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LYHYESTI 
 
Tapahtumajuonto alkaa tapahtumakylässä klo 17:00 
Infopiste aukeaa klo. 16:00, jonka jälkeen numerolappuja voi alkaa hakea.  
Ensimmäisen osuuden lähtö tapahtuu klo 18:00 
Tapahtuma päättyy klo 22:00 
 
RunFest -tapahtumaan kuuluu liikuntaosuuden lisäksi piknik-illanvietto. Sitä varten on 
voinut varata teltta- tai pöytäpaikat sekä cateringin Kupittaan Paviljongilta.  
 
RunFestin piknik-osuutta voi myös mainiosti viettää perinteisten piknikin muodossa - tuo 
siis viltti ja omat eväät mukanasi! (Huom. Suomen lainsäädäntö kieltää omien 
alkoholijuomien tuomisen anniskelualueelle, koko RunFest-kylä on anniskelualuetta). 
 
Reitti kiertää Kupittaanpuistossa. 
 
Juoksujen jälkeen nautitaan livemusiikista ja piknikistä aina klo 22.00 asti. 
 
Huomioikaa sää ja ottakaa mukaan lämmintä ja vaihtovaatteet, jos ilma sitä vaatii. 
RunFestillä on Veritas-stadionilla varatut pukuhuoneet (8&9). Tapahtumassa ei ole 
narikkaa, vaan tarkoituksena on, että joukkuekaverit pitävät huolta viestiosuudessa olevan 
kaverin tavaroista. Tavaroita voi kuitenkin tarpeen vaatiessa jättää omalla vastuulla Info-
pisteelle. 
 
RunFestin ensiavusta vastaa Terveystalo Oy. Ensiapuvastaavan numero: 050 919 5735. 
Vakavassa ensiavun tarpeessa soitto suoraan hätäkeskukseen 112. 
 
Löydät kaikki sinusta otetut kuvat tapahtuman jälkeen sivuiltamme ja voit jakaa niitä 
suoraan Facebookkiin. Mene sivulle www.runfest.fi ja kirjoita rintanumerosi väliviivoineen 
(esim. 201-2) kohtaan ”my bib number”. Järjestelmä etsii kaikki kuvat, joissa numerosi 
näkyy.  
 
Tapahtumassa palvelee joukkuekuvauspiste klo 16.30-17.45 ja 19-20.30. 
 
RunFestin viestikapula-, joukkueasu- ja kannustuskilpailut ovat käynnissä! 
 
 

 
 
 

http://www.runfest.fi/
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OHJELMA  
 
Klo 16:00  
Info-piste aukeaa ja rintanumerolappujen jako alkaa. 
Klo 16:30  
Joukkuekuvauspiste aukeaa. Livemusiikki starttaa. Lavalla viihdyttää Turun 
Konservatorion Bilebändi ja vanha tuttu RunFestin trubaduuri Kalle Klotz. 

Klo 17:00     
Tapahtumajuonto alkaa. 
Klo 17:40      
Starttia edeltävä alkuverryttely. 
Klo 18:00 
Joukkueiden yhteinen lähtö. Nopeimmat eturiviin. Kävelijät takariviin.   
Klo 19:15 – 21:30 

Joukkueet saapuvat maaliin.  

N. klo 20:30 - 22:00    
Livemusiikki alkaa ja tapahtuma-alueella nautitaan piknikistä, hyvästä seurasta, musiikista, 
liikunnan tuomasta hyvästä fiiliksestä ja kesäillasta aina klo 22:00 asti. 
Klo 22:00 

Tapahtuma päättyy.  
 
Oikeudet ohjelman muutoksiin pidätetään. 
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RUNFEST-VIESTI JA RUNFEST-PIKNIK 
 
RUNFEST-VIESTI JA REITTI 
 
RunFest-viestin lähtö tapahtuu RunFest-kylästä (punainen piste kartalla) – reitti kiertelee 
Kupittaanpuiston kauniissa maisemissa ja päättyy lopulta taas RunFest-kylään. 
 
