
35.	  Helsinki	  International	  Horse	  Show	  23.-‐27.10.	  Helsingin	  Jäähallissa	  

Tiedätkö,	  mistä	  Helsinki	  International	  Horse	  Show	  on	  tehty?	  

- Korkein	  eli	  viiden	  tähden	  kansainvälinen	  esteratsastuskilpailu,	  maailmancupin	  osakilpailu.	  
- Suomen	  suurin	  jokavuotinen	  sisäareenatapahtuma.	  	  
- Tämän	  vuoden	  ilmoittautuneiden	  joukossa	  ovat	  maailmanlistan	  ykkönen	  Steve	  Guerdat	  sekä	  viime	  

listojen	  kakkoset	  Martin	  Fuchs	  ja	  Peder	  Fredricson.	  	  
- Tapahtumassa	  on	  vieraillut	  yli	  1,1	  miljoonaa	  kävijää.	  
- Helsinki	  on	  maailmanlaajuisen	  Longines	  FEI	  World	  Cup™	  -‐sarjan	  kovatasoisimman,	  Länsi-‐Euroopan	  

liigan	  osakilpailu	  ja	  Euroopan	  pohjoisin	  maailmacupin	  osakilpailu.	  
- Jaossa	  on	  Suomen	  suurimpiin	  kuuluva	  palkintopotti,	  yli	  400	  000	  €.	  Maailmancupissa	  203	  000	  €.	  
- Lähes	  1000	  starttia	  neljän	  päivän	  aikana,	  mukana	  lähes	  400	  hevosta.	  
- Valtava	  tuotanto	  –	  yli	  100	  rekkaa	  ja	  lähes	  1000	  hengen	  organisaatio	  -‐	  isompi	  kuin	  Madonnan	  

megakonsertin,	  jossa	  oli	  noin	  80	  rekkaa	  ja	  250-‐henkinen	  työryhmä.	  
- Visiona	  olla	  maailman	  johtava	  kestävän	  kehityksen	  ratsastustapahtuma.	  
- Helsinki	  Horse	  Show	  on	  kahden	  vuoden	  ajan	  panostanut	  Jumps	  Green	  -‐ympäristöohjelmaan.	  

Vuoden	  2019	  teemana	  on	  Zero	  Waste.	  
- Horse	  Show’ssa	  kerätty	  lanta	  toimitetaan	  voimalaitokseen,	  missä	  lannasta	  tuotetaan	  energiaa.	  

Helsingin	  Jäähallin	  sähkö	  ja	  lämpö	  on	  tuotettu	  sataprosenttisesti	  hevosenlannalla.	  
- Ratsastusurheilu	  kuormittaa	  luontoa.	  Yhteistyö	  John	  Nurmisen	  Säätiön	  kanssa	  konkreettinen	  tapa	  

huomioida	  Itämeri,	  jota	  pitkin	  hevoset	  saapuvat	  Helsinkiin	  kilpailemaan.	  
- Paitsi	  loistelias	  hevostapahtuma,	  se	  on	  myös	  hevosalan	  merkittävin	  messutapahtuma.	  Horse	  

Expossa©	  on	  noin	  70	  näytteilleasettajaa.	  	  
- Pitkäaikainen	  yhteistyökumppani	  Yle	  lähettää	  Jäähallista	  lauantaina	  ja	  sunnuntaina	  suoraa	  

ohjelmaa.	  Ohjaaja	  on	  maailmankuulu	  Tapani	  Parm.	  Yle	  on	  ollut	  mukana	  tapahtuman	  alusta	  lähtien.	  
- Tapahtumasta	  uutisoi	  paikan	  päällä	  lähes	  sata	  akkreditoitunutta	  toimittajaa	  ja	  valokuvaajaa.	  
- Kävijöistä	  jopa	  85	  %	  on	  naisia,	  kuten	  ratsastuksen	  harrastajistakin.	  Iältään	  yli	  puolet	  yleisöstä	  on	  20-‐

49	  -‐vuotiaita.	  Noin	  30	  %	  kävijöistä	  ei	  harrasta	  ratsastusta.	  Yleisöstä	  noin	  39	  %	  on	  
pääkaupunkiseudulta.	  

- Kuusi	  päivää	  ennen	  kilpailujen	  alkua	  Jäähallin	  jää	  peitetään	  eristyslevyillä	  ja	  päälle	  ajetaan	  lähes	  
1000	  tonnia	  huippusuorituksiin	  vaadittavaa	  kuituhiekkaa.	  Sen	  kunnosta	  vastaa	  saksalainen	  
asiantuntija	  Oliver	  Hoberg.	  	  

- Ratamestarina	  on	  Rion	  olympialaisissa	  erinomaisesti	  onnistunut	  brasilialainen	  Guilherme	  Jorge.	  
- Jäähallin	  parkkipaikalle	  rakennetaan	  tilapäiskarsinoista	  tallit	  lähes	  300	  hevoselle.	  Hevosille	  on	  

varattu	  5000	  kiloa	  heinää.	  Rakennustyöt	  kestävät	  lähes	  kaksi	  viikkoa,	  purku	  tapahtuu	  kolmessa	  
päivässä.	  

- Järjestelyissä	  on	  mukana	  lähes	  500	  vapaaehtoista,	  nuorimmat	  18	  ja	  vanhimmat	  yli	  70	  vuotta.	  
Muutamat	  vapaaehtoiset	  ovat	  olleet	  mukana	  ensimmäisestä	  Horse	  Show’sta	  (v.	  1985)	  lähtien.	  

- Tämän	  kauden	  Longines	  FEI	  World	  Cup	  finaali	  järjestetään	  huhtikuussa	  2020	  Las	  Vegasissa,	  
USA:ssa.	  

- Horse	  Show	  kiinnostaa;	  lipunmyynti	  on	  tällä	  hetkellä	  viime	  vuotta	  edellä.	  
- Horse	  Show’n	  mahdollistavat	  maailmacupin	  kumppani	  Longines,	  Land	  Rover,	  Finnlines,	  Fortum,	  

Westerback,	  Helsingin	  kaupunki,	  Opetus-‐	  ja	  kulttuuriministeriö,	  Suomen	  Ratsastajainliitto	  (SRL),	  
Kansainvälinen	  ratsastajainliitto	  (FEI)	  ja	  lukuisat	  muut	  yhteistyökumppanit.	  


