
TAMPERE, 
PYYNIKIN KENTTÄ 
LA 21.5. klo 12–18

Neljänsuora

Paula Koivuniemi

Tervetuloa mukaan Likkojen Lenkille Tampereelle! 
Tapahtumapaikkana toimii Pyynikin urheilukenttä 
osoitteessa F.E. Sillanpään katu, 33230 Tampere. Saa-
pumisohjeet löydät nettisivuiltamme. 

Sisäänpääsyranneke
Ranneke on pääsylippusi tapahtumaan – säilytä se 
huolellisesti tapahtumapäivään asti. Emme valitetta-
vasti voi korvata kadonneita rannekkeita.

Infopiste palvelee klo 11–18
Infopiste sijaitsee Lenkkikadulla (F. E. Sillanpään 
katu), urheilukentän ulkopuolella. Infopisteessä voi 
ilmoittautua tapahtumaan, vaihtaa tarvittaessa Lenk-
kipaidan kokoa ja tiedustella löytötavaroita. Myös 
31.3. jälkeen ilmoittautuneiden paitajakelu tapahtuu 
infopisteessä.

Tapahtumapaikan palvelut 
•	 Ensiapupiste
•	 WC-tiloja
•	 Ravintolateltta klo 12–18
•	 Kahvila klo 12–18
•	 Valvottu narikka (hinta 1€/likka)
•	 Suihku- ja pukuhuonetilat kentällä (katsomon ta-

kana) sekä Tampereen Lyseon lukiolla (noin 50 m 
päässä kentältä)

•	 Tauko-/huoltoteltta
•	 Paljon myynti- ja esittelypisteitä, Hemmotteluteltta 

& Hyvinvointitori
•	 Maksutonta pysäköintitilaa kenttää vastapäätä, 

Tampereen Yhteiskoulun lukion (TYK) pihassa
•	 Esteettömät pysäköintitilat Tampereen Lyseon luki-

on pihassa (10 kpl)

Paras Puku -kisa
Tuunaa lenkkiasusi haluamasi teeman mukaan ja 
osallistu kisaan Tapahtumatorilla klo 12–13.30 välisenä 
aikana. Kaikki osallistujat palkitaan ja lisäksi valitaan 
yksilö- ja ryhmäsarjan voittajat. 

Yhteistyössä:

Monipuolinen lenkkieväs 
Eväs tarjoillaan reiteiltä paluun jälkeen tapah-
tuma-alueella. 
•	 Via Kanacaesar -salaatti, VL
•	 Linkosuon Täysjyvä Eväsleipä, L ja   

Becel Voi & Kasviöljyt -levite
•	 Olvi Kevyt Olo -juoma
•	 Becel Pro Activ -jogurttijuoma
•	 Sportyfeel-proteiinipatukka
•	 Parrots-pähkinäpussi

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Lenkkieväästä on myös lak-
toositon, gluteeniton ja kasvis-
vaihtoehto. Muista valita linja 
”Erityisruokavaliot”.



Menossa
mukana 

BungyPump – 
Tehosta lenkkiäsi!
Lainattavissa Lenkin 

ajaksi 20 paria Bungy 
Pump -sauvoja. Nou-
da sauvat Intersport 

Koskikeskuksen 
teltalta!

Tapahtuma-aikataulu 
11.00  Lenkkikatu ja infopiste aukeavat 
 (F.E. Sillanpään katu)
11.30  Portit auki
12.00  Tapahtuma starttaa 
12.15  Esittelyssä BungyPump-sauvat
12.25  Esittelyssä Lenkin Muuttujat
12.30 Neljänsuora

Lähdöt:
 13.30  Juoksijoiden alkuverryttely ja lähtö  
  (Marianpuisto)
 13.40  Lyhyen lenkin alkuverryttely ja lähtö  
  (Marianpuisto) 
 13.40  Pitkän reitin kävelijöiden alkuver- 
  ryttely ja lähtö (Pyynikin kenttä)
Alkuverryttelyt ja palauttavat venyttelyt ohjaa 
GoGo Liikuntakeskus.

14.45  Palauttava venyttely 1
15.00  Hiustrendinäytös by Cutrin & 
 Parturi-kampaamo Diva
15.15  Syö Hyvin -näytös by Arto Rastas
15.45  Palauttava venyttely 2
16.00  Syö Hyvin -näytös by Arto Rastas
16.30  Paras Puku -kisan palkintojen jako
16.45  Paula Koivuniemi 
18.00  Tapahtuma päättyy

Pidätämme oikeuden mahdollisiin ohjelmamuutoksiin.

Kolme lenkkivaihtoehtoa 
Lyhyt lenkki, 2,3 km, lähtee Marianpuistosta 
juoksijoiden lähdön jälkeen. Lenkki kulkee kohti 
Pyynikin kesäteatteria ja kulkee Pyhäjärven 
rannan tuntumassa. Lyhyellä reitillä on yksi 
taukopiste. 
Juoksijoiden oma reitti, noin 10 km, kulkee 
upeissa Pyhäjärven rantamaisemissa. Huomioit-
han, että juoksijoiden reittiä varten tarvitset 
juoksijatarran, jonka voit hakea in-
fopisteestä. Jos tarkoituksenasi 
on juosta edes osa matkasta, 
tulee sinun valita juoksijoi-
den reitti. 
Kävelijöiden pitkä reitti, 
noin 7,5 km, suuntaa tutus-
ti Pyynikille ja Pispalaan. 
Pitkien reittien varrella on 
kaksi taukopistettä. Katso 
reittien kuvaukset ja kartat 
osoitteesta www.likkojenlenkki.
fi/tampere/reitit/

Lenkin Viralliset Jatkot 
Viralliset jatkobileet järjestetään uudistuneessa 
Koskikeskuksen ravintolamaailmassa. Katso 
lisätietoa Lenkin verkkosivuilta.

PS. Rakas Tampere kutsuu Likkoja viihtymään hyvien 
tarjousten parissa ja jatkobileissä Tampereen keskus-
tassa! Mitä sää Rakastat Tampereella? Vai onko kaikki 
uutta ja ihmeellistä? Julista rakkauttasi somessa hästä-
gillä #rakastampere ja voita palkintoja. Rakas Tampere 
pitää putiikkiensa ovet auki perjantaina 20.5. klo 23 asti, 
jotta Likat kerkeävät hyvin ostoksille. Katso rakastam-
pere.fi -sivuilta tarjoukset ja mukana olevat liikkeet!

Lisätiedot ja tiedustelut
Puh. 050 466 1009 (arkisin klo 9–16) 
likkojenlenkki@likkojenlenkki.fi 
www.likkojenlenkki.fi 

Lenkin likoille järjestävät:

Tapahtumalla tuetaan paikallista urheilu-
seuratoimintaa. 