Viesti on 5x4,2km, jonka voi suorittaa joko perinteisenä viestinä tai siten, että useampi 
joukkueenjäsen lähtee samaan aikaan. Ainoa sääntö on, että jokaisen viestinviejän tulee 
kiertää reitti AINAKIN kerran. Yksi joukkue voi siis liikkua yhteensä puolimaratonin (5 x 4,2 
km = yksi osuus/viestinviejä) tai jopa viisi puolimaratonia (5 x 5 x 4,2 km = jokainen 
joukkueen viestinviejä kiertää viisi kierrosta).  
 

 

 
 
Tapahtuman lähtö- ja maalialue on merkattu karttaan punaisena pisteenä. 
  



 6 

RUNFEST-KYLÄ JA PIKNIK 
 
RunFestin varsinainen tapahtuma-alue eli RunFest-kylä sijaitsee Kupittaan urheiluhallin ja 
ravintola Kupittaan Paviljongin välissä Pyhän Henrikin Aukiolla. RunFest-kylään kuuluvat 
piknikalueet, lähto-, vaihto- ja maalialue, info-piste sekä WC:t. Lisäksi RunFest-kylässä 
kulkee osa RunFest-viestin viestirataa (merkitty karttaan punaisella). Tapahtuman 
sisäänkäynti tapahtuu Veritas Stadionin puolelta. Veritas Stadionilla sijaitsee pukuhuoneet 
ja lisää WC:itä. 
 

 
 
Piknik-teltat löytyvät numeroituina tapahtumasta. 
 
Piknik-pöydät on nimetty ja ne löytyvät lavan edustalta. 
 
Tähän mennessä tilatut pöydät: 
 
Hartela Länsi-Suomi Oy, Tarrax Oy, Turun Otso Oy, Turun yhteisjärjestö JHLry, SDL 
Finland, A-klinikka Oy, Kuurojen Palvelusäätiö, Turun Ylioppilaskyläsäätiö, Kaivogen Oy, 
Sweco Rakennetekniikka Oy, Suomen Terätuonti Oy, Kaarinan Lukko Oy 
 
Otathan yhteyttä info@runfest.fi, mikäli olet tilannut teltan/pöydän, mutta sitä ei mainita 
listassa. Pöytäpaikkoja on vielä muutama vapaana. Tiedustele info@runfest.fi 
 

  

mailto:info@runfest.fi
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PIKNIK-EVÄÄT 
 
RunFest Menu tarjoillaan viestiosuuden jälkeen joko catering kumppanin kanssa sovitusti 
yrityksen omaan telttaan, tai se käydään hakemassa Kupittaan Paviljongin tiloista.  
 
RunFestiin saa tuoda omat eväät alkoholijuomia lukuun ottamatta. RunFest-kylän aidattu 
sisäpuoli on anniskelualuetta. Suomen alkoholilain viranomaistulkinnan mukaan 
alkoholijuomia ei kuitenkaan saa nauttia muualla kuin ravintola Kupittaan Paviljongissa tai 
teltoissa ja niiden edustoilla. Ilman telttapaikkaa piknikillä olevien tulee lain mukaan ostaa 
ja nauttia mahdolliset alkoholipitoiset juomat ravintola Kupittaan Paviljongissa. 
 
 

AJANOTTO JA RINTANUMEROT 

 
RunFest-viestissä julkistettava aika otetaan koko joukkueelle. Kyse ei kuitenkaan ole 
kilpailusta. Osa joukkueista ja osallistujista haluaa tietää matkaan käyttämänsä ajan, suuri 
osa ei. RunFest haluaa palvella kaikkia. Tuloslistoja ei ole tarkoitus esitellä, mutta oman 
joukkueensa ja yksilöaikansa löytää ajanottopalvelusta tai infopisteeltä. Julkaisemme 
paremmat ohjeet ja linkin ajanottoon täällä: https://www.runfest.fi/6095-2/ 
 
Jokaisessa rintanumerolapussa on mikrosiru, jolla tunnistetaan vaihtoalueelle ja maaliin 
saapuvat. Joukkueen aika määräytyy kunkin viestinviejän (numerolapun) ensimmäisen 
kierroksen aikojen summasta. ÄLÄ RIKO SIRUA JA VÄLTÄ LIIKKUMISTA MAALI-
/LÄHTÖALUEELLA. 
 
