
Juuri nyt:  
 

• lomaile ja nauti 
juoksemisesta 
 

• liity Facebook-ryhmään 
Run for Missions -
juoksuhaaste 
& tsemppaa toisia juoksijoita  
 

• ilmoita itsesi 
juoksutapahtumaan  
 

• kerää varoja valitsemallesi 
kohteelle tai lahjoita 
juoksukaverin kohteeseen, 
 

• katso vinkkejä sivulta 2 

 

 

Puolimaratoonarit maalissa 
Helsinki City Run -juoksussa.  

 

 

Run for Missions -logoa voi 
käyttää erilaisiin viireihin ja 
vaikkapa juomapullon koristeeksi. 
Ulla Haukijärven esimerkki 
Forssan juoksusta. 

 
 
 

 

 
 
 
 

     

    Kesäkuu 2018 

Hyvä juoksuystävä! 
 
Kiitos, että olet tulossa mukaan Run for Missions -
juoksijaksi/tukijaksi.  
 
Terveiset lomalta! Tämä juoksu on niin hyvä juttu, että päätin kirjoittaa 
tämän kirjeen, vaikka pääsinkin jo livahtamaan lomalle. Juoksun tavoite 
on siis pitää esillä kirkon lähetystyötä ja kohottaa omaa kuntoa. Kun 
haastat juoksullesi tukijoita, keräät varoja lähetystyölle. Kilpailemme 
leikkimielisesti seuraavista asioista: 
 

1. Viestimaratonin voitosta: minkä seurakunnan tai järjestön joukkue 

voittaa keskinäisen juoksukisan Tampere maratonin yhteydessä. 

2. Kuinka paljon saamme yhdessä kerättyä varoja lähetystyölle: siis 

kunkin omalle kohteelle, omalle järjestölle, mutta koko potti lasketaan 

yhteen. 

 

Run for Missions -juoksun päätapahtumaan Tampere maratoniin 25.8. on 
aikaa kaksi kuukautta. Olethan jo ilmoittautunut tapahtumaan? 
https://tampereenmaratonklubi.info/ilmottaudu/ Jokainen juoksija ja yksi 
joukkueen jäsen huolehtivat ilmoittautumisen. Joukkueeksi voi ilmoittaa 
Run for Missions. Nyt on aika saada myös maratonviestijoukkueet kasaan 
ja harjoitella oman matkan juoksua. R4M-juoksijoita on jo ottanut osaa 
Helsinki City Runiin, Forssan Suvi-illan juoksuun ja Tromssan Midnight Sun 
-maratoniin. Eli kuntopohjaa löytyy! 

Juoksuhaasteen merkeissä olemme mukana myös Midnight Runissa 1.9. 
Juoksua rytmittävät muusikot ja kannustajat matkan varrella, ja muutamat 
kohdat reitistä on valaistu soihduin. Juoksu alkaa lauantai-iltana klo 21 
jälkeen, juuri illan pimennyttyä. Kokoonnumme klo 19 juoksijoiden ja 
kannustusjoukkojen kanssa Kirkon taloon, Eteläranta 8. Kirkon 
lähetysteologi Jaakko Rusama pitää alkuhartauden.   

Haasta kaveri mukaan!   
Sansan Run for Missions -juoksijoihin on ilmoittautunut jo yli 20 henkeä. 
Kansanlähetyksellä on jo kolme maratonviestijoukkuetta! Kylväjä 
panostaa erityisesti Midnight Runiin ja Suomen Lähetysseura on mukana 
Tampereen tapahtumassa. Väkeä on mukana mm. Pirkkalan, Harjun ja 
Ylöjärven seurakunnista…  Yhteensä meitä on tällä hetkellä jo lähes 100 
juoksijaa!   
 
Kannustajia tarvitaan, jotta näymme tapahtumissa. Mitä suuremman 
tukijoukon saamme kasaan, sitä suurempi näkyvyytemme on. Tampere 
Maratonin 25.8. yhteyteen on tarkoitus haastaa reitin varrelle ja 
katsomoon runsaasti kannustajia. Onko sinulla tuttuja Tampereella? Kutsu 
heidät mukaan tapahtumaan kannustamaan sinua ja muita juoksijoita.  
 
