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Midnight Run Helsinki –Tuloksia! 
/ Midnight Run Helsinki –Resultat! 

Tänään klo 21.15 pamahti lähtölaukaus ensimmäiselle ryhmälle juoksijoita jo perinteeksi 

muodostuneessa Midnight Run Helsinki –tapahtumassa! Ensimmäinen ryhmä koostuu varsinaisista 

kilpailusarjaan kuuluvista juoksijoista ja koska Midnight Run on virallinen 10 km:n juoksukilpailu, on 

mukana myös huippujuoksijoita sekä miesten että naisten sarjoissa. Tämän vuoden juoksu juostiin 

suhteellisen lämpimässä ja kuivassa kelissä. Vuoden 2018 miesten kilpailun voittaja oli Aki Nummela 

ajalla 32:21, ja naisten kilpailun ykkönen oli Jenni Moskari ajalla 37:19. 

Midnight Run Helsinki 2018 kilpailusarjojen palkintosijat menivät seuraaville henkilöille: 

Naisten sarja: 

1. Jenni Moskari, 37:19 

2. Merja Rautiainen, 40:19 

3. Elisa Sihvola, 40:37 

Miesten sarja: 

1. Aki Nummela, 32:21 

2. Joonas Harjamäki, 35:02               

3. Axel Nordman, 35:06 

Kaiken kaikkiaan Midnight Run Helsinki –tapahtumaan osallistui tuhansia juoksijoita yli 20 eri 

maasta tehden tapahtumasta Suomen kolmanneksi suurimman lajissaan! Juoksijoita oli tullut 

paikalle Australiasta, Ruotsista, Saksasta, Sveitsistä, Englannista, Virosta, Venäjältä, Ranskasta ja 

Yhdysvalloista. 

Suurin piirtein keskellä juoksijajoukkoa on nähtävillä erikoisen iloinen ja värikäs ryhmä. Kyseessä on 

tietysti naamiaisasuihin pukeutuneet juoksijat. Tämä iloinen porukka on todella panostanut asuihinsa 

ja siksi tuomaristolla olikin sangen haastava tehtävä löytää mielestään parhaimmat naamiaisasut. 

Ennen lähtöä, juoksijoitten lämmitellessä, tuomarit rehkivät täysillä löytäen kolme asukokonaisuutta 

jotka palkittiin estradilla suurten suosionosoitusten saattelemina. Naamiaiskilpailun voittajat olivat: 

• Motörlegs 

• Baariampparit 

• Kuukuppilähettiläät 

Tämän lisäksi myös yleisöllä on vielä mahdollisuus äänestää omaa suosikkiaan MidnightRun Helsinki-

facebook sivuilla! Voittaja julkaistaan ensi viikolla Midnight Run fb–sivuilla. 

Midnattsloppet-juoksutapahtumat järjestetään yhteistyössä eri paikallisten organisaatioiden kanssa. 

Helsingissä Midnight Runin järjestäjänä toimii käsipalloseura Dicken (www.dicken.fi).   

Lisää informaatiota Midnight Run -tapahtumasta löytyy sivustolta www.midnightrun.fi 

http://www.dicken.fi/


Idag kl. 21.15 smällde startskottet för den första gruppen löpare på det redan traditionella Midnight 

Run Helsinki –loppet! Eftersom Midnight Run Helsinki också är ett officiellt tävlingslopp bestod den 

första gruppen av elit-löpare i dam och herrklasser. Årets upplaga av Midnight Run löptes i relativt 

varma och torra förhållanden. Årets vinnare i damklassen var Jenni Moskari, med tiden 37:19 och i 

herrklassen vann Aki Nummela med tiden 32:21. 

Midnight Run Helsinki tävlingsklassernas podiumplatser gick till följande personer: 

Damklassen: 

1. Jenni Moskari, 37:19 

2. Merja Rautiainen, 40:19  

3. Elisa Sihvola, 40:37 

Herrklassen: 

1. Aki Nummela, 32:21 

2. Joonas Harjamäki, 35:02               

3. Axel Nordman, 35:06 

Tusentals löpare från över 20 länder deltog i Midnight Run Helsinki –loppet, vilket gör det till det 

tredje största evenemanget i sitt slag i Finland! Vi har löpare från bl.a. Australien, Sverige, Tyskland, 

Schweiz,  Storbritannien, Estland, Ryssland, Frankrike och Förenta Staterna. 

Ungefär mitt i löparskaran hittar vi en grupp glada och färggranna löpare. Det är förstås frågan om 

maskeradlöparna! Denna glada grupp har verkligen satsat på sin utstyrsel och domarna hade ett 

digert arbete att gallra fram de bästa maskeradkostymerna. Före loppet, då löparna ännu värmde 

upp, arbetade domarna hårt med att få fram de tre bästa kostymhelheterna. Dessa belönades på 

scen under stort jubel från publiken. Vinnarna i maskeradtävlingen var: 

• Motörlegs 

• Baariampparit 

• Kuukuppilähettiläät 

Dessutom har publiken ännu möjlighet att rösta fram sin favorit bland alla maskeradlöpare på 

MidnightRun Helsinki-facebook sidorna! Vinnaren tillkännages nästa vecka på Midnight Run fb–

sidorna. 

Midnattsloppet Nordic AB arrangerar i samarbete med lokala idrottsföreningar det 10 km långa 

motionsloppet "Midnattsloppet/Midnight Run" på den nordiska marknaden. Som arrangör i Midnight 

Run Helsinki fungerar handbollsföreningen Dicken (www.dicken.fi).  

Mer info om Midnight Run står att finna på www.midnightrun.fi 

 

http://www.dicken.fi/

