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Puheluhinnat 010 –yritysnumeroon: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (sis. alv. 24 %) 

Laakkonen HELSINKI I ŠKODA
Mekaanikonkatu 16
00880 Helsinki

Avoinna
Ma-pe 9-18, la 10-15
ŠKODA-myynti 010 214 8740 

ITÄVÄYLÄ

MEKAANIKONKATU Mekaanikonk.16

Saman katon alla toimivat 
uusien ŠKODA-autojen 
myynti, vaihtoautomyynti, 
valtuutettu merkkihuolto ja 
varaosapalvelut. Panostam-
me voimakkaasti parhaaseen 
palveluun ja ŠKODA-merkin 
asiantuntemukseen. 

Tervetuloa palveltavaksi!

AVATTU

TÄYDEN PALVELUN 
ŠKODA-LIIKKEESI

Laakkonen HELSINKI Mekaanikonkatu 16
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TERVETULOA YRITYSMARATONVIESTIIN!

Yritysmaratonviestin juostaan tänä vuonna yhden-
nentoista kerran. Mukana Töölönlahdella on satoja 
joukkueita lukuisista eri yrityksistä!
Tapahtuman järjestää Suomen Olympiakomitean 
liiketoimintayksikkö yhteistyössä tapahtuman yhteis-
työkumppaneiden kanssa.

Tuemme tapahtuman tuotoilla Lasten Liike iltapäivää, 
joka on Olympiakomitean koordinoima lasten liikun-
nallista kerhotoimintaa tukeva hanke. Olette siis mu-
kana liikuttamassa joukkueenne ja yrityksenne lisäksi 
alakouluikäisiä lapsia ympäri Suomen!

Tästä osallistujanoppaasta löydätte tärkeää tietoa 
Yritysmaratonviestistä.

Jaathan oppaan myös joukkuekavereillesi!

Hauskaa tapahtumapäivää  
Töölönlahdella toivottaa, 

Yritysmaratonviestin tiimi 
yritysmaratonviesti@olympiakomitea.fi
045 657 6866
www.yritysmaratonviesti.fi 

TERVETULOA
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FRESSI YRITYSPALVELUT 
TYÖHYVINVOINNIN ASIALLA

Panostaminen työhyvinvointiin on investointi, joka tutkitusti 

maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Fressi Yrityspalvelut tarjoaa Suomen kattavimpia liikunta- 

ja hyvinvointipalveluita yrityksille ja organisaatiolle 

valtakunnallisesti, joko asiakkaan omissa tai Fressin tiloissa.

Tutustu meihin ja palveluihimme osoitteessa 

www.fressi.fi/yrityspalvelut/ tai ota meihin yhteyttä 

yrityspalvelut@fressi.fi
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 09.00 – 12.00 Osallistujakassien ja numeroitten  

  haku kisatoimistolta

 12.15 Tapahtuman avaus Oopperan amfiteatterilla

  Lasten Liike shekin luovutus ja  

  Kikattavan Kakkiaisen alkulämmittely

 12.30 Alkulämmittely by FRESSI

 12.50 Järjestäytyminen lähtöalueelle

 13.00 LÄHTÖ
 13.30 Alkulämmittely by FRESSI

 14.00 Alkulämmittely by FRESSI

 14.30 Alkulämmittely by FRESSI

 15.00 After Run puistossa aukeaa

 n 15.00 Kärkiryhmät aloittavat viimeisen kierroksen

 16.30 PALKINTOJEN JAKO
 17.00 Mira Luoti esiintyy

 18.00 MAALI sulkeutuu

 18.00 Mira Luoti vauhdittaa After Runia

 18.30 Kisa-/tapahtumatoimisto sulkeutuu

 20.00 After Run sulkeutuu

AIKATAULU



7

MAHDOLLISUUKSIA

Edun saat Veikkauksen mobiililipulla. 
Katso mukana olevat kentät ja lue lisää  
veikkaus.fi/etuasiakas
ETUASIAKKAANA SAAT ENEMMÄN. 