RunFestin rintanumerolapuissa on joukkuenumeron lisäksi numero yhdestä viiteen, joka 
osoittaa viestinviejän viestiosuutta. Alla mallikuvissa joukkueen numero 10 ensimmäisen 
osuuden ja joukkueen numero 103 toisen osuuden rintanumerot. Joukkueen nimi on 
numeron alla. Rintanumeron takapuolella olevat mikrosiruteipit tunnistavat ajanoton ja niitä 
ei saa rikkoa.  

 
 
 
 

 
 
  

https://www.runfest.fi/6095-2/
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Omat tapahtumakuvasi kätevästi 
 
Löydät tapahtumassa sinusta otetut kuvat kätevästi Pic2Go –tekniikan avulla 
verkkosivuiltamme www.runfest.fi . Pc2Go –tekniikka on käytössä ensimmäistä kertaa 
Suomessa tässä tapahtumassa. 
 
Kirjoita numerolapussasi oleva numerosarja väliviivoineen (esim 201-2) etusivulla olevaan 
”my bib number” –laatikkoon ja palvelu etsii kaikki kuvat, joissa numerolappusi esiintyy. 
Pääset jakamaan ne suoraan kisa-albumina omalle Facebook-sivullesi.  
 
Tapahtumassa palvelee joukkuekuvauspiste klo 16.30-17.45 ja 19-20.30. Se sijaitsee 
lavan takana ja sitä symboloi kartassa kameran kuva. 
 
 
 

KILPAILUT 

 
VIESTIKAPULAKISA 
 
Jokainen joukkue voi tuoda tapahtumaan oman viestikapulansa. Jos viestikapulaa ei ole, 
käy kädenläpsäys viestinviejän vaihdon merkiksi.  
 
Tapahtuman perinteeksi muodostunut viestikapulakilpailu on ilahduttanut kävijöitä mitä 
innovatiivisimilla viestikapuloilla.  
 
Ohjeet osallistumiseen: 
 
1) Keksikää joukkueellenne viestikapula. Viestikapulan voi rakentaa esimerkiksi inside 
vitsin, vanhan tuotteen tai yrityksen toimintaan liittyvän teeman mukaisesti. Olkaa luovia ☺ 
 
2) *Osallistukaa viestikapulakilpailuun somessa kertomalla viestikapulan tarina ja liittäkää 
mukaan #runfest #viestikapula  
3) Voittanut joukkue ilmoitetaan tapahtuman jälkeen RunFestin somekanavilla. Muistakaa 
seurata!  
 
*Kisaan voi osallistua myös paikan päällä ottamalla joukkuekuva kuvauspisteellä ja 
palauttamalla viestikapulakisalomake info-pisteelle! Lomakkeen saa info-pisteeltä. 
 
 

JOUKKUEASUKISA 
 
Tiimiasu tiimiyttää! Pukeutukaa yhteneväisesti ja osallistukaa joukkueasukilpailuun.  
 
Kilpailun säännöt: 
 
1) Keksikää joukkueellenne asu ja tarina.  
 

http://www.runfest.fi/
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2) *Osallistukaa asukilpailuun somessa kertomalla asun tarina ja liittäkää mukaan #runfest 
#joukkueasu 
 
3) Voittanut joukkue ilmoitetaan tapahtuman jälkeen RunFestin somekanavilla. Muistakaa 
seurata!  
 
*Kisaan voi osallistua myös paikan päällä ottamalla joukkuekuva kuvauspisteellä ja 
palauttamalla joukkueasukisalomakkeen info-pisteelle! Lomakkeen saa infopisteeltä. 

 
 
KANNUSTUSKISA 
 
RunFestin henkeen kuuluu, että radan varrella kannustetaan raikuvasti kaikkia ohikulkevia 
viestinviejiä. Parhaita kannustajia palkitaan tapahtumassa. 
 
 

MUUTA HUOMIOITAVAA 
 
INFO-TELTTA 
Info-teltta sijaitsee RunFest-kylän pääsisäänkäynnin edessä. Info-teltta on auki klo 16:00-
22:00.  
Mikäli omatoiminarikkaa on välttämätöntä käyttää, se sijaitsee myös info-teltassa. 
Info-teltasta voi hakea rintanumeroiden lisäksi myös mahdollisia löytötavaroita.  
Paikan päällä liikkuu info-liivipukuista henkilökuntaa, jotka auttavat ja antavat lisätietoa 
tarvittaessa. 

