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Suomi 100 -rullaluisteluviikko 9.-15.7.2017 

Suomen vanhin rullaluisteluseura Katukiitäjät ry. kutsuu kaikki suomalaiset 

mukaan Suomi 100 -rullaluisteluviikkoon 9.-15.7.2017. Suomen täyttäessä 

100 vuotta järjestäytynyt inline-rullaluistelu Suomessa täyttää samalla 25 

vuotta. Me suomalaiset olemme kesäisin rullaluistelleet niin kaupungeissa 

kuin maaseudulla jo neljänneksen itsenäisyytemme ajasta. 

 

Rullaluistelun juhlaviikkoon voi osallistua luistelemalla viikon aikana 100 kilometriä 

itsenäisen Suomen kunniaksi. Juhlakilometrit voi luistella yksin tai yhdessä, yhdellä 

kerralla tai useampana päivänä, omatoimisesti tai rullaluistelutapahtumassa, kilpaillen tai 

huvin vuoksi – miten vain!  

 

Suomessa on kymmeniä tuhansia rullaluistimia unohdettuna varastoihin. Nyt meillä on 

syy kaivaa ne jälleen esille, nauttia suomalaisista maisemista ja kenties rakastua 

rullaluisteluun uudelleen seuraavaksi 25:ksi tai ehkäpä jopa sadaksi vuodeksi. 

 

Suomi 100 -rullaluisteluviikon Facebook-tapahtumasivulla voi ilmoittaa osallistumisesta 

tempaukseen, kannustaa muita mukaan ja halutessaan raportoida luistellut kilometrit. 

 

Juhlavuoden Yhdessä-teeman lisäksi Suomi 100 -rullaluisteluviikko korostaa fyysisen 

liikkumisen roolia liikennejärjestelmässä: rullaluistelu voi olla yksi osa toimivaa 

matkaketjua, joka tukee hallitusohjelman tavoitteisiin sisältyvää kokonaisvaltaista 

liikennejärjestelmäajattelua. Sen ohella rullaluistelu on monen ikäisille sopiva 

nivelystävällinen liikuntamuoto, jolla on positiivisia terveydellisiä vaikutuksia. 

 

Rullaluisteluviikko järjestetään kesäiseen loma-aikaan, jotta mahdollisimman monella 

olisi mahdollisuus osallistua kilometrien kerryttämiseen. 

 

Samaan aikaan Katukiitäjät ry. järjestää myös kansainvälisesti tunnetun, vuotuisen 

FinLine-rullaluistelutapahtuman Etelä-Suomessa. Tapahtumassa 32 rullaluistelijaa eri 

puolilta maailmaa luistelee mainitut 100 kilometriä, monet heistä liki tämän määrän 

lähes viikon jokaisena päivä. FinLine-tapahtuma kansainvälisine vieraineen kannustaa 

osaltaan suomalaisia rullaluistelun harrastajia osallistumaan rullaluistelun juhlaviikkoon. 
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Suomi 100 -rullaluisteluviikko on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 

virallista ohjelmaa vuonna 2017. 

 

Katukiitäjät ry. on perustettu vuonna 1992 edistämään inline-rullaluisteluharrastusta 

Suomessa. Alusta alkaen olemme keskittyneet kilpaurheilun sijaan rullaluisteluun 

harrastemuotona ja laajentaneet lajin harrastajapohjaa aktiiviharrastajista suureen 

yleisöön. Yhdistyksen jäsenmäärä on 25 vuoden aikana vaihdellut rullaluistelun yleisen 

suosion mukana muutamasta kymmenestä muutamiin satoihin jäseniin; välillisesti 

toiminnassa on ollut mukana rullaluistelukouluihin ja -tapahtumiin osallistuneina 

yhteensä tuhansia suomalaisia. Tämän lisäksi tuomalla nykyaikaista rullaluistelua esille 

tiedotusvälineissä varsinkin lajin alkuvuosina olemme houkutelleet kymmeniätuhansia 

suomalaisia terveellisen ja innostavan liikuntamuodon pariin. 

 

 

 

Yhteydenotot ja lisätiedot: 

Petri Jarre, puheenjohtaja, Katukiitäjät ry. 

puh. 050 486 7284, petri.jarre@iki.fi 

Panu Tuominen, Suomi 100 -rullaluisteluviikkohanke, Katukiitäjät ry. 

puh. 050 308 0223, pat@iki.fi 