ASIAKKAANA
VE KKAUKSEN

KAKSI YHDEN 
HINNALLA 
MAANANTAISIN
GOLFAAMAAN
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ENSIAPU
Tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa käänny lähimmän 
tapahtumajärjestäjän puoleen, jonka tunnistat STAFF-paidasta tai 
keltaisesta liivistä!

Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita heti 112!

Tapahtuma-alueella amfiteatterin ja maalin läheisyydessä on en-
siapupiste. Tapahtumassa liikkuu lisäksi ambulanssi sekä ensiapu-
pyörä.

PALVELUT

HIERONTA

Paikalla juoksijoita huoltaa 
Fressin kumppani HE Fy-
sio. Löydät heidät tapahtu-
mapuistosta.

TAPAHTUMATORI

Yritysmaratonviestin tapahtuma-
torilla Hesperian puistossa esittäy-
tyvät tapahtuman yhteistyökump-
panit.

Käythän tutustumassa pisteisiin!

AFTER RUN

Yritysmaratonviestin yhteyteen järjestetään toista kertaa After 
Run. Pääsemme nauttimaan energisen Mira Luodin esityksistä. 
Kello 15:00 lähtien kahvilan yhteyteen luodaan anniskelualue, josta 
on mahdollisuus ostaa lasi kuohuvaa juoksun päätteeksi.
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KAHVILA

Osallistujien viihtyvyyden takaa koko päivän 
ajan Loisto Cateringin kahvila. Tarjolla on 
monipuolisesti evästä ja juomatarjoilua, niin 
alkoholittomia että alkoholillisia virvokkeita 
(anniskelu kello 15:00 alkaen). Kahvilan löydät 
amfiteatterin vierestä.

Etukäteen tilatut Piknik-kassit noudetaan ta-
pahtumakahvilan yhteydestä klo 11.30–14.00 
välisenä aikana. Lisäohjeita saatte tapahtu-
mapäivänä kisatoimistolle ilmoittautuessa.

WC
Tapahtumatorilla vaih-
toalueen läheisyydessä 
on noin 30 bajamajaa ja 
lisäksi Töölön Kisahallin 
vessat ovat osallistujien 
käytössä.

Oopperatalon vessat 
EIVÄT ole tapahtuman 
käytössä.

NARIKKA JA  
PUKEUTUMISTILAT
Vartioitu maksuton na-
rikka sekä pukeutumis-
tilat sijaitsevat tapah-
tuma- alueella. Narikka 
ja pukeutumistilat ovat 
auki klo 9.00–18.30 väli-
senä aikana.

SUIHKU
Tapahtuman suihkutilat 
sijaitsevat Töölön kisa-
hallilla osoitteessa Paavo 
Nurmen kuja 1 c. Kerrot-
han kassalla, että olet 
tapahtuman osallistuja.

PIKNIK-ALUE

Joukkueet voivat tehdä itselleen piknik- 
alueelle oman huoltopisteen esimerkiksi 
viltein ottaen huomioon seuraavat seikat:

• Tapahtuma-alueelle ei saa pystyttää omia 
telttoja, beach flageja, banderolleja tai 
muita vastaavia rakennelmia. Tapahtuman 
järjestäjä pidättää oikeuden poistaa ta-
pahtuma-alueelta tapahtuman järjestelyjä 
häiritsevät teltat ja somisteet 

• Vaihtoalueen ympäristö ja amfiteatteri va-
rataan juoksijoille ja pidetään avoimena

• Kevyen liikenteen väylät tulee pitää auki

• Tapahtuma-alueella ei saa käyttää kerta-
käyttögrillejä tai sytyttää mitään muuta 
avotulta

• Rankkasateella osallistujia suositellaan vie-
mään kaikki ylimääräinen tavara ilmaiseen 
narikkaan tapahtuma-alueelle

• Roskat ja jätteet viedään tapahtuma- 
alueen roska- astioihin. Tapahtuma-alue 
ja sen kaunis juoksuympäristö pyritään 
pitämään siistinä!

