
ROLLOT 2017 HYVINKÄÄLLÄ 
9.-14.6.2017 

 
Seuratiedote 1/2017 

uimaseurojen ROLLO-yhteyshenkilöille 
 

 
 

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

Tervetuloa Rolloihin Hyvinkään Sveitsin kauniiseen ulkouimalaan! 
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Rollot 2017 -tapahtuman järjestävät: 
Hyvinkään Uimaseura yhdessä Suomen Uimaliiton ja Hyvinkään kaupungin kanssa. 
      

   

 
 
 
 

 
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 yhteystietoja: 
Projektipäällikkö Veikko Ukkola, p. 040 5031 196, veikko.ukkola@uimaseura.fi  
 
Kilpailuvastaavat  
Sanna Yritys, p. 040 5610 285, sanna.yritys@uimaseura.fi 
Jari Andelin, 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/
http://www.uimaliitto.fi/uinti/arvokilpailut/rollot/2016-2017/
http://www.facebook.com/rollot2017
http://www.instagram.com/rollot2017
mailto:rollot@uimaseura.fi
mailto:kilpailu.rollot@uimaseura.fi
mailto:majoitus.rollot@uimaseura.fi
mailto:ruokailu.rollot@uimaseura.fi
mailto:veikko.ukkola@uimaseura.fi
mailto:sanna.yritys@uimaseura.fi
mailto:jari.andelin@uimaseura.fi
mailto:nina.kolari@uimaseura.fi
mailto:katriina.maaranen@uimaseura.fi
mailto:tiina.avist@gmail.com
mailto:niina.elomaa@uimaseura.fi
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
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Tervehdys Hyvinkäältä, vuoden 2017 Rollo-tapahtuman sydämestä! 
 
Hyvinkään luonnonkaunis Sveitsin uimala Salpausselän harjulla ja kahden hyvinkääläisen 
uimaseuran yhtenäiseksi Hyvinkään Uimaseuraksi yhdistynyt tarmokas kokoonpano 
toivottavat kaikki nuoret ja Rollo-ikäiset uimarit, uimariperheet ja seurojen edustajat 
ympäri Suomen mukaan iloiseen Rollo-tapahtumaan. 
 
Hyvinkäällä on kunnia toimia Rollo-tapahtuman areenana kesällä 2017. Kaikkien aikojen 
ensimmäinen Rollo-tapahtuma järjestettiin Hyvinkäällä vuonna 1987. Onkin osuvaa, että 
tapahtuma palaa nyt Hyvinkäälle, vuonna jolloin voimme yhdessä juhlia monella tapaa.  
Alkava vuosi 2017 on Hyvinkään Uimaseuran juhlavuosi, sillä vuonna 1967 perustettu 
uimaseura täyttää nyt 50 vuotta.  Samalla niin Hyvinkään kaupunki kuin itsenäinen 
isänmaamme täyttävät kumpikin pyöreät 100 vuotta. Juhlatunnelmaa on siis runsaasti 
luvassa kovan kilpailun ja vauhdikkaan leirin lomassa.  
 
Arvokisauinnit uidaan 50 metrin altaassa ulkouimalassa 9.–11.6. ja koko uimala 
sisäaltaineen on kisaajien käytössä koko viikonlopun. Kisan oheen ja Rollo-leirille 12.–
14.6. on suunnitteilla monenlaista mukavaa ohjelmaa niin uimalassa kuin muissa 
kohteissa. Hauska ja toimelias kesäviikko käynnistyy siis perjantaina 9.6. ja jatkuu 
keskiviikkoon 14.6.  
 
Hyvinkään Uimaseuralla onkin suuri ilo kutsua kaikki kisaamaan ja temmeltämään 
kesäisen iloiseen Rollo-tapahtumaan.  Lämpimästi tervetuloa Uudellemaalle, 
Hyvinkäälle.  
 
