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FINLINE 2008 -RULLALUISTELUTAPAHTUMA
Rullaluisteluseura Katukiitäjät ry:n seitsemättätoista kertaa järjestettävä monipäiväinen FinLinerullaluisteluretki luistellaan heinäkuun ensimmäisellä viikolla Pohjanmaan maisemissa. Luistelureittinä
on noin 400-kilometrinen silmukka Vaasa–Ylihärmä–Vimpeli–Alavus–Kurikka–Vaasa.
Kyseessä ei ole rullaluistelukilpailu, vaan retkelle osallistuu tavallisia rullaluistelun harrastajia, joita
yhdistää halu kokeilla omaa luistelukuntoaan muiden samanhenkisten kanssa. Matkalle on tänä
vuonna lähdössä 12 luistelijaa — kotimaan lisäksi osallistujia saapuu Saksasta ja Venäjältä.
FinLine-luisteluretki on järjestetty joka kesä Helsingistä Lahteen vuonna 1991 suuntautuneen
pilottiretken jälkeen. Suomalainen FinLine on siten yksi maailman vanhimpia säännöllisesti
järjestettäviä matkarullaluistelutapahtumia. Vastaavia luisteluretkiä on viime vuosina järjestetty myös
muissa maissa, mutta tällaiset ei-kilpailulliset tapahtumat ovat silti yhä harvinaisia.
?

Maanantaina 30.6. osallistujajoukko nousee aamulla Helsingissä linja-autoon suuntanaan
Vaasa. Maanantai-iltapäivän tavoitteenamme on valmistautua tulevaan urakkaan
luistelemalla Raippaluodon sillalta Vaasan keskustaan tai innokkaimmat jopa edestakaisin.

?

Tiistaina 1.7. aloitamme varsinaisesti 403-kilometrisen rullaluisteluretkemme luistelemalla
Vaasasta Ylihärmään. Edessä kilometrejä on 65.

?

Keskiviikkona 2.7. matka jatkuu Kauhavan kautta ja Lappajärven pohjoispuolitse
Vimpeliin. Luistelumatkaa on 88 kilometriä.

?

Torstaina 3.7. Alavudelle päättyvä etappi on pituudeltaan 89 kilometriä. Pysähdymme
varmaankin muiden nähtävyyksien lisäksi katsomassa myös Tuurin kyläkauppaa.

?

Perjantaina 4.7. kohteenamme on Kurikka. Luistelu Jalasjärven kautta kerryttää
kokonaismatkaa 69 kilometrillä.

?

Lauantaina 5.7. palaamme 92 kilometrin luistelun jälkeen Vaasaan. Sunnuntaina ennen
kotimatkan alkua ohjelmassa on perinteinen kaupunkiluistelulenkki Vaasan alueella.

Lähtö luisteluetapeille tapahtuu päivittäin noin kello 9–10 ja perillä pyrimme olemaan kello 15–17, joten
matkavauhti on noin 15–25 km/h. Huoltoautomme hoitaa luistelijoiden nestehuollon sekä kuljettaa
matkatavarat majapaikasta toiseen. Rankkasateen sattuessa myös luistelijat voivat turvautua
huoltoauton kyytiin.
Luistelijat käyttävät maantien vasenta reunaa ja mahdollisuuksien mukaan kevyen liikenteen väyliä.
Turvallisuuden parantamiseksi etenemme useassa pienessä ryhmässä. Toivomme tietenkin
autoilijoiden ottavan kevyen liikenteen huomioon teillä liikkuessaan.
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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