
 
Juoksemaan!  

    v. 17.3.2017 

RIL-Run järjestää vuonna 2017 juok-

suun liittyviä tapahtumia läpi vuoden 

RIL-Run on vapaaehtoistyöhön perustuva yhteisö, johon kuuluu juoksun 

harrastajia Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL:istä. RIL-Run tapahtu-

mat ovat pääosin maksuttomia, ja niihin olet tervetullut, vaikka et olisikaan 

RIL:in jäsen. Tapahtumien tavoitteena on sopia sekä miehille että naisille - 

teekkarista senioriin. Vuoden 2017 ohjelma on ohessa. Tapahtumiin il-

moittaudutaan RIL web-sivujen (www.ril.fi) tapahtumakalenterin kaut-

ta. Muutokset ovat mahdollisia - niistä tiedotetaan erikseen sähköpostilla 

ilmoittautumisen yhteydessä jättämääsi sähköpostiosoitteeseen. 

 pe 3.3.2017 RIL-Run kierros Vallilassa 
Juoksu-, hölkkä- tai kävelylenkki sekä lenkkisauna. Matkan pituus n. 

12 km. Kokoontuminen 16:30 osoitteessa Elimäenkatu 5 ja lähtö 

17:00 Rakennusviraston sauna toimii pukutilana. Saunomaan jääville 

oma pyyhe mukaan. Isäntänä Jukka Tarkkala. Ilmoittaudu RIL-

tapahtumakalenterin kautta viimeistään tapahtumaa edeltävänä maa-

nantaina. Tiedustelut ja peruutukset risto.kiviluoma et aalto.fi. 

 pe 31.3.2017 RIL-Run kierros Otaniemessä  
Juoksu-, hölkkä- tai kävelylenkki sekä lenkkisauna. Reitti on Laajalah-

den ympäri ja sen pituus on 12 km. Kokoontuminen 16:30 ja lähtö 

17:00 Aalto-yliopiston ”R-osaston” edestä (Rakentajanaukio 4). R-

osaston sauna toimii pukutilana. Saunomaan jääville oma pyyhe mu-

kaan. Isäntinä Risto Kiviluoma ja Reijo Kouhia. Ilmoittaudu RIL-

tapahtumakalenterin kautta viimeistään tapahtumaa edeltävänä maa-

nantaina. Tiedustelut ja peruutukset risto.kiviluoma et aalto.fi. 

 to 4.5.2016 IX Cooperin testi 
Kevään Cooper-testi järjestetään Otaniemien urheilupuiston juoksura-

dalla Espoossa. Kokoontumien pääkatsomon edessä klo 17:00. Isän-

tänä Risto Kiviluoma. Ilmoittaudu RIL-tapahtumakalenterin kautta 

viimeistään tapahtumaa edeltävänä maanantaina. Tiedustelut ja pe-

ruutukset risto.kiviluoma et aalto.fi. 

 ma 22.5.2017 RIL-Run kesäkierros 

Merellinen juoksu-, hölkkä- tai kävelylenkki Espoon Rantaraitin mai-

semissa sekä illanvietto. Tapahtumakeskuksena toimii Villa Rulludd 

Hyljelahdessa, Rullaniementie 15. Eri reittejä siten, että lenkin kesto 

on noin kaksi tuntia. Kokoontuminen klo 16:30 ja lenkille lähtö klo 17. 

Isäntänä Risto Kiviluoma. Lenkin jälkeen ilta jatkuu ruoka- ja juoma-

tarjoilulla yksityistilaisuudessa Villa Rulluddissa. Ilmoittaudu RIL-

tapahtumakalenterin kautta viimeistään tapahtumaa edeltävänä maa-

nantaina. Jos osallistut illanviettoon, ilmoittaudu lisäksi tapahtu-

maisännälle sähköpostitse 17.4 mennessä. Tiedustelut ja peruutuk-

set risto.kiviluoma et aalto.fi. 

 to 1.6.2017 Ratamatkat 
Tule kilpailemaan paikasta RIL-Run ennätysten kirjaan - itsellesi sopi-

valla matkalla! Tapahtumassa järjestetään 100 m, 200 m, 400 m, 800 

m, 1500 m, 5000 m ja 10000 m juoksut tässä järjestyksessä. Voit 

osallistua yhteen tai useampaan matkaan. Kokoontumien klo 17:00. 

