
 

 

 

 

RUN 4 YOUR LIFE -juoksutapahtuma Jyväskylässä 16. - 17.9.2016 

 

RUN 4 YOUR LIFE on kantaaottava juoksutapahtuma vainottujen kristittyjen puolesta, ja sen suojelijaksi 

on lupautunut Sari Essayah. Tapahtuma toteutuu nyt jo toista kertaa Finlandia Marathonin yhteydessä 

16.–17. syyskuuta Jyväskylässä. Tapahtuma haluaa herättää keskustelua ja levittää tietoa yli 60 

maassa kristittyihin kohdistuvasta vainosta. Jyväskylässä juostaan vapaaehtoisesti, mutta yli 300 

miljoonaa kristittyä eri maissa joutuvat juoksemaan henkensä edestä vainojen, kidutusten ja kuoleman 

uhan edessä. 

Osallistuminen RUN 4 YOUR LIFE –juoksutapahtumaan maksaa 50 euroa työssäkäyviltä ja 30 euroa 

opiskelijoilta, eläkeläisiltä, työttömiltä sekä kotiäideiltä ja –isiltä. Hinta sisältää teknisen t-paidan Run 4 

Your Life -logolla. Ilmoittautumismaksulla katetaan paitojen painatus ja loppusumma menee 

Marttyyrien Äänen kautta vainottujen kristittyjen tukemiseen. HUOM: juoksijat ilmoittautuvat erikseen 

sekä Finlandia Marathoniin että Run 4 Your Lifeen.  

Kävelymahdollisuus (n. 5km) on olemassa lauantaina 17.9. iltapäivällä. Kävelylenkki on tarkoitettu 

kaikille, jotka eivät syystä tai toisesta halua/pysty osallistumaan Finlandia Marathoniin. Mikäli haluat 

osallistua kävelylenkkiin, mainitse tästä ilmoittautumisen yhteydessä. Kävelylenkki tehdään Run 4 Your 

Life –logopaita päällä ja maksaa Run 4 Your Life –osallistumismaksun (50e / 30e), mutta ei tuo muuta 

lisämaksua.  

Juoksijat ja kävelijät, voitte halutessanne tilata tekniset juoksutrikoot logolla varustettuna. Trikoiden 

hinta on 40e. Muista mainita tästä erikseen ilmoittautumisen yhteydessä. 

Osallistumismaksuihin rohkaisemme keräämään itsellesi sponsoreita! Ystäviä ja sukulaisia, jotka 

haluavat olla tukemassa tärkeää asiaa taloudellisesti, mutta eivät itse pääse osallistumaan 

tapahtumaan! 

Ilmoittautumiset 29.8. mennessä osoitteeseen sari.palomaki@vomfinland.fi. Ilmoittautuessa kerro 

nimesi, yhteystietosi sekä paitakokosi (miehet S-4XL, naiset S-XXL). Saat vahvistusviestin, jossa on 

tilinumero osallistumismaksua varten.  

Lauantaina 17.9. kello 20 järjestetään kaikille avoin ja ilmainen Run 4 Your Life –iltatilaisuus 

Jyväskylän Kaupunginkirkossa. Sen juontaa Laura Siltala. Paikalla on tunnustuskuntiin 

sitoutumattoman Marttyyrien Äänen edustajia. Tilaisuudessa kuullaan myös vainottujen kristittyjen 

puheenvuoroja. Musiikista vastaa maailmalla vankiloissakin paljon esiintynyt Nina Åström.  

 

Lisää tietoa: Laura Siltala, Tapahtuman koordinaattori, laura@iltalaurankanssa.fi, 045 638 1062 

Sari Palomäki, Marttyyrien Ääni, sari.palomaki@vomfinland.fi, 040 5522 309 

Facebook.com/run4yourlife-suomi 
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