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LYHYESTI 
 
Infopiste RunFest-kylässä Kupittaan Paviljongin edessä aukeaa klo 16:00. 
 
Numerolappujen hakua infosta, joukkuekuvien ottoa, iltaan virittäytymistä, musiikkia. 
 
Starttia edeltävä alkujumppa n. klo 17.45. Jumpan vetää Turun Urheiluliiton 
Jumppalan ohjaaja Sirpa Rönkkönen. 
 
Lähdöt: Klo 18:00 perinteisesti viestinä ja ajanotolla 5 x 4,2 km juoksevat. Yhteislähtö 
ilman ajanottoa klo 18.02. Street-O-suunnistajien lähtö n. klo 18.05.  
Reitillä nopeimmat menevät reitin sisäreunassa ja kävelijät reitin ulkoreunassa. 
 
Liikuntaosuuden jälkeen nautitaan mm. livemusiikista, hyvästä seurasta ja piknikistä. 
Musiikista vastaa tangokuningatar Johanna Debrezceni Party Company –bändeineen. 
 
Tapahtuma päättyy klo 22:00. 
 
RunFestin liikuntaosuuden (RunFest-viesti 5 x 4,2 km juosten, RunFest yhdessä juosten 
ja/tai kävellen ja tunnin kestävä RunFest Street O-suunnistus) jälkeen on piknik-illanvietto. 
RunFest-piknikin voi viettää perinteisessä muodossa (tuo viltti ja omat eväät mukanasi) tai 
hankkimalla pöydän ja/tai teltan (www.runfest.fi/tuotteet) sekä cateringin (tilaus 
info@kupittaanpaviljonki.fi). Huom. Suomen lainsäädäntö kieltää omien 
alkoholijuomien tuomisen anniskelualueelle. RunFest-kylä on anniskelualuetta.  
 
Reitti kiertää Kupittaanpuistossa. Radan sisäreuna varattu reippaasti eteneville. 
 
Huomioikaa sää - lämmintä ja vaihtovaatteet mukaan. Kupittaan Urheiluhallilta ovat 
pukuhuoneet suihkuineen. Tapahtumassa ei ole narikkaa. Tarkoituksena on, että 
joukkuekaverit/kannustajat pitävät huolta tavaroista. Niitä voi kuitenkin tarpeen vaatiessa 
jättää omalla vastuulla Info-pisteelle. 
 
RunFestin ensiavusta vastaavan puh. 040 40 848 6847. Ensiapupiste on infon vieressä. 
 
Pic2Go-järjestelmä: löydät kaikki sinusta otetut kuvat klo 19 alkaen RunFestin Facebook-
sivun kautta ja voit jakaa niitä sieltä suoraan SoMeen. Mene Facebookissa olevan linkin 
kautta järjestelmään ja kirjoita rintanumerosi väliviivoineen (esim. 201-2) kohtaan 
”osallistumisnumeroni”. Järjestelmä etsii kaikki kuvat, joissa numerosi QR-koodi näkyy 
(suosittelemme pitämään QR-koodia esillä myös liikuntasuorituksen jälkeen).  
 
Tapahtumassa palvelee FotoMikan joukkuekuvauspiste klo 16.30-17.45 ja 19-20.30. 
 
RunFestin viestikapula-, joukkueasu- ja kannustuskilpailut ovat käynnissä! Lisäksi on 
hauska kiinnittää huomioita joukkueiden lennokkaisiin nimiin.  
 
Käytä somessa: #runfest #viestikapula #joukkueasu. 
 
Lisäinfoa, osuus- ja joukkueajat, tapahtumakuvia: www.runfest.fi 
 

mailto:info@kupittaanpaviljonki.fi
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OHJELMA  
 
Klo 16:00  
Info-piste aukeaa ja rintanumerolappujen jako alkaa. Musiikkia. 
 
Klo 16:30  
Joukkuekuvauspiste aukeaa.  
 
