
ROLLOT 2018 LAHDESSA 
8.-13.6.2018 

 
 
 

Seuratiedote 1/2018 
uimaseurojen ROLLO-yhteyshenkilöille 

 
 

 
TERVETULOA LAHTEEN, AINUTLAATUISEEN MILJÖÖSEEN! 

 
 
 

Rollot 2018 -tapahtuman järjestävät: 
Lahden Uimaseura yhdessä Suomen Uimaliiton ja Lahden kaupungin kanssa. 
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Tervehdys Lahdesta! 
 
Lahden urheilukeskus ja sen sydämessä hyppyrimäkien juurella sijaitseva maauimala  
toivottavat kaikki nuoret ja Rollo-ikäiset uimarit, uimariperheet ja seurojen edustajat 
ympäri Suomen mukaan iloiseen Rollo-tapahtumaan. 
 
Lahdella on kunnia toimia Rollo-tapahtuman areenana kesällä 2018. Odotamme jo 
kovasti, että pääsemme järjestämään ensimmäistä kertaa tämän perinteikkään ja iloisen 
lasten uintitapahtuman. Uskomme, että monelle on elämys päästä kisailemaan 
paremmin mäkihypyn kansainvälisenä näyttämönä toimivassa mäkimontussa. Tämän 
lisäksi haluamme näyttää lähialueen liikuntapaikkojen mahdollisuuksia.   
 
Arvokisauinnit uidaan 50 metrin altaassa maauimalassa 8.–10.6.2018. Kisojen aikainen 
verryttelyuinti toteutetaan läheisessä Lahden uimahallissa. Kilpailujen aikana ja Rollo-
leirille on suunnitteilla monenlaista mukavaa ohjelmaa niin maauimalan ympäristössä 
kuin muissa kohteissa. Hauska ja toimelias kesäviikko käynnistyy siis perjantaina 8.6. ja 
jatkuu keskiviikkoon 13.6.  
 
Lahden Uimaseuralla onkin suuri kunnia kutsua kaikki kisaamaan ja temmeltämään 
kesäisen iloiseen Rollo-tapahtumaan.  Lämpimästi tervetuloa Salpausselän harjulle 
Lahteen.  
 
 
Rollo 2018 johtoryhmä  
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Rollot verkossa: 
 
www.rollot2018.fi  
https://www.facebook.com/Rollot2018-439675096434571/ 

 
Sähköpostia järjestäjille: 
Yleiset asiat: info@rollot2018.fi 
 
Postitoimitukset: Lahden Uimaseura ry, Askonkatu 9 F, 4 krs, 15100 Lahti 
 
Vastuuhenkilöiden yhteystietoja: 
 
Projektipäällikkö Satu Jämsä, p. 040 7168 664, satu.jamsa@rollot2018.fi 
 
Sopimus-, sponsori- ja visuaalisuusvastaava 
Juri Haverinen, p. 040 5428 009, juri.haverinen@lahdenuimaseura.fi 
 
Kilpailuvastaava Pasi Leppänen, p. 040 8629 343, kilpailu@rollot2018.fi  
 
Majoitusvastaava Jaana Raiski, p. 046 963 5940, majoitus@rollot2018.fi  
 
Leirivastaava Jonna Uosukainen 050 5638 562, leiri@rollot2018.fi  

 
Ruokailuvastaava Sari Pulkkinen, sari.pulkkinen@rollot2018.fi 
 
Tiedustelut toivotaan tehtävän s-postitse, tapahtuman aikana meidät tavoittaa myös 
Facebookin chatin kautta ja WhatsApp palvelulla.  

   

http://www.rollot2018.fi/
https://www.facebook.com/Rollot2018-439675096434571/
mailto:info@rollot2018.fi
mailto:satu.jamsa@rollot2018.fi
mailto:juri.haverinen@lahdenuimaseura.fi
mailto:kilpailu@rollot2018.fi
mailto:majoitus@rollot2018.fi
mailto:leiri@rollot2018.fi
mailto:sari.pulkkinen@rollot2018.fi
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Rollo-leiri 
Järjestämme nuorille uimareille uintikilpailun ohessa hauskaa ja mukavaa ohjattua 
toimintaa. Rollo-leiri toimii kohokohtana nuorille uimareille. Leirissä näkyy vahvasti 
yhdessä tekemisen meininki ja hauskanpito. 
 
Leireilemään ovat tervetulleita kaikki nuoret uimarinalut (ilman uintiaikakriteereitä tai 
tarkkoja ikärajoja).  
 
Mukavaa ohjattua toimintaa on koko tapahtuman ajan perjantaista aina keskiviikkoon 
asti.   
Päivien ohjelmat rakentuvat toiminnasta monipuolisilla rastipisteillä. Toimintaa on 
vedessä, kuivalla maalla, musiikin tahdissa ja ilman. 
 
