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Tervehdys Espoosta!
Hyvät Rollo-uimarit, valmentajat ja huoltajat,
Cetus isännöi Rolloja nyt ensimmäistä kertaa. Haluamme tarjota uimareille mahdollisimman hyvät
puitteet sekä kilpailuille että leirille ja ennen kaikkea onnistuneen, ikimuistoisen ja riemukkaan
uintiurheilun juhlan kaikille Rolloille osallistuville.
Kilpailut uidaan nyt ensimmäistä kertaa kuudessa jaksossa. Myös leiriohjelmaa on uudistettu.
Rollojen teemana 2022 on ”Matka avaruuteen”. Kahden Rollo-välivuoden jälkeen ei tämän vuoden
Rolloilla ole edes taivas rajana! Rollo-taivaalla tulevat tuikkimaan Cetuksen rinnalla kaikkien
uimaseurojen tulevaisuuden tähdet. Teema tulee näkymään sekä kisoissa että leiriviikolla.
Tervetuloa Rolloille Espooseen!
Tapaamisiin kesäkuussa Rollo-galaksissamme Espoon Leppävaarassa,
Ville Oura
Toiminnanjohtaja Cetus ry

Tuija Manninen
Projektipäällikkö Rollot

Yhteystiedot
Projektipäällikkö:
Tuija Manninen
044-0404217
rollot2022@cetus.fi
Kilpailut:
kilpailukoordinaattori@cetus.fi
Uimaliitto:
Pasi Salonen
044-5490350
pasi.salonen@uimaliitto.fi
Nettisivut: https://www.cetus.fi/kilpaurheilu/kilpauinti/kilpailut/rollot-2022/
Rollojen Instagram: https://www.instagram.com/rollotcetusespoo2022/
Uimaliiton kisasivu: https://www.uimaliitto.fi/uinti/kilpailut/rollot/
Visit Espoo: https://www.visitespoo.fi/fi/

Kumppanit

Rollo-uinnit
Kilpailut uidaan Leppävaaran maauimalassa Veräjäpellonkatu 15, 02650 Espoo. Rollojen
kilpailupäivät ovat perjantai, lauantai ja sunnuntai 10.-12.6.2022. Kilpailut uidaan ulkoaltaassa
https://www.espoo.fi/fi/toimipisteet/48917.
Rollo-uinteihin lisätään ensi kesästä alkaen kuudes kilpailujakso. Kilpailujen lajiohjelman löytyvät
täältä https://d2t6wyhz55tig8.cloudfront.net/assets/files/14747/rollot_2022_lajiohjelma.pdf.
Kilpailujen aikarajat löytyvät täältä
https://d2t6wyhz55tig8.cloudfront.net/assets/files/12980/rollo21_24.pdf. 50 metriin vapaauintiin ei
ole aikarajaa ja se uidaan ensi kesänä ikäluokittain. Kilpailuissa on huomioitava Uimaliiton uimaasurajoite https://www.uimaliitto.fi/uinti/kilpailut/rollot/kutsu/.
Kilpailujen avajaiset ja seurojen lippumarssi ovat perjantain iltajakson alussa. Seurojen teltoille on
tilaa katsomon ylätasanteella.
Torstaina illalla on veryttelymahdollisuus kilpailualtaassa klo 19:00-21:00.
Kilpailupäivinä Leppävaaran maauimala ja uimahalli ovat ainoastaan rollolaisten käytössä. Ei
kisajaksoon osallistuville on paljon tekemistä maauimalan alueella: Wibit-rata, hyppyallas, ulko- ja
sisämonitoimialtaat, vesiliukumäet, rantalentis ja katukoris. Maauimalan käyttö ja oheisohjelma
sisältyvät Rollo-passin hintaan. Kisojen aikana palkitaan myös parhaat kannustushuudot ja plakaatit/lakanat sekä Rollo-tsempparit. Muistattehan, että Rollojen teemana on ”matka
avaruuteen”.

Rollo-leiri
Rolloleirillä jatkamme seikkailuja Rollo-galaksissa, jossa hauskanpidolle ei ole edes taivas rajana!
Leiripäivät ovat Rollojen maanantai, tiistai ja keskiviikko 13.-15.6.2022.
Rollo-leirillä järjestetään monipuolista toimintaa niin ilmassa, maassa kuin vedessä. Näistä
mainittakoon Rollo-galaksin mustassa aukossa järjestettävä Rollo-disko, Kadonneen tähtikuvion
arvoitus, Asteoroidigolf ja Tähdenlento linnunradalla aurinkotuulesta nauttien. Välillä ollaan myös
Lost in space. Viestikarnevaalissa kisataan Rollo-teemalla ”Matka avaruuteen” ja palkintoja jaetaan
parhaalle idealle, parhaalle tekniselle toteutukselle ja parhaalle taiteelliselle toteutukselle sekä
media- ja lehdistöpalkinnot ja yllätyspalkintoja. Viimeinen leiripäivä huipentuu
meteoriittiturnaukseen ”Tähtiesota episodi Rollojen paluu”.
Tarkemmat ohjeet oheistoimintaan toimitetaan kevään aikana. Myös joukkueiden ilmoittautumiset
viestikarnevaaliin ja meteoriturnaukseen ohjeistetaan ja tehdään myöhemmin keväällä.