Klo 17:00 
Tapahtumajuonto alkaa. Juontajana Kaj Kunnas. Livemusiikkia. Lavalla esiintyy Johanna 
Debrezceni & Party Company 
 
Klo 17:45     
Starttia edeltävä alkujumppa. Jumpan vetää Turun Urheiluliiton Jumppalan ohjaaja Sirpa 
Rönkkönen. 
 
Klo 18:00 Viestijoukkueiden (perinteiseen tyyliin 5 x 4,2 km) lähtö. Ajanotto. 
 
Klo 18:02 Joukkueiden yhteislähtö. Juoksijat eturiviin. Kävelijät takariviin. Ei ajanottoa.
  
Klo 18:04 Street O-suunnistusten lähtö. 
 
Klo 19:00 – 21:30 Joukkueet saapuvat maaliin, piknik-vauhtiin. 
 
Klo 19:30 - 22:00 
Livemusiikkia, hyvää seuraa, ruokaa, juomaa, tanssia ja muuta hyvästä fiiliksestä ja 
kesäillasta nauttimista. 
 
Klo 22:00 Tapahtuma päättyy. 
 
Oikeudet ohjelman muutoksiin pidätetään. 
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RUNFEST-VIESTI JA RUNFEST-SUUNNISTUS 
 
RUNFEST-VIESTI JA SUUNNISTUS 
 
RunFest-viestin lähtö tapahtuu RunFest-kylästä (punainen piste kartalla) – reitti kiertelee 
Kupittaanpuiston kauniissa maisemissa ja päättyy lopulta taas RunFest-kylään. 
 
RunFest-viestin (5 x 4,2 km) voi suorittaa joko perinteisenä viestinä, jolloin joukkueelle 
otetaan aika (RunFest-viesti ajanotolla), tai siten, että useampi joukkueenjäsen lähtee 
samaan aikaan (RunFest Yhdessä, ilman ajanottoa). Jokaisen 
joukkueenjäsenen/rintanumeron 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).  
 
Street-O- on pistesuunnistusta, jossa on 1 tunti aikaa kerätä mahdollisimman 
paljon pisteitä. Rasteilla leimataan vastaamalla kartan kääntöpuolella oleviin 
kysymyksiin. Rastit on pisteytetty 10, 20, 30, 40 ja 50 pisteen arvoisiksi. 
Rastin ensimmäinen numero ilmaisee rastin arvon (esim. numero 32 antaa 30 
pistettä) pl. viimeinen rasti, joka on numeroltaan 100, mutta arvoltaan 50 
pistettä. Rastit saa kiertää haluamassaan järjestyksessä. 
 
Lisää ohjeita suunnistajille liitteenä alkaen s. 14. 
 
Lähtö- ja maalipaikka on kaikissa liikuntamuodoissa sama, merkattu karttaan punaisella 
pisteellä. 
 

 
Tapahtuman lähtö- ja maalialue on merkattu karttaan punaisena pisteenä. 
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RUNFEST-KYLÄ JA RUNFEST-PIKNIK 

 
RunFestin varsinainen tapahtuma-alue eli RunFest-kylä sijaitsee Kupittaan urheiluhallin ja 
ravintola Kupittaan Paviljongin välissä Pyhän Henrikin Aukiolla. RunFest-kylään kuuluvat 
piknikalueet, lähtö-, vaihto- ja maalialue, info-piste sekä WC:t. Lisäksi RunFest-kylässä 
kulkee osa RunFest-viestin viestirataa (merkitty karttaan punaisella). Pääsisäänkäynti 
RunFest-kylään tapahtuu Veritas Stadionin puolelta. Kupittaan Urheiluhallilla sijaitsee 
pukuhuoneet ja lisää vessoja. 
 

 
 
Etukäteen tilatut piknik-teltat löytyvät yllä olevan kuvan mukaisesti. 
 
Piknik-pöydät on nimetty ja ne löytyvät telttoje 2 ja 3 välistä. 
 
