
Vaasan Marssi 2020, tiedote 5.8.2020 
 
Vaasan Marssi järjestetään tänä vuonna 24. kerran, tosin ei kansainvälisenä IML-tapahtumana. 
Tulemme ottamaan huomioon rajoitukset ja toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä covid-19-
tilanteen takia. Joudumme toimimaan myös taloudellisten resurssien mukaan, joten huolto- yms. 
toimenpiteet joudutaan mitoittamaan mahdollisuuksiemme mukaan turvallisuudesta tinkimättä.  

Reitit ja lähtöajat sekä maalin aukioloaika:  
- perjantaina 10 km ja 21 km, klo 12:00-14:00; maaliin ennen klo 19:00 
- lauantaina 10 km (klo 18:00-20:00), 21 km (klo 15:00-17:00) ja 42 km (klo 10:00-11:00); 

maaliin ennen klo klo 22:00 
- sunnuntaina 10 km ja 21 km, klo 10:00-12.00; maaliin ennen klo 17:00 

Huom! Sinulla on käytettävissäsi koko lähtöaika – portaittainen lähtö vähentää kontakteja ja 
ruuhkia reitillä.  

Lähtö- ja maalialueena on Kauppatori.  

Liikenne- ym. turvallisuus. Lähtö tapahtuu portaittain turvallisuusvälejä noudattaen. 
Turvallisuusvälit tulee pitää mielessä myös muualla reitin varrella. Mikäli tarvitset apua reiteillä, 
ota yhteys järjestäjien edustajiin, hätätilanteessa soita 112. Nauti kävelyn aikana riittävästi 
nestettä (ei alkoholipitoista). Käytä moottoriajo-neuvoliikenteelle tarkoitetuilla teillä tien 
vasenta reunaa. Jalkakäytävillä, pyöräteillä ja suojateillä tulee käyttää oikeaa reunaa tai 
noudattaa liikennemerkkien ohjeita. Ilmoita järjestäjille, mikäli poistut reitiltä tai et tule 
maaliin, ettemme käynnistä turhaan etsintöjä. 

Osallistujan tulee noudattaa THL:n ohjeita (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/
ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-
koronavirus . Tapahtumaan ei saa osallistua, mikäli kärsii kuumeesta tai muista 
hengitystieinfektion oireista. Sairastuneen tulee välittömästi ottaa yhteyttä keskussairaalan 
neuvontaan, puh. 06 213 1001 (tai päivystykseen 06 213 1310).  Tapahtumaan osallistuneen 
tulee ilmoittaa tapahtuman järjestäjälle, mikäli sairastuu covid-19:ään kahden viikon sisällä 
tapahtumasta.  

Jokainen kävelijä osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Tapahtuman kuvamateriaalia 
voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin. Osallistujaa koskevia tietoja ei anneta kolmannelle 
osapuolelle ilman asianomaisen suostumusta.  

Reitit. Tarjolla on hienoja uusia reittiosuuksia, jopa jokaiselle vaasalaiselle löytyy jotakin uutta. 
Perjantaina ja sunnuntaina pääset tutustumaan mm. Tammikartanon puistoon ja Hietalahden 
ystävyyskaupunkipuistoon (10 ja 21 km) sekä Huutoniemen sairaalapuistoon, Aaltopuistoon, 
Alkulaan ja Ämmänmäkeen (21 km). Lauantaina järjestetään samaan aikaan ja samoja reittejä 
käyttäen myös MPK:n Kesäyön marssi. Pääset tutustumaan Bockin panimoalueeseen ja uuteen 
Alskatintien siltaan (10, 22 ja 42 km), Strömsön alueeseen (22 ja 42 km) sekä Bölen ja Karperön 
asuntoalueisiin (42 km).  

Reittien merkkaus. Reitit on merkitty Vaasan Marssin logolla www-osoitteella varustetulla 
muovinauhalla. Lisäksi käytetään kääntymisnuolia sekä erikoismerkkejä eripituisten reittien 
eroamiskohdissa.  
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Huolto. Ota mukaan vettä ja muuta juotavaa ja syötävää. Muutamilta huoltopisteiltä on 
mahdollisuus ostaa vesipullo (1 €). Lättyjä (3 €/kpl) ja kahvia (2 €) myynnissä lauantaina 
Strömsössä – varaa tasaraha, vain käteismaksu! BajaMajat ja WC-tilat on merkitty reittikartalle.  

Ota mukaan käsidesiä ja käytä sitä ennen ja jälkeen BajaMajan/WC:n sekä myös ennen 
lättytarjoilua! 

Osallistujamaksut ovat seuraavat: perjantai ja sunnuntai 10 €/pv, lauantai 15 €. Hinta 2-3 
päivältä on 25 €. Alle 15-vuotiaat osallistuvat tapahtumaan maksutta vanhemman seurassa. 
Osallistujamaksusta osa ohjataan Naisten Pankille. Maksut etukäteen mielellään viimeistään 
31.7. Mikäli maksat vasta 5.8. tai sen jälkeen, ota mukaan kuitti. Tilinumero FI73 1528 3000 
1027 85, käytä viitettä 107 (älä käytä viestiä, lähetä sp-viesti, mikäli maksuun liittyy jotain 
erikoista).  

Osallistumiskortti ja kartta. Saat osallistumiskorttisi lähdössä mikäli muuta ei ole sovittu.  
Kartta on ladattavissa www-sivuiltamme:   
https://vaasanmarssi.fi/wp/wp-content/uploads/vaasanmarssi_2020_mustavalkokartta.pdf     
Voit ladata myös karttasovelluksen kännykkääsi osoitteesta,:   
https://geoinfo.vaasa.fi/sovellukset/vaasanmarssi/ 
QR-koodi sovellukseen käytettävissä lähtöpaikalla. Lähdössä on jaossa myös paperisia karttoja.  

Kontrolli. Varaudu jättämään nimilappusi kontrollipisteeseen, mikäli emme koronatilanteesta 
johtuen voi hoitaa kontrollointia normaalilla tavalla.  

T-paidat. Muutamia Vaasan Marssin t-paitoja on jäljellä, osta omasi edulliseen 10 €:n hintaan. 
Värit: sininen, punainen, valkoinen sekä koko XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL – kaikkia ei enää 
saatavilla. Eri T-paitamallit ovat nähtävillä lähtö/maalialueen teltalla lauantaina 8.8. klo 17-22. 

Diplomi ym. Muistoksi poikkeuksellisesta kävelyvuodesta jaetaan jokaiselle osallistujalle 
'koronadiplomi'.  
Maalissa on mahdollisuus saada IVV-leima ja ostaa IVV-passi. Kolmen päivän kävelijä saa Vaasan 
Marssi mitalin (tai numeron, mikäli on osallistunut aiempina vuosina).  

Päivittäiset kuvat löytyvät Facebook-sivultamme.  

Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta, teemme parhaamme, että tapahtumasta jää 
sinulle mukava muisto. 

Lämpimästi tervetuloa! 

Huom! Seuraa sivujamme, koska poikkeuksellisen tilanteen takia saatamme joutua tekemään 
muutoksia myös viranomaisten toivomuksesta. Linkki tähän tiedotteeseen http://
www.vaasanmarssi.fi/suomi/
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