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FINLINE 2007 – OHJE OSALLISTUJILLE

Tässä vähän tietoa FinLinen majoituksista ja hinnoista. Lisätietoja löydät
internetsivuiltamme. Siellä on esimerkiksi pakkauslista, josta voi olla hyötyä.

Muutokset ovat mahdollisia myös tämän ohjeen lähettämisen jälkeen. Olennaisista
muutoksista tiedotetaan sähköpostitse ja myös Katukiitäjäin ilmoitustaululla Internet-
osoitteessa www.katukiitajat.fi/tiedotus/taulu. Kaikille FinLine-osallistujille on postitettu
ilmoitustaulun käyttöön oikeuttavat tunnukset. Ilmoitustaulun kautta voit myös tiedustella
FinLine-tapahtumaan liittyviä asioita muilta osallistujilta.

Uusin versio tästä ohjekirjeestä löytyy aina FinLinen nettisivuilta osoitteesta
www.katukiitajat.fi/tiedotus/finline.

Osallistujat

1. Chervyakova Elena RUS

2. Eklund Ronald SWE

3. Ericsson Tommy SWE

4. Groen Bart NED

5. Halonen Pekka FIN

6. Häyrynen Ilpo FIN

7. Iivarinen Johanna FIN

8. Joutsenvirta Raija FIN

9. Kariuki Edmond KEN (jälki-ilmoittautunut)

10. Kolgurin Alexey RUS

11. Leskinen Juha FIN

12. Lumme Merja FIN

13. Mäkelä Jouni FIN

14. Mitlenko Elena RUS

15. Nautscher Angelica GER

16. Nikitin Gennady RUS

17. Nikkel Peter NED
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18. Op het Veld Veronique NED

19. Penou Xavier FRA (jälki-ilmoittautunut)

20. Schiffer Dirk GER

21. Sjöblom Bo FIN

22. Tuominen Panu FIN

23. Vähäkangas Mika SWE

24. van der Werf Wout NED

25. Vatka Anne FIN

26. Wagner Sean USA

27. Yegorov Andrei RUS

Jos et löydä nimeäsi listasta, ei jäsen- tai FinLine-maksuasi ei ole kirjattu vastaanotetuksi.
Mikäli olet kuitenkin maksanut em. maksut, ota kiireesti yhteyttä puhelimitse numeroon 050
5151681 asian selvittämiseksi. Muussa tapauksessa sinulle ei ole varattu paikkaa
tapahtumaan.

Jos joudut peruuttamaan osallistumisesi vielä tässä vaiheessa, ilmoitathan siitä meille ennen
lähtöaamua. Näin tiedämme, että et ole tulossa mukaan!

Huoltotiimi
?  Linja-autonkuljettaja, Kirsi Borg

Luistelureitti ja matka-aikataulu

Tapaamme Helsingissä maanantaiaamuna 2.7.2006 klo 8.00 osoitteessa Mariankatu 26. Ole
ajoissa, jotta ehdimme pakata bussin ennen lähtöä. Koska viime hetken peruutuksia voi aina
tulla, emme voi jäädä odottamaan myöhässä paikalle saapuvia.

Mikäli et tule linja-auton kyydissä Helsingistä asti, varmista, että olet ilmoittanut asiasta Anne
Vatkalle, puh. 050 5151681.

Saavumme Vaalimaalle maanantaina puolen päivän jälkeen. Ensimmäiselle luisteluetapille
tarvitsemasi tavarat on syytä pakata erikseen ja ottaa sisälle bussiin / pukea päälle jo
aamulla, niin pääsemme lähtemään luistelemaan mahdollisimman nopeasti perille
saavuttuamme. Vaalimaalle ei ole varattu aikaa esimerkiksi luistimien huoltoon ennen
etappia.



OHJE

29.6.2007 3 (8)

Katukiitäjät ry

http://www.katukiitajat.fi/
info@katukiitajat.fi

c/o Punavuoren Antiikki
Mariankatu 26
00170 Helsinki
Puh. 050 515 1681
Fax. (09) 662 682

Päivä Ohjelma (muutokset mahdollisia)
Ma 2.7. Linja-autokuljetus Helsingistä

Vaalimaalle

Luistelu Vaalimaa (Virolahti) –
Kotka

65 km Virojoen–Haminan museotietä

Ti 3.7. Luistelu Kotka–Kuusankoski 62 km Myllykosken kautta

Ke 4.7. Luistelu Kuusankoski– Vääksy
(Asikkala)

76 km

To 5.7. Luistelu Vääksy (Asikkala) –
Luhanka

94 km Ylitämme Pulkkilanharjun

Pe 6.7. Luistelu Luhanka–Kangasniemi 66 km Joutsan kautta

La 7.7. Luistelu Kangasniemi–Mikkeli 54 km + päätösjuhlat illalla

Su 8.7. Paluumatka alkaa klo 13 + aamuvirkuille
kaupunkiluistelulenkki Mikkelissä

Kokonaisluistelumatka 416 km + lisälenkit

Etappikilometrit ovat suuntaa-antavia matkoja paikkakunnalta toiselle. Niissä ei ole huomioitu
mahdollista majoituksien sijanneista johtuvia poikkeamia.