Etukäteen tilatut piknik-pöydät: 
 
Turun Otso Oy, Nelson Garden Oy, HR Plus Oy, Oili Jalonen Oy, FirstView Digital 
Signage, SDL Finland, CGI Suomi Oy, Aucor Oy, Suomen Terätuonti Oy, Kaivogen Oy,  
Kaarinan Lukko Oy, TYS, Sirkku Kärkkäinen, A-klinikka 
 
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
mailto:info@runfest.fi
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PIKNIK-EVÄÄT 
 
RunFest Menu tarjoillaan viestiosuuden jälkeen joko Kupittaan Paviljongin 
(info@kupittaanpaviljonki.fi) 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 

 
Aika otetaan vain RunFest-viestissä. Joukkueen aikaa ja osuusaikoja voi tiedustella 
ajanottajilta ja maaiin tulon jälkeen infosta. Ne löytyvät tapahtuman jälkeen myös 
www.runfest.fi/info > ajanotto. 
 
RunFestin rintanumerolapuissa on joukkuenumeron lisäksi numero yhdestä viiteen, joka 
osoittaa viestinviejän viestiosuutta. Alla mallikuvissa on joukkueen numero 10 
ensimmäisen osuuden ja joukkueen numero 103 toisen osuuden (osallistujan) 
rintanumerot. Numerossa on myös joukkueen nimi☺. QR-koodi on 
tapahtumakuvajärjestelmää varten. 

 
 
. 

 
 

 
 
 
  

mailto:info@kupittaanpaviljonki.fi
http://www.runfest.fi/info
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Omat tapahtumakuvasi kätevästi 
 
Löydät sinusta otetut kuvat kätevästi RunFestin facebook-sivun kautta! Linkki Pic2Go-
järjestelmään ja kuviin tulee näkyviin, kun ensimmäiset kuvat on ladattu järjestelmään. 
Palvelu etsii kaikki kuvat, joissa numerosi QR-koodi on luettavissa. Pääset jakamaan ne 
suoraan kisa-albumina omalle Facebook-sivullesi. Suosittelemme pitämään 
rintanumeroa näkyvissä myös liikuntasuorituksen jälkeen. 
  

1. Mene Facebook -sovelluksesi kautta RunFestin facebook-sivulle ja löydät linkin 
kuvien lataamiseen tiedoista ja tuoreimmasta julkaisusta. Linkkiä klikkaamalla 
pääset syöttämään osallistumisnumerosi (joukkueosallistujat syöttävät 
joukkuenumero-osuus: esim 1300-2) kohtaan ”Osallistumisnumeroni”: 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Palvelu on etsinyt kaikki sinusta tähän 
mennessä ladatut kuvat, joissa QR-koodisi 
näkyy. Numerosi syötettyä pääset 
näkemään kuvasi ja voit poistaa ne kuvat, 
joita et halua jakaa. Etene tämän jälkeen 
”Jaa kuvat” -painikkeesta viimeistelemään 
julkaisusi ja julkaise kisa-albumisi.  

 
3. Saat rekisteröitymisen jälkeen 

ilmoituksen sähköpostiisi, kun sinusta on 
ladattu uusia kuvia!  

  
 
 
 
 
Ensimmäiset kuvat ladataan järjestelmään noin klo 19. Uusia kuvia ladataan koko 
tapahtuman ajan.  
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KILPAILUT 

 
Kaikissa alla olevissa kilpailuissa jaetaan voittajajoukkueille palkintona ilmainen 
osallistuminen ensi vuoden RunFestiin. Lisäksi kaikkien osallistujien kesken 
arvotaan Intersportin lahjakortteja ja Firstbeatin hyvinvointitestejä. 
 
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 
innovatiivisimmilla viestikapuloilla. Myös yhteislähdössä tai Street-O-suunnistuksessa 
mukana olevat ovat enemmän kuin tervetulleita tuomaan omat iloa levittävät 
viestikapulansa/maskottinsa mukaan. 
 
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 
täyttämällä viestikapulakisalomake info-pisteellä! 
 
