
 
ROLLOT 2017 HYVINKÄÄLLÄ 

9.-14.6.2017 
 

Seuratiedote 2/2017 
uimaseurojen ROLLO-yhteyshenkilöille 

 

 
 
 

Kaikkien aikojen ensimmäiset Rollo-uinnit järjestettiin Hyvinkäällä  
vuonna 1987. Nyt Rollot palaavat Hyvinkäälle! 

 
Tervetuloa Rolloihin Hyvinkään Sveitsin kauniiseen ulkouimalaan! 

Ilmoita seurasi osallistujat maaliskuun aikana. 
 

Rollot 2017 -tapahtuman järjestävät: Hyvinkään Uimaseura yhdessä  
Suomen Uimaliiton ja Hyvinkään kaupungin kanssa. 
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Rollot verkossa: 

www.rollot.fi  
http://www.uimaliitto.fi/uinti/arvokilpailut/rollot/2016-2017/   
www.facebook.com/rollot2017   
www.instagram.com/rollot2017   #rollot2017 

 
Sähköpostia järjestäjille: 
Yleiset asiat: rollot@uimaseura.fi  
Kilpailuasiat: kilpailu.rollot@uimaseura.fi 
Majoitusasiat: majoitus.rollot@uimaseura.fi 
Ruokailuasiat: ruokailu.rollot@uimaseura.fi  
 
Postitoimitukset: Hyvinkään Uimaseura ry, Teerimäenkatu 6, 05900 Hyvinkää 
 
Vastuuhenkilöiden omia yhteystietoja: 
Projektipäällikkö Veikko Ukkola, p. 040 5031 196, veikko.ukkola@uimaseura.fi  
 
Kilpailuvastaavat  
Marika Miettinen (sihteeristö), p. 040 5430 057, kilpailut@uimaseura.fi  
Jari Andelin (tekniikka), p. 0400 485 136 (miel. iltaisin), jari.andelin@uimaseura.fi 
 
Majoitusvastaavat 
Nina Kolari, p. 045 6306 873, nina.kolari@uimaseura.fi 
Katriina Maaranen, katriina.maaranen@uimaseura.fi 
 
Ruokailuvastaava Tiina Åvist, tiina.avist@gmail.com  
Tiedotusvastaava Niina Elomaa, niina.elomaa@uimaseura.fi   
 

 
  

http://www.rollot.fi/
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mailto:niina.elomaa@uimaseura.fi
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Tervehdys Rollot 2017 -johtoryhmältä 
 
Rollo-tiedote 1 julkaistiin vuoden lopussa. Sen sisältö on luettavissa Rollot-sivustolla: 
https://rollot.fi/home/avuksi/seuratiedote/. Se sisälsi jo paljon, edelleen voimassa 
olevaa tietoa ensi kesäkuun Rollo-tapahtumasta. Tässä toisessa seuratiedotteessa 
täydennämme tietoja siltä osin kun meillä on uutta kerrottavaa (mm. alustava ohjelma 
s. 6-7, päivityksiä majoitusasioista s. 4-5, tapahtuman teema s. 4). 
 
Lisäksi muistutamme, että ilmoittautumisaikaa on maaliskuun loppuun, joten kannattaa 
pikaisesti koota seuran osallistujien tiedot ja lähettää seuran yhteinen, sitova 
ilmoittautuminen. Muistattehan kisojen ja leirille osallistuvien lasten lisäksi koota tiedot 
myös oman seuranne täysi-ikäisistä ohjaajista, joita tarvitaan yksi aina kymmentä lasta 
kohden. Toivomme ilmoittautumisia mahdollisimman varhain ja muistutamme, että 
maaliskuun aikana tehdyissä ilmoittautumisissa on edullisemmat hinnat ja 
peruutusehdot kuin mahdollisissa jälki-ilmoittautumisissa. Kuulisimme mielellämme 
ennakkotietoja isojen seurojen ilmoittautumisista, mikäli ilmoittautumiset ovat 
jäämässä viime tippaan. Ohjeet ilmoittautumiseen ja tiedot erilaisista passeista löytyvät 
toisintona myös tästä seuratiedotteesta sivuilta 8-10.  
 