Laidasta laitaan löytyy mielenkiintoista aktiviteettia. Melontaa Pikku Vesijärvellä, 
kaupunkisuunnistusta, cheerleadingia, koripalloa, judoa, hengenpelastusta ja monta 
muuta mielenkiintoista tapahtumapistettä tiedossa. 
 
Rollojen perinteitä kunnioittaen tiedossa on muun muassa iloisen viestikarnevaalin 
muodossa. Myös vesipalloturnaus on joukkueille luvassa. 
 
Monille leirin huippukohta on Rollo-disco, jossa DJ pitää tunnelman katossa.  
Toiminnasta tiedotetaan tarkemmin keväällä. 
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Ilmoittautuminen Rollo-tapahtumaan 
Lahden Rollo-tapahtumaan ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy 
osoitteesta http://www.rollot2018.fi/wp-

content/uploads/2018/01/Ilmoittautuminen2018.xlsx  

Lomakkeeseen kootaan osallistujien tiedot ja se lähetetään sähköpostitse osoitteeseen 
info@rollot2018.fi  
Seurat ilmoittavat kerralla koko joukkueen tiedot, erilaisten passien määrät, t-paitojen 
koot ja erityisruokavaliot. Ilmoittautumiset ovat sitovia. 
 
Ilmoittautumisaika alkaa 1.1.2018 ja päättyy 02.4.2018. Alla olevat passien hinnat ovat 
voimassa tuona aikana. Ilmoittautumisiin voi tehdä muutoksia 2.4. asti, jonka jälkeen 
laskut lähtevät seuroille. 
 
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista ajalla 3.4.2018–18.5.2018. Jälki-
ilmoittautumisessa passien hinnat ovat 10 € kalliimmat kuin alla ilmoitetut passihinnat. 
Myös peruutus- ja palautusehdot ovat kovemmat.  
 
3.4.–18.5.2018 välisenä aikana peruutetuista Rollo-passeista veloitetaan 
toimistomaksuna 30 € per passi, loppumaksu palautetaan maksajalle. Viimeisen 
ilmoittautumispäivän 18.5. jälkeen tapahtuneista peruutuksista ei maksuja palauteta. 
 
Toivomme ilmoittautumisia mahdollisimman varhain. Viime tippaan jäävistä isojen 
seurojen ilmoittautumisista toivomme ennakkotietoa mielellään 22.3. mennessä 
osoitteeseen: info@rollot2018.fi 
 
Samalla lomakkeella ilmoittaudutaan myös vesipalloturnaukseen sekä viestikarnevaaliin. 
Vesipalloturnaus pelataan suorana finaalina. Ilmoittautumisen yhteydessä myös 
kysytään kiinnostusta muodostaa yhteisjoukkue toisen seuran kanssa. 
Muutosten tekeminen vesipallojoukkueeseen tai viestikarnevaaliin onnistuu 8.6 asti, 
mutta toivoisimme niistä tietoa sitä mukaan, kun muutostoiveita ilmaantuu. 
 
Viestikarnevaali uidaan 50-metrin ulkoaltaassa, altaan suuntaan nähden poikittain. 
Viestikarnevaaliin voi osallistua jokaiselta seuralta lähtökohtaisesti yksi joukkue, jonka 
koko on noin 20 uimaria. Mikäli innokkaita uimareita on runsaslukuinen määrä voi 
tiedustella mahdollisuutta useampiin viestijoukkueisiin.  
 

http://www.rollot2018.fi/wp-content/uploads/2018/01/Ilmoittautuminen2018.xlsx
http://www.rollot2018.fi/wp-content/uploads/2018/01/Ilmoittautuminen2018.xlsx
mailto:info@rollot2018.fi
mailto:info@rollot2018.fi
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Viestikarnevaalin teemana on vedenalainen maailma. 
Toivommekin viestikarnevaaliasujen olevan teeman mukaiset ja ennen kaikkea sellaiset, 
että ne kestävät vettä eivätkä sotke allasta. Kasvomaalit, paperit, helposti irtoavat 
koristeet yms. materiaalit ovat kiellettyjä yleisen siisteyden vuoksi.  
Viestikarnevaalin  tuomaristo tarkistaa ryhmien asut ennen tapahtumaa ja heillä on 
oikeus estää ryhmän osallistuminen viestikarnevaaliin, mikäli asut eivät täytä 
vaatimuksia.  

 
Rollo-uinnit 
Lahden maauimala (Suurmäenkatu 4) on ulkoallas, joka sijaitsee suurmäen 
laskeutumisrinteessä. Kilpailun aikana verryttelyyn on käytettävissä Lahden uimahalli 
(Svinhufvudinkatu 8).   
Kilpailu uidaan 50m altaassa, altaiden päiden syvyydet ovat 90cm ja 120 cm. 
 
