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15. FINLINE-MATKALUISTELUTAPAHTUMA

Rullaluisteluseura Katukiitäjät ry:n viidestoista FinLine-matkaluistelutapahtuma luistellaan juhlavuoden
kunniaksi Lapin yöttömän yön maisemissa. Luistelureittinä on Nuorgam–Utsjoki–Karigasniemi–
Muotkanruoktu–Inari–Saariselkä ja rullaluisteltavaa matkaa kertyy yhteensä noin 310 kilometriä.

FinLine-luisteluretki on järjestetty joka kesä Helsingistä Lahteen vuonna 1991 suuntautuneen
pilottiretken jälkeen. Suomalainen FinLine on siten yksi maailman vanhimpia säännöllisesti
järjestettäviä matkarullaluistelutapahtumia.

Kyseessä ei ole rullaluistelukilpailu, vaan koko viisitoistakesäisen historiansa ajan retken tarkoituksena
on ollut esitellä inline-luistelua vapaa-ajanviettomuotona kaikenikäisille ja -kuntoisille: osallistujat ovat
tavallisia, lajiin myönteisesti suhtautuvia rullaluistelun harrastajia. Tällainen ei-kilpailullinen
useampipäiväinen luistelutapahtuma on kansainvälisessäkin mittapuussa harvinainen. Niinpä matkalle
on tänä vuonna lähdössä peräti 40 osallistujan joukko, kotimaan lisäksi luistelijoita on mukana
Hollannista, Venäjältä, Ruotsista, Yhdysvalloista sekä Saksasta.

?  Sunnuntaina 9.7. pääjoukko nousee aamulla Helsingissä linja-autoon suuntana Nuorgam.

?  Maanantaina 10.7. FinLine alkaa luistellen Nuorgamista kohti Utsjokea. Osuus ylittää
leveyspiirin 70° ja sen pituus on 45 kilometriä. Innokkaimmat luistelevat mahdollisesti myös
ylimääräisen osuuden Jäämeren rannalta Nuorgamiin (kokonaismatka tällöin 77 km).

?  Tiistaina 11.7. matka jatkuu Utsjoelta Karigasniemen Rovisuvannolle. Reitti kulkee edelleen
jylhässä Tenojokilaaksossa. Edessä kilometrejä on 86.

?  Keskiviikkona 12.7. käännymme Tenolta kohti Muotkanruoktua. Osuus on pituudeltaan 51
kilometriä. Säiden salliessa teemme ylimääräisen lenkin Karigasniemeltä Norjan puolelle.

?  Torstaina 13.7. on vuorossa 56 kilometrin luistelu kohti Inaria. Ohitamme läheltä ns.
konfluenssipisteen N69 E27 (maantieteelliset koordinaatit tasan N 69,00°; E 27,00°).

?  Perjantaina 14.7. päätämme matkan 68 kilometrin luistelun jälkeen Saariselälle,
Kaunispää-tunturin huipulle (438 m merenpinnan yläpuolella). Lauantaina ennen kotimatkan
alkua ohjelmassa on aamupäivän luistelukierros ja/tai kävelyretki Saariselän maisemissa.

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 viiteen–kuuteen ryhmään, joiden matkavauhti on noin 15–
25 km/h. Huoltoauto varmistaa nestetasapainon säilymisen sekä kuljettaa luistelijoiden varusteet
majapaikasta toiseen. Rankkasateen sattuessa myös luistelijat voivat turvautua huoltoauton kyytiin.

Lisää tietoja FinLine-tapahtumasta ja sen 15-kesäisestä historiasta löydätte Katukiitäjät ry:n Internet-
sivuilta osoitteesta www.katukiitajat.fi/tiedotus/finline. Tervetuloa seuraamaan matkamme edistymistä!
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