 
Hyvinkään Rollo-johtoryhmä 
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Rollo 2017 -tapahtuma (= kilpailut + leiri) 
 
Rollot on vuoden suurin nuorille uimareille järjestettävä uintitapahtuma, johon 
osallistuu uimaseuroja ympäri Suomen. Rollo-tapahtuma on kaksiosainen. Ensin 
järjestetään Rollo-uinnit, 10–12 -vuotiaiden tyttöjen ja 11–13 -vuotiaiden poikien 
vuoden tärkeimmät arvokilpailut. Kilpailut uidaan pe-su 9.–11.6.2017, jonka jälkeen 
tapahtuma jatkuu leirinä keskiviikkoon asti. Tapahtuman järjestää Hyvinkään Uimaseura 
yhdessä Hyvinkään kaupungin ja Suomen Uimaliiton kanssa. Tapahtuma keskittyy 
erityisesti Sveitsin luonnonkauniiseen uimalaan Salpausselän harjulla. Uimalan osoite on 
Teerimäenkatu 6. 

 
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.   

 
 
1) Rollo-uinnit 
 
Kilpailut uidaan Sveitsin ulkouimalassa, 8-rataisessa 50 metrin altaassa. Myös uimalan 
sisäaltaat ovat kilpailijoiden käytössä. 
 
Virallinen kilpailukutsu ja lajijärjestys julkaistaan myöhemmin Uimaliiton kisasivulla 
http://www.uimaliitto.fi/uinti/arvokilpailut/rollot/2016-2017/. Kilpailuihin voivat 
osallistua kaikki, jotka ovat alittaneet Suomen Uimaliiton asettamat aikarajat.  
 
Varsinaisten Rollo-arvokisauintien lisäksi järjestetään mahdollisuus uida 50 metrin 
vapaauinti ilman aikarajaa.  
 
Kilpailuista tiedotetaan tarkemmin Uimaliiton kisasivulla ja HyUSin omilla Rollo-sivuilla 
www.rollot.fi.  
 
  

http://www.uimaliitto.fi/uinti/arvokilpailut/rollot/2016-2017/
http://www.rollot.fi/
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2) Rollo-leiri 
 
Nuoren uimarin kesän kohokohta on hauska Rollo-leiri. Leireilemään ovat tervetulleita 
kaikki nuoret uimarinalut (ilman uintiaikakriteereitä tai tarkkoja ikärajoja).  
 
Mukavaa ohjattua toimintaa on koko tapahtuman ajan perjantaista aina keskiviikkoon 
asti. Leiriläiset majoittuvat hyvinkääläisiin kouluihin. 
 
Päivien ohjelmat rakentuvat toiminnasta monipuolisilla rastipisteillä. Toimintaa on 
vedessä, kuivalla maalla, jopa ilmassa pomppien, musiikin tahdissa ja ilman.  
 
Rollojen perinteitä muistetaan muun muassa iloisen viestikarnevaalin muodossa. Kunkin 
uimaseuran joukkue ui siinä 10 viestiosuutta. Myös vesipalloturnaus on joukkueille 
luvassa. 
 
Monille leirin huippukohta on Rollo-disco, jossa DJ:na toimii kisojakin kuuluttava Jussi 
Salminen. Yhtenä leiri-iltana leiriläiset pääsevät halutessaan seuraamaan Hyvinkään 
Tahkon miesten Superpesis-ottelua.  
 
Kaikilla leiriläisillä on mahdollisuus myös viettää huisin hauskaa kiipeillen, hyppien ja 
temppuillen luonnollisen liikunnan keskuksessa, YouMovessa www.youmove.fi.  
 
Toiminnasta tiedotetaan tarkemmin keväällä. Myös muuta tietoa Hyvinkäästä kootaan 
ainakin www.rollot.fi -verkkosivulle. 

 

http://www.youmove.fi/
http://www.rollot.fi/
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Ilmoittautuminen Rollo-tapahtumaan 
 
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/   

 
  

https://rollot.fi/home/leiri/ilmoittautuminen/
mailto:rollot@uimaseura.fi
mailto:rollot@uimaseura.fi
http://www.uimaliitto.fi/uinti/arvokilpailut/rollot/2016-2017/
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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 

 

Rollo-paketti ja Rollo-ranneke 
 
Jokainen A-, B- tai C-passin lunastaja saa oman Rollo-paketin, joka sisältää Rollo-pussin, 
t-paidan, vesipullon, sadetakin, tuubihuivin ja nimilappukotelon. Muutokset mahdollisia. 
 
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.  Uima-
asurajoite puolestaan on ennallaan: 

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. 

 
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. 
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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.  
 

