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FINLINE 2007 -RULLALUISTELUTAPAHTUMA

Rullaluisteluseura Katukiitäjät ry:n kuudettatoista kertaa järjestettävä monipäiväinen FinLine-
rullaluistelutapahtuma luistellaan heinäkuun ensimmäisellä viikolla Kymenlaakson, Päijät-Hämeen,
Keski-Suomen ja Etelä-Savon maisemissa. Luistelureittinä on Vaalimaa–Kotka–Kuusankoski–
Vääksy–Luhanka–Kangasniemi–Mikkeli ja matkaa kertyy yhteensä noin 416 kilometriä.

Kyseessä ei ole kilpailu, vaan retken tavoitteena on esitellä inline-luistelua vapaa-ajanviettomuotona
kaikenikäisille ja -kuntoisille: osallistujat ovat tavallisia, lajiin myönteisesti suhtautuvia rullaluistelun
harrastajia. Tällaiset ei-kilpailulliset matkaluistelutapahtumat ovat kansainvälisestikin harvinaisia.

FinLine-luisteluretki on järjestetty joka kesä Helsingistä Lahteen vuonna 1991 luistellun pilottiretken
jälkeen. Suomalainen FinLine on siten yksi maailman vanhimpia säännöllisesti järjestettäviä
matkarullaluistelutapahtumia. Niinpä matkalle on tänä vuonna lähdössä 27 luistelijaa, kotimaan lisäksi
osallistujia saapuu Hollannista, Venäjältä, Ruotsista, Saksasta, Ranskasta sekä jopa Keniasta ja
rullaluistelun "kotimaasta" Yhdysvalloista.

?  Maanantaina 2.7. osallistujajoukko nousee aamulla Helsingissä linja-autoon suuntanaan
Vaalimaa. Vaalimaan raja-asemalta luistelu alkaa mahdollisen rekkajonon kupeessa kohti
Kotkaa. Luistelumatkaa Virojoen–Haminan museotien kautta kertyy 65 kilometriä

?  Tiistaina 3.7. jätämme Suomenlahden rannikon taaksemme suunnatessamme luistelumme
Anjalan kautta kohti Kuusankoskea. Edessä kilometrejä on 62.

?  Keskiviikkona 4.7. matka jatkuu Kuusankoskelta länteen Urheiluopistostaan tunnetulle
Vierumäelle ja edelleen Vääksyyn. Luistelumatkaa Vääksyyn on 76 kilometriä.

?  Torstaina 5.7. luistelemme halki sananmukaisesti vetten halki Päijänteen kansallispuistossa
olevaa kahdeksankilometristä Pulkkilanharjua pitkin. Tämä Luhankaan päättyvä FinLine
2007:n vaativin etappi on pituudeltaan 94 kilometriä.

?  Perjantaina 6.7. kohteenamme on Suomen kaunein kunta, Kangasniemi. Luistelu Joutsan
kautta kerryttää kokonaismatkaa 66 kilometrillä.

?  Lauantaina 7.7. päätämme matkan 54 kilometrin luistelun jälkeen Mikkeliin. Sunnuntaina
ennen kotimatkan alkua ohjelmassa on perinteinen kaupunkiluistelulenkki Mikkelin alueella.

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.
Liikenneturvallisuuden parantamiseksi luistelemme useassa pienessä ryhmässä, joiden matkavauhti
on noin 15–25 km/h. Huoltoautomme hoitaa luistelijoiden nestehuollon sekä kuljettaa matkatavarat
majapaikasta toiseen. Rankkasateen sattuessa myös luistelijat voivat turvautua huoltoauton kyytiin.

Lisää tietoja tulevasta FinLine-tapahtumasta ja sen pitkästä historiasta löydätte Katukiitäjät ry:n
Internet-sivuilta osoitteesta www.katukiitajat.fi/tiedotus/finline.
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