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LYHYESTI 

 
Infopiste RunFest-kylässä Ratinan päädyssä aukeaa klo 16:00. 
 
Numerolappujen hakua infosta, joukkuekuvien ottoa, iltaan virittäytymistä, musiikkia. 
 
Starttia edeltävä alkujumppa n. klo 17.45. Jumpan vetää Tampereen Jumppatiimin 
Maria Lipsonen. 
 
Lähdöt: Klo 18:00 perinteisesti viestinä ja ajanotolla 5 x 4,2 km juoksevat (joukkueet 
numeroilla 1-50). Yhteislähtö ilman ajanottoa klo 18.02 (joukkuenumerot 51-139). 
Street-O-suunnistajien lähtö (joukkuenumerot 140-160) n. klo 18.05, kun kartat on 
jaettu ja suunnistusbriifi annettu.  
 
Reitti kiertää Suvannon kautta Eteläpuistoon. Reitillä nopeimmat menevät reitin 
sisäreunassa ja kävelijät reitin ulkoreunassa. 
 
Liikuntaosuuden jälkeen nautitaan livemusiikista, hyvästä seurasta ja piknikistä. Musiikista 
vastaa mm. tangokuningatar Johanna Debrezceni Party Company –bändeineen. 
 
Tapahtuma-alue suljetaan klo 22:00. 
 
RunFestin liikuntaosuuden 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 https://runfest.fi/tuote/runfest-menu-
tampere/). 
 
Huomioikaa sää - lämmintä ja vaihtovaatteet mukaan. Ratinan stadionilla 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. 
 
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 
 

https://runfest.fi/tuote/runfest-menu-tampere/
https://runfest.fi/tuote/runfest-menu-tampere/
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OHJELMA  
 
Klo 16:00  
Info-piste aukeaa ja rintanumerolappujen jako alkaa. 
 
Klo 16:30  
Joukkuekuvauspiste aukeaa. Livemusiikki starttaa. Trubaduuri Kalle Klotz sekä 
tangokuningatar Johanna Debreczeni Dee Party bändeineen. 
 
Klo 17:00 
Tapahtumajuonto alkaa. Juontajana toimii Simo Frangen (negnarfomis☺). 
 
Klo 17:45     
Starttia edeltävä alkujumppa by Tampereen Jumppatiimi, Maria Lipsonen, varaudu 
Tampereen pisimpään jenkka letkaan. 
 
Klo 18:00 Viestijoukkueiden (numerot 1-50) lähtö. Ajanotto. 
 
Klo 18:02 Joukkueiden (51-139) yhteislähtö. Juoksijat eturiviin. Kävelijät takariviin. Ei 
ajanottoa. 
  
Klo noin 18:05 Street O-suunnistusten lähtö. Joukkueet 140-160.  
 
Klo 18:30 – 20:30 
Joukkueet saapuvat maaliin, piknikiä. 
 
Klo 19:00 - 22:00 
Livemusiikkia, hyvää seuraa, ruokaa, juomaa, tanssia ja muuta hyvästä fiiliksestä ja 
kesäillasta nauttimista. 
 
Klo 22:00 
Tapahtuma päättyy. 
 
Oikeudet ohjelman muutoksiin pidätetään. 
 
 

 

WE RUNFEST FOR 
#HYVÄNHUVINJAURHEILUNVUOKSI 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.tukikummit.fi/
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RUNFEST-VIESTI JA RUNFEST-PIKNIK 
 
RUNFEST-VIESTI JA REITTI 
 
RunFest-viestin lähtö tapahtuu RunFest-kylästä – reitti kiertelee Ratinan suvannon 
kiertäen Eteläpuistoon 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). 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).  