Paikkana Otaniemen urheilupuiston juoksurata Espoossa. Isäntänä 

Risto Kiviluoma. Ilmoittaudu RIL-tapahtumakalenterin kautta viimeis-

tään tapahtumaa edeltävänä maanantaina. Tiedustelut ja peruutukset 

risto.kiviluoma et aalto.fi. 

Ilmoittaudu RILin tapahtumakalenterin kautta viimeistään tapahtumaa 

edeltävänä maanantaina, jolloin olet mukana RIL-Run ohjelmassa! 

Tiedustelut risto.kiviluoma et aalto.fi 

 to 31.8.2017 X Cooperin testi 
Syksyn Cooper-testi järjestetään Otaniemen urheilupuiston juoksura-

dalla Espoossa. Kokoontumien pääkatsomon edessä klo 17:00. Isän-

tänä Risto Kiviluoma. Ilmoittaudu RIL-tapahtumakalenterin kautta 

viimeistään tapahtumaa edeltävänä maanantaina. Tiedustelut ja pe-

ruutukset risto.kiviluoma et aalto.fi. 

 la 14.10 RIL-Run 2017! 
RIL-Run 2017 juostaan Vantaalla 14.10. Samalla ratkaistaan RILin 

juoksumestaruudet. Sarjoina on miehille, naisille, seniorimiehille ja se-

niorinaisille ¼-maratoni, ½-maratoni ja täysi maratoni. Juoksun jälkeen 

RIL-Run järjestää yhteisen ruokailun ja palkintojenjaon. Sarjojen kol-

me parasta palkitaan tavarapalkinnoilla, ja voittajien nimet ikuistetaan 

RIL:issä säilytettävään pokaaliin. Tapahtuma järjestetään Vantaan 

Maratonin yhteydessä. 

Ilmoittautuminen, maksut/ilmoittautuminen, lisätiedot ja juoksuohjeet 

www.vantaanmaraton.fi. Ilmoittaudu myös RIL-tapahtumakalen-

teriin viimeistään tapahtumaa edeltävänä maanantaina, jolloin olet 

mukana RIL-Run:issa. Tiedustelut risto.kiviluoma et aalto.fi. 

 pe 10.11 RIL-Run kierros ja viskinmaistajaiset 
Juoksu-, hölkkä- tai kävelylenkki Helsingissä sekä tehdaskierros ja 

viskinmaistajaiset The Helsinki Distilling Companyn tiloissa. Lenkin pi-

tuus n. 12 km. Kokoontuminen 16:30 myöhemmin ilmoitettavassa 

osoitteessa ja lähtö 17:00.  

Lenkin jälkeen tehdaskierros ja viskinmaistajaiset, klo 19 alkaen, 

osoitteessa Työpajankatu 2a R3 (Hermannin teollisuusalue). Tehdas-

kierroksen hinta on 15 e henkeä kohden, ja maksetaan paikan päällä. 

Tehdaskierrokselle voit ilmoittautua vaikka et juoksemaan pääsisikään 

ja päinvastoin. Isäntänä Risto Kiviluoma. Ilmoittaudu RIL-

tapahtumakalenterin viimeistään tapahtumaa edeltävänä maanantai-

na. Tiedustelut ja peruutukset risto.kiviluoma et aalto.fi. 

 pe 1.12.2017 – RIL-Run kauden päätös 

RIL-Run juoksuvuoden päätöstapahtuma: 

 RIL-Run kierros 

 lenkkisauna, ruokaa ja juomaa 

 kaikille avoin RIL-Run johtoryhmän kokous 

 RIL-Run pikkujoulu. 

Juoksun jälkeen suoritetaan vuonna 2017 RIL-Run kierroksille osallis-

tuneiden tulosyhteenveto miesten, naisten, seniorimiesten ja seniori-

naisten (SN) sarjoissa. Tuloksissa otetaan huomioon alle kolmen tun-

nin ajat. Sarjavoittajat ikuistetaan RIL-Run ennätysten kirjaan.  

Kokoontuminen 16:30 osoitteessa Fredrikinkatu 42, ja lenkille lähtö klo 

17:00. Juoksun jälkeen jatketaan Fredrikinkatu 42 saunatiloissa n. klo 

18:30. Mukaan voit tulla vaikka et lenkille pääsisikään. 

Isäntänä Risto Kiviluoma. Ilmoittaudu RIL-tapahtumakalenterin kaut-

ta viimeistään tapahtumaa edeltävänä maanantaina. Tiedustelut ja 

peruutukset risto.kiviluoma et aalto.fi. 

 

 


