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Graceloppet tarjoaa lenkkeilyä saaristomaisemissa 12. kannella 
 
Suomessa järjestetään pian ensimmäistä kertaa juoksutapahtuma risteilyaluksen 
kannella. Graceloppet-juoksu toteutetaan Viking Linen Turusta Tukholmaan 
liikennöivällä Viking Gracella sunnuntaina 18. toukokuuta. Tapahtumaan 
osallistuvat pääsevät juoksemaan laivan kannella samalla, kun alus lipuu halki 
keväisen Turun saariston.  
 
- Graceloppetissa ei tavoitella huippuaikoja tai juosta kilpaa, vaan tarkoitus on nauttia 
ikimuistoisesta ja ainutlaatuisesta kokemuksesta, kertoo projektijohtaja Kari Ahonen Event 
Consulting Turku Oy:stä. 
 
Yritys, joka tunnetaan myös muun muassa Paavo Nurmi Marathonin ja Ruissalojuoksujen 
järjestäjänä, vastaa Graceloppetin käytännön järjestelyistä. Tapahtumaan voi osallistua 
enintään 100 juoksijaa. 
 
- Juoksu starttaa, kun laiva lähtee Turun satamasta kohti Tukholmaa. Tunnin mittaisen 
juoksun aikana osallistujat kiertävät Gracen 12. kannelle merkittyä rataa keulasta 
peräkannelle ja toista reunaa takaisin. Juoksijat lähetetään matkaan kahdessa erässä 
auringonlaskun aikaan. Juoksun kruunaa after run -tapahtuma Gracen Vogue-klubilla, 
Ahonen kertoo. 
 
Jokainen juoksuun osallistuva palkitaan diplomilla, valokuvalla ja juoksupaidalla. Laivan 
kannella juokseminen on paitsi unohtumaton myös täysin turvallinen kokemus. Kyse ei 
kuitenkaan ole juoksukilpailusta vaan elämyksestä. Järjestäjien antamia turvallisuus- ja 
muita ohjeita tulee noudattaa.  
 
- Viking Gracen henkilökunta oli helppo innostaa mukaan järjestämään tätä uutta 
tapahtumaa. Tarkoitus on, että siitä tulisi jokavuotinen perinne ja kesän juoksukauden 
avaus, Kari Ahonen sanoo. 
 
Graceloppet on osa Juoksuaika-tapahtumaa, johon kuuluvat jo huhtikuussa kisattu Masku 
Maraton, Paavo Nurmi Marathon kesäkuun lopussa ja Ruissalojuoksut ja Tampereen 
Puolimaraton syyskuussa. 
 
Graceloppet on myös osa Viking Gracella 3.5.-1.6.2014 järjestettäviä Beauty & Wellness-
teemaviikkoja. Teemaviikkojen aikana laiva on lastattu hemmottelulla ja hyvällä ololla. 
Viikkojen aikana lanseerataan uusi raw food -menu ja laivan Vogue-klubilla pääsee 
harrastamaan esimerkiksi zumbaa ja Senshi Dota eli meditatiivista liikuntaa. Graceloppet-
risteilyllä esiintyvät myös hyvinvoinnin guru Raakel Lignell ja hänen tanssiparinsa Jani 
Rasimus Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmasta. 
 



Viking Grace on Viking Linen uusin, vuonna 2012 Turussa rakennettu risteilyalus. Alus on 
liikennöinyt reitillä tammikuusta 2013 asti. 
 
Lisätietoa: 
 
Christa Grönlund, tiedotuspäällikkö, Oy Viking Line Ab, Marketing Communications, 
christa.gronlund@vikingline.com, puh. +358 9 123 5242 
 
Kari Ahonen, projektipäällikkö, Event Consulting Turku Oy, 
kari.ahonen@paavonurmisports.com, puh. + 358 (0)44-5678256 
 

 
 

mailto:christa.gronlund@vikingline.com
mailto:kari.ahonen@paavonurmisports.com

