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FINLINE 2005 -RETKILUISTELU

Rullaluisteluseura Katukiitäjät ry:n neljättätoista kertaa järjestettävä FinLine-retkiluistelutapahtuma
luistellaan tänä kesänä Satakunnan, Pirkanmaan ja Keski-Suomen maisemissa. Luistelureittinä on
Pori–Vammala–Tampere–Ruovesi–Keuruu–Jyväskylä ja matkaa kertyy yhteensä noin 380
kilometriä.

Kyseessä ei ole rullaluistelukilpailu, vaan retken tarkoituksena on mainostaa inline-luistelua vapaa-
ajanviettomuotona kaikenikäisille ja -kuntoisille: osallistujat ovat tavallisia, lajiin myönteisesti
suhtautuvia rullaluistelun harrastajia. FinLine-luisteluretki on järjestetty joka kesä Helsingistä Lahteen
vuonna 1991 suuntautuneen pilottiretken jälkeen.

Kansainvälisestikin harvinaisena "luistelulomana" FinLine houkuttelee mukaan myös ulkomaalaisia:
matkalle on tänä vuonna lähdössä 17 osallistujan joukko, kotimaan lisäksi luistelijoita on tällä kertaa
Hollannista, Venäjältä, Japanista sekä Saksasta.

?  Sunnuntaina 3.7. pääjoukko nousee aamulla Helsingissä linja-autoon suuntana Pori.
Porissa luistellaan 61 kilometrin prologiluistelu Yyterin ja Reposaaren suuntaan.

?  Maanantaina 4.7. varsinainen FinLine alkaa luistellen kohti Vammalaa. Reitti kulkee 11- ja
44-teiden varsia pitkin. Osuuden pituus on 72 kilometriä.

?  Tiistaina 5.7. matka jatkuu Vammalasta 12-tietä pitkin Tampereelle. Edessä kilometrejä on
51. Illalla tutustumme kaupunkiin mahdollisuuksien mukaan luistellen.

?  Keskiviikkona 6.7. jatkamme kohti Ruovettä. Reitti noudattelee 9-, 338- ja 66-teitä ja on
pituudeltaan 76 kilometriä.

?  Torstaina 7.7. on vuorossa luistelu kohti Keuruuta. Matkaa kertyy edelleen 66-, 3481- ja 23-
teitä pitkin 67 kilometriä.

?  Perjantaina 8.7. saavumme 51 kilometrin luistelun jälkeen määränpäähämme Jyväskylään.
Reitti kulkee tietä 23 pitkin. Lauantaina ennen kotimatkan alkua ohjelmassa on aamupäivän
kaupunkiluistelukierros.

Lähtö luisteluetapeille tapahtuu päivittäin noin kello 9–10 ja perillä pyrimme olemaan kello 15–17.
Luistelijat käyttävät maantien vasenta reunaa ja mahdollisuuksien mukaan kevyen liikenteen väyliä.

Jakaudumme turvallisuuden parantamiseksi kolmeen–neljään ryhmään, joiden matkavauhti on noin
15–20 km/h. Huoltoautona toimiva linja-auto varmistaa nestetasapainon säilymisen kovillakin helteillä
sekä kuljettaa luistelijoiden varusteet majapaikasta toiseen. Rankkasateen sattuessa myös luistelijat
voivat turvautua 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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