Rollo-uintien virallinen kilpailukutsu ja lajijärjestys julkaistaan pian Uimaliiton kisasivulla 
http://www.uimaliitto.fi/uinti/arvokilpailut/rollot/2016-2017/. Kilpailuihin voivat 
osallistua kaikki, jotka ovat alittaneet Suomen Uimaliiton asettamat aikarajat 
(https://www.uimaliitto.fi/site/assets/files/1104/2017_aikaraja_rollo.pdf).  
 
Koko Rollo-tapahtumaan ovat tervetulleita uimaseurojen kaikki nuoret uimarit, myös 
sellaiset jotka eivät ole alittaneet aikarajoja tai ovat vähän nuorempia tai vanhempia 
kuin kisoihin osallistujat. Oheistoimintaa järjestetään myös kisojen aikana, joten kaikille 
on mukavaa ohjattua puuhaa koko tapahtuman ajan. Lisäksi 50 metrin vapaauintiin 
pääsevät halukkaat osallistumaan Rollo-uinneissa ilman aikarajaa oman valmentajan 
ilmoittamina. 
 
Nyt vaan siis joukolla ilmoittautumaan kesän huipputapahtumaan!  
 

 
  

https://rollot.fi/home/avuksi/seuratiedote/
http://www.uimaliitto.fi/uinti/arvokilpailut/rollot/2016-2017/
https://www.uimaliitto.fi/site/assets/files/1104/2017_aikaraja_rollo.pdf
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Uutta tietoa järjestelyistä 
 
Teema 
Rollo-leirin teemaksi on valittu ”Suomi 100”. Teemaa saa soveltaa täysin vapaasti ja 
ideoida seuralle sopivia teema-asuja. Viestikarnevaaliasuissa on kuitenkin huomioitava, 
että asujen tulee kaikilta osiltaan kestää vettä. Niistä ei saa irrota väriä tai koristeita 
altaaseen. Paperista tehdyt asut tai asujen osat ovat kiellettyjä.  
 
Majoitus 
Päätökset seurojen jakautumisesta kouluihin tehdään ilmoittautumisajan päätyttyä ja 
ilmoitetaan Rollot.fi-verkkosivulla ja seuraavassa tiedotteessa. Koulumajoitus sisältyy 
Rollo-passien hintaan. Omat patjat ja petivaatteet tarvitaan. 
 
Ainakin yhdelle seuralle on tarvetta järjestää koulumajoitus jo torstaista 8.6.  Jos 
tällaiseen on tarvetta muilla, toivomme pikaista yhteydenottoa. Torstaina tai aikaisin 
perjantaina saapuville voidaan järjestää perjantaille lounas erillisestä tilauksesta 
uimalan läheisyydestä. Tilaukset ja lisätiedot: rollot@uimaseura.fi 
 
Majoituskouluihin on tullut muutos: yksi koulu on jäänyt pois ja Puolimatkan koulu on 
tullut tilalle. Kaikki koulut ovat kävelymatkan päässä uimalasta ja muista 
tapahtumapaikoista. 

 
Majoituskoulut ovat:  
Sveitsin lukio (Teerimäenkatu 2-4; etäisyys uimalaan 350 m, kävellen 4 min)  
Pohjoispuiston koulu (Runeberginkatu 12; etäisyys uimalaan 1,8 km, kävellen 22 min)  
Puolimatkan koulu (Uudenmaankatu 73, etäisyys uimalaan 2,1 km, kävellen 27 min) 
Hämeenkadun koulu (Hämeenkatu 36; etäisyys uimalaan 2,4 km, kävellen 29 min) 
 
Uutena tietoa kerromme myös, että Hyvinkään Liikenteen paikallisbussit tarjoavat 
maksuttomat kyydit Rollo-rannekkeen omistajille normaaleilla kaupunkivuoroillansa.   
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Kohteet kartalla: 

 
 
Matkailuvaunualue 
Matkailuautoille ja -vaunuille varataan leirintäalue uimalan läheisyydestä, Sveitsin 
kentältä (osoite Aleksis Kivenkatu 6). Leirinnän hinta viikonlopulta on 80 € sisältäen 
sähköt ja peseytymismahdollisuuden. Leirinnästä kiinnostuneet voivat varata paikan tai 
tiedustella asiasta: rollot@uimaseura.fi.  
Telttamajoitus uimalan alueella tai ympäristössä ei ole mahdollista. 
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Alustava ohjelmarunko: 
 