Uimari saa osallistua henkilökohtaisissa lajeissa vain oman ikäluokkansa lajeihin, 
viesteissä uimari saa osallistua myös korkeampaan ikäsarjaan. Viestijoukkueisiin ei voi 
nimetä nuorempia uimareita, kuin Rollo-ikäluokkien nuorimmat uimarit (T-10 ja P-11). 
 
Poikkeuksena kilpailussa uidaan 50 m vapaauinti ilman aikarajaa niille uimareille, joilla ei 
ole yhtään muita henkilökohtaisia lajeja. 
 
Ratajärjestyksen laadinnassa huomioidaan Suomen Uimaliiton hyväksymällä tavalla 
tehty muunnos 25 m radalla uiduille ajoille. 
 
Kilpailuihin osallistuvilla on oltava voimassa oleva Blue Card, jonka voi tilata Uimaliiton 
kotisivulta.  
Rollo-uintien uintilajeihin on ilmoittauduttava erikseen OCTOn kautta.  
Kilpailukutsu, aikarajat ja muuta lisätietoa kisoista löytyy Uimaliiton Rollo-sivulta.  
https://www.uimaliitto.fi/uinti/arvokilpailut/  
 
Uima-asurajoite Rollo-uinneissa: Uima-asu ei saa olla lahkeellinen, vaikka se olisi FINA:n 
hyväksymää mallia ja materiaalia. Rajoituksen ohjeena on, ettei uima-asun lahkeen 
pituus saa yltää reiden puolivälin alapuolelle. Uima-asun materiaalin tulee olla tekstiiliä 
ja FINA:n uima-asusäännöt täyttävää materiaalia. Muilta osin noudatetaan FINA:n uima-
asusääntöjä. 
 
Kilpailujen tuloksia ja etenemistä voi seurata Livetiming- palvelun kautta.  

https://www.uimaliitto.fi/uinti/arvokilpailut/
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Rollo–uinnit uidaan 8-10.6.2018 alustavan aikataulun mukaan: 
 
1. jakso pe klo 15.30  / verryttely 14:20-15:20 
2. jakso la  klo 9.30  /  verryttely 8:20- 9:20 
3. jakso la  klo 16.30   / verryttely 15:20- 16:20 
4. jakso su klo 9.30  / verryttely 8:20-9:20  
5.         jakso su klo 15:30  / verryttely 14:20- 15-20 
 
Allas on oltava tyhjä 10 minuuttia ennen kilpailujen alkua. 
Muina aikoina verryttelymahdollisuus on Lahden Uimahallissa. 
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Rollo-passit 2018 
 
Rollopassi A  Hinta: 220 €, voimassa pe-ke 8.-13.6. 
Sisältää: 

• Rolloohjelman sekä kisojen että leirin aikana 

• Rollopaketin 

• Ohjatun oheistoiminnan 

• Koulumajoituksen (omat patjat ja petivaatteet mukaan) 

• Seuraavat ruokailut ajalla 8.–13.6. 
✓ perjantaina päivällinen ja iltapala 
✓ lauantai - tiistai aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala 
✓ keskiviikkona aamupala ja lounas 

 
 

Rollopassi B  Hinta: 165 €, voimassa pesu 8.-10.6. 
Sisältää: 

• Rolloohjelman kisojen aikana 

• Rollo-paketin 

• Koulumajoituksen (omat patjat ja petivaatteet mukaan) 

• Seuraavat ruokailut ajalla 8.–10.6. 
✓ perjantaina päivällinen ja iltapala 
✓ lauantaina aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala 
✓ sunnuntaina aamupala ja lounas 

 
 
Rollo-passi C  Hinta: 190 €, voimassa su-ke 10.-13.6. 
Sisältää: 

• Rollo-ohjelman leirin aikana 

• Rollo-paketin 

• Ohjatun oheistoiminnan 

• Koulumajoituksen (omat patjat ja petivaatteet mukaan) 

• Seuraavat ruokailut ajalla 10.–13.6. 
✓ sunnuntaina päivällinen ja iltapala 
✓ maanantai – tiistai aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala 
✓ keskiviikkona aamupala ja lounas 
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Rollo-passi H  Hinta: 185 €, voimassa pe-ke 8.-13.6. 
(Vain valmentajille/joukkueen mukana kulkeville huoltajille; ei sisällä Rollo-
tuotepakettia, muutoin sama kuin A-passi) 
Sisältää: 

• Rollo-ohjelman sekä kisojen että leirin aikana 

• Ohjatun oheistoiminnan 

• Koulumajoituksen (omat patjat ja petivaatteet mukaan) 

• Seuraavat ruokailut ajalla 8.–13.6. 
✓ perjantaina päivällinen ja iltapala 
✓ lauantai - tiistai aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala 
✓ keskiviikkona aamupala ja lounas 

 

Uutuutena:  
RolloVIP passi          Hinta: 70 €, voimassa lasu 9.-10.6. 
Sisältää: 

• Matti Alpolan luennon – Uimarin henkinen valmentaminen vanhemman 
näkökulmasta 

• Lounaat la-su 

• Sunnuntaina vierailu Suurmäen mäkitornissa. 
Vip passi on tarkoitettu vanhemmille, se toteutetaan, jos passin varanneita on 
riittävästi. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. 

