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Tapahtuman yhteystiedot:   
 

Kotisivut   www.rollot2019.fi  

 

 

Rollo-toimisto    Paula Hyvälä   

      040 532 3813 arkisin klo 8.30-14.00   

     info@rollot2019.fi   

 

 

Kilpailuvastaava    Tommi Pulkkinen   

      044 506 8929   

      kilpailut@rollot2019.fi   

 

 

Oulun Uinti    Oulun Uinti 1906 ry       

   Pikkukankaantie 3   

      90130 Oulu   

      040 532 3813 arkisin klo 8.30-14.00

     http://www.oulunuinti.fi 

 

 

 

Järjestäjällä on oikeus kaikkiin mahdollisiin muutoksiin. Mahdollisista 

muutoksista pyrimme tiedottamaan välittömästi.   
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Terveiset Oulusta, vuoden 2019 Rollo-
kaupungista!   
 

Oulun Uinnilla on ilo ja kunnia olla järjestämässä vuoden 2019 Rollo-

tapahtumaa. Onhan kulunutkin jo liki neljä vuotta siitä, kun Oulussa 

edellisen kerran Rolloiltiin.  

Oulun Uimahalli odottaa jo innokkaita Rolloilijoita ympäri Suomen. Oulun 

Uimahalli on puitteiltaan yksi Suomen parhaita halleja järjestää uintikisoja. 

Olosuhteet ja oululainen osaaminen mahdollistavat huikeiden 

kisatapahtumien järjestämisen.    

Puitteet ovat kunnossa muutenkin Rollo-tapahtumassa. Majoitus ja ruokailu 

pystytään jo toistamiseen järjestämään Kastellin monitoimitalolla. Näin 

saammekin kaikki Rolloilijat saman katon alle majoittumaan ja 

ruokailemaan. Myös Kastellin koulu ja sen läheisyydessä olevat liikunta-

alueet tulevat olemaan ahkerassa oheis- ja leiritoimintakäytössä 

tapahtuman aikana. 

Luvassa onkin huikeiden kisasuoritusten lisäksi perinteisiä, sekä 

toivottavasti myös uusia, leiritoimintoja sekä maalla, että vedessä. Kisojen 

aikana on tarjolla oheistoimintaa niille, jotka eivät kisaile. Luvassa on siis 

toiminnallinen kuuden päivän tapahtuma, jota ei voi jättää kokematta!   

 

Olettekin siis kaikki tervetulleita Ouluun Rolloilemaan!   
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Rollo 2019 -tapahtuma   
 

Rollot 2019 on vuosittain järjestettävä suuri 10 - 13-vuotiaiden nuorten 

uimareiden uintitapahtuma, johon odotetaan osallistujia uimaseuroista 

ympäri Suomen. Tapahtuma on kaksiosainen, ensin perjantaista-

sunnuntaihin uidaan Rollo-uinnit ja sitten maanantaista eteenpäin on 

leiriosio.   

Tapahtuman järjestää Oulun Uinti 1906 ry yhteistyössä Suomen Uimaliiton 

ja Oulun kaupungin kanssa.    

Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki nuoret uimarit huolimatta siitä, 

alittavatko he aikarajoja kisoihin tai ovatko vähän nuorempia tai 

vanhempia kuin kisoihin osallistujat.    

 

Rollo-uinnit   
 

Rollo-uinnit ovat 10 - 12 -vuotiaiden tyttöjen ja 11 - 13 -vuotiaiden poikien 

vuoden tärkeimmät ja odotetuimmat uintikilpailut. Kilpailut uidaan viidessä 

jaksossa pe 7.6. – su 9.6.2019.    

 

Rollo-uintien näyttämönä on Oulun Uimahalli Raksilan kaupunginosassa, 

Pikkukankaantie 3. Kisakäytössä on 8-ratainen 50m allas, joka on yksi 

Suomen parhaista ja nopeimmista kisa-altaista.    

 

Virallinen kilpailukutsu, lajijärjestys sekä aikarajat julkaistaan Suomen 

Uimaliiton kisasivulla www.uimaliitto.fi/uinti/arvokilpailut/ . Kisoihin voivat 

osallistua kaikki kisarajan alittaneet uimarit.    