Perjantai 9.6. 
Majoittuminen alkaa klo 11 
(Verryttelymahdollisuus aamupäivällä, lähinnä 
torstaina saapuvalle ryhmälle) 
(Lounas torstaina saapuvalle ryhmälle, tilattava 
erikseen)  
Kilpailun avajaiset  14.00 
Kisaverra  14.20-15.20 
Kisajakso  15.30- 
Oheistoiminta 16.00-19.00 
Päivälllinen  17.00-22.00 
Iltapala  20.00-22.00 
Ohjaajainfo  21.30 
Hiljaisuus  22.00 

 
Lauantai 10.6. 
Aamupala  6.30-9.00 
Kisaverra  8.20-9.20 
Kisajakso  9.30- 
Oheistoiminta 9.00-12.00 
Lounas  11.00-14.30 
Kisaverra  15.20-16.20 
Kisajakso  16.30-21.30 
Oheistoiminta 16.00-19.00 
Päivällinen  17.00-22.00 
Iltapala  20.00-22.00 
Ohjaajainfo  21.30 
Hiljaisuus  22.00 

 
Sunnuntai 11.6. 
Aamupala  6.30-9.00 
Kisaverra  8.20-9.20 
Kisajakso  9.30- 
Oheistoiminta 9.00-12.00 
Lounas  11.00-14.30 
Kisaverra  14.20-15.20 
Kisajakso  15.30- 
Oheistoiminta 16.00-19.00 
Päivällinen  17.00-22.00 

Iltapala  20.00-22.00 
Ohjaajainfo  21.30 
Hiljaisuus  22.00 

 
 
Maanantai 12.6. 
Aamupala 6.30-8.00 
Leiriohjelma 8.30-11.30 
Lounas 11.00-13.00 
Leiriohjelma 13.15-16.00 
Päivällinen 16.00-18.00 
Superpesisottelu 18.30-20.30 
Iltapala 20.30-22.00 
Ohjaajainfo 21.30 
Hiljaisuus 22.00 

 
Tiistai 13.6. 
Aamupala 6.30-8.00 
Leiriohjelma 8.30-11.00 
Lounas 11.00-13.00 
Vesipalloturnaus 13.15-16.00 
Päivällinen 16.00-18.00 
Disco 19.00-21.30 
Ohjaajainfo 20.00 
Iltapala 21.30-22.30 
Hiljaisuus 23.00 

 
Keskiviikko 14.6. 
Aamupala 7.00-10.00 
Viestikarnevaali 8.30-10.30 
Lounas 11.00-13.00 
Siivous ja kotiinlähtö klo 12.00 -> 
 

 
 
 



Lisätietoa ohjelmasta: 
Huiman jännittävien SM-tason uintien lisäksi Rollo-tapahtuman huippukohtiin 
lukeutuvat Suomi 100-teemainen viestikarnevaali päätöstapahtumana keskiviikkona, 
vesipalloturnaus tiistaina sekä tietenkin Rollo-disco tiistai-iltana. Totutun ohjelman 
lisäksi Hyvinkäällä on myös omat erikoisuutensa. 
 
Maanantai-iltana kaikki Rollo-passin haltijat pääsevät seuraamaan pesäpallon miesten 
pääsarjan, Superpesiksen ottelua, jossa Hyvinkään Tahko mittelee kotiottelussaan 
Kouvolan Pallonlyöjiä vastaan Pihkalan pesäpallostadionilla. Ottelu kuuluu Rollo-
ohjelmaan, kuten se kuului myös kaikkien aikojen ensimmäisissä Rolloissa vuonna 1987. 
Hyvinkään Tahkon ja pesäpalloareena Pihkalan nimet tulevat urheilun uranuurtajan, 
pesäpallon isän, Lauri ”Tahko” Pihkalan nimestä. Hän piti liikkumista ja urheilua koko 
kansakuntaa vahvistavana tekijänä ja hänen ansiotaan osittain ovat myös koulujen 
hiihtolomat. Paitsi että hänen kehittämänsä pesäpallo on Suomen kansallispeli ja yksi 
Suomen harrastetuimpia lajeja, se on myös Hyvinkäällä erittäin tärkeä laji. 
Juhlavuottaan viettävä Hyvinkää täyttää tänä vuonna 100 vuotta, mutta Hyvinkään 
Tahko perustettiin jo vuonna 1915.  
 