Luistelupäivinä liikkeelle pyritään lähtemään klo 9–10, jolloin perille saavutaan klo 15–17
mennessä. Tarkka päiväohjelma vaihtelee tilanteen ja sään mukaan, tyypillisen FinLine-
päivän tapahtumat näet sivulta www.katukiitajat.fi/tiedotus/finline/pohjelma.htm.

Paluukuljetus Mikkelistä Helsinkiin lähtee sunnuntaina 8.7. noin kello 13 iltapäivällä. Perillä
Helsingissä ollaan iltaan mennessä.

Luisteluryhmät

Luisteluryhmät muotoutuvat luistelijoiden kesken itsestään. Viisi luistelijaa on ideaali
ryhmäkoko (myös tehokkain). Yli kuuden hengen ryhmissä amatööreillä on vaikeuksia pitää
tasaista vauhtia. Lisäksi iso ryhmä on alamäissä vaarallinen.

Vaalimaalta kaikki ryhmät lähtevät luistelemaan suurin piirtein samaan aikaan pyörätietä
kohti Virojokea (8 km). Virojoella kokoamme luistelijat uudelleen yhteen ja tapaamme
huoltoauton uudelleen. Näin uusilla luistelijoilla on helppo mahdollisuus vaihtaa
hitaampaan/nopeampaan seuraan ennen varsinaisen maantieosuuden alkua.

Päivittäin nopeat luistelijaryhmät odottavat (sään salliessa) sovitussa paikassa hitaampia
ryhmiä ennen määränpäähän saapumista. Näin varmistetaan, että kaikki ryhmät osaavat
perille majoitukseen.
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Huoltoauton toiminta ja palvelut

Matkatavarat pakataan aamuisin linja-autoomme, joka etenee suoraviivaisesti pysähtyen
etapeilla noin 20 km välein, jolloin on mahdollista täyttää oma juomapullo. Autosta löytyy
vettä, valmista urheilujuomaa ja välipalaa/pikkusuolaista. Autosta löytyy myös
ensiapuvälineitä ja joitakin maksullisia varalaakereita ja pyöriä.

Pidetään taas mielessä, että huoltokuskina olo ei ole helppoa ja hänkin jaksaa paremmin,
kun muistamme kiittää häntä nautittuamme huollon antimia.

Turvallisuus
?  Muista, että olet jalankulkija. Ajoradalla vastaantulevat pyöräilijät kohdataan

vasemmalta ja jalankulkijat ohitetaan ajokaistan puolelta. Kevyenliikenteenväylillä
paikkamme on jommassakummassa reunassa.

?  Yksin luisteleminen on etapeilla kielletty.

?  Lähekkäin luisteltaessa etummainen huutaa vaarapaikat ajoradalla (traktori,
polkupyörä/mopo, risteys, kohtaavat raskaat ajoneuvot, kuoppa, kiviä jne.) ja
kevyenliikenteenväylillä (railot, viemärikannet, polkupyörä/mopo, hiekkaa, käpyjä
jne.), jotka muu ryhmä toistaa niin, että kaikki varmasti kuulevat viestin.

?  Tarpeettomat ohitukset ja sivuille poukkoilut on kielletty. Ryhmän vetovuorosta
luovutaan jättäytymällä taakse.

?  Alamäissä letka seuraa "sokeasti" nokkaluistelijaa. Letkassa pidetään edellä olevan
lanteista rennosti kiinni. Kahden letkan yhdistyessä alamäessä taaempi ilmoittaa
tulevasta kosketuksesta ja letkojen jäsenet pehmentävät kosketusta joustamalla
käsillään. Ohittelut alamäissä ehdottomasti kielletty.

?  Mikäli ei ole kokemusta alamäkien laskemisesta "letkassa", tai et halua junaan
mukaan, jättäydy ryhmän viimeiseksi ja jätä reilusti (satoja metrejä) välimatkaa
muihin. Letkasta ei voi jäädä pois kesken laskun!

Majoittuminen

Majoituksiin kirjaudutaan vasta, kun hotellin vastaanotto on saanut huonejakolistan. Huoneet
on jaettu etukäteen mm. siten, että huonekumppanit vaihtuvat mahdollisimman paljon
FinLine-viikon aikana. Mikäli huonejakoon tarvitaan välttämättä muutoksia, niistä sovitaan
paikan päällä järjestäjien kanssa eikä suoraan hotellin vastaanottovirkailijan kanssa.

Alla on majoitukset hintoineen. Kukin maksaa oman osuutensa aina paikan päällä
majapaikan pitäjälle. Maksu tulee hoitaa viimeistään lähtöaamuna, mutta mielellään jo
saapumisiltana, jotta emme ruuhkauta tiskiä aamulla ennen lähtöä.