 

Ne, jotka eivät kisarajoja alita, voivat päästä kokemaan kisatunnelmaa 

ilmoittautumalla 50m vapaauintiin, joka uidaan ilman aikarajoja. Tämän 

lisäksi kisajaksojen aikana on oheistoimintaa niille, jotka eivät kisajaksoon 

osallistu.   
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Kilpailuista tiedotetaan tarkemmin Rollot2019-kotisivuilla sekä Uimaliiton 

kisasivuilla.   

 

Rollo-leiri   
 

Rollo-leiri polkaistaan käyntiin heti kisaviikonlopun jälkeen 

maanantaiaamuna. Luvassa on tuttuun tapaan monipuolista toimintaa, 

sekä maalla että vedessä.    

 

Luvassa on perinteiset kestosuosikit kuten Vesipalloturnaus, 

viestikarnevaali, rastipistetoimintoja, kaupunkisuunnistusta sekä tietysti 

tiistai-iltana tapahtuman kruunaava Rollo-disco.    

 

Leiritoiminnoista tiedotamme enemmän seuraavissa seuratiedotteissa. 
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Ilmoittautuminen Rolloille   
 

Ilmoittautuminen Rollo-tapahtumaan tehdään ilmoittautumislomakkeella. 

Ilmoittautumislomake löytyy kotisivuilta https://www.rollot2019.fi/. 

Lomake palautetaan sähköisesti info@rollot2019.fi 31.3.2019 mennessä.   

 

Ilmoitetut määräajat ovat sidonnaisia Oulun Uinnin ja majoituskoulun 

väliseen sopimukseen ja tämän vuoksi ilmoitetuista päivämääristä 

pidetään kiinni.    

Seurat ilmoittavat kerralla koko joukkueen tiedot, yksittäisiä perheiltä 

suoraan tulevia ilmoittautumisia emme huomioi. Huomioittehan, että 

ilmoittautumiset ovat sitovia ja ilmoittautumisen peruuttaminen tapahtuu 

alla mainittujen ehtojen mukaisesti.   

 

Ilmoittautuminen alkaa 15.1.2019 ja päättyy 31.3.2019. Tuona aikana 

passien hinnat ovat tässä tiedotteessa mainitut. Tilatut passit laskutetaan 

seuroilta 30.4.2019 jälkeen.     

Pieniä muutoksia ilmoittautumisiin (nimen muutos, erityisruokavaliotieto, 

t-paidan kokotieto) voi tehdä kuluitta 30.4.2019 saakka. Passien määrää ei 

kuitenkaan voi kuluitta muuttaa 31.3.2019 jälkeen, vaan mahdolliset 

peruutukset tai lisäykset käsitellään myöhemmin kerrottavien ehtojen 

(peruutus sekä jälki-ilmoittautuminen) mukaisesti.     

 

Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista tehdä 1.-30.4.2019, tällöin kuitenkin 

passien hinnat ovat 15€ kalliimmat, kuin alla ilmoitetut hinnat.    

1.-30.4.2019 tehdyissä peruutuksissa Rollo-passeista veloitetaan 

toimistomaksuna 50€/passi, loppusumma palautetaan maksajalle. 

1.5.2019 jälkeen tehdyistä peruutuksista emme voi palauttaa maksua 

lainkaan.   

Rollo-uinteihin ilmoittaudutaan erikseen Tempuksen kautta.  
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Passit 2019   
PASSI HINTA SISÄLTÄÄ 

A-passi  

(Rollo-passi) 

 

perjantai-

keskiviikko  

7.-12.6.2019 

 

225€ - Koulumajoituksen luokkahuoneessa 

(mukana oltava oma patja ja petivaatteet)   

- Ruokailut   

• perjantai päivällinen ja iltapala   

• lauantai-tiistai aamupala, lounas, 

päivällinen ja iltapala   

• keskiviikko aamupala ja lounas   

- Rollo-tuotepaketin   

- Oheis- ja leiritoiminnot   

B-passi  

(Kisapassi) 

 

perjantai-sunnuntai 

7.-9.6.2019 

170€ - Koulumajoituksen luokkahuoneessa 

(mukana oltava oma patja ja petivaatteet)   