Hyvinkäällä oheisohjelmaan kuuluu myös kaikille Rollo-leiriläisille vuorollaan vierailu 
huippuhauskassa YouMove-liikuntakeskuksessa, jossa liikunnan perustaidot kehittyvät 
kuin itsekseen leikin ja ilon kautta. YouMove on tila, jossa voi liikkua - hyppiä, juosta, 
kiipeillä ja ylittää esteitä - luonnollisesti ja turvallisesti ammattimaisessa 
valmennuksessa. YouMovesta löytyy: 

 kiipeilyalue (itsevarmentavat laitteet köysikiipeilyyn, boulderointi; kengät ja valjaat saa lainata) 
 iso trampoliinialue, jossa laskeutumisalustana on BagJump, pehmeä iso patja, jonne on 

turvallista hypätä 
 parkour/free running -alue 
 iso joustokanveesi, pehmeä alusta treenaamiseen, akrobatiaan ja temppuiluun 
 telinevoimistelualue, jossa monipuoliset mahdollisuudet erilaisiin kehonhallintatreeneihin 

(puolapuut, renkaat, rekki yms.) 
 

 
 
Lisäksi Rollo-rannekkeella pääsee ilmaiseksi Suomen Rautatiemuseoon Hyvinkäällä 11.–
14.6.2017. Lisää Rollojen monipuolisesta oheisohjelmasta kerrotaan seuratiedotteessa 
myöhemmin keväällä. 
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Kertauksena tiedot ilmoittautumisesta Rollo-tapahtumaan (sivut 8-10): 
 
Hyvinkään Rollo-tapahtumaan ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy 
osoitteesta https://rollot.fi/home/leiri/ilmoittautuminen/. Lomakkeeseen kootaan 
osallistujien tiedot ja se lähetetään sähköpostitse osoitteeseen rollot@uimaseura.fi.  
Seurat ilmoittavat kerralla koko joukkueen tiedot, erilaisten passien määrät, t-paitojen 
koot ja erityisruokavaliot. Ilmoittautumiset ovat sitovia. 
 
Ilmoittautumisaika alkaa 3.1.2017 ja päättyy 31.3.2017. Alla olevat passien hinnat ovat 
voimassa tuona aikana. Ilmoittautumisiin voi tehdä muutoksia 31.3. asti, jonka jälkeen 
laskut lähtevät seuroille. 
 
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista ajalla 1.4.2017–15.5.2017. Jälki-
ilmoittautumisessa passien hinnat ovat 10 € kalliimmat kuin alla ilmoitetut passihinnat. 
Myös peruutus- ja palautusehdot ovat kovemmat.  
 
1.4.–15.5.2017 välisenä aikana peruutetuista Rollo-passeista veloitetaan 
toimistomaksuna 30 € per passi, loppumaksu palautetaan maksajalle. Viimeisen 
ilmoittautumispäivän 15.5. jälkeen tapahtuneista peruutuksista ei maksuja palauteta. 
 
Toivomme ilmoittautumisia mahdollisimman varhain. Viime tippaan jäävistä isojen 
seurojen ilmoittautumisista toivomme ennakkotietoa mielellään 20.3. mennessä 
osoitteeseen: rollot@uimaseura.fi. 
 

Ilmoittautuminen Rollo-uinteihin 
 
Rollo-uintien uintilajeihin on ilmoittauduttava erikseen OCTOn kautta. Kilpailukutsu ja 
muuta lisätietoa kisoista löytyy Uimaliiton Rollo-sivulta: 
http://www.uimaliitto.fi/uinti/arvokilpailut/rollot/2016-2017/   
Aikarajat löytyvät täältä: 
https://www.uimaliitto.fi/site/assets/files/1104/2017_aikaraja_rollo.pdf. 