Huomioithan  

että lähtö ja 

maali sijaitsevat 

eri paikoissa!
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JUOMA- JA VESIPISTEET

Vaihtoalueen välittömässä lähei-
syydessä on juomapiste, jossa 
juoksijoille ei ole tarjolla ihan mitä 
tahansa urheilujuomaa, vaan le-
gendaarista Hart-Sportia! Jo viime 
vuosituhannelta tuttu klassikko 
pitää huolen, että energiatasot 
pysyvät ylhäällä ja suolatasapaino 
kurissa! Lisäksi kierroksen puolivä-
lissä on toinen juomapiste.

TIIMITELTAT JA -PÖYDÄT

Ennakkoon ostetut teltat ja pöydät sekä penkit löytyvät yrityksen-
ne nimellä tapahtuma-alueelta. Tapahtumatyöntekijät opastavat 
sinut varaamallesi tukikohdalle, voit myös kysyä neuvoa kisatoi-
mistosta.

KUVAAMINEN JA  
KUVIEN KÄYTTÖ

Tapahtumasta julkaistaan 
kuvia ja videoita nettisi-
vullamme ja sosiaalisen 
median kanavissamme. 
Tapahtuman järjestäjällä 
on vapaa käyttöoikeus ta-
pahtuman aikana ottamil-
leen kuville sekä videoille.

JÄRJESTYSHÄIRIÖT

Häiriötilanteissa käänny lähim-
män tapahtumajärjestäjän puo-
leen, jonka tunnistat STAFF-pai-
dasta. Tapahtuma-alueella toimii 
lisäksi Securitaksen järjestyk-
senvalvojia, joiden puoleen voit 
kääntyä tarvittaessa.

Alueella on myös vesipisteitä mistä osallistujat voivat käydä täyttä-
mässä omat juomapullonsa.
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KULKUYHTEYDET JA PYSÄKÖINTI

Tapahtumalle ei ole varattu erikseen pysä-
köintipaikkoja.
Suosittelemme tulemaan tapahtumapai-
kalle polkupyörällä, julkisilla kulkuvälineillä 
tai käyttämään Finlandia-talon parkki-
hallia. Helsingin keskustasta on matkaa 
Oopperan amfiteatterille noin 2 km.

Keskustasta Töölönlahdelle ja amfiteat-
terille liikennöivät mm. raitiovaunut 1, 4 ja 
10 sekä useat linja-autot. Pysäkin nimi on 
Oopperatalo. Pasilan juna-asemalta on 
matkaa amfiteatterille reilu 2 km. Pasilasta 
liikennöi esimerkiksi raitiovaunut 1 ja 2.

PYÖRÄPARKKI

Tapahtuma-alueelta löytyy polkupyö-
räparkki, mikäli tulet omalla pyörällä. 
Paikalla on myös Velo-Oxygenin pyörän-
huoltopiste, jossa kätevästi tapahtuman 
aikana saat kuntokartoituksen pyörällesi 
tai mahdollisuuksien mukaan edullisen 
pikahuollon.

Muistathan myös kaupunkipyörät, joilla
voit kätevästi saapua lähelle tapahtumaa.

#YRITYSMARATONVIESTI

SOME

Muista merkitä kuviisi 
Yritysmaratonviestin 
virallinen aihetunniste 
#Yritysmaratonviesti, 
niin voit voittaa ilmaisen 
osallistumisen ensi vuo-
den tapahtumaan!

Muistathan tehdä julki-
sen postauksen, mikäli 
haluat osallistua paras 
fiiliskuva kuvakisaan.

Yritysmaratonviesti

yritysmaratonviesti

yritysmaraton

LÖYTÖTAVARAT

Löytötavaroita voit tiedustella tapahtu-
massa kisatoimistostamme. Löytyneet 
tavarat voit toimittaa lähimmälle tapah-
tumajärjestäjälle, jonka tunnistat STAFF- 
paidasta.