- Ruokailut   

• perjantai päivällinen ja iltapala   

• lauantai aamupala, lounas, päivällinen ja 

iltapala   

• sunnuntai aamupala ja lounas   

- Rollo-tuotepaketin   

- Oheistoiminnot kisojen aikana   

C-passi  

(Leiripassi) 

 

sunnuntai-

keskiviikko  

9.-12.6.2019 

195€ - Koulumajoituksen luokkahuoneessa 

(mukana oltava oma patja ja petivaatteet)   

- Ruokailut   

• sunnuntai päivällinen ja iltapala   

• maanantai-tiistai aamupala, lounas, 

päivällinen ja iltapala   

• keskiviikko aamupala ja lounas   

- Rollo-tuotepaketin   

- Leiritoiminnot     
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H-passi  

(Huoltaja-passi) 

  

perjantai-

keskiviikko  

7.-12.6.2019 

200€ HUOM! Tämä passi on tarkoitettu vain 

valmentajille/huoltajille, ei uimareille. 

Halutessanne Rollotuotepaketin 

huoltajalle/valmentajalle, varatkaa A-passi.   

Sisältää:   

- Koulumajoituksen luokkahuoneessa 

(mukana oltava oma patja ja petivaatteet)   

- Ruokailut   

• perjantai päivällinen ja iltapala   

• lauantai-tiistai aamupala, lounas, 

päivällinen ja iltapala   

• keskiviikko aamupala ja lounas   

- Oheis- ja leiritoiminnot   

 

Extra-passi 

 

torstai-perjantai  

6.-7.6.2019   

35€ HUOM! Tämä passi on tarkoitettu vain A-, B-, 

tai H-passin lunastaville henkilöille.  

Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään 

ilmoittautumisjärjestyksessä.    

Sisältää:   

- Koulumajoituksen luokkahuoneessa 

(mukana oltava oma patja ja petivaatteet)   

- Ruokailut   

• torstai päivällinen Oulun Uimahallilla   

• perjantai aamupala ja lounas 

majoituskoululla   
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Majoitus ja ruokailut   
 

Kaikki passin lunastaneet uimarit huoltajineen tullaan majoittamaan 

samalle koululle. Käytössä on Kastellin monitoimitalo, joka on noin 1,8km 

päässä Oulun Uimahallilta. Vaikka koulu on iso ja sinne mahtuu suuri 

määrä majoittujia, niin toivomme, että saisimme isoilta seuroilta 

ilmoittautumiset varsinaisen ilmoittautumisajan puitteissa.   

 

Majoittuminen tapahtuu koululuokissa ja jokaisen majoittujan tulee ottaa 

mukaansa makuualusta/patja (max. 80cm patja/yöpyjä) sekä peitto ja 

tyyny. Pyrimme järjestämään jokaiselle seuralle oman luokkatilan, mutta 

pienten ryhmien kohdalla voi olla mahdollista, että luokkatila jaetaan 

jonkun toisen ryhmän kanssa.    

 

Myös kaikki ruokailut tapahtuvat majoituskoululla. Ruokailut tullaan 

porrastamaan siten, että jokaisella ryhmällä on oma tietty aika, jolloin 

ruokailu tapahtuu. Näitä aikatauluja tulee kunnioittaa ja noudattaa, jotta 

ruokailutapahtuma tapahtuu joustavasti ja sujuvasti.    

 

Erityisruokavaliot otetaan huomioon, kun niistä ilmoitetaan etukäteen 

tapahtuman järjestäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Määräajan 

päättymisen jälkeen järjestäjä ei voi taata sitä, että erityisruokavaliot 

voidaan toteuttaa.    

 

Majoituskoululla on käytössä seurakohtainen 50€ majoituspantti. 

Siivouspantti laskutetaan seuroilta toukokuun aikana ja se palautetaan, 

kun luokkatilat luovutetaan tapahtuman jälkeen siisteinä ja ehjinä.   