Aikatauluihin voi tulla muutoksia.
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2.–3.7. KOTKA

Majoitus + sauna + ruokailu + aamiainen, hinta: 40 €
Sauna klo 18–21

Sokos Hotel Seurahuone, Kotka
Osuuskauppa Ympyrä
Keskuskatu 21
48100 Kotka
Puh.: 020 123 4666
Fax.: (05) 350 0450
www.sokoshotels.fi

3.–4.7. KUUSANKOSKI

Majoitus + sauna + ruokailu + aamiainen, hinta: 32 €

Hotelli Sommelo
Pallokentäntie 2
45700 Kuusankoski
Puh.: (05) 740 701
www.sommelo.com

4.–5.7. VÄÄKSY

Majoitus + sauna + ruokailu + aamiainen, hinta: 43,50 €
Allasosasto

Finnish Lake Hotels Oy
HOTELLI TALLUKKA
www.tallukka.fi

5.–6.7.  LUHANKA

Majoitus + sauna + ruokailu + aamiainen, hinta: 40 €
Hiekkatie: 2 km

Marja- ja matkailutila Salvia
Aino ja Immo Mönkölä
Rantakyläntie 225
19910 Tammijärvi
Puh.: (014) 877077
www.salvia.fi
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6.–7.7. KANGASNIEMI

Majoitus + sauna + ruokailu + aamiainen, hinta: 40 €

Lisäksi on uintimahdollisuus Kangasniemen jääuimahallissa, joka on pihassamme.
Vierailuaikananne vesi altaassa on järvivettä kylmempää. Hallissa on myös mahdollista
viettää iltaa mm. makkaranpaiston merkeissä.

Leppäniemen Lomakartano Oy
Telkonlahdentie 103
51200 Kangasniemi
Puh.: (015) 437 711
GSM: 0400 290 765
Fax.: (015) 437 711
www.leppaniemi.tk

7.–8.7. MIKKELI

Majoitus + sauna + aamiainen, hinta: 33 €
Sauna klo 16–21, iso uima-allas

Cumulus Mikkeli
Mikonkatu 9
50100 Mikkeli
Puh.: (015) 20 511
www.cumulus.fi

Hinnat suuntaa-antavia ja voivat vielä muuttua. Mahdollisista peruutuksista /
erityisruokavalioista tulee ilmoittaa viipymättä Annelle, puh. 050 5151681.

Varusteet

Virallinen FinLine 2007 -luistelupaita jaetaan bussimatkan aikana. Seuraavassa muutamia
mahdollisesti tarvitsemiasi varusteita:

?  luistimet

?  kypärä (pakollinen)
?  ranne-, polvi- ja kyynärsuojat

?  vyölaukku pullotaskulla + muovipullo ½ l tms.

?  sukkia (puhdas pari joka päivälle, pese tarvittaessa)
sileä varsi ?  ei hierrä nilkkaa/säärtä
kosteutta siirtävä ?  ei 100% puuvillatennissukka

?  alusasu (puhdas joka päivälle, pese tarvittaessa)
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?  yöasu

?  T-paitoja (Katukiitäjät-seurapaita + 2–3 muuta)

?  shortsit/hame

?  tuulipuku tms. (myös kylmällä/sateisella ilmalla luisteluun sopiva, pyöräilyasut
parhaita)

?  vapaa-ajan asu

?  vapaa-ajan jalkineet

?  illanviettoasu ("juhla-asu")

?  luistinhuoltovälineitä oman aktiivisuuden mukaan (puhdistusaineet, voiteluaineet,
harja, rättejä, luistinavain)

?  varalaakerisetti (ja varapyöräsetti)

?  urheiluteippiä + keinoihoa + Mobilat tms.

?  aurinkovoide

?  henkilökohtaiset hygieniavälineet "meikkipussi"

?  pyyhe + uima-asu

?  omat lääkkeet

?  rahaa tai pankkikortti ja taskurahaa

?  puhelin ? + kamera ?

?  + muut henkilökohtaiset tavarat

?  varustekassi + käsimatkatavaralaukku

Lisää vinkkejä varusteiden pakkaamiseen voi poimia FinLine-konkari Panun
matkatavaralistasta www.katukiitajat.fi/tiedotus/finline/tavarat.htm.

Matkaesitteet

Mikäli kiinnostusta löytyy, kannattaa etukäteen tutustua etappipaikkakuntiin ja tulostella
mukaan karttoja ja vinkkejä nähtävyyksistä. Paikkakuntien nettiosoitteet ovat:
www.virolahti.fi, www.kotka.fi, www.kuusankoski.fi, www.asikkala.fi, www.luhanka.fi,
www.kangasniemi.fi ja www.mikkeli.fi.

Varmista vielä, että vakuutuksesi on kunnossa, kypärä mukana ja hyvää mieltä varastossa.

Tavataan maanantaina 2.7.!
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Terveisin,
Katukiitäjät ry


