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Helsinki Midnight Run – osallistujia 56 eri maasta sekä uusi 

osallistujaennätys 
 
 
Midnight Run on kasvanut neljässä vuodessa merkittäväksi juoksutapahtumaksi Suomessa. Se on tällä hetkellä 
maamme toiseksi suurin juoksukilpailu. Midnight Run järjestetään lauantaina 30. elokuuta viidettä kertaa, ja 
tapahtuma on kasvanut joka vuosi. Olemme tähän mennessä vastaanottaneet 10.500 ilmoittautunutta joten 
halukkaitten juoksijoitten on syytä ilmoittautua nopeasti jos mielivät mukaan kesän hauskimpaan juoksutapahtumaan. 
 
Lauantaina 16.8 juostiin Midnattsloppet Tukholmassa ennätysluvuin – 42 044:lla ilmoittautuneella tapahtumasta tuli 
Euroopan suurin 10 kilometrin juoksutapahtuma. Suomalaisia oli juoksemassa lähes 300, joiden joukossa 
suunnistuksen maailmanmestari Mårten Boström, joka sijoittui kilpailussa kolmanneksi. Göteborgin tapahtuma oli 
viime lauantaina 23.8. Seuraavana vuorossa sitten onkin jo Helsinki jonka jälkeen juostaan Malmöössä 6.9.  
 
Midnight Run –tapahtumat keräävät tänä vuonna  lähes 75 000 osallistujaa neljään eri kaupunkiin. 
Tärkeintä ei ole itse juoksukilpailu, vaan juoksuelämys.  Tämän mahdollistavat reitin varrella sijaitsevat erilaiset 
aktiviteetit, musiikin ja viihteen eri muodoissa. Vaikutteita on otettu mm. Brasilian Rion karnevaaleista ja niinpä samba 
onkin kuulunut juoksutapahtuman ohjelmistoon alusta asti.  Yleisön suuri suosikki, naamiaiskilpailu, antaa juoksulle 
niin ikään lisää potkua. Se motivoi osallistujia huumorin ja luovuuden käyttöön, ja sisältää näin ollen Midnight Runin 
ydinidean, jossa juoksun tarkoituksena on kokea erilainen ja innostava elämys. Juoksutapahtuman tärkeitä osatekijöitä 
ovat myös järjestäjät, sponsorit, kannustava yleisö sekä tietenkin innokkaat juoksijat. Myös se, että juoksu juostaan 
pimeässä ja samanvärisissä paidoissa, luo tapahtumalle upean visuaalisen efektin sekä omaleimaisen tunnelman. 
Ensimmäinen lähtölaukaus pamahtaakin vasta illalla klo 21.15.  
 
Tähän mennessä olemme vastaanottaneet ilmoittautumisia peräti 56 maasta! Intia, Ruotsi, Englanti, Viro, Saksa, 
Ranska, Italia, Yhdysvallat ja Venäjä ovat kaikki maita joista on kymmeniä ilmoittautuneita. Odotamme innolla 
näkevämme teidät Midnight Run Helsingissä elokuun 30 päivä.  
 
Midnight Runin rata Helsingissä muuttuu entistäkin toimivammaksi sekä juoksijoiden että kaupungin muun liikenteen 
kannalta. Suurin muutos viime vuoteen on lähdössä. Lähtö siirtyy Unioninkadulle josta juostaan suoraan etelään 
Tähtitorninmäelle. Katajanokanrannassa juostaan pyöräilytien sijasta kadulla ja toista juomapistettä on siirretty hieman 
aikaisemmaksi. Lähdössä menetetyt metrit saadaan loppupäässä kasaan juoksemalla  
Pohjoisrantaa aina Meritullintorille asti ja kääntymällä Meritullinkatua pitkin Kirkkokadulle. 
 
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 
 
Lisätietoja ja Akkreditointi  
Tom Gammals, Lehdistövastaava Midnight Run puh: 050 9111 866 

tom.gammals@gmail.com  

www.midnightrun.fi 
 
Tapahtuman johto: 
 
WIlle Hörhammer  Johan Öller 
wille@midnattsloppet.com  johano@midnattsloppet.com 
+358 50 373 9229  +358 44 9449849 
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