Mahdolliset ikivallat (sotkemiset, rikkoutumiset tms.) tullaan perimään 

luokassa majoittuneelta seuralta erikseen aiheutuneiden korjauskulujen 

mukaan.   
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Myös yleisissä tiloissa mahdollisesti tapahtuvat ilkivallan teot voidaan 

todentaa koululla olevalla kattavalla valvontakamerajärjestelmällä ja tekijä 

on korvausvelvollinen.      
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Rollo-tuotepaketti ja Rollo-ranneke   
 

Jokainen passin lunastanut saa Rollo-rannekkeen, joka tulee pitää aina 

mukana. Tämä ranneke toimii pääsylippuna ruokailuihin, majoituskoululle 

sekä tapahtumiin. Mikäli kadotat rannekkeesi tapahtuman aikana, 

perimme uudesta rannekkeesta 5€ maksun. Huomioittehan, että 

vararannekkeita on rajoitettu määrä.  Voimassa olevien sääntöjen mukaan 

ranneketta saa halutessaan pitää myös kisastartin aikana.    

Rollo-tuotepaketti pitää sisällään pussukan, t-paidan sekä uimalakin. 

Tarkennamme paketin sisältöä  myöhemmin. Kaikki muutokset paketin 

sisältöön ovat mahdollisia.    

 

Ryhmän ohjaajat/huoltajat   
 

Rolloihin osallistuvilla uimareilla tulee olla mukanaan vähintään yksi (1) 

täysi-ikäinen huoltaja jokaista kymmentä (10) uimaria 

kohden. Ryhmän huoltajat ovat vastuussa ryhmästä 

koko tapahtuman ajan, myös oheis- ja leiritoiminnoissa. 

Järjestäjällä on oikeus evätä ryhmän majoittuminen 

koululle, mikäli huoltajia ei ole tarpeeksi. Toivoisimme 

seurojen miettivän jo etukäteen myös sitä 

mahdollisuutta, että miten huoltajakuvio hoidetaan 

jos ryhmän mukana oleva huoltaja joutuu jostain 

syystä (esim. oma sairastuminen tms.) poistumaan 

paikalta kesken tapahtumaa. 
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Tiedottaminen   
 

Rollot 2019-tapahtuman tärkein tiedottamiskanava on sähköposti, jonka 

kautta toimitetaan nämä sähköposteilla toimitettavat seuratiedotteet.   

Siksi onkin tärkeää, että ilmoitatte järjestäjälle sähköpostiosoitteen, johon 

seuranne tiedotteet laitetaan.   

Tiedotteet löytyvät myös tapahtuman kotisivuilta 

https://www.rollot2019.fi/, joka on myös toinen tärkeä tiedotuskanava.  

Kotisivut avataan 17.1.2019.   

 

Seuraathan meitä tämän lisäksi meitä myös sosiaalisessa mediassa sekä 

vierailethan Suomen Uimaliiton Rollo- kisasivuilla.    

 

Itse tapahtuman aikana tiedottaminen tapahtuu iltaisin järjestettävissä 

ohjaajainfoissa sekä WhatsApp – sovelluksen kautta. Laittakaa siis 

ilmoittautumislomakkeeseen ainakin yhden tapahtumaan osallistuvan 

huoltajan puhelinnumero, niin saamme lisättyä teidät jakelulistalle.  
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Yleistä tietoa 
 

Kaikilla niillä kilpailijoilla ja leiriläisillä, joilla on voimassa oleva Suomen 

Uimaliiton vakuutuksellinen kilpailulisenssi, Blue Card, ovat vakuutettuja 

kilpailun, leirin ja niihin välittömästi liittyvien matkojen aikana.  Mikäli 

voimassa oleva Blue Card on vakuutukseton tai uimarilla ei ole Blue Cardia, 

on hänen huolehdittava itse vakuutusturvastaan. Uimaliiton Vesipeto Blue 

Card -vakuutus ei ole voimassa tapahtumassa. 

 

Tapahtuman järjestäjällä on oikeus tehdä tarvittavia muutoksia 

järjestelyihin, ohjelmaan, aikatauluihin jne jos tapahtuman järjestelyt sitä 

edellyttävät. Muutoksista tiedotetaan mahdollisimman nopeasti 

kotisivuilla tai sähköpostilla. 

 

 

Seuraava seuratiedote ilmestyy maalikuussa 2019! 
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