 

 
 
Katso tästä linkistä reitti 3D animoituna: 
http://runpage.com/raceview/raceview.html?preview=1&eventId=4539491852484608&bib=
99999&categoryId=&mapsProvider=Bing 
 

RUNFEST STREET-O-SUUNNISTUS 
 
RunFest-Tampereen suunnistus on ’Street-O’ pistesuunnistusta, jossa suunnistus 
tapahtuu 5 hengen joukkueina. Joukkueen jokainen jäsen saa samanlaisen kartan, johon 
on merkitty kaikki rastit. Joukkueen tehtävänä on 60 minuutin aikana kerätä 
mahdollisimman paljon pisteitä eri arvoisilta rasteilta. Rastit ovat Tammerkosken 
molemmin puolin olevilla alueilla. 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). Rastit saa 
kiertää haluamassaan järjestyksessä ja joukkue saa kulkea koko ajan yhdessä tai joukkue 
saa jakaantua kahtia 2-3 henkilön suuruisiin osiin (ei yksin!). Lähtö- ja maalipaikka on 

http://runpage.com/raceview/raceview.html?preview=1&eventId=4539491852484608&bib=99999&categoryId=&mapsProvider=Bing
http://runpage.com/raceview/raceview.html?preview=1&eventId=4539491852484608&bib=99999&categoryId=&mapsProvider=Bing
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kaikissa liikuntamuodoissa sama, katso kartta. Suunnistajat hakevat maaliin tultuaan 
aikamerkinnän Tampereen Pyrinnön Suunnistusjaoston telttasta nro 9, josta saa lisäinfoa 
myös ennen lähtöä. 
 

RUNFEST-KYLÄ JA PIKNIK 
 
RunFestin varsinainen tapahtuma-alue eli RunFest-kylä sijaitsee Ratinannokanpuistossa. 
RunFest-kylään kuuluvat piknikalueet, lähtö-, vaihto- ja maalialue ja info-piste. Lisäksi 
RunFest-kylässä kulkee osa RunFest-viestin viestirataa (merkitty karttaan punaisella). 
Pääsisäänkäynti RunFest-kylään tapahtuu Ratinan stadionin päästä.  
 

 
 
Etukäteen tilatut piknik-teltat löytyvät yllä olevan kuvan mukaisesti. 
 
Piknik-pöydät on nimetty ja ne löytyvät ravintolateltasta tai sen edustalta. 
 
Etukäteen tilatut piknik-pöydät: 
Sastamalan kaupunki / Sotesi, Kokoushotelli Murikanranta ja Murikka, Modulight oy 
Tamro, Ahaa Mediapalvelut Oy, SAJAKORPI OY, Winco 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
mailto:info@runfest.fi
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PIKNIK-EVÄÄT 
 
RunFestiin saa tuoda omat eväät, muttei alkoholia. 
 
RunFestin Catering Kumppani 4Cateringin RunFest Menu tarjoillaan viestiosuuden 
jälkeen. Se noudetaan Ravintolateltasta (teltta nro 5, katso kartasta). Jos haluat cateringin 
etkä ole sitä vielä tilannut, tilaa se pikimmiten https://runfest.fi/tuote/runfest-menu-
tampere/. 
 
RunFestin Catering-kumppani ei ole saanut tapahtumaan anniskelulupaa, joten ravintolan 
oluet ovat tänä vuonna alkoholittomia. 
 
 

AJANOTTO JA RINTANUMEROT 

 
RunFest-viestissä otetaan aika joukkueille, jotka sitä ovat halunneet (RunFest-viesti 
lähtöryhmä). Kyse ei kuitenkaan ole kilpailusta. Tuloslistoja ei ole tarkoitus suuremmin 
esitellä, mutta oman joukkueensa ja yksilöaikansa löytää ajanottopalvelusta tai 
infopisteeltä. Julkaisemme tarkemmat ohjeet ja linkin ajanottoon täällä: 
https://www.runfest.fi/ajanotto-runfest-tampere/ 
 
Rintanumerolapussa on mikrosiru, jolla tunnistetaan vaihtoalueelle ja maaliin saapuvat. 
Joukkueen aika määräytyy kunkin viestinviejän (numerolapun) ensimmäisen kierroksen 
aikojen summasta. Ajanoton onnistumiseksi pidä huolta sirusta ja vältä ylimääräistä 
liikkumista RunFestin maaliportin alla ja välittömässä läheisyydessä. 
 
