
 
Juoksemaan! RIL-Run 10 vuotta  

    v. 31.12.2021 

Vuoden 2022 ohjelma 

RIL-Run on vapaaehtoistyöhön perustuva yhteisö, johon kuuluu juoksun harrasta-

jia RIL ry:stä. RIL-Run tapahtumat ovat pääosin maksuttomia, ja niihin olet terve-

tullut, vaikka et olisikaan RIL:in jäsen. Tapahtumien tavoitteena on sopia sekä 

miehille että naisille - teekkarista senioriin. RIL-Runin kotisivut ovat osoitteessa 

ril.fi / jäsenyys / RIL-KLUBI / RIL-Run. Järjestettyjen tapahtumien valokuvia on 

osoitteessa instagram.com/RIL_Run. 

Kaikkiin RIL-Run tapahtumiin voit osallistua myös etäjuoksulla. Etäjuoksujen tie-

dot (tiedot edetystä matkasta ja ajasta, mieluusti reittijäljen ja valokuvien kera) voi 

lähettää sähköpostilla päivän loppuun mennessä risto.kiviluoma et welho.com tai 

RIL-Run Instagram tilille. Muutokset ja lisätapahtumat ovat mahdollisia, ajantasai-

set tiedot ovat RILin tapatumakalenterissa.   

 la 19.2 RIL-Run Nuottalahdessa ja etäjuoksupäivä 

Kauden avaus juoksu- tai kävelylenkki Espoon Rantaraitin maisemissa. Eri-

mittaisia reittejä n. 20 km asti. Tapahtumakeskuksena yksityistilat Nuottalah-

dessa (varustesäilytys, suihkut ja sauna käytössä), josta lenkille lähtö 14:00. 

Isäntänä Risto Kiviluoma. Ilmoittaudu RIL-tapahtumien kautta viimeistään 

tapahtumaa edeltävänä maanantaina. Tiedustelut ja peruutukset ris-

to.kiviluoma et welho.com. 

 pe 18.3 RIL-Run Otaniemessä ja etäjuoksupäivä 

Juoksu- tai kävelylenkki Laajalahden ympäri n. 12 km. Kokoontuminen 16:30 

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

osaston pukutilat ja saunat ovat käytössä. Saunomaan jääville oma pyyhe 

mukaan. Isäntänä Reijo Kouhia. Ilmoittaudu RIL-tapahtumien kautta vii-

meistään tapahtumaa edeltävänä maanantaina. Tiedustelut ja peruutukset 

risto.kiviluoma et welho.com. 

 la 9.4 RIL-Run Lauttasaaressa ja etäjuoksupäivä 

Juoksu-, polkujuoksu- tai kävelylenkki pitkin Lauttasaaren sivupolkuja. Reitin 

pituus enimmillään n. 11 km. Lenkille lähtö Lauttasaaren urheilupuiston park-

kipaikalta 10:00. Isäntänä Risto Kiviluoma. Ilmoittaudu RIL-tapahtumien 

kautta viimeistään tapahtumaa edeltävänä maanantaina. Tiedustelut ja pe-

ruutukset risto.kiviluoma et welho.com.  

 la 23.4 RIL-Run Tuusulanjärvellä ja etäjuoksupäivä 

Juoksu- tai kävelylenkki Tuusulanjärven kulttuurimaisemissa. Matkan pituus 

on vapaasti valittavissa. Lähtö Hyrylästä, ja reitti Tuusulan rantatien suun-

taan. Juosta voi myös Tuusulanjärven maratonin yhteydessä (tuusulan-

jarvenmaraton.fi), jos se järjestetään samana päivänä. Järjestelyt sovitaan 

erikseen osallistujien kesken. Isäntänä Risto Kiviluoma. Ilmoittaudu RIL-

tapahtumien kautta viimeistään tapahtumaa edeltävänä maanantaina. Tie-

dustelut ja peruutukset risto.kiviluoma et welho.com. 

 la 21.5 RIL-Run Veräjänmäellä ja etäjuoksupäivä 

Juoksu- tai kävelylenkki Vantaanjoen maisemissa ja illanvietto. Matkan pituus 

on vapaasti valittavissa. Tapahtumakeskuksena yksityistilat Veräjänmäellä 

(varustesäilytys, suihkut ja sauna käytössä), josta lenkille lähtö 14:00. Lenkin 

jälkeen tai osana sitä kokoonnutaan omakustanteisesti ravintolaterassille 

Tuomarinkylässä klo 18:00. Isäntänä Reijo Kouhia. Ilmoittaudu RIL-

tapahtumien kautta viimeistään tapahtumaa edeltävänä maanantaina. Tie-

dustelut ja peruutukset risto.kiviluoma et welho.com. 