 
 

 

https://rollot.fi/home/leiri/ilmoittautuminen/
mailto:rollot@uimaseura.fi
mailto:rollot@uimaseura.fi
http://www.uimaliitto.fi/uinti/arvokilpailut/rollot/2016-2017/
https://www.uimaliitto.fi/site/assets/files/1104/2017_aikaraja_rollo.pdf
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Rollo-passit 2017 
 
Rollopassi A  Hinta: 205 € voimassa pe-ke 9.-14.6. 
Sisältää: 

 Rolloohjelman sekä kisojen että leirin aikana 

 Rollopaketin 

 Ohjatun vuoron YouMove-liikuntakeskuksessa, pääsyn miesten Superpesis-
otteluun ja muun oheistoiminnan 

 Koulumajoituksen (omat patjat ja petivaatteet mukaan) 

 Seuraavat ruokailut ajalla 9.–14.6. 
 perjantaina päivällinen ja iltapala 
 lauantai - tiistai aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala 
 keskiviikkona aamupala ja lounas 

 

Rollopassi B  Hinta: 165 € voimassa pesu 9.–11.6. 
Sisältää: 

 Rolloohjelman kisojen aikana 

 Rollo-paketin 

 Koulumajoituksen (omat patjat ja petivaatteet mukaan) 

 Seuraavat ruokailut ajalla 9.–11.6. 
 perjantaina päivällinen ja iltapala 
 lauantaina aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala 
 sunnuntaina aamupala ja lounas 

 
Rollo-passi C  Hinta: 180 € voimassa su-ke 11.–14.6. 
Sisältää: 

 Rollo-ohjelman leirin aikana 

 Rollo-paketin 

 Ohjatun vuoron YouMove-liikuntakeskuksessa, pääsyn miesten Superpesis-
otteluun ja muun oheistoiminnan 

 Koulumajoituksen (omat patjat ja petivaatteet mukaan) 

 Seuraavat ruokailut ajalla 11.–14.6. 
 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 9.–14.6. 
(vain valmentajille/joukkueen mukana kulkeville huoltajille; ei sisällä Rollo-
tuotepakettia, muutoin sama kuin A-passi) 
Sisältää: 

 Rollo-ohjelman sekä kisojen että leirin aikana 

 Ohjatun vuoron YouMove-liikuntakeskuksessa, pääsyn miesten Superpesis-
otteluun ja muun oheistoiminnan 

 Koulumajoituksen (omat patjat ja petivaatteet mukaan) 

 Seuraavat ruokailut ajalla 9.–14.6. 
 perjantaina päivällinen ja iltapala 
 lauantai - tiistai aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala 
 keskiviikkona aamupala ja lounas 

 
 

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.  
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Tiedottaminen ja oikeus muutoksiin 
 
Rollot 2017 -tapahtumasta tiedotetaan lisää järjestäjän, Hyvinkään Uimaseuran 
toimesta www.rollot.fi -verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja seuratiedotteiden avulla 
ja Suomen Uimaliiton toimesta sen omilla Rollo-kisasivuilla 
http://www.uimaliitto.fi/uinti/arvokilpailut/rollot/2016-2017/.  
 
Tapahtuman järjestäjällä on oikeus tehdä muutoksia järjestelyihin, ohjelmaan, 
aikatauluihin jne. tarvittaessa. Muutoksista tiedotetaan mahdollisimman nopeasti ja 
laajasti. 
 
Seuraava Rollo-tiedote ilmestynee huhtikuussa. 
 
 
 
Yhteistyökumppaneita:  

 
 
  
   
 

 

                          
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.rollot.fi/
http://www.uimaliitto.fi/uinti/arvokilpailut/rollot/2016-2017/
https://www.op.fi/op/op-ryhma/op-ryhma/osuuspankit/keski-uudenmaan-osuuspankki?id=81201&panknro=509209
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1yOvv5uLQAhUBjCwKHXztChkQjRwIBw&url=http://www.uimaliitto.fi/liitto/materiaalia/graafinen-ohje-ja-logot/&psig=AFQjCNHakghZrOjIGc_vfhbisKEQUDDNsg&ust=1481224891939466
http://www.seikkailusveitsi.fi/