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. 
 

 
 
 

 

 
 
  

https://runfest.fi/tuote/runfest-menu-tampere/
https://runfest.fi/tuote/runfest-menu-tampere/
https://www.runfest.fi/ajanotto-runfest-tampere/
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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 130-2) väliviivoineen kohtaan ”Osallistumisnumeroni”: 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Palvelu on etsinyt kaikki sinusta tähän mennessä ladatut kuvat, joissa QR-koodisi 
näkyy. Numerosi syötettyä etene ”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. 

 
VIESTIKAPULAKISA 
 
Jokainen joukkue voi tuoda tapahtumaan oman viestikapulansa/maskottinsa. Jos 
viestikapulaa ei ole, käy kädenläpsäys viestinviejän vaihdon merkiksi, jos suoritatte 
osuutenne perinteisesti viestinä.  
 
Tapahtuman perinteeksi muodostunut viestikapulakilpailu on ilahduttanut kävijöitä mitä 
innovatiivisimmilla 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 
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 KISARAPORTTI 
 
Miten meni noin niinku omasta mielestä? Kirjottakaa kisaraportti 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 tuntumassa. 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.  

 
 
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. Ratina Stadionilla on pukuhuone ja suihkutilat tapahtumakävijöitä 
varten. 

 
ENSIAPU 
EA-piste sijaitsee RunFest-kylässä.  
Tapaturman sattuessa käänny lähimmän tapahtumajärjestäjän puoleen tai hakeudu 
ensiapupisteeseen. Mikäli havaitset sairaskohtauksen, soita heti hätänumeroon 112. 

 
WC:T JA PESEYTYMINEN  
Ratina Stadionin WC:t ja pukuhuoneet palvelevat tapahtumaosallistujia. 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. 

mailto:info@runfest.fi
mailto:info@runfest.fi
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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. 
Löydät itsestäsi otetut tapahtumakuvat www.runfest.fi syöttämällä etusivulla olevaan ”my 
bib number” -laatikkoon rintanumerosi väliviivoineen (esim. 201-2). Kuvia alkaa löytyä 
järjestelmästä noin klo 19 alkaen. Antakaa somen laulaa! 

http://www.runfest.fi/
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RUNFEST STREET-O-SUUNNISTUS 
 
 

RUNFESTIN STREET O -SUUNNISTUKSEN PERIAATE   

Street-O on pistesuunnistusta, jossa on 60 min 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). Rastit saa kiertää haluamassaan 

järjestyksessä ja joukkue saa kulkea koko ajan yhdessä tai joukkue saa jakaantua kahtia 

2-3 henkilön suuruisiin osiin (ei yksin!). Mikäli joukkue viipyy reitillä yli 60 min, 

vähennetään jokaiselta ylimenevältä minuutilta 20 pistettä.  

Joukkue kokoontuu viimeisellä rastilla = nro 59 ja juoksee yhdessä käsikädessä maaliin. 

Maaliin tultua joukkueet hakevat Tampereen Pyrinnön suunnistajien teltasta 

aikamerkinnän Street-O-suunnistuksen tuloksia varten.  

VARUSTEET    

Ulkoliikuntavarustus, normaalit juoksutossut, vedenkestävä tussi. Kompassista voi olla 

hyötyä.   

KARTTA  

RunFestissä Street-O -suunnistuksessa käytetään Tampereen Pyrinnön 

sprinttisuunnistuskarttaa, joka on mittakaavassa 1:5000 (eli 1 cm kartalla on 50 m 

maastossa). Kaikille joukkueen jäsenille jaetaan lähdön yhteydessä lähtöalueella 

samanlainen kartta. Kartan symbolit ja ratamerkinnät ovat seuraavat – älä mene kielletyille 

kohteille - vaikka joskus helpostikin pääsisi:    
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LÄHTÖ  

Lähtö tapahtuu lähtökaaren alta yhteislähtönä noin klo 18:06, kun lähtöbriiffi on annettu. 