 
 
Rollo-paketti ja Rollo-ranneke 
Jokainen A-, B- tai C-passin lunastaja saa oman Rollo-pussin. 
 
Jokaiselle passin lunastaneelle annetaan Rolloranneke, joka tulee pitää aina 
mukana. Ranneketta näyttämällä pääsee uimalaan, majoitukseen, ruokailuun ja 
oheistoimintoihin. Mikäli kadotat rannekkeesi tapahtuman aikana, perimme 
uudesta rannekkeesta 5 € maksun.  
 
Uuden säännön mukaan Rollo-rannekkeen kanssa saa myös uida kilpailussa.   
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Majoitus 
 
Majoituskoulut täytetään järjestäjän päätöksellä ilmoittautumisjärjestyksessä tai 
ryhmän koon mukaan. Koulumajoitus sisältyy Rollo-passien hintaan.  
Majoitus on koululuokissa ja liikuntasaleissa, joten ottakaa mukaan esim. 
makuupussi/ peitto, tyyny ja makuualusta/retkipatja.  
Huom! 80cm patja/yöpyjä tai 120cm/2hlö 
 
Majoituskoulut alustavasti: 
Yhteiskoulu   
Lotilan koulu 
Salpausselän koulu 
Kannaksen lukio 
Koulutuskeskus Salpaus  
 
Jos matkanne käy Lahteen jo torstaina 7.6 tai viihdytte kanssamme 14.6 asti, niin 
toivoisimme siitä mahdollisimman pikaisesti tietoa info@rollot2018.fi osoitteeseen. 
 
Muuta majoitusta: 
Rollo viikonloppuna Lahti on täynnä tapahtumia. Jotta kaikki halukkaat pääsevät 
seuraamaan kisoja, seuramme on varannut Rollo-tapahtuman ajaksi hotellihuoneita. 
Huoneita on varattu Sokos Hotel Seurahuoneesta, Hotelli Cumuluksesta ja Scandicista. 
Huoneiden hinnat alkavat 80€/1hh ja 100€/2hh. Osaan huoneista saa lisävuoteen tai 
junnupatjan. Huoneita on rajoitettu määrä, joten varaathan ajoissa.  
Lisätietoja:  Jaana Raiski 
jaana.raiski@rollot2018.fi   +35846 963 5940 
Valitettavasti emme pysty vastaamaan puhelintiedusteluihin päiväsaikaan. 
 
Tiedotamme myöhempänä muista mahdollisista majoitus vaihtoehdoista. 
 

  

mailto:info@rollot2018.fi
mailto:jaana.raiski@rollot2018.fi
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Ryhmien ohjaajat ja vastuu 
 
Ryhmällä tulee olla tapahtumassa mukana vähintään yksi täysi-ikäinen ohjaaja 
kymmentä (10) uimaria kohden. Ryhmän ohjaajat ja valmentajat ovat vastuussa 
ryhmästään ja ryhmäläistensä liikkeistä uimalassa ja ympäri kaupunkia. 
 

Vakuutukset 
 
Kaikilla niillä kilpailijoilla ja leiriläisillä, joilla on voimassa oleva Suomen Uimaliiton 
vakuutuksellinen Blue Card-kilpailulisenssi, vakuutus kattaa kilpailut, leirit ja niihin 
välittömästi liittyvät matkat.  
 
Mikäli voimassa oleva Blue Card on vakuutukseton tai Blue Cardia ei ole, uimarin tulee 
itse huolehtia vakuutusturvastaan. Myös ohjaajien tulee huolehtia omasta 
vakuutuksestaan.  

 
Tiedottaminen ja oikeus muutoksiin 
 
Rollot 2018 -tapahtumasta tiedotetaan lisää järjestäjän, Lahden Uimaseuran toimesta 
www.rollot2018.fi -verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja seuratiedotteiden avulla ja 
Suomen Uimaliiton toimesta sen omilla Rollo-kisasivuilla.  
 
Tapahtuman järjestäjällä on oikeus tehdä muutoksia järjestelyihin, ohjelmaan, 
aikatauluihin jne. tarvittaessa. Muutoksista tiedotetaan mahdollisimman nopeasti ja 
laajasti. 
 
Seuraava Rollo-tiedote ilmestyy helmi-maaliskuussa. 
 
 
  

http://www.rollot2018.fi/
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Yhteistyökumppaneita: 
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