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RunFest ja RunFest Camp la-su, tai la-ti 28.- 31.10.2017 
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RunFest Pajulahti – Yrityksesi tai yhteisösi liikunnallinen pikkujoulu! 

 RunFestissä juostaan tai kävellään työyhteisön, asiakkaiden tai kaveriporukan muodostamalla 

joukkueella rento 5 x 4,2km puolimaratonviesti, sekä kannustetaan, innostutaan liikkumaan ja 

nautitaan yhdessäolosta ja illasta. RunFest ei ole kilpailu, mutta silti kaikki ovat voittajia – iästä, 

koosta tai kunnosta riippumatta! 

 Viikonloppu jatkuu la-su tai la-ti 28.-31.10. RunFest Campina, jossa nautitaan treenistä hyvällä 

fiiliksellä ja saadaan asiantuntijatukea omaan liikkumiseen. Huvin ja urheilun vuoksi! 

 

 

Tapahtuman hieno tunnelma, rento ilmapiiri, yhteisöllisyys ja hauska oheisohjelma 

viestikapulakilpailuineen takaavat elämyksen liikuntatapahtumien ensikertalaiselle kuin 

myös aktiiviselle tapahtumakävijälle. >> 



 

Alustava ohjelma 

Klo 12:00 Rintanumerolappujen jako alkaa info-pisteellä. 

Klo 11:00-13.30 Junioreiden maastojuoksut alueella 

Musiikkiohjelma, tapahtumajuonto, joukkuekuvaus, viestikapulakilpailu alkavat. 

Klo 13:40 Starttia edeltävä alkuverryttely. 

Klo 14:00  RunFest viestin Lähtö 

Klo 15:15 – 17:00 Joukkueet saapuvat maaliin. Tapahtuma-alueella alueella nautitaan hyvästä 

seurasta, musiikista ja liikunnan tuomasta hyvästä fiiliksestä, anniskelualue ja snack 

näköalaparvella.  

Klo 16:00 – 20:00 Sauna ja palautuminen: Rantasauna ja uimahalli  

Klo 19:00 – 22:00 Päivällinen ja illanvietto Pajulahden uusitussa Ravintolassa. 

 

Klo 22:30 Tapahtuma päättyy. 

Oikeudet ohjelman muutoksiin pidätetään. 

 

RunFest – RUOKA JA JUOMA 

RunFestiin kuuluu urheiluosuuden eli RunFest-viestin lisäksi RunFest-illanvietto. Viestin aikana 

tapahtuma-alueen näköalaparvella on snack- ja anniskelualue. Lisäksi alueella on kahvio.  

RunFest-ilta jatkuu pikkujoulutunnelmissa saunomalla ja päivällisenä uusitussa 

Ravintolassamme. Paras ratkaisu on varata päivälliset ennakkoon joukkueille. Mahdollisuus on 

myös majoittua RunFest Campilla la-su, tai aina tiistaihin saakka.  >> 

 

 



 

RunFest Camp la-su, tai la-ti 28.-31.10.2017 

RunFest Campin valmentajina toimivat Susanna Huttunen, Janne Bordi 

ja Riku Marttinen. Susanna “Succuziino” Huttunen on Pajulahden 

testiaseman sairaanhoitaja, triathlonia harrastava liikunnan monitoiminainen. Maajoukkuejuoksija 

Riku Marttinen ja liikuntavalmentaja Janne Bordi ovat Lahden Ahkeran juoksukouluosaajia. Riku on 

entinen Suomen kärkitason maileri, kuudella miesten SM-mitalillaan ja useilla 

maaotteluedustuksilla. Janne on juoksijan lihaskuntoharjoittelun osaaja ja hengen nostattaja! 

RunFest Campiltä saat vinkit juoksun aloittamiseen tai kuntosi kehittämiseen iloisella porukalla. 

Juoksutekniikkaklinikka, huoltopalvelut, luennot ja treenit tsemppaavat viikonloppuna, kohti 

seuraavaa kevättä ja juoksukesää! 

 

  

 

 

Varaa RunFest Camp (la-su tai la-ti 28.-31.10.) 

 

Varaukset tehdään tapahtumasivulta kohdasta karnevaali- ja majoitusvaraukset. Seurojen ja 

yritysten ryhmävaraukset suoraan Pajulahdesta Sari Mikkolalta: sari.mikkola@pajulahti.com, 044-

7755210.  

 

Varaa heti huvin ja urheilun vuoksi! 


