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Rollo–leirin yhteystiedot:
Oulun Uinti 1906 ry
Paula Hyvälä
Pikkukankaantie 3
90130 OULU
Puh 040 532 3813 arkisin klo 8-14.30
rollot2015@oulunuinti.fi
www.rollot2015.fi
www.oulunuinti.fi

Rollo–kilpailujen yhteystiedot:
Oulun Uinti 1906 ry
Antti Vilppola
Pikkukankaantie 3
90130 OULU
Puh. 040 838 3163
antti.vilppola@oulunuinti.fi

rollot2015@oulunuinti.fi
www.oulunuinti.fi

Puh. 040 532 3813
www.facebook.com/rollot2015

www.rollot2015.fi
#Rollot2015
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”Pullari odottaa Rolloilijoita Ouluun!”
Rollojen ennakkoilmoittautumiset on saatu seuroilta! Kiitos niistä! Mahtavaa että noin moni uimari ympäri
Suomen on halukas tulemaan Ouluun rolloilemaan!
Ennakkoilmoittautuneiden määrä Rollo-passien tilaajiksi oli huikeat 946 henkilöä. Tähän pitää laskea lisäksi
ne uimarit ja valmentajat, jotka tulevat omiin majoituksiin kisaviikonlopuksi. Eli kokonaismäärä kesän 2015
Rolloilla on reilusti yli 1 000 henkilöä!!!!
Osa ilmoittautuneista ovatkin ehtineet käydä Oulun aiemmilla Rolloilla, mutta osalle uimareita Oulu on
Rollo–kaupunkina uusi tuttavuus. Uutta kaikille on kuitenkin hieno majoituskoulumme, Kastellin
monitoimitalo. Ouluun tulevat Rollolaiset saavatkin kunnian olla kyseisen koulun ensimmäisiä isoon
tapahtumaan osallistujia. Teemme siis historiaa tapahtumallamme!
Seuraava seuratiedote julkaistaan toukokuun alussa, viimeistään viikolla 19. Kolmas seuratiedote sisältää
tarkempaa tietoa ainakin ruokailuista ja oheis- ja leiriohjelmista sekä tietysti lopulliset tiedot
ilmoittautuneista.
ROLLO–PASSIT 2015:
Rollo-passi

A
Hinta:
Sisältää:

Rollo-passi

B
Hinta:
Sisältää:

rollot2015@oulunuinti.fi
www.oulunuinti.fi

12. – 17.6.2015 (perjantai-keskiviikko)
195 €
- Rollo–leiriohjelma sekä kisojen aikainen oheistoiminta
- ruokailut
 perjantai: päivällinen ja iltapala
 lauantai-tiistai: aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala
 keskiviikko: aamupala ja lounas
- luokkamajoitus koululla
- Rollo–paketti (reppu, T-paita, uimalakki ja juomapullo)
12. – 14.6.2015 (perjantai-sunnuntai)
155 €
- Rollo–kisojen aikainen oheistoiminta
- ruokailut ajalla
 perjantai: päivällinen ja iltapala
 lauantai: aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala
 sunnuntai: aamupala ja lounas
- luokkamajoitus koululla
- Rollo–paketti (reppu,T-paita, uimalakki ja juomapullo)

Puh. 040 532 3813
www.facebook.com/rollot2015

www.rollot2015.fi
#Rollot2015
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Rollo-passi

C
Hinta:
Sisältää:

14. – 17.6.2015 (sunnuntai-ilta – keskiviikko)
170 €
- Rollo–leiriohjelma
- ruokailut ajalla
 sunnuntai: päivällinen ja iltapala
 maanantai–tiistai: aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala

 keskiviikko: aamupala ja lounas
- luokkamajoitus koululla
- Rollo-paketti (reppu, T-paita, uimalakki ja juomapullo)

Leiriläisten mukana tulevat huoltajat ja valmentajat voivat halutessaan lunastaa itselleen A–passin sijasta H–
passin, joka eroaa A–passista vain siten, ettei sen mukana tule Rollo–pakettia. Tämä on siis tarkoitettu niille
huoltajille (ei uimareille), jotka eivät jostain syystä halua Rollojen tuotepakettia itselleen.
Rollo-passi

H
Hinta:
Sisältää:

12. – 17.6.2015 (perjantai-keskiviikko)
175 €
- Rollo–leiriohjelma sekä kisojen aikainen oheistoiminta
- ruokailu ajalla
 perjantai: päivällinen ja iltapala
 lauantai-tiistai: aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala
 keskiviikko: aamupala ja lounas
- luokkamajoitus koululla

Huomioittehan, että ryhmällä tulee olla tapahtumassa mukana vähintään yksi (1) täysi-ikäinen huoltaja
kymmentä (10) uimaria kohden.
Jokaiselle passin lunastaneelle annetaan Rollo–ranneke, joka tulee pitää aina mukana. Majoituskoululle,
uimahallille, oheistoimintapisteille ja ruokailuihin pääsee vain ranneketta näyttämällä, joten siitä tulee pitää
hyvä huoli tapahtuman ajan. Huomioithan kuitenkin sen, että kilpailustartin ajaksi ranneke täytyy ottaa pois.
Mikäli kadotat rannekkeesi tapahtuman aikana, perimme uudesta rannekkeesta 5€ maksun.

