Run4Your Life -ihmisoikeusjuoksu vainottujen kristittyjen puolesta 16.-17.9.2016 Jyväskylässä

Miten voit olla mukana?
- osallistumalla Run4Your Life –tapahtumaan joko juoksemalla, kävelemällä tai sponsoroimalla
taloudellisesti ystäväsi liikkumaan
- osallistumalla Run4Your Life –iltatilaisuuteen la 17.9. klo 20, jossa mukana Marttyyrien Ääni –järjestön
edustajia, vainottujen kristittyjen puheenvuoroja, paljon musiikkia, rukousta

Juoksijat:
- Ilmoittaudu Finlandia Marathonille tapahtuman ohjeiden mukaisesti haluamallesi matkalle, katso ohjeet ja
lisätiedot täältä: http://www.finlandiamarathon.fi/
Huomaathan, että 2.9.2016 asti on voimassa hieman halvemmat hinnat.
- Ilmoittaudu ERIKSEEN Run4Your Life –tapahtumaan 22.8.2016 mennessä osoitteeseen
sari.palomaki@vomfinlandi.fi. Osallistumismaksu on 50/30e (halvempi hinta opiskelijoille, eläkeläisille,
työttömille). Hinta sisältää teknisen urheilupaidan Run4Your Life –logolla varustettuna. Voit halutessasi
tilata tekniset juoksutrikoot logolla varustettuna, trikoiden hinta 40e. Osallistumismaksusta lahjoitetaan
rahaa vainottujen kristittyjen auttamiseksi Marttyyrien Ääni –järjestön kautta. Hanki tähän sponsoreita!
- Muistathan siis ilmoittautua kaksi kertaa, kahteen eri osoitteeseen!

Kävelijät:
- Ilmoittaudu Run4Your Life –tapahtumaan 22.8.2016 mennessä osoitteeseen sari.palomaki@vomfinlandi.fi.
Osallistumismaksu on 50/30e (halvempi hinta opiskelijoille, eläkeläisille, työttömille). Hinta sisältää teknisen
urheilupaidan Run4Your Life –logolla varustettuna. Voit halutessasi tilata tekniset juoksutrikoot logolla
varustettuna, trikoiden hinta 40e. Osallistumismaksusta lahjoitetaan rahaa vainottujen kristittyjen
auttamiseksi Marttyyrien Ääni –järjestön kautta. Hanki tähän sponsoreita!

Sponsorit:
- Run 4 Your Life –tapahtuma ei kerää tuottoa, vaan 50 euron osallistumismaksulla katetaan osallistujien
tekniset T-paidat, joiden avulla herätetään muiden juoksijoiden ja katselijoiden kiinnostus ja lisätään
yhteenkuuluvuuden tunnetta. Loppusumma lahjoitetaan Marttyyrien Ääni –järjestölle, joka käyttää rahat
vainottujen kristittyjen ja heidän perheidensä tukemiseen. Katso lisää: http://marttyyrienaani.fi/
- Osallistujia rohkaistaan keräämään itselleen sponsoreita –ystäviä, sukulaisia, naapureita, työkavereita…
jotka voivat sponsoroida juoksijaa/kävelijää haluamallaan summalla. 50 euroa tulee näin äkkiä kasaan, eikä
mikään estä keräämästä sponsorirahaa vielä paljon enemmän! Sponsoreita kerättäessä aukeaa hyviä
kohtaamisia ja keskusteluja, ja moni haluaa lahjoittaa rahaa hyvää tarkoitukseen –varsinkaan jos itse ei
syystä tai toisesta pysty osallistumaan itse juoksuun tai kävelyyn.

Run 4 Your Life –iltatilaisuus la 17.9.2016
- Tilaisuus järjestetään Jyväskylän Kaupunginkirkossa klo 20.00.
- Tilaisuuden juontaa Laura Siltala, mukana Marttyyrien Ääni –järjestön edustajia, vainottujen kristittyjen
todistuspuheenvuoroja, musiikkia, yhteistä rukousta
- Tilaisuus on kaikille avoin, ei pääsymaksua