 

JOUKKUEASUKISA 
 
Tiimiasu tiimiyttää! Pukeutukaa yhteneväisesti/luovasti/hauskasti ja osallistukaa 
joukkueasukilpailuun.  
 
Kilpailun säännöt: 
 
1) Keksikää joukkueellenne asu ja tarina.  
 
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 
täyttämällä joukkueasukisalomakkeen info-pisteellä! 
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PARAS RUNFEST-RAPORTTI 
 
Miten meni noin niinku omasta mielestä? Kirjottakaa tapahtumaraportti blogiin tai muualle 
someen (yrityksen tai henkilökohtaiseen) ja lähetä siitä linkki info@runfest.fi. 
 

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

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. RunFest 
ei valitettavasti voi vastata mahdollisesti katoavista tavaroista. 
 
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. Kupittaan urheiluhallilla on pukuhuoneet RunFestin osallistujille 
vaatteidenvaihtoa ja peseytymistä varten. RunFest ei vastaa pukuhuoneisiin jätetyistä 
tavaroista. 

 
 
ENSIAPU 
Ensiavusta vastaa Ida Ukkonen. Tapahtuman EA-piste sijaitsee Info-teltan vieressä. 
Tapaturman sattuessa käänny lähimmän tapahtumajärjestäjän puoleen tai hakeudu 
ensiapupisteeseen. Mikäli havaitset sairaskohtauksen, soita heti hätänumeroon 112. 

mailto:info@runfest.fi
mailto:info@runfest.fi
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WC:T JA PESEYTYMINEN  
Tapahtuma-alueella sijaitsee bajamajoja, minkä lisäksi WC:t löytyvät ravintola Kupittaan 
Paviljongista ja Kupittaan Urheiluhallista, josta löytyvät myös pukuhuoneet 
vaatteidenvaihtoa ja peseytymistä varten. Pukuhuoneet ovat avoinna klo 16:00–21:30. 
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 ainakin Veritas Stadionin 
edustalla on parkkipaikkoja. Huom. naisten jalkapallomaaottelu klo 18:30 alkaen. 

 
 
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 16:30 lähtien. 
Joukkuekuvat ladataan RunFestin Flickr-sivuille tapahtuman jälkeen. 
Löydät itsestäsi otetut tapahtumakuvat RunFestin Facebookista olevasta linkistä.  
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TÄRKEITÄ NUMEROITA 
 
HÄTÄKESKUS     112 
 
TAPAHTUMAN ENSIAPUVASTAAVA   040 848 6847 
 
TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄ/INFO    040 869 8849 
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TAPAHTUMAN TARJOAVAT 
 

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

         YHDESSÄ 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

We RunFest For #hyvänhuvinjaurheilun vuoksi 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.intersport.fi/fi/
https://www.toyota.fi/
http://www.tukikummit.fi/
http://www.turkulainen.fi/
http://www.teknologiakiinteistot.fi/
http://www.olvi.fi/
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RUNFEST STREET O -SUUNNISTUKSEN OHJEET 
 
RunFestin Street O-suunnistuksen periaate 
  
Street-O on pistesuunnistusta, jossa on 1 tunti aikaa kerätä mahdollisimman 
paljon pisteitä. Rasteilla leimataan vastaamalla kartan kääntöpuolella oleviin 
kysymyksiin. Rastit on pisteytetty 10, 20, 30, 40 ja 50 pisteen arvoisiksi. 
Rastin ensimmäinen numero ilmaisee rastin arvon (esim. numero 32 antaa 30 
pistettä) pl. viimeinen rasti, joka on numeroltaan 100, mutta arvoltaan 50 
pistettä. Rastit saa kiertää haluamassaan järjestyksessä. 
  
Varusteet 
  
Ulkoliikuntavarustus, normaalit juoksutossut, vedenkestävä tussi 
ja kompassista voi olla hyötyä. 
  