Kaikkien rollolaisten toivotaan osallistuvan huikeaan uintitapahtumaan ja avaruusseikkailuun Rollogalaksissa koko Rollojen ajaksi torstaista keskiviikkoon 9.-15.6.2022.

Alustava ohjelmarunko
Torstai

Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko

Majoittuminen auki klo 16 alkaen (sovittaessa aikaisemminkin),
verramahdollisuus Leppävaaran maauimalassa klo 19-21,
päivällinen ja iltapala
Kilpailut ja oheistoimintaa, avajaiset ennen iltajaksoa,
aamupala/lounas/päivällinen/iltapala
Kilpailut ja oheistoimintaa,
aamupala/lounas/päivällinen/iltapala
Kilpailut ja oheistoimintaa,
aamupala/lounas/päivällinen/iltapala
Erilaisia leiriaktiviteetteja, illalla viestikarnevaali,
aamupala/lounas/päivällinen/iltapala
Erilaisia leiriaktiviteetteja, illalla Rollo-disko,
aamupala/lounas/päivällinen/iltapala
Meteoriittiturnaus,
aamupala/lounas,
majoituspaikkojen luovutus klo 14 mennessä

Majoitus
Rollolaisten majoitus tapahtuu Espoon kouluissa käveilyetäisyydellä Leppävaaran maauimalasta,
joten siirtyminen uimahallille ja tapahtumapaikoille on helppoa.
Majoittuminen tapahtuu koululuokissa. Jokainen majoittuja tarvitsee majoittumista varten
patjan/makuualustan (maks. 80 cm leveä), peiton/makuupussin, tyynyn ja liinavaatteet.
Jokaiseen majoitushuoneeseen nimetään joukkueesta täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka on
vastuussa ko. huoneen majoittujien siisteydestä ja turvallisuudesta.
Espoossa Leppävaaran lähialueelta löytyy useita hotelleja kisavieraille. Tiedotamme myöhemmin
mahdollisista hotellialennuksista rollolaisten fanijoukoille.

Ruokailu
Aamu- ja iltapala syödään omassa majoituskoulussa. Aamu- ja iltapalalla on tarjolla leipää,
leikkeleitä ja juustoa, tomaattia ja kurkkua, hedelmä, tuoremehua, maitoa, puuroa ja mehukeittoa
tai jugurttia. Joinakin iltoina tarjoillaan myös lämmin iltapala.
Lounas ja päivällinen tarjoillaan kaikille rollolaisille Monikon koulussa lähellä maauimalaa.
Lounaalla ja päivällisellä on tarjolla lapsille maistuvaa ja terveellistä ruokaa. Ruokalistan
julkaisemme myöhemmin keväällä.
Muistattehan ilmoittaa erityisruokavaliot ilmoittautumisen yhteydessä.

Rollo-tuotteet
Kesän 2022 Rollo-tuotteet ovat t-paita, uimalakki, merimiesreppu ja juomapullo sekä ranneke.
Rollo-tuotteet (Rollo-paketti) kuuluvat Rollo-passeihin A, B ja C. Valmentajapassiin D kuuluu vain tpaita ja ranneke. Kaikkiin Rollo-tuotteisiin on painettu kaksivärinen Rollo-logo.
T-paitoja on saatavilla koossa: 90-100, 110-120, 130-140, 150-160, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL ja
XXXXL.
Rollo-tuotteita voi tilata myös muille kuin rollolaisille ilmoittautumislomakkeella.