Joka joukkueelle jaetaan 5 samanlaista karttaa. Joukkueilla on 60 min aikaa saapua 

maaliin, johon tullaan RunFestin mustan maaliportin alta.  

Lisäinfoa suunnistuksen kulusta ja säännöistä kannattaa käydä kysymässä jo hyvissä 

ajoin ennen lähtöä Pyrinnön teltassa. 

RATASUUNNITTELU JA RASTIT 

Rasteilla on talonumero, liikennemerkki, tms. kohde. Rastilla ’leimataan’ vastaamalla 

kartan kääntöpuolella oleviin kysymyksiin – varaa säänkestävä tussi tai kynä. Kustakin 

’leimatusta’ rastista joukkue saa rastin ensimmäinen numeron mukaisen kymmenmäärän 

pisteitä (esim. numero 32 antaa 30 pistettä). Rastit – tai osan niistä – saa kiertää 

haluamassaan järjestyksessä ja joukkue saa kulkea koko ajan yhdessä tai joukkue saa 

jakaantua kahtia 2-3 henkilön suuruisiin osiin (ei yksin!). Mikäli joukkue viipyy reitillä yli 60 

min, vähennetään jokaiselta ylimenevältä minuutilta 10 pistettä.   

MAALI  

Joukkue kokoontuu viimeisellä rastilla = rasti 59 ja kun koko joukkue on koossa, joukkue 

juoksee yhdessä käsikädessä maaliin, joka on sama kuin muillakin RunFest-sarjojen 

osallistujilla. Menkää maaliin tultuanne Tampereen Pyrinnön suunnistajien teltalle 

saadaksenne tuloksia varten karttaan aikamerkinnän. 

 

Huom: viimeinen rasti (59) laitetaan paikalleen vasta lähdön tapahduttua!  

 

RASTIVASTAUSTEN SYÖTTÖ JA TULOKSET  

Maalin jälkeen joukkue syöttää rastien vastaukset kännykällä nettilomakkeeseen. 

Linkkiosoite annetaan kilpailukartassa. 

’Hätätapauksessa’ joukkue voi jättää myös vastauspaperinsa maalin jälkeen 

suunnistusjärjestäjien telttaan maalin vieressä.  

Nettilomakkeeseen syötettävän suoritusajan joukkue saa järjestäjien teltalta heti maaliin 

tulon jälkeen. Illan aikana joukkue voi tarkistaa tuloksensa järjestäjien online -palvelusta  

osoitteessa: www.street-o.fi/tampere  

 

LISÄINFOA 

Koko tapahtuman ajan suunnistuksen järjestäjiltä voi kysyä neuvoja tai ohjeita maalin 

vierestä löytyvästä suunnistuksen teltasta – tai soittamalla Mikko ’Lammikko’ Eskolalle, 

0400-568693, mikkoeskola@kolumbus.fi.  

RunFest-viestiin, juoksuun ja kävelyyn osallistuvat voivat tutustua oman suorituksensa 

jälkeen myös suunnistukseen suunnistuksen teltalla maalin vieressä. 

Pyrinnön nettisivuilla löydät lisätietoa Pyrinnön suunnistustoiminnasta: 

https://tampereenpyrinto.fi/suunnistus/toiminta/  

http://www.street-o.fi/tampere
mailto:mikkoeskola@kolumbus.fi
https://tampereenpyrinto.fi/suunnistus/toiminta/
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TÄRKEITÄ NUMEROITA 
 
HÄTÄKESKUS     112 
 
TAPAHTUMAN ENSIAPUVASTAAVA   040 846 7720 
 
TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄ/INFO    040 869 8849 
 
  
 