 
 
TAVARASÄILYTYS JA LÖYTÖTAVARAT 
Pieni itsepalvelunarikka sijaitsee info-teltassa.  
Tarkoituksena on, että tavaroita säilytettäisiin joukkueen omassa tukikohdassa RunFest-
kylässä, ja että joukkuekaverit vahtivat toistensa tavaroita viestin aikana.  
Löytötavaroita voi tapahtuman aikana noutaa info-pisteestä, jonne kaikki löytötavarat tulee 
toimittaa säilytettäväksi. Tapahtuman jälkeen löytötavaroita voi tiedustella sähköpostitse 
osoitteesta info@runfest.fi. 

 
 
SÄÄ JA VARUSTAUTUMINEN 
Tarkista säätiedotus ja varustaudu kelin mukaan. Kannattaa varata matkaan kuivia ja 
lämpimiä vaihtovaatteita. Veritas-stadionilla on pukuhuoneet 8 & 9 varattu RunFesin 
osallistujille vaatteidenvaihtoa ja peseytymistä varten. RunFest ei vastaa pukuhuoneisiin 
jätetyistä tavaroista. 

 
  

mailto:info@runfest.fi
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ENSIAPU 
Ensiavusta vastaa Terveystalo Oy. Tapahtuman EA-piste sijaitsee RunFest-kylän 
pääsisäänkäynnin läheisyyteen sijoitetussa Terveystalon teltassa RunFest-kylässä.  
Tapaturman sattuessa käänny lähimmän tapahtumajärjestäjän puoleen tai hakeudu 
ensiapupisteeseen. Tapahtuman järjestäjät tunnistaa huomioliiveistä.  

 
WC:T JA PESEYTYMINEN  
Tapahtuma-alueella sijaitsee bajamajoja, minkä lisäksi WC:t löytyvät ravintola Kupittaan 
Paviljongista ja Veritas-stadionilta. Veritas-stadionilla on myös pukuhuoneet 
vaatteidenvaihtoa ja peseytymistä varten. Pukuhuoneet ovat avoinna klo 16:00–22:00. 
RunFest ei vastaa pukuhuoneisiin jätetyistä tavaroista.  

 
 
KULKUYHTEYDET JA PARKKEERAUS 
Järjestäjä suosittelee saapumaan tapahtumapaikalle julkisilla kulkuvälineillä tai jalan.  
Pyöriä varten on tapahtuma-alueen edustalle varattu pyöräparkki. Autoille ei ole 
tapahtumaa varten erikseen varattua parkkialuetta, mutta Veritas-stadionin edustalla on 
paljon parkkipaikkoja. 

 
 
VAKUUTUS 
Kukin osallistuja / yritys huolehtii itse osallistujan vakuutuksesta. Järjestäjällä on 
tapahtumaa koskeva vastuuvakuutus. 

 
 
KUVAAMINEN JA KUVIEN KÄYTTÖ 
Tapahtuman järjestäjällä on vapaa käyttöoikeus tapahtumassa ottamilleen kuville ja 
videokuvamateriaaleille.  
Jokaisen joukkueen on mahdollisuus ikuistaa mukanaolonsa joukkuekuvalla, jonka voi 
ottaa RunFest-kylässä sijaitsevassa joukkuekuvauspisteessä klo 17:00 lähtien. 
Löydät itsestäsi otetut tapahtumakuvat www.runfest.fi syöttämällä etusivulla olevaan ”my 
bib number” -laatikkoon rintanumerosi väliviivoineen (esim. 201-2).  

 
TÄRKEITÄ NUMEROITA 
 
HÄTÄKESKUS     112 
 
TAPAHTUMAN ENSIAPUVASTAAVA   050 919 5735 
 
TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄ/INFO    040 869 8849 
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TAPAHTUMAN TARJOAA 
 

 RunFest Finland Oy & Turun Toverit, Turun Weikot ja Turun Urheiluliitto 
 

YHDESSÄ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
We RunFest For #hyvänhuvinjaurheilun vuoksi 

 
 

 
 
 

https://www.intersport.fi/fi/
https://www.toyota.fi/
https://www.smartum.fi/
http://www.tukikummit.fi/
https://www.varma.fi/
http://www.terveystalo.fi/