Tapahtuman jälkeen löytötavaroita voi tie-
dustella puhelimitse numerosta 045 657 
6866 tai sähköpostite osoitteesta yritys-
maratonviesti@ olympiakomitea.fi

Voita ilmainen 

osallistuminen  

ensi vuoden  

tapahtumaan!
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KISA/TAPAHTUMATOIMISTO

Yritysmaratonviestin järjestäjiin saat yhtey-
den parhaiten sähköpostitse yritysmaraton-
viesti@olympiakomitea.fi

Tapahtumapäivänä kisatoimisto sijaitsee ta-
pahtuma-alueella Oopperan amfiteatterilla. 
Tapahtumapäivänä Kisatoimisto on avoinna 
klo 9.00–18.30 välisenä aikana.

Otathan huomioon, että tapahtumaviikol-
la emme välttämättä ehdi vastata kaikkiin 
sähköposteihin.

Huom. tapahtumapäivänä voit tehdä jouk-
kueeseen viime hetken muutoksia.
Yhdellä kerralla voit tehdä kaikki haluamasi 
muutokset hintaan 10 € (sis. alv).

JUOKSUJÄRJESTYS JA -OSUUDET

Yritysmaratonviestissä on 19 osuutta, joista 
jokainen on noin 2 km pitkä. Yksi osuus on 
yksi kierros ympäri Töölönlahden.

Juoksujärjestys 19 osuudelle on täysin jouk-
kueenne päätettävissä. Juoksijat voivat vuo-
rotella kuten haluavat.

Suosittelemme pohtimaan järjestyksen 
ennakkoon, jotta osallistujat tietävät milloin 
valmistautua juoksemaan. Omia osuuksia ei 
tarvitse juosta peräkkäin.

Ilmoita juoksijat ennakkoon järjestelmään, 
mikäli ne ovat tiedossa!  Näin saatte omat 
nimet numerolappuihin.

Juoksujärjestystä ei tarvitse ilmoittaa järjes-
täjälle!

KISAT

Kisatoimistosta:

Voit noutaa joukkueen 
materiaalit sis. juoksu-
numerot klo 9.00 - 12.00 
tapahtumapäivänä 

Voit tehdä PAKOLLISET 
viimehetken muutokset 
joukkueen kokoonpa-
noon klo 9.00 - 11.30 

Saat neuvontaa 

Voit seurata juoksun 
tuloksia 
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REITTI

Yritysmaratonviestin reitti kulkee ympäri 
Töölönlahtea vastapäivään. Yksi osuus on noin 
2 km pitkä. Reittiä ei ole virallisesti mitattu 
ja siksi se ei ole virallinen maraton. Reitin voi 
suorittaa haluamallaan tavalla ja vauhdilla, 
juosten tai kävellen!

VAIHTO

LÄHTÖ

MAALI

LIVE TULOSPALVELU

Pystyt seuraamaan
juoksuaikoja reaaliajas-
sa live-palvelustamme. 
Osoitelinkki julkaistaan
kotisivuillamme ja so-
siaalisen median kana-
vissamme ja se löytyy 
myös alta.

https://live.ultimate.dk/desktop/front/index.php?eventid=4099

LIVE TULOSPALVELU
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SARJAT

Yritysmaratonviestissä on kolme eri 
sarjaa joukkueen kunnon ja fiiliksen 
mukaan.

Kilpasarja
• Sopii hyvää aikaa tavoitteleville jouk-

kueille

• Tavoiteaika on alle 3 h

Kuntosarja
• Tavoitteena juoksu, jossa osallistujat 

tekevät parhaansa

• Tavoiteaika on 3–5 h

Rentosarja
• Rentosarja sopii kaikille kuntotasosta 

riippumatta

• Tavoitteena hyvä tiimihenki kruunat-
tuna joukkueen yhtenäisillä asuilla 
sekä tunnuslauseilla ja kannustuk-
silla

• Tavoiteaika alle 5h

• Rentosarjassa juoksijoita voi olla 13

Kannustuspalkinto
Kannustuspalkinto jaetaan parhaalle 
kannustusjoukolle. Valinnan perustee-
na joukkueen panos kannustamiseen 
ja asuihin.

