
 

Urheilugaala on vuoden odotetuin juhla, joka kokoaa 
urheilun harrastajat ja huiput yhteen. 

Gaalassa palkitaan satakunnan parhaat urheilijat, kovimmat 
seuratyöntekijät sekä urheiluvaikuttajat. 

Tilaisuudessa viihdyttävät mm. Mentalisti Jose Ahonen, 
Freestyle- jalkapalloilija Minna Marlo 
ja illan bilebändinä Silverfox Showband!  

Juontajina toimivat Nina Vanhatalo ja Rami Koivula.  

Gaala on ainutlaatuinen tilaisuus eri lajien harrastajille viettää 
ilta yhdessä kolmen ruokalajin illallisesta ja viihteellisestä 
ohjelmasta nauttien sekä vuoden valintoja jännittäen. 

Tule viihtymään kanssamme!

Liikunta elämäntavaksi!

PORI JA RAUMA

11.2.2017 klo 18 Cygnaeus, Pori

Urheilugaala on vuoden odotetuin juhla, joka kokoaa  
urheilun harrastajat ja huiput yhteen. Gaalassa palkitaan
satakunnan parhaat urheilijat, kovimmat seuratyöntekijät 
ja urheiluvaikuttajat.  

Ainutlaatuinen tilaisuus eri lajien harrastajille viettää  
iltaa yhdessä. Gaalassa nautitaan kolmen ruokalajin  
illallinen, jännitetään Vuoden Valintoja ja nautitaan 
viihteellisestä ohjelmasta.

Tilaisuudessa esiintyy mm. Jarkko Tamminen 
show ja bilebändi The Funky Dozen!
Olethan sinäkin mukana!

Lisätiedot ja illalliskorttivaraukset 27.1. 
mennessä www.satakunnanurheilugaala.fi

Hinnat: 
85 €/hlö, pöydät: 6 hlöä 500€, 
12 hlöä 970 €. 

Satakunta
18.00  Tervetuloa
18.15 Illallinen ja palkitsemisia
Palkintojen jaon lomassa viihteellistä ohjelmaa, haastatteluja ja musiikkia
22.15  Iltajuhla jatkuu
01.00  Hyvää yötä
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Satakunta

alkintojen jaon lomassa viihteellistä ohjelmaa, haastatteluja ja musiikkia

29.1.2022 klo 17.30 Cygnaeuksen juhlatila, Pori

17.00 Tervetuloa, ovet aukeavat 
17.30 Palkitseminen ja ohjelma alkaa 
18.45 Kolmen ruokalajin illallinen 
20.15 Palkitseminen jatkuu 
20.30 Yle areenan lähetys alkaa 

Illalliskorttien hinnat:  
105 €/hlö 
Pöydät:
6 hlöä 600 € 
12 hlöä 1200 € 

Lisätiedot ja illalliskorttivaraukset 14.1.2022
mennessä www.satakunnanurheilugaala.fi 

Tapahtuma järjestetään terveysturvallisesti noudattamalla viranomaisten ohjeistusta.
Gaalan sivuilta näet järjestämishetkellä olevat ajankohtaiset ohjeet ja määräykset!

Palkintojen jaon lomassa viihteellistä 
ohjelmaa, haastatteluja ja musiikkia 
22.00 Iltajuhla jatkuu bändin johdolla 
01.00 Hyvää yötä 