 
Ruokailut 
 
Rollo-tapahtuman ruokailut järjestetään kahdella koululla, jotka molemmat sijaitsevat 
aivan Sveitsin uimalan välittömässä läheisyydessä. Iltapalat tarjoillaan majoituskoululla. 
 
Ateriat valmistaa Hyvinkään kaupungin ateria- ja puhtauspalvelut. Ruokalistat 
julkaistaan myöhemmin. 
 
Ruokailukoulut alustavasti: 
Sveitsin lukio   (Teerimäenkatu 2-4; etäisyys uimalaan 350 m, kävellen 4 min) 
Härkävehmaan koulu (Aleksis Kiven katu 6; etäisyys uimalaan 600 m, kävellen 7 min) 
 
Ks. kartta alempana. 

 
Majoitus 
 
Koulumajoitus: 
Rollo-tapahtuman majoitus tapahtuu neljässä hyvinkääläisessä koulussa, jotka 
sijaitsevat kävelymatkan päässä Sveitsin uimalasta ja muista tapahtumapaikoista.  
Matkatavaroiden kuljetuksia ei järjestetä suhteellisten lyhyiden välimatkoja vuoksi. 
 
Majoituskoulut täytetään järjestäjän päätöksellä ilmoittautumisjärjestyksessä tai 
ryhmän koon mukaan. Koulumajoitus sisältyy Rollo-passien hintaan. Omat patjat ja 
petivaatteet tarvitaan. 
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Majoituskoulut alustavasti: 
Sveitsin lukio  (Teerimäenkatu 2-4; etäisyys uimalaan 350 m, kävellen 4 min) 
Aseman koulu (Kauppalankatu 8; etäisyys uimalaan 1,6 km, kävellen 19 min) 
Pohjoispuiston koulu (Runeberginkatu 12; etäisyys uimalaan 1,8 km, kävellen 22 min) 
Hämeenkadun koulu (Hämeenkatu 36; etäisyys uimalaan 2,4 km, kävellen 29 min) 
 
Kohteet kartalla: 
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Muuta majoitusta: 
 
Järjestäjä varaa matkailuautoille ja -vaunuille leirintäalueen aivan uimalan 
läheisyydestä, Sveitsin kentältä. Lisätietoa tästä annetaan mahdollisimman pian 
www.rollot.fi -sivustolla ja seuraavassa seuratiedotteessa. 
 
Hotelli- tai hostellimajoitusta on Hyvinkäällä ja lähiseudulla tarjolla vain rajoitetusti. 
Tietoa majoitusmahdollisuuksista Hyvinkäällä ja niiden yhteystiedoista löytyy kaupungin 
matkailuneuvonnan sivuilta: http://www.hyvinkaa.fi/visithyvinkaa/nuku-hyvin/.  
 
Tässä järjestäjän saamia tietoja majoituspaikoista (uimaseura ei vastaa tietojen 
ajantasaisuudesta): 
 
Rolloihin varattu kiintiö Hotelli Cumulus Hyvinkäästä on jo täynnä. 
 
Uimalan läheisyydessä toiminut Hotelli Rantasipi Sveitsi on lopettanut toimintansa ja uuden hotellin 
peruskorjaus ei valmistu ennen Rolloja.  

 
Sveitsin majalla ei voi majoittua.  

 
Hostelli Palopuron tilannetta voi tiedustella: laura.mustola@hostellipalopuro.fi 

3hh 70€ / vrk (sis. aina petivaatteet ja sauna) 
2hh 60€ / vrk  
1hh 45€ / vrk 
mahdollisuus myös perhehuoneistoihin 6:lle ja 5:lle.  
6hh 99€ / vrk ja 5hh 89€ / vrk 
 

