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FINLINE 2008 – OHJE OSALLISTUJILLE

Tässä vähän tietoa FinLinen ohjelmasta. 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 maksaneille FinLine-osallistujille pitäisi
olla toimitettu ilmoitustaulun käyttöön oikeuttavat tunnukset. Ilmoitustaulun kautta voit
tiedustella FinLine-tapahtumaan liittyviä asioita muilta osallistujilta.

Uusin versio tästä ohjekirjeestä löytyy aina FinLinen nettisivuilta osoitteesta
www.katukiitajat.fi/tiedotus/finline. Koska sähköposti on osoittautunut epäluotettavaksi
tavaksi tavoittaa osallistujat, tarkistathan oma-aloitteisesti em. osoitteen vielä ennen lähtöäsi
tähän ohjeeseen tulleiden muutosten varalta.

Osallistujat

1. Bakharev Igor RUS

2. Chervyakova Elena RUS

3. Halonen Pekka FIN

4. Joutsenvirta Raija FIN

5. Kastemaa Herbie FIN

6. Kuosmanen Pentti FIN

7. Lumme Merja FIN

8. Mäkelä Jouni FIN

9. Osipov Igor RUS

10. Schiffer Dirk GER

11. Sjöholm Bo FIN

12. Tuominen Panu FIN

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

Huoltotiimi
?  Autonkuljettaja, Bordi Ari
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Luistelureitti ja matka-aikataulu

Tapaamme Helsingissä maanantaiaamuna 30.6.2008 klo 8.00 Paavon Nurmen patsaalla
(Mäntymäentie; N 60º 11' 3.49", E 24º 55' 36.56"). Paikalle pääset mm. millä tahansa
Kiasman edestä kulkevalla raitiovaunulla; jää pois Oopperan pysäkillä. Ole ajoissa, jotta
ehdimme pakata bussin ennen lähtöä.

Mikäli et tule linja-auton kyydissä Helsingistä asti, varmista, että olet ilmoittanut asiasta
Raijalle, puh. 050 5200171.

Saavumme Vaasaan maanantaina iltapäivällä. Maanantain tarvitsemasi tavarat on syytä
pakata erikseen ja ottaa sisälle bussiin / pukea päälle jo aamulla, niin pääsemme lähtemään
luistelemaan mahdollisimman nopeasti perille saavuttuamme. Vaasaan ei ole varattu aikaa
esimerkiksi luistimien huoltoon ennen prologiluistelulenkkiä.

Hotelliin kirjaudutaan ja matkatavarat siirretään autosta huoneisiin vasta päivän luistelulenkin
päätteeksi.

Päivä Ohjelma (muutokset mahdollisia)
Ma 30.6. Bussimatka Helsinki–Vaasa

Prologiluistelu
Vaasa/Raippaluoto

…  km

Prologi-reitti suunnitellaan kelin
mukaan. Tavoitteena luistelu
Suomen pisimmän sillan ylitse

Ti 1.7. Luistelu Vaasa–Ylihärmä 65 km

Ke 2.7. Luistelu Ylihärmä–Vimpeli 88 km

To 3.7. Luistelu Vimpeli–Alavus 89 km + tutustuminen Suomen
suurimpaan kyläkauppaan

Pe 4.7. Luistelu Alavus–Kurikka 69 km

La 5.7. Luistelu Kurikka–Vaasa 92 km + päätösillallinen illalla

Su 6.7. Paluumatka Helsinkiin alkaa
klo 13

+ aamulla kaupunkiluistelu
Vaasassa alkaen klo 9

Kokonaisluistelumatka 403 km + prologi + lisälenkit

Etappikilometrit ovat suuntaa-antavia. Tällä kertaa niissä on jossain määrin huomioitu
majoitusten mahdollinen sijainti kuntakeskuksen ulkopuolella!

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 Vaasasta Helsinkiin lähtee sunnuntaina 6.7. noin kello 13 iltapäivällä. Perillä
Helsingissä ollaan iltaan mennessä.
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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.

Maanantain prologiluistelun aikana voi tutustua luistelijoihin ja etsiä itselleen mieluisimman
luisteluryhmän.

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

Huoltoauton toiminta ja palvelut

Matkatavarat pakataan aamuisin linja-autoomme, joka etenee suoraviivaisesti pysähtyen
etapeilla noin 20 km välein, jolloin on mahdollista täyttää oma juomapullo.

Vaikka huoltokuskimme olisikin ammattiautoilija, ei varmasti ole kaikkein suosituin tapa
viettää kesäviikko autossa istuen. Muistakaamme siis pitää kuski tyytyväisenä, vaikka keli
olisi tuulinen ja sateinen. Hyvä kuski on arvokasta pääomaa tulevillekin retkille.

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!
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Majoittuminen

Majoituksiin kirjaudutaan vasta, kun hotellin vastaanotto on saanut huonejakolistan. Mikäli
huonejakoon tarvitaan välttämättä muutoksia, niistä sovitaan paikan päällä järjestäjien
kanssa eikä suoraan hotellin vastaanottovirkailijan kanssa.

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.

Huom.! Osassa majoituksista liinavaatteet eivät sisälly perushintaan tai
liinavaatteita ei ole ollenkaan saatavana. Varaudu tähän ottamalla mukaan
omat liinavaatteet tai makuupussi. Vaihtoehtoisesti voit maanantai-iltana
Vaasassa ostaa esim. kertakäyttöiset liinavaatteet. Muista huolehtia asia
kuntoon viimeistään maanantaina.

Ruokailu maksetaan paikasta riippuen ruokailun yhteydessä tai majoituksen kanssa
yhdessä.

30.6.–1.7. VAASA

Sokos Hotel Vaakuna
www.sokoshotels.fi

Illallinen ravintolan listalta

1.–2.7. YLIHÄRMÄ

Loma-Kesra
www.netikka.net/loma-kesra

2.–3.7. VIMPELI

Lakeaharju, Räsäsen lomamökit
lomapaikka.lakeaharju.com

3.–4.7.  ALAVUS

Ouran loma
www.ouranloma.fi
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4.–5.7. KURIKKA

Pitkä-Jussin majatalo
www.hotellipitkajussi.fi

Illallinen ravintolan listalta

5.–6.7. VAASA

Sokos Hotel Vaakuna
www.sokoshotels.fi

Illallinen ravintolan listalta

Tiedot suuntaa-antavia ja voivat vielä muuttua. Mahdollisista peruutuksista /
erityisruokavalioista tulee ilmoittaa viipymättä Raijalle, puh. 050 5200171.

Varusteet

Virallinen FinLine 2008 -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)

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

?  varalaakerisetti (ja varapyöräsetti)

?  urheiluteippiä + keinoihoa + Mobilat tms.

?  aurinkovoide

?  henkilökohtaiset hygieniavälineet "meikkipussi"

?  pyyhe + uima-asu (nämä kannattaa pitää luistelupäivien aikana helposti saatavilla
auton matkustamossa!)

?  omat lääkkeet

?  rahaa tai pankkikortti ja taskurahaa

?  puhelin? + kamera?

?  + muut henkilökohtaiset tavarat

?  varustekassi + käsimatkatavaralaukku

Mikäli sinulla sopivia sisä- tai ulkopelivälineitä, ota niitä ihmeessä mukaan! Sään mukaan
voimme kaivata yhteistä tekemistä, varsinkin, jos majoitus ei ole aivan kylän keskustassa.

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.vaasa.fi,
www.yliharma.fi, www.vimpeli.fi, www.alavus.fi ja www.kurikka.fi.

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

Tavataan maanantaina 30.6.!

Terveisin,
FinLine-tiimi


