
Vaasan Marssi 2022, Tiedote 10.8.2022 

Huom! Ks. myös varsinaisilla www-sivuilla olevat tiedot. Tässä liitteessä yhteenveto 
ja tarkennuksia.  

Kolmepäiväinen Vaasan Marssi järjestetään tänä vuonna 26. kerran, kansainvälisenä IML-
tapahtumana 23. kerran.  

Avajaiset järjestetään torstai-iltana 11.8.2022 klo 18-18:30 Rewellissä (ostoskeskus 
Kauppatorin vieressä). 
Lähtöalueena on Kauppatori.  
Maalialueena on Hietalahden Villa (1,7 km Kauppatorilta).  Maalialueella järjestetään 
loppujuhlallisuudet sunnuntaina alkaen klo 15.  Maalialueella on myös ensiapupiste.  

Reitit ja lähtöajat sekä maaliin tuloajat:  

Perjantai:  
Bussi saaristoretkelle klo 8:00 kaupungintalon edestä (Senaatinkatu 1), reitit 10 km ja 
20 km. Ks. erillinen saaristoretkeä koskeva ohje www-sivuiltamme. 
10 ja 21 km (kaupunkireitit) klo 12:00-13:00 Kauppatorilta. Maaliin viimeistään klo 
18:00. 

Lauantai:  
42 ja 25 km: Bussikuljetukset 42 km:n lähtöön klo 7:00 (ja 10:00) ja 25 km:n lähtöön klo 
10 (ja klo 15) Kauppatorin lähtöpaikan läheltä (City Marketin kulma, Kauppapuistikko).  
10 ja 23 km: klo 9:30-10:00 Kauppatorilta. 
Maaliin viimeistään klo 18:00. Huom! Myöhemmät kuljetukset ovat lähinnä Kesäyön 
marssin osallistujille mutta mahdollisia myös Vaasan Marssin osallistujille – maaliin 
viimeistään klo 22:00. 

Sunnuntai:  
41 km ja 25 km klo 7:00-8:00 sekä 10 ja 20 km klo 8:00-10.00 kauppatorilta. Maaliin 
viimeistään klo 18:00.  

Liikenne- ym. turvallisuus. Mikäli tarvitset apua reiteillä, ota yhteys järjestäjien 
edustajiin tai tarvittaessa soita 112.  Nauti kävelyn aikana riittävästi nestettä (ei 
alkoholipitoista).  Käytä moottoriajo-neuvoliikenteelle tarkoitetuilla teillä tien vasenta 
reunaa. Jalkakäytävillä, pyöräteillä ja suojateillä on käytettävä tien reunaa 
(mieluummin oikeaa reunaa) tai on noudatettava liikennemerkkien ohjeita.  

Tarkista maahantulomääräykset linkistä: 
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset/
matkustusrajoitukset 

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, jokaiselle vaasalaisellekin löytyy jotakin 
uutta. Perjantain ja lauantain kaupunkireiteillä tutustutaan uuteen kävelysiltaan ja 
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Bock’in panimoalueeseen.  Perjantaina pääset tutustumaan pidemmällä reitillä myös 
Koskisuon asuntoalueeseen, Sepänkylään ja Ämmänmäkeen, joka on suosittu hiihtoalue 
talvella.  Lauantain reiteillä on mahdollisuus tutustua Strömsön alueeseen (23, 25 ja 42 
km) sekä kulkea Suomen pisintä siltaa pitkin ainutlaatuisessa saaristossa (25 ja 42 km).  
Sunnuntaina reitit kulkevat mm. Tammikartanon puiston ja merenrantapuiston kautta 
(kaikki reitit).  Pitemmät reitit kulkevat mm. Sepänkylän ja Pilvilammen sekä Vanhan 
Vaasan kautta (paloi 1852) ja tutustut myös Alkulan alueeseen (20, 25 ja 41 km).  
Lauantaina järjestetään samaan aikaan ja samoja reittejä (25 ja 42 km, bussikuljetus) 
käyttäen myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Kesäyön marssi. 

Reittien merkkaus. Reitit on merkitty Vaasan Marssin logolla www-osoitteella 
varustetulla muovinauhalla ja lisäksi reittien eroamis- ja yhdistymiskohdissa 
kangasviireillä (eripituinen reitti >erivärinen viiri: 41-42 km = sininen, 25 km = 
keltainen, 20-23 km = valkoinen, 10 km = punainen). Lisäksi käytetään kääntymisnuolia 
sekä erikoismerkkejä eripituisten reittien eroamiskohdissa.  

Huolto. Ota mukaan vettä ja muuta juotavaa ja syötävää.  Muutamilla paikoilla on 
mahdollisuus ostaa vesipulloja. Lättyjä ja kahvia yms. on myynnissä lauantaina 
Strömsössä (23, 25 ja 42 km) sekä sunnuntaina Alkulassa (20, 25 ja 41 km) riippuen 
osallistujamääristä. Reittien varsilla on muitakin ostomahdollisuuksia – ota muutamia 
kolikoita mukaan!  BajaMajat ja WC-tilat on merkitty reittikartalle. 

Osallistujamaksut, ks. www-sivu ’Ilmoittautuminen’.  Maksut mielellään etukäteen ja 
viimeistään 7.8. Mikäli maksat 10.8. tai sen jälkeen, ota mukaan kuitti.  Tilinumero FI73 
1528 3000 1027 85, käytä viitettä 1070 (älä käytä viestiä, lähetä sp-viesti, mikäli 
maksuun liittyy jotain erikoista). Osallistujamaksusta osa ohjataan Naisten Pankille. 

Osallistumiskortti ja kartta. Saat osallistumiskorttisi ja karttasi Kauppatorilta torstaina 
11.8. klo 10-22 (tai lähdössä ennen kävelyä).  Linkki mobiilisovellukseen alla – lataa 
sovellus kännykkääsi.  Sovelluksen avulla saat tietoa reitistä ja näet, missä kohtaa reittiä 
olet menossa. Sovelluksen kautta näet myös tietoa huollosta, nähtävyyksistä yms. 
Sovellus kuluttaa akkua, joten ota vara-akku mukaan. 

Linkki sovellukseen: https://geoinfo.vaasa.fi/sovellukset/vaasanmarssi/ 

T-paidat. Osallistujilla on mahdollista hankkia Vaasan Marssi T-paita.  Eri T-paitamallit 
ovat nähtävillä lähtö- ja/tai maalialueella. Värit: sininen, punainen ja  valkoinen sekä 
koot:  XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.  

Mitalit ja diplomit yms.  Jokainen osallistuja saa kävelydiplomin.  Maalissa on 
mahdollisuus saada IVV-leima sekä ostaa IVV-passi. Sunnuntaina jaetaan maalialueella 
kolmen päivän kävelijöille Vaasan Marssi mitali tai numero.  IML-leima, -mitalit yms. – 
tarkista säännöt www-sivuiltamme.  Tapahtuman loppujuhla järjestetään Hietalahden 
Villalla sunnuntaina 14.8. alkaen klo 15. Loppujuhlassa jaetaan erikoismitaleja ja 
diplomeja.   

Teemme parhaamme, että tapahtumasta jäisi teille mieluisa muisto.  Nauttikaa 
lomastanne ja myös Taiteden yöstä torstai-iltana. Lämpimästi tervetuloa!

https://geoinfo.vaasa.fi/sovellukset/vaasanmarssi/

