemu Puskalaa.  

 

Tervetuloa! 

 

Lisätietoja: Jari Saarhelo, toimitusjohtaja, Seikkailupuisto Huippu Oy, p. 040 528 6053, 
jari.saarhelo@seikkailupuistohuippu.fi 

Seikkailupuisto Huippu avaa ovensa yleisölle lauantaina 2.5.2015 klo 12. Avajaisviikolla Huippu on avoinna 
viikonloppuna klo 12−20 ja ma−pe klo 15−20. Avajaisviikko huipentuu lauantaina 9.5.2015 klo 10 alkaviin 
virallisiin avajaisiin, jotka pidetään yhdessä Leppävaaran urheilupuistoon valmistuneiden skeittipuiston ja 
Angry Birds -puiston kanssa. Luvassa on klovneja, Angry Birds -hahmoja, musiikkia, ilmapalloja ja tarjoilua. 

www.seikkailupuistohuippu.fi 

Seikkailupuisto Huippu sosiaalisessa mediassa: 
Huipun blogissa kerrotaan esimerkiksi Huipun rakentamisesta: 
www.seikkailupuistohuippu.fi/cms/fi/huippu/blogi 
Blogijuttu seikkailupuistoliikunnasta: http://www.seikkailupuistohuippu.fi/cms/fi/huippu/blogi/27-
huipussa-hurvittelu-kay-kuntoilusta 

Facebookissa: https://www.facebook.com/seikkailupuistohuippu 
Youtubessa: www.youtube.com/channel/UCc6Qkz2uxR_sooldg_mdZbw 
Instagramissa: @seikkailupuisto instagram.com/seikkailupuisto/ 
Pinterestissä: www.pinterest.com/HuippuEspoo/ 
Twitterissä: @seikkailupuisto twitter.com/seikkailupuisto 

 

Seikkailupuisto Huippu Oy on vuonna 2014 perustettu osakeyhtiö. Jari Saarhelon ja Teemu Puskalan lisäksi 
yrityksessä on perustajaosakkaana kolmas piensijoittaja. Saarhelolle Huippu on kolmas oma yritys, 
Puskalalle toinen. He ovat kumpikin diplomi-insinöörejä ja toimivat tätä nykyä yksityissijoittajina. Saarhelo 
kirjoittaa arvostettua sijoitusblogia Arvosijoittajan tie. Miehillä on takanaan yhteensä 18 ulkomaanvuotta 
Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Saudi-Arabiassa ja Kiinassa sekä ura Nokia-ekosysteemissä ja 
työkokemusta peli- ja matkapuhelinalalta. 
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