Kannustuspalkinto jaetaan kaikkien 
sarjojen kesken huolimatta siitä, min-
kä sarjan joukkuetta kannustusjoukko 
tsemppaa!

Huomioithan, 

että sarja  

tulee olla  

valittuna 
ennen  

tapahtumaa!

PALKINNOT

Yritysmaratonviestissä 
palkitaan jokaisen sarjan 
kolme parasta joukkuetta.

Lisäksi palkitaan parhai-
ten pukeutunut ja kan-
nustanut joukkue kan-
nustuspalkinnolla.
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KILPAILUNUMEROT

Jokaisella joukkueen jäsenellä on henkilökohtainen numerolappu, 
jossa takana on ajanottochip.

Jokaisen juoksijan on pidettävä numerolappu kiinnitettynä juok-
supaidan etupuolelle. Ilman juoksunumeroa ei joukkueenne eikä 
yksittäinen juoksija saa aikaa.

Vain yksi juoksija per joukkue saa olla radalla yhtä aikaa. Ajanotto-
matot rekisteröivät kierrosajat väärin, mikäli radalla on useampia 
juoksijoita samasta joukkueesta.

Mikäli menette joukkueena mukaan ankkuriosuuden maaliin 
tuloon, huomioittehan että ainoastaan ankkuriosuutta virallisesti 
juoksevalla voi olla numerolappu rinnassa.

Ota numerolappusi pois jos et ole enää juoksuvuorossa.

VAKUUTUS JA VASTUU

Kukin osallistuja / yritys huolehtii itse osallistujan vakuutukses-
ta. Järjestäjän puolesta on tapahtumaa koskeva vastuuvakuu-
tus.

Arvioi aina oman terveydentilasi perusteella juoksutapahtu-
man soveltuvuus itsellesi.

Älä juokse, jos tunnet alkamassa olevan sairauden (esim. fluns-
sa) tai tiedät, ettet ole palautunut riittävästi edellisestä sairau-
desta.

Keskeytä juoksu, mikäli tunnet jonkin seuraavista oireista: 
lisääntyvä rintakipu, voimakas hengenahdistus, huimaus tai 
pyörryttävä olo, kova pohjekipu tai muu hälyttävä oire. Tapah-
tuman toimitsijoilla on oikeus keskeyttää juoksu, jos he tekevät 
huomion hätätilanteeseen viittaavasta merkistä.
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VIESTIKAPULA JA VAIHTOALUEET

Yritysmaratonviestiin osallistuvilla joukkueilla on oltava mukanaan 
vapaavalintainen viestikapula, joka on vaihdettava juoksijalta toi-
selle merkityllä vaihtoalueella.

Sama juoksija voi tosin juosta halutessaan useamman osuuden 
peräkkäin.

Vaihtoalue on merkitty jokaisen juoksijan juoksunumeroon.

Voitte myös ostaa kaupastamme oman Lasten Liike viestikapulan 
ja tukea näin lisää lasten iltapäiväkerhotoimintaa.

Vaihtoa odottavat juoksivat sijoittuvat numeronsa mukaisiin vaihtoaitioihin.

Vaihto  tapahtuu oman vaihtoaition kohdalla.

Toiselle kierrokselle jatkettaessa ohijuoksu. Oman juoksuosuuden jälkeen  
siirrytään karsinoiden 4-5 kohdalta ja 8 jälkeen  puiston puolelle.

ODOTUSALUE

VAIHTO-ALUE

OHIJUOKSU

TÖÖLÖNLAHTI

PUISTO201–250251–300301–350351–425 1–5051–100101–150151–200

8 7 6 5 4 3 2 1
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Iloa ja 
liikettä 

iltapäiviin!
Kiitos kun olet juoksemassa 

hyvän asian puolesta! 

Lue lisää ja tee lahjoitus! 
www.lastenliikeiltapaiva.fi

Yritysmaratonviestin tuotoilla tuetaan lasten  
iltapäivien liikuntakerhoja, Lasten Liikettä.