Kytäjän Luksus-huviloita voi tiedustella (http://www.kytaja.fi/):  
Kiviaidantie 8 http://www.kytaja.fi/tuotteet/villa-kivi/    8 hlö    915€/114€ hlö  
Kiviaidantie 10 http://www.kytaja.fi/tuotteet/villa-louhos/   8 hlö    915€/114€ hlö 
Kiviaidantie 12 http://www.kytaja.fi/tuotteet/villa-kallio/   8 hlö    915€/114€ hlö 
Kukkumäentie 5a http://www.kytaja.fi/tuotteet/villa-joutsen/   6 hlö    760€/126€ hlö 
Kukkumäentie 7b http://www.kytaja.fi/tuotteet/villa-kurki/      6 hlö    760€/126€ hlö 
Kytäjärvenkaari 4 http://www.kytaja.fi/tuotteet/villa-fasaani/   6 hlö    760€/126€ hlö 
Ollilantie 6 http://www.kytaja.fi/tuotteet/villa-fleming/            10 hlö  1157€/115€ hlö 
Ollilantie 8 http://www.kytaja.fi/tuotteet/villa-linder/               12 hlö  1157€/96€ hlö 
Ollilantie 10 http://www.kytaja.fi/tuotteet/villa-laakkonen/      10 hlö   915€/91€ hlö 
Erillistä maksua vastaan aamiainen tarjoillaan Kytäjä golfin klubilla, osoitteessa Kytäjäntie 1265. Aamupalan 
hinta on 7,5€/hlö. 
 

  

http://www.rollot.fi/
http://www.hyvinkaa.fi/visithyvinkaa/nuku-hyvin/
mailto:laura.mustola@hostellipalopuro.fi
http://www.kytaja.fi/
http://www.kytaja.fi/tuotteet/villa-kivi/
http://www.kytaja.fi/tuotteet/villa-louhos/
http://www.kytaja.fi/tuotteet/villa-kallio/
http://www.kytaja.fi/tuotteet/villa-joutsen/
http://www.kytaja.fi/tuotteet/villa-kurki/
http://www.kytaja.fi/tuotteet/villa-fasaani/
http://www.kytaja.fi/tuotteet/villa-fleming/
http://www.kytaja.fi/tuotteet/villa-linder/
http://www.kytaja.fi/tuotteet/villa-laakkonen/
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Katso Hyvinkäältä myös: 
Majoitus Makkonen 
Loft Hyvinkää 
Forenom 
Haukilampi (juhla- ja kokoustilan huone- ja mökkimajoitusta Kiljavalla) 
Sääksin caravanalue 
Yhteystiedot: http://www.hyvinkaa.fi/visithyvinkaa/nuku-hyvin/  
 

Lähialueen muita hotelleita ja majoituspaikkoja voi tiedustella. Hyvinkäälle on hyvät 
junayhteydet radanvarren kaupungeista (Riihimäki, Järvenpää, Vantaan Tikkurila, 
Helsinki…). 
 

Saatuja tietoja lähiseudulta: 
 
Finlandia Hotel Seurahuone Riihimäki  
Puh: +358 19 716 270 
www.seurahuone.fi  
www.finlandiahotels.fi  
Huonehinnat: 
1 hh 78 e/vrk 
2 hh 90 e/vrk 
Hinnat sis. aamiaisen sekä wi-fin. Ilmaista parkkitilaa löytyy hotellin lähettyviltä. 
 
Scandic Riihimäki www.scandichotels.fi/  
Yhden hengen huone 80 eur 
Kahden hengen huone 90 eur 
Kolmen hengen huone 110 eur 
 
Scandic Järvenpää www.scandichotels.fi/ 
Yhden hengen huone 85 eur 
Kahden hengen huone 92 eur 
Kolmen hengen huone 120 eur 

 
Kiljavan opisto, Nurmijärvi  
http://kiljavanranta.fi/majoitus/  
1-2 hengen huoneita aamiaisineen  

  

  

http://www.hyvinkaa.fi/visithyvinkaa/nuku-hyvin/
http://www.seurahuone.fi/
http://www.finlandiahotels.fi/
http://www.scandichotels.fi/
http://www.scandichotels.fi/
http://kiljavanranta.fi/majoitus/
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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.  
 
Tapahtuman järjestäjällä on oikeus tehdä muutoksia järjestelyihin, ohjelmaan, 
aikatauluihin jne. tarvittaessa. Muutoksista tiedotetaan mahdollisimman nopeasti ja 
laajasti. 
 
Seuraava Rollo-tiedote ilmestyy helmi-maaliskuussa. 
 

 
 
Yhteistyökumppaneita: 
     

 
 
  
 
 

 
                             Keski-Uusimaa 
 

 
                                    

http://www.rollot.fi/
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

