
Kuutostien liikuntatapahtuma  

 

Sunnuntaina 9.7.2017 

Tapahtumapaikka  

Jurvalan ohitustien läntinen liittymä (noin 8 km Taavetista Lappeenrannan suuntaan), navigaattoriin 

osoitteeksi Kuutostie 650, 54510 Luumäki, katso sijainti Karttapaikka-palvelun kautta klikkaamalla tästä. 

 
 

Opastus ja pysäköinti 

Opastus tapahtumapaikalle nykyiseltä Kuutostieltä tapahtumapaikan kohdalta. Pysäköinti tapahtuu uudelle 

nelikaistaiselle asfalttitielle liikenteenohjaajien opastuksella. Pysäköinti nykyisen Kuutostien ja 

tapahtumakeskuksen välittömässä läheisyydessä. Saapuminen jalkaisin ja liikuntavälineillä Kuutostien 

kevyen liikenteen väylää pitkin (katso kuva alla)! Tapahtumareitti ei ole käytössä ennen yhteislähtöjä. 

Noudata varovaisuutta liikenteessä sekä saapuessa että lähtiessä! 

 

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=6756120.234736951&e=538148.7495586727&title=Tapahtumapaikka&desc=Kuutostien%20liikuntatapahtuman%2C%20TaaLa-kierroksen%20tapahtumakeskus.&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D


Aikataulu 

Klo 10.00 tapahtumakeskus on avoinna 

Klo 11.00 jalkaisin liikkuvien osallistujien yhteislähtö 

Klo 11.30 liikuntavälineillä kulkevien yhteislähtö 

Klo 13.00 maastopolkupyörän arvonta 

Klo 14.00 tapahtumakeskus sulkeutuu ja liikkuminen tapahtumareitillä kielletty (työmaa-alue) 

 

Osallistuminen 

Tapahtuma on kaikille avoin! Kyseessä ei ole kilpailu, vaan iloinen liikuntatapahtuma. Mikään ei silti estä 

oman suorituksen kellottamista tai kilpailua esimerkiksi kavereiden kesken. 

EI OSALLISUMISMAKSUA! 

 

Lähtö ja maali 

Lähtö ja maali sijaitsevat tapahtumakeskuksessa. Ennen lähtöä osallistujat kirjaavat oman nimen ja 

puhelinnumeron arpalipukkeeseen. Arpalipuke pudotetaan taitettuna arvontasankoon. Samassa 

yhteydessä osallistujat voivat kirjata nimensä myös tapahtuman vieraskirjaan. 

Kuuntele lähtöohjeita, joita annetaan kuulutuksen kautta. Osallistujat asettuvat lähtöviivan taakse 

muutamia minuutteja ennen lähtöhetkeä. Liikkeelle lähdetään järjestäjien antamasta lähtömerkistä. 

Noudata varovaisuutta lähtöhetkellä, jotta joukon lähtiessä matkaan vältytään haavereilta! 

Saavu paikalle hyvissä ajoin ennen lähtöä, jotta myöhästymisiltä vältytään. 

 

Liikkuminen suorituksen aikana 

Lähde tutustumaan uuteen tieosuuteen kävellen, juosten, pyörällä, rullaluistimilla tai -suksilla jne. 

Liikkumistavalla ei ole väliä, kunhan matka taittuu lihasvoimalla. Jokainen osallistuja voi valita itselle 

sopivimman matkan ja halutessa kierroksia uudella asfalttitiellä voi tehdä useampia. 

Käytössä oleva tapahtumareitti on pituudeltaan kahdeksan kilometriä yhteen suuntaan. Etäisyys 

tapahtumapaikalle on merkitty matkan varrelle kilometritauluihin (yhden kilometrin välein). Nelikaistatien 

keskikaide on auki noin kilometrin välein, mutta kaideaukot eivät välttämättä osu tarkalleen matkatauluihin 

merkittyjen tasakilometrien kohdalle. Keskikaiteen voi myös ylittää haluamastaan kohdasta. 

Noudata varovaisuutta kääntöpaikoilla huomioimalla muut liikkujat sekä kaiderakenteet! 

Reittikartta nähtävillä viimeisellä sivulla sekä Luumäen Rastin netti- ja Facebook-sivuilla. 

 

 

 



Tapahtumakeskuksen palvelut 

Tapahtumakeskuksessa palvelevat kahvio ja grilli. WC-vaunu on tapahtumakeskuksen läheisyydessä. 

Maksutapana ainoastaan käteinen! 

 

Arvontapalkinto 

Osallistujien kesken arvotaan maastopolkupyörä (arvo n. 500 €)! 

 

 

 

JOKAINEN OSALLISTUJA LIIKKUU TAPAHTUMASSA  

OMALLA VASTUULLA!!! 

 

Lisätietoja ja tunnelmia tapahtumasta: 

www.luura.net, 

Luumäen Rastin Facebook ja Instagram 

 

 

Facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/313347552424398/ 

 

Liikunnallisin terveisin, 

Luumäen Rasti ry 

Giant ATX 2 maastopyörä  

- Runko ALUXX-tason alumiini 
- Haarukka SR Suntour XCT 

27,5" 100 jousto 
- Voimansiirto Shimano 

Tourney 21 vaihdetta 
- Tetktro, mekaaniset levyjarrut 

160mm jarrulevyllä 
- Renkaat 27,5" 

http://www.luura.net/
https://www.facebook.com/events/313347552424398/


 

 