Rollo-passit ja hinnasto
Myymme alla olevan taulukon mukaisesti viittä eri passia.
A-passi on Rollo-passi, joka sisältää koko Rollo-tapahtuman torstaista keskiviikkoon ja Rollopaketin. B-passi on kisapassi, joka sisältä kisaviikonlopun torstaista sunnuntaihin ja Rollo-paketin.
C-passi on leiripassi, joka sisältää Rollo-leirin sunnuntai-illasta keskiviikkoon ja Rollo-paketin.
D-passi on ruokailupassi (lounas ja päivällinen) vain kilpailuihin osallistuville ja ei majoittuville. Dpassi ei sisällä Rollo-pakettia, eikä oheistoimintaa.
H-passi on huoltajien Rollo-passi, joka eroaa A-passista siten, että siihen ei kuulu tuotepakettia,
vaan pelkkä t-paita. H-passia ei voi ostaa uimareille.
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Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
Ilmoittautuminen on nyt auki ja taulukon hinnat ovat voimassa 31.3.2022 asti.
Jälki-ilmoittautuminen alkaa 1.4.2022 ja silloin hinnat ovat 35 euroa kalliimmat per passi. Viimeinen
päivä ilmoittautua Rolloille on 15.5.2022. Ilmoittautumisille 20.4.2022 jälkeen emme voi enää
varmasti luvata koko Rollo-tuotepakettia.
Tilatun Rollo-passin voi perua 30.4.2022 asti, tällöin veloitamme 50 euron toimistokulun. Tämän
jälkeen tulleista peruutuksista emme palauta rahoja.
Seurat ilmoittavat kaikki uimarinsa, valmentajansa ja huoltajansa. Emme vastaanota yksittäisten
henkilöiden ilmoittautumisia.
Ilmoittautuminen tehdään liitteenä olevalla Excel-taulukolla. Se lähetetään 31.3.2022 mennessä
osoitteeseen rollot2022@cetus.fi. Seurat ilmoittavat kerralla koko joukkueen tiedot, erilaisten
passien määrät, t-paitojen koot ja erityisruokavaliot. Ilmoittautumiset ovat sitovia. Jälkiilmoittautumiset tehdään samalla taulukolla ja lähetetään 15.5.2022 mennessä osoitteeseen
rollot2022@cetus.fi.
Passit laskutetaan 1.4.2022 alkaen ja jälki-ilmoittautumiset 16.5.2022 alkaen.

Kilpailulajeihin ilmoittaudutaan kuten muihinkin kilpailuihin Tempuksen kautta.

Matkatavarakuljetukset
Matkatavarakuljetukset järjestetään Leppävaaran rautatieasemalta majoituskouluun kuljetuksen
etukäteen varanneille seuroille. Pyydämme ilmoittamaan kuljetustarpeesta ja saapumisajasta
sähköpostitse rollot2022@cetus.fi.

Vakuutukset
Suomen Uimaliiton kilpailulisenssin (vakuutuksellinen Blue Card) vakuutus kattaa kilpailut, leirin ja
niihin välittömästi liittyvät matkat. Mikäli osallistujan Blue Card on vakuutukseton tai osallistujalla ei
ole lainkaan Blue Cardia, tulee osallistujan itse huolehtia vakuutusturvastaan. Uimaliiton Vesipeto
Blue Cardin vakuutus ei ole voimassa tapahtumassa.

Vastuut
Huomioittehan, että ryhmällänne tulee olla mukana riittävästi täysi-ikäisiä huoltajia, vähintään yksi
per 10 uimaria. Ryhmän huoltajat ja valmentajat ovat vastuussa ryhmästään koko tapahtuman
ajan. Edellytämme myös ryhmien aikuisilta hyvää käytöstä ja alkoholin suhteen meillä on
nollatoleranssi.
Pyydämme huomioimaan, että kisat ja leiri tapahtuvat kaupunkialueella, jossa ylitetään vilkkaasti
liikennöityjä katuja ja risteyksiä. Uimarit liikkuvat aina ryhmissä huoltajan kanssa.
Kaikkea omaisuutta kohdellaan kunnioittavasti ja vahingoista ilmoitetaan välittömästi järjestäjälle.
Osallistujat sitoutuvat noudattamaan Rollojen sääntöjä, jotka lähetetään seuroille ennen Rollotapahtumaa.

Viestintä
Pyydämme välittämään tämän tiedotteen seuranne Rollo-vastuuhenkilölle.
Rollot-projektiryhmä koostaa kevään aikana seuratiedotteita, jotka lähetetään seuroihin nimetylle
yhteyshenkilölle.

Rollojen aikana viestintä tapahtuu ohjaajainfoissa (jojopalavereissa) ja WhatsApp-ryhmässä.
Keräämme yhteyshenkilöt WhatsApp-ryhmään myöhemmin keväällä. Ryhmä on tarkoitettu vain
seurojen yhteyshenkilöille, valmentajille ja leiriaikuisille, eli ei uimareille eikä uimareiden
vanhemmille. Tapahtuman aikana joka ilta joukkueiden yhteyshenkilöille järjestetään infotilaisuus
Monikon koulussa.
Emme valitettavasti pysty vastaamaan yksittäisten vanhempien kyselyihin, vaan kommunikointi
tapahtuu seurojen kautta. Jokaisella seuralla on omat käytäntönsä Rollojen suhteen.

Muita huomioitavia asioita
Tapahtuman järjestäjällä on oikeus tehdä muutoksia yleisjärjestelyihin, ohjelmaan, aikatauluihin ja
muuhun tapahtumaan liittyvään. Muutoksista tiedotetaan aina mahdollisimman nopeasti
tapahtuman nettisivuilla ja Rollo-tiedotteissa.
Koronaan liittyvät rajoitukset ja suositukset huomioidaan tapahtuman järjestämisessä.
Tapahtumassa valokuvataan ja videoidaan. Paikalla voi olla myös lehdistön ja muiden medioiden
edustajia, jotka tiedottavat tapahtumasta kanavissaan.