Yhdessä voimme tehdä vielä enemmän ja  
siksi haastamme sinut ja yrityksesi mukaan  
tukemaan Lasten Liikettä! 

Lahjoitusvarat kohdistuvat iltapäivien  
liikuntakerhojen käynnistämiseen.

PS. 
Hyvistä teoista 

kannattaa kertoa, 
tägää päivän 
juoksukuviin 
#lastenliike

Lasten Liike on yhteinen ponnistus lasten  
iltapäivien liikuntakerhojen lisäämiseksi.

Aivan liian moni lapsi jää nykyisin ilman  
mielekästä tekemistä iltapäivisin. 

Tehdään yhdessä tylsästä iltapäivästä 
 päivän paras hetki!

Anna lapselle 
kiva iltapäivä!

Mikä on 
Lasten Liike?

Tekstaa LASTENLIIKUNTA numeroon 16499

Viestin arvo on 10 euroa ja sillä saadaan  
5 liikuntakerhokertaa lapselle. 

Verkkomaksut ja muut summat osoitteesta: 

www.lastenliikeiltapaiva.fi

Rahankeräyslupa RA/2018/817

31112387_Lasten_Liike_ilmoitus_A4.indd   1 08/05/2019   16.20
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Osuus Juoksija
Arvio vauhdista  
min/km

Arvio vaihtoon-
tulosta klo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

SUUNNITTELE TÄHÄN JUOKSUJÄRJESTYS
Yksi osuus n. 2 km. Lähtö klo 13.00.
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Osuus Juoksija
Arvio vauhdista  
min/km

Arvio vaihtoon-
tulosta klo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

SUUNNITTELE TÄHÄN JUOKSUJÄRJESTYS
Yksi osuus n. 2 km. Lähtö klo 13.00.
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ZEROPOINT TARJOAA KAIKILLE JUOKSIJOILLE  -30 % ALENNUKSEN
ZPCOMPRESSION.FI

KÄYTÄ KOODIA: YMV19

Alennus voimassa tapahtumapäivään saakka. Koskee yhtä ostokertaa.
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Suomen vanhin urheilujuoma on mukana 
yritysmaratonviestissä. 

Jo 80-luvulta tuttu vihreä kuoma auttaa juoksijat maaliin ja 
palautumaan juoksurupeaman jälkeen nopeammin 

ylläpitämällä suolatasapainoa sekä glukoosimäärää.

Nauttikaa juoksemisen riemusta ja Hart-Sportista!

Koodilla 
YRITYSMARATONVIESTI 

kaikki Hart-Sport- 
tuotteet verkkokaupasta

-20% 
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Käyttämällä Eazybreakiä tuet Lasten Liikettä

Se helpoin tie työsuhde-etuihin
Eazybreak tuo lounas-, liikunta-, kulttuuri- ja työmatkaedut 
suoraan puhelimeen. Näin työnantaja säästää reilusti aikaa 
ja rahaa hallinnoinnissa, laskujen tarkistuksessa, 
palkkahallinnossa ja kirjanpidossa. Työntekijälle Eazybreak 
merkitsee puolestaan helppoa ja turvallista maksamista, 
kun perinteisten seteleiden ja korttien sijaan edut kulkevat 
aina mukana puhelimessa. Katso lisää: eazybreak.fi
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Luotettava konevuokrauskumppani 
varmistaa, että laitteet ovat aina 
turvallisessa käyttökunnossa.

Konevuokraamo palveluksessasi

Tavoitteenamme on tarjota vertaansa vailla olevaa 
palvelua konevuokrauksessa. Pitkällä tähtäimellä se 
tekee koneiden omistamisesta tarpeetonta. Omistuksen 
vähentäminen ja koneiden jakaminen pienentävät myös 
ympäristön kuormitusta. 

Vuokraaminen on älykäs ratkaisu. Tiesitkö, vuokraamme 
myös kuluttajille koneet ja laitteet edullisesti. Ramirentin 
verkkokaupasta voi vuokrata koneita viikon jokaisena 
päivänä ja noutaa ne vuokraamoista aukioloaikojen puit-
teissa.

