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Rekordantal kongresser i Helsingfors 2014

I Helsingfors arrangerades ifjol fler internationella kongresser än någonsin tidigare. Kongresserna
hämtade till staden över 40 000 gäster och cirka 75 miljoner euro i inkomster från turism. I
Helsingfors ordnades nästan hälften av alla kongresser i Finland. Priset Pro Congress gick i år till
Helsingfors kandidat, FD Tarja Kohila, expert inom området försöksdjur.

I Helsingfors arrangerades ifjol 310 internationella kongresser för organisationer och i dem deltog över
40 000 kongressgäster. Huvuddelen av kongresserna var inom branscherna matematik och
naturvetenskaper, samhällsvetenskaper och historia, ekonomiska vetenskaper, ledarskap och
kommunikation samt läkarvetenskap.

– Helsingfors popularitet som internationell kongresstad har kontinuerligt ökat. Vi har nu upplevt tre
rekordartade kongressår i följd, säger kongresschef Ines Antti-Poika från Helsinki Convention & Events
Bureau.

Helsingfors fanns i mars också på Smart Meetings – en tidskrift för kongresser och konferenser – lista på tio
kongresstäder tillsammans med bl.a. Barcelona och Shanghai. Man kan också räkna med att Helsingfors
placering på listan över de mest populära internationella kongresstäderna stiger i år från fjolårets 20:e plats.

Även det pågående kongressåret blir mycket livligt. Av sommarens kongresser är de största OSSE:s
parlamentariska församling i juli i Finlandiahuset (700 deltagare), den Internationella Rektorsföreningens
kongress i augusti i Finlandiahuset (1 500 deltagare) och Helsingfors universitets konferens inom forskning av
naturvetenskaplig undervisning i Messukeskus, Mässcentrum Helsingfors, (1 200 deltagare) kring
månadsskiftet i september.

Priset Pro Congress till Helsingfors kandidat

Priset Pro Congress som årligen delas ut av Finland Convention Bureau gick i år till Helsingfors kandidat FD
Tarja Kohila. Kohila är en mycket uppskattad expert inom området försöksdjur såväl i Finland som utomlands.
Hon är särskilt känd för sina insatser inom utvecklingen av försöksdjursverksamheten och för upprättandet
av etiska anvisningar i branschen. Sitt forskningsarbete och sina publikationer har Tarja Kohila gjort inom den
toxikologiska branschen och hon har forskat bl.a. i alkoholens samt tungmetallernas, aluminiets och blyets
toxicitet i nervsystem.

Priset beviljas för ett långsiktigt och resultatrikt arbete för att locka internationella kongresser till Helsingfors.

– Kohila har på ett aktivt sätt lyft fram kongressernas betydelse, på ett berömvärt sätt delat med sig av sina
erfarenheter vidare till nya arrangörer och därigenom uppmuntrat också kollegor och vetenskapsmän att
sammankalla kongresser, beskriver Antti-Poika.

För närvarande arbetar Kohila som timlärare vid Helsingfors universitet och hon har också verkat som
utvecklingschef för försöksdjurscentret vid Helsingfors universitet och som direktör för försöksdjurscentret i
Vik.



Bakgrundsinformation:
Finland Convention Bureau publicerar årligen en statistik över internationella kongresser i finländska
kongresstäder.
www.visitfinland.fi/tutkimukset-ja-tilastot/kongressitilastot

Mer information: Ines Antti-Poika, kongresschef, Visit Helsinki/Helsinki Convention & Events Bureau,
ines.antti-poika@hel.fi, tfn 09 310 36154.
www.visithelsinki.fi

_________________________________________________________________________________________________________

Visit Helsinki och Helsinki Convention & Events Bureau är marknadsföringsnamn som används av Helsinki Marketing Ltd. Helsinki
Marketing Ltd är ett av Helsingfors stad ägt marknadsföringsbolag som svarar för den operativa stadsmarknadsföringen som omfattar
turism-, kongress- och evenemangsmarknadsföringen, marknadsföringen av näringslivet samt ansökningar om stora evenemang och
kongresser, vissa evenemangsproduktioner samt turistinformationen i staden. Bolaget har nära samarbete med näringsavdelningen
vid Helsingfors stadskansli.

http://www.visitfinland.fi/tutkimukset-ja-tilastot/kongressitilastot
mailto:ines.antti-poika@hel.fi
http://www.visithelsinki.fi/

