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Poker Run Hanko 13.–15.8.2021

Kesän 2021 suurin veneilytapahtuma Suomessa

POKER RUN HANKO on päätetty toteuttaa tänä kesänä 13.–15.8.2021. Suomen suurin moottorivene
tapahtuma Poker Run Hanko tuo jälleen kaikki veneurheilun ystävät Hankoon. 

Poker Run Hanko -tapahtuma on järjestetty vuodesta 2006, joten tapahtumalla on pitkät perinteet  
ja siitä on tullut suurin veneilytapahtuma Suomessa. Tapahtuma ei kuitenkaan ole venekilpailu.

Viime vuoden onnettomuus ei poistu koskaan mielistämme. Traagisesta tapahtumasta huolimatta 
organisaatio suuntaa jo katseensa tulevaan. Kesän 2020 onnettomuuden viranomaistutkinta on kesken, 
joten sitä organisaatio ei voi kommentoida. 

Poker Run -tapahtuma uudistuu monilta osin kesällä 2021. Tapahtumasta on suunniteltu aiempaa 
kokonaisvaltaisempi kesätapahtuma, joka levittyy laajemmalle alueelle Hankoon. Suunnitelmissa on 
paljon uutta ohjelmaa yhteistyössä yhteistyökumppaneiden ja hankolaisten palveluntarjoajien kanssa. 

Tärkeimpiä muutoksia. Tapahtuma pitenee siten, että sekä perjantai että lauantai ovat koko 
päivän täynnä ohjelmaa, aamusta iltaan. Näin tapahtumaalueella on aktiivista toimintaa ja ohjelmaa 
aikaisempaa pidemmän ajan. Perjantaille on suunnitteilla esimerkiksi golfturnaus ja kartingkilpailu, 
joiden palkintojenjako ja iltajuhlat ovat samana iltana. Luvassa huikeita esiintyjiä ja paljon ohjelmaa 
yleisölle molempina päivinä. Lauantai pitää sisällään lentonäytöksen ja veneiden yhteislähdön Kasnäsiin 
reitille, joka muuten noudattelee edellisvuosien järjestelyitä. 

Nopeustestausta ei enää tapahtumassa järjestetä. Nopeustestauksen sijaan tarjolla on ilmailunäytös ja 
muuta ohjelmaa tapahtumaalueella.

Suomen upeimmat jahdit ovat paikalla, joten luksusjahtien ystäville riittää paljon nähtävää ja koettavaa 
laitureilla.

Hyväntekeväisyyshuutokauppa 2020 ja 2021. Perjantaina 7.8.2020 järjestettiin hyväntekeväisyys
huutokauppa, jonka tuotto kokonaisuudessa (11.400 €) meni Suomen Meripelastusseuralle. Tuotolla 
rahoitetaan Tammisaaren ja Hangon Meripelastusseuran venekalustoa. Hyväntekeväisyyshuutokauppa 
järjestetään tänäkin vuonna.

Turvallisuus on tapahtumassa ensisijaisen tärkeää. Organisaatio on tehnyt eri sidosryhmien 
kanssa turvallisuus ja riskisuunnitelmia koko tapahtumalle. Nämä toimet auttavat minimoimaan ja 
poissulkemaan kaikki mahdolliset onnettomuudet tulevaisuudessa. Näistä organisaatio toimittaa 
lisätiedot viranomaisille. 

Korona-altistukset 2020. Vaikka yleisöä oli vuonna 2020 ennatysmäärä, koronarajoituksia ja ohjeistuksia 
noudatettiin hyvin eikä koronatartuntoja raportoitu lainkaan. 

Poker Run hiilidioksidineutraali 2021. Vuoden 2020 tapahtumaan oli suunnitelmissa 
hiilidioksiidineutraali kompensointi, mutta tämä jäi toteutumatta, koska tapahtuma keskeytettiin.  
Vuonna 2021 Poker Run tapahtuma on hiilidioksiidineutraali kompensaation kautta siten,  
että aiheutuneet päästöt kumotaan vähentämällä tai sitomalla omia päästöjä vastaava määrä  
jossain toisaalla.

Lisätietoa medialle: www.pokerrun.fi
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