 to 2.6 Cooperin testi ja ratamatkat 

Cooperin testi ja ratamatkajuoksuja (100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 

5000 m ja 10000 m) järjestetään Otaniemien urheilupuiston juoksuradalla 

Espoossa. Voit osallistua yhteen tai useampaan lajiin. Uudet lajiennätykset 

miesten, naisten, seniormiesten ja seniorinaisten sarjoissa ikuistetaan RIL-

Run ennätysten kirjaan. Kokoontumien pääkatsomon edessä 16:00. Isäntä-

nä Risto Kiviluoma. Ilmoittaudu RIL-tapahtumien kautta viimeistään tapah-

tumaa edeltävänä maanantaina. Tiedustelut ja peruutukset risto.kiviluoma et 

welho.com. 

 la 1.10 RIL-Run Hangossa ja etäjuoksupäivä 

Juoksu- tai kävelylenkki Hangon merellisissä maisemissa ja illanvietto. Mat-

kan pituus on vapaasti valittavissa. Lenkille lähtö 14:00. Lenkin ja palautumi-

sen jälkeen yhteinen ravintolaillallinen (omakustanteinen). Juosta voi myös 

Itämeri Maratonin yhteydessä (itamerimaraton.com), jos se järjestetään sa-

mana päivänä. Isäntänä Tom Schmidt. Ilmoittaudu RIL-tapahtumien kautta 

viimeistään tapahtumaa edeltävänä maanantaina. Tiedustelut ja peruutukset 

risto.kiviluoma et welho.com. 

 la 22.10 RIL-Run 2022! 

RIL-Run 2022 juostaan Kaarinassa. Samalla ratkaistaan RILin juoksumesta-

ruudet. Sarjoina ovat miehille, naisille, seniorimiehille ja seniorinaisille 10 km, 

½-maratoni ja täysi maraton. Juoksun jälkeen yhteinen ravintolaillallinen ja 

palkintojenjako, jonka kustannukset ovat osittain tai kokonaan tuetut. Sarja-

voittajat palkitaan tavarapalkinnoilla, ja heidän nimensä ikuistetaan RIL-Run 

pokaaliin. Tapahtuma järjestetään Kaarinan Syysmaratonin yhteydessä 

Etäjuoksutulos voidaan hyväksyä voittotulokseksi, jos sarjan voittajasta ei ole 

epäselvyyttä (aikaero kilpailijoihin on suuri suhteessa reittien eroihin). Muus-

sa tapauksessa voittaja valitaan Kaarinan Syysmaratonin reitin juosseista. 

Ilmoittautuminen, maksut, lisätiedot ja juoksuohjeet kaarinansyysmaraton.fi. 

Ilmoittaudu myös RIL-tapahtumien kautta viimeistään tapahtumaa edeltävä-

nä maanantaina, jolloin olet mukana RIL-Run:issa. Tiedustelut ris-

to.kiviluoma et welho.com. 

 la 3.12 RIL-Run Gaala ja etäjuoksupäivä 

RIL-Run juoksuvuoden päätöstapahtuma ja 10-vuotisjuhla: 

 juoksu- tai kävelylenkki, matkan pituus n. 10 km 

 lenkkisauna hotellisaunassa (omakustanteinen) 

 RIL-Run 10 gaalaillallinen (avec) ravintolakabinetissa (omakustanteinen).  

Juoksun jälkeen suoritetaan vuoden 2022 kilometriyhteenveto miesten, nais-

ten, seniorimiesten ja seniorinaisten sarjoissa. Eniten kilometrejä kerännei-

den nimet ikuistetaan RIL-Run ennätysten kirjaan. 

Lenkille lähtö 16:00 ja gaalaillallinen klo 20:00. Paikka on kokoushotelli pää-

kaupunkiseudulla (alustavasti Hotelli Korpilampi) ja vahvistetaan myöhem-

min. Mukaan voit tulla, vaikka et lenkille pääsisikään.  

Isäntänä Risto Kiviluoma. Ilmoittaudu RIL-tapahtumien kautta viimeistään 

tapahtumaa edeltävänä maanantaina. Tiedustelut ja peruutukset ris-

to.kiviluoma et welho.com. 
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