Kartta ja rastit 
 
Kartta on Street-O-kartta mittakaavaan 1:4000, korkeuskäyriä ei ole, vaan 
rinteet on kuvattu omalla symbolilla. Kartan symbolit ja ratamerkinnät ovat 
seuraavat: Kartat jaetaan lähdön yhteydessä lähtöalueella. 
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Lähtö 
 
Lähtöajat ohjelman mukaisesti klo 18:05. Yhdessä suunnistamaan lähteville jaetaan 
lähdössä 5 samanlaista karttaa. Suunnistusviestiin lähtevät joukkueet saavat 5 
erilaista karttaa, jotka ovat kartan taustalla olevaan vastauslomakkeeseen 
merkitty vaikeusasteen mukaan: musta, punainen, sininen, vihreä ja keltainen. 
Musta on vaativin ja keltainen helpoin. Alueesta johtuen, radoissa ei ole suuria 
vaikeuseroja. Joukkue saa jakaa kartat haluamallaan tavalla.  
Suunnistusviestiin joukkueen jäsenet lähtevät yhtä aikaa. 
 
Maali 
 
Yhdessä kulkevat käyvät viimeisenä rastilla, jonka numero on 100. Tästä 
joukkue jatkaa vierestä kulkevaa viitoitusta maaliin, joka on sama kuin 
juoksijoilla. 
Viestinä radat kiertävät joukkueet kokoontuvat rastille 100, josta jatkavat koko 
joukkue yhdessä vierestä kulkevaa viitoitusta maaliin, joka on sama kuin 
muilla RunFestin osanottajilla, juoksijoilla ja kävelijöillä. 
Suoritusaika päättyy, kun koko joukkue on maalissa. 
Viimeinen rasti sijoitetaan paikalleen vasta lähdön tapahduttua! 
Huom! Myös viimeisellä rastilla pitää &quot;leimata&quot;, eli se on numerosta huolimatta 
50 pisteen rasti. Viestiin osallistuvilla joukkueilla rasti on merkitty kaikkien 
karttaan. 
  
Tulokset 
 
Suunnistuksen jälkeen joukkueiden toivotaan syöttävän vastauksensa 
nettilomakkeeseen, jonka osoite löytyy kartasta. Joukkueen niin halutessa, voi 
se jättää myös vastauksensa järjestäjien syötettäväksi, tällöin vastaukset voi 
jättää Street-O -teltalle RunFest-kylässä. 
Nettilomakkeeseen syötettävän suoritusajan joukkue saa järjestäjiltä Street-O -teltalta heti 
maaliin tulon jälkeen. 
Illan aikana joukkue voi tarkistaa tuloksensa järjestäjien online -palvelusta 
osoitteessa: http://tume.fi/street-o/runfest/turku/ 
RunFest -tapahtumasivuille tulee linkki suunnistuksen lopullisiin tuloksiin. 
  
Muuta 
 
Veritas -stadionilla pelattavasta jalkapallon maaottelusta johtuen osallistujien 
toivotaan aloittavan rastien kierron alueen muista osista, ja suuntaavan 
stadionia lähellä oleville alueille vasta lopuksi (ottelu alkaa klo 18.30).  
Suunnistukseen käytettävä alue on erittäin suosittua ulkoilualuetta, jossa on 
liikkeellä myös paljon muita ulkoilijoita. Erityisesti pyöräilijöitä tulee varoa 
lähestyttäessä pyöräteitä. Muutama rasti sijaitsee lasten seikkailupuistossa, 
jossa toivomme hidastettavan vauhtia ja huomioitavan pienemmät liikkujat. 
 
Koko tapahtuman ajan suunnistuksen järjestäjiltä voi kysyä neuvoja tai ohjeita 
paikalla löytyvästä tummasta Turku Street-O-teltasta. Suunnistuksen 
järjestäjät tunnistat keltaisesta Turku Street- -heijastinliivistä. 
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RunFest-viestiin, juoksuun ja kävelyyn osallistuvat voivat tutustua oman suorituksensa 
jälkeen Street-O-konseptin suunnistukseenTurku Street-O -teltalta saatavilla 
suunnistuskartoilla ja järjestäjien opastuksella. 