Vukrauksen hyödyt

1. Säästät rahaa ja aikaa, kun 
koneen varastoinnista, huollos-
ta ja korjauksesta huolehditaan 
puolestasi.

2. Saat käyttöösi nykyaikaiset ja 
turvalliset laitteet haluamaksesi 
ajaksi.

3. Saat koneen käyttöopastuksen 
vuokrauksen yhteydessä. 

4. Työ sujuu tehokkaasti ja 
turvallisesti, kun käytössäsi ovat 
modernit ja tehokkaat laitteet.

5. Vähennät ympäristökuormitusta 
käyttäessäsi vuokralaitteita.

 
Ramirent - 
Konevuokraamo palveluksessasi

Ota vuokrauksen hyödyt irti ja tutustu valikoimaamme.
www.ramirent.fi

Miksi omistaa kun 
voi vuokrata?



27

Olympiakomitean toteuttaman Suomen Aktiivisin Tyopaikka -kilpailun 
tavoitteena on lisätä liikettä ja henkilöstöliikunnan osaamista suomalaisilla 

työpaikoilla. Kilpailun voittaja palkitaan näyttävästi Urheilugaalassa. 

AKTIVOIDU HETI JA ILMOITA TYÖPAIKKASI MUKAAN OSOITTEESSA:

Suomen Aktiivisin Työpaikka -ohjelmaan 
osallistuva yritys saa Suomen Aktiivisin 
Työpaikka -kartoituksesta asiantuntijan 
opastamana työkaluja henkilöstönsä 
aktivoimiseen ja liikuntaohjelmansa 
systemaattiseen kehittämiseen. 

Mikäli yritys saa 50% kartoituksen pisteistä, 
myönnetään sille Suomen Aktiivisin Työpaikka 
-sertifikaatti tunnustukseksi hyvin toteutetusta 
liikuntaohjelmasta.

Osallistumisen hinta on 500 € (+ alv 24%)

Haastamme kaikki 
suomalaiset 
työpaikat mukaan!
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Mainostajan kesäetu: kampanjan ostajalle toinen
samanlainen kampanja veloituksetta!
Ota yhteyttä myynti@businessfm.fi
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  KAIKKI 
  TAPAHTUMAPALVELUT 
  YHDELTÄ TOIMIJALTA

Tarvitsetteko asiantuntevan ja luotettavan yhteistyökumppanin 
avustamaan tapahtumanne turvallisuusjärjestelyissä ja muissa 
käytännön järjestelyissä? Yritystilaisuus, kokous, pieni tai suuri 
yleisötilaisuus tai kansainvälinen konferenssi - avustamme teitä 
onnistuneen tapahtuman toteuttamisessa aina suunnitteluvai-
heesta lähtien.

Securitas Events Oy tarjoaa valtakunnallisesti  
tapahtumien järjestäjille järjestyksen ylläpito- ja 
turvallisuuspalveluita sekä opastus- ja muita tapah-
tumien tukipalveluita niin yksittäisiin tapahtumiin 
kuin pitempikestoisiinkin toimeksiantoihin.

securitas.fi 
events@securitas.fi
puh. 020 4911
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KALLIO
Helsinginkatu 22
00530 Helsinki
020 127 0510

TAMMISTO
Sähkötie 2-6
01510 Vantaa
020 127 0520

SUOMENOJA
Martinsillantie 10
02270 Espoo
020 127 0500

VERKKOKAUPPA 24/7     velo-oxygen.fi

POLKUPYÖRÄILYN ERIKOISLIIKE

V&O_1005_210x297.indd   1 10.5.2019   8:40:09



YHTEISTYÖKUMPPANIMME

CATER ING



TERVETULOA MUKAAN  
MYÖS ENSI VUONNA

22.5.2020
SUPER EARLY 
BIRD -hinta 

voimassa 25.–31.5.2019  

vain 395€ 
(+alv 10%)


