Rullaluistelutapahtumia
Sunnuntailuistelu
Rollers&Coquillages rullaluisteluseura järjestää joka sunnuntai-iltapäivä yhtä maailman
suurimmista rullaluistelutapahtumista (säännöllisesti yli 10 000 osallistujaa). Usean
tunnin mittainen kaikille sopiva reitti tarjoaa mahdollisuuden tutustua Pariisin eri osiin.
Jokainen vähänkin rullaluistelua osaava, myös seuraan kuulumaton, on tervetullut mukaan.
Joka viikko vaihtuva reitti toimitetaan etukäteen poliisille hyväksyttäväksi. Poliisi
myöntää
luvan
liikenteen
katkaisemiseen
luistelureitillä,
sekä
osallistuu
turvajärjestelyihin lähettämällä mukaan rullaluistimilla liikkuvia poliiseja (ainoita
maailmassa) sekä ambulansseja.

Jäsenluistelut
Kerran
kuussa
järjestetään
seuran
jäsenille
tarkoitettu
luistelu.
Nämä
pienryhmätapahtumat viedään usein Pariisin ulkopuolelle. Niillä haetaan ensimmäisten
« rullaluistelujengitapahtumien » tunnelmaa.
Nämä tapahtumat tarjoavat miellyttävän tavan tutustua uusiin rullaluisteluseutuihin
muiden seuran jäsenten seurassa ja niiden huippukohta on piknik tai luonas sisätiloissa
(talvella).

Viikonlopputapahtumat seuran jäsenille
Joka vuosi usein talven selän taituttua järjestetään muutamia viikonlopputapahtumia.
Ohjelmassa on rullaluistelua, rentoutumista ja uusiin paikkakuntiin tutustumista.

Rollers & Coquillages
Sous les pavés, la plage !
Luistelijat ja kotilot
Katukivien alla on uimaranta !
Yhteystiedot :
Postiosoite:

Rollers & Coquillages
23-25 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris - PARIS
Puh. (vastaaja) : 01 44 54 94 42
Email :infos@rollers-coquillages.org
http://www.rollers-coquillages.org

Tule mukaan joka sunnuntai
14 :00 Bastille:n aukiolle !

Historiaa
Vuonna 1996 pieni ryhmä rullaluistelijoita aloitti tapaamaan joka sunnuntai kello 15 :00
Marais-kaupunginosassa Pariisin kaduilla luistelun merkeissä. Tapaamisten rentoilmapiiri
sekä halu rullaluistella houkutteli monia pariisilaisia liittymään mukaan näihin
« jengitapahtumiin ». Ryhmän kasvaessa poliisi ehdotti seuran perustamista tapahtumien
organisoinnin helpottamiseksi.
Yhteinen halu jakaa rullaluisteluinnostus johti seuran perustamiseen joulukuun 19.
päivänä 1997. Seuran sääntöjen 2. pykälän mukaisesti tavoitteena on alusta asti ollut
rullaluisteluharrastuksen edistäminen, rennon ilmapiirin luominen sekä keskinäinen
kunnioittaminen.

Miksi « Rollers & Coquillages »
Seuran nimi kuvaa tavoitetta rennon ilmapiirin luomisesta : rentoutumista, hyvänolon
tunnetta, lomaa, aurinkoa, uimarantaa, hiekkaa…koska « uimaranta löytyy katukivien
alta ! ».
Pieni kotilo rullaluistimilla, sympaattinen ja hymyilevä, kuvaa seuran rullaluistelijoita, joita kutsumme kotiloiksi – jotka kokoontuvat yhteen rullaluistelutapahtumiin
rentoutumaan.
Vaikka seuran toiminta on kehitetty hyvintoimivaksi, ei alkuperäistä miellyttävää ja
perheenomaista tunnelmaa ole unohdettu.

Vapaaehtoisvoimin
Rullaluisteltapahtumien aikana « kotiloiden » turvallisuudesta huolehtii joka sunnuntai
keltapaitaisten vapaaehtoisten joukko, jotka luistelijoiden auttamisen ja ohjaamisen
ohella pyrkivä luomaan luisteluun rentoa meininkiä. Tavoitteena on luoda yhteistyössä
kaikille viihtyisä ilmapiiri.

