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FINLINE 2004 -RETKILUISTELU

Rullaluisteluseura Katukiitäjät ry:n jo kolmattatoista kertaa järjestettävä FinLine-retkiluistelutapahtuma
luistellaan tänä kesänä Kainuun, Pohjois-Karjalan ja -Savon maisemissa. Tapahtuma kulkee reittiä
Kajaani–Sotkamo–Kuhmo–Nurmes–Nilsiä–Kuopio. Matkaa kertyy yhteensä noin 310 kilometriä.

Kyseessä ei ole kilpailutapahtuma, vaan retken tarkoituksena on esitellä inline-luistelun sopivuutta
kaikenikäisille ja -kuntoisille. Osallistujat ovat tavallisia, lajiin myönteisesti suhtautuvia harrastajia.
FinLinen juuret ovat vuonna 1991 järjestetyssä rullaluisteluretkessä Helsingistä Lahteen. Tämän
jälkeen tapahtuma on järjestetty useampipäiväisenä joka kesä eri puolilla Suomea.

Kansainvälisestikin ainutlaatuisena tapahtumana FinLine houkuttelee mukaan myös ulkomaalaisia
osallistujia. Matkalle on tänä vuonna lähdössä 26 luistelijan joukkue, kotimaan lisäksi Hollannista,
Japanista sekä Venäjältä.

Sunnuntaina 4.7. ryhmä nousee aamulla Helsingissä linja-autoon suuntana Kajaani. Kajaanissa
tutustaan kaupunkiin iltaluistelun merkeissä.

Maanantaina 5.7. matka alkaa luistellen kohti Sotkamoa. Reitti kulkee 6-tien vartta pitkin ja etapilla on
mahdollisuus kiivetä Vuokatinvaaralle. Osuuden pituus on 41 kilometriä.

Tiistaina 6.7. matka jatkuu Sotkamosta pitkin 76-tietä Kuhmoon. Kilometrejä edessä 58.

Keskiviikkona 7.7. jatketaan kohti Nurmesta. 75-tietä noudattelevan reitin pituus on 76 kilometriä.

Torstaina 8.7. on vuorossa luistelu kohti Nilsiää. Matkaa kertyy edelleen 75-tietä pitkin 77 kilometriä.

Perjantaina 9.7. saavumme 55 kilometrin luistelun jälkeen määränpäähämme Kuopioon. Reitti kulkee
teitä 75 ja 559 (vanha 5-tie) pitkin. Perillä tutustunemme mm. Kuopion viinijuhliin. Lauantaina ennen
kotimatkan alkua ohjelmassa on aamupäivän kaupunkiluistelukierros.

Lähtö luisteluetapeille tapahtuu päivittäin noin kello 9–10 ja perillä pyrimme olemaan kello 16–18.
Luistelijat käyttävät ajoradan vasenta reunaa ja mahdollisuuksien mukaan kevyen liikenteen väyliä.
Jakaudumme turvallisuuden parantamiseksi neljään–viiteen pienempään ryhmään, joista riippuen
matkavauhti on noin 15–20 km/h. Huoltoautona toimiva linja-auto varmistaa nestetasapainon
säilymisen kovillakin helteillä sekä kuljettaa luistelijoiden varusteet majapaikasta toiseen.
Rankkasateella luistelijat joutuvat turvautumaan huoltoauton kyytiin.

Lisää tietoa FinLine-tapahtumasta löydätte Katukiitäjät ry:n Internet-sivuilta osoitteesta
www.katukiitajat.fi/tiedotus/finline. Tervetuloa seuraamaan matkamme edistymistä!
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