Juoksijat saavat juoksupaidat Sansalta ilmaiseksi, kannustajat maksavat 
paidastaan 20 euroa.    
 
 

https://tampereenmaratonklubi.info/ilmottaudu/
https://www.facebook.com/jaakko.rusama?fref=gs&dti=239412279922838&hc_location=group


Mi 

Jaa hyvää juoksulla 
 
Sansasta saat varainhankintaesitteen itsellesi tai joukkueellesi. Jos sinulla 
ei sitä vielä ole, ota yhteys Erkki Saloon. Toki voit tukea myös juoksukaverin 
kohdetta, jos et halua omaa kohdetta. Tyyli on vapaa.  
 
Vinkkejä jo toteutuneesta tai varainhankintaideoista  
Voit jakaa esitettä sähköisesti tai jakaa haastetta ystävillesi. Itse haastoin 
tuttavat juoksumatkan mukaiseen tukeen per henkilö. Eli kun juoksin 10 km, 
niin haastoin kympillä mukaan. Konkretisointi helpottaa vetoamista. Myin 
myös vihanneksia omalta pihaltani ja kerroin kohteesta. Summa oli vapaa. 
 
Vinkki sponsorointiin Pirkkalan joukkueelta: ”Me tilattiin Sansasta 
juoksupaidat ja kerätään kannatusta niin, että lahjoittaja saa nimmarin 
paitaan. Aateltiin vitosta, ettei kukaan säikähdä summan suuruutta. Kun 

paitoja on neljä, mahtuu aika monta nimmaria . Tosin naisten paidat on 
pieniä.”  
 
Paitatilaukset elokuussa 3.8. mennessä  
Run for Missions -juoksupaitoja on sekä naisten että miesten kokoja S-XXL. 
Yksi erä on tilattu ennakkoon ja elokuussa tilataan lisää, jos tarve vaati. 
Seurakuntien joukkueet saavat halutessaan oman logon paitaan. Ilmoita 
paidan koko minulle. Jos et tarvitse paitaa ennen Tampereen juoksua, 
toimitamme paidan Tampereelle. Jos tarvitset, niin sovitaan lähettämisestä 
erikseen.  

 
Elokuun kirje 
Elokuun kirjeessä saat tietoa erityisesti Tampereen tapahtumasta 25.8. ja 
illan afterpartyista. Sansan juoksijat saavat numerot suoraan kentän laidalta 
R4M-pisteestä eli niitä ei tarvitse hakea erikseen.  
 
Jäikö kysyttävää? Kesällä Erkki on töissä 6.7. asti ja taas 30.7. alkaen  
Itse palailen lomalta 1.8. Vastaamme mielellämme kysymyksiin!  
 
Tsemppiä lenkkeilyyn ja siunattua kesää kaikille!  
Marja ja Erkki  
 
Marja Soikkeli, marja.soikkeli@sansa.fi p. 050 551 6130 tai  
Erkki Salo, erkki.salo@sansa.fi  p.050 327 3900 
 
Ps. Oletko jo tutustunut Lähetysaikaan? Katso, miten työ vaikuttaa 
maailmalla.  

 

  

 

Radio Dei on mukana yhteistyössä. 
Tässä radio-ohjelma tekeillä.  
 
 

 

 

 

 

 
 
Pirkkalan seurakunnan 
viestijoukkue.  
Kuva: Laura Yli-Mäihäniemi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sansan paitaesittelijöitä.  

Kuvat: Sansan kuva-arkisto 

 

Motto kesälle 2018 

Joh. 10:10  

Jeesus sanoo: 

”Minä olen tullut 
antamaan elämän,  
yltäkylläisen elämän.” 

 
 
 

 

 

 

 

 

Sansa (Medialähetys Sanansaattajat) 
Munckinkatu 67, PL 13, 05801 Hyvinkää 
p. 019 457 7700 
sansa@sansa.fi,  www.sansa.fi 
 

 
 

FI37 5062 0320 0320 18 
 
 

Keräyslupa: sansa.fi 
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