ENNAKKOILMOITTAUTUMISET SEUROITTAIN
Alla olevassa taulukossa on ennakkoilmoittautumisen antaneet seurat ja tilattujen passien määrä. Mikäli ette
jostain syystä löydä omaa seuraanne listasta ja olette antaneet ennakkoilmoittautumisen Rollo-toimistoon,
niin ottakaa yhteyttä joko sähköpostilla tai puhelimitse asian selvittämiseksi.

rollot2015@oulunuinti.fi
www.oulunuinti.fi

Puh. 040 532 3813
www.facebook.com/rollot2015

www.rollot2015.fi
#Rollot2015
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Aurajoen Uinti
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit
Cetus
Gladius Kirkkonummi
Helsingfors Simsällskap
Helsingin Uimarit

A-passi
12
8
86
6
35
33

HTU Stadi
Hyvinkään Uimaseura
Joensuun Uimaseura
Kankaanpään Uimarit
Kemin Uimaseura
Kempeleen Pyrintö
Kokkolan Uimaseura
Kouvolan Uimarit
Kuopion Uimaseura
Lahden Uimaseura
Lappeenrannan Uimarit
Mikkelin Uimaseura
Nurmijärven Uinti

8
30
11
12
3

11
15
26
22
20
12

B-passi
2
8

1
5
2

C-passi H-passi Yhteensä
6
4
24
1
9
1
95
6
5
40
34
5
3
13

0

Riihimäen Uimaseura
Simmis Grani

46
32
10

TaTU Tampere
Uimaseura Aquila (Kotka)
Uimaseura Kaarina
Uimaseura Kangasalan Kuohu
Uinti Tampere
Vaasan Uimaseura-Vasa
Simsällskap
Vanders
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku

rollot2015@oulunuinti.fi
www.oulunuinti.fi

2
8
5
3

6
5

36
6

2

3
10

Swimming Club Vuokatti
Swimming Jyväskylä

12
1

10
15

Simmis Wanda
Swimming Club Rovaniemi

3

3
3
1
1

4

Oulun Lohet
Oulun Uinti

0

25
8
8
20
15
70
60
37
31
718

3
15

2
2
5
2

1
5
3
48

0
91

Puh. 040 532 3813
www.facebook.com/rollot2015
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10
2
3
77

33
14
13
7
12
14
15
38
27
23
12
10
67
37
10
36
11
10
28
25
10
20
24
72
71
44
37
946

www.rollot2015.fi
#Rollot2015
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SITOVAT ILMOITTAUTUMISET JA MAKSUT
Sitovat ilmoittautumiset tarvitsemme seuroittain koottuna 19.4.2015 mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu
tämän seuratiedotteen mukana tulevalla lomakkeella, joka tullaan myös laittamaan kotisivuillemme.
Alustavat ilmoittautumiset eivät siis muutu automaattisesti sitoviksi. Huomioittehan sen, että
järjestävällä seuralla ei ole velvollisuutta ottaa vastaan myöhässä (19.4. jälkeen) toimitettuja
ilmoittautumisia.
Leirimaksuista toimitamme teille laskun, joka tulee olla maksettu 24.5.2015 mennessä. Ilmoitattehan siis
sitovien ilmoittautumisten yhteydessä osoitteen, johon voimme laskun lähettää.
Mikäli tilattu passi joudutaan perumaan 19.4. - 24.5.2015 perimme peruutuskuluina 50€/passi. 25.5.2015
eteenpäin peruutuksen voi tehdä vain lääkärintodistuksella ja tällöin palautamme 50€/passi. Ilman
lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista emme myönnä hyvityksiä.
Rollo-uinteihin on ilmoittauduttava erikseen OCTOn kautta. Lisätietoja saatte kilpailukutsusta, joka löytyy
Rollojen kotisivuilta sekä Uimaliiton sivuilta. Rollo–uintien starttimaksut maksetaan ilman erillistä
laskutusta Oulun Uinti 1906 ry:n tilille kilpailukutsussa löytyvien ohjeiden mukaisesti.
ASUMINEN JA RUOKAILU
Majoittuminen ja ruokailut tapahtuvat uudessa hienossa Kastellin monitoimitalossa (Sairaalanrinne 5, 90220
Oulu). Kastellin koululta on turvallinen kevyenliikenteenväylä Oulun Uimahallille. Välimatka on noin 1,8
km.
Majoitus on koululuokissa, joten ottakaa mukaan esim. makuupussi, tyyny ja makuualusta/retkipatja. Jotta
majoitusluokkiin jää hieman kulkutilaakin, niin otattehan mukaan normikokoiset (max. 80cm tai 90cm
leveät) patjat!
Erikoisruokavaliot/allergiat otetaan huomioon kun niistä on etukäteen ilmoitettu sitovien ilmoittautumisten
yhteydessä. Emme voi luvata että keittiö huomioi myöhässä ilmoitetut erityisruokavaliot.
Koska ruokailijoita on tapahtuman aikana todella paljon, niin ruokailu tullaan porrastamaan. Toivommekin,
että seurat/ryhmät noudattavat heille annettuja ruokailuaikoja. Toivomus myös on, että ruokalaan ei jäädä
istuskelemaan ruokailun jälkeen, vaan paikat vapautetaan seuraaville ruokailijoille heti kun ruokailija on
valmis.
Huomoittehan myös sen, että mitään ruoka-aineita ei saa viedä pois ruokalan alueelta.
Erillisiä majoitus- tai ruokailupalveluita emme valitettavasti voi järjestää vain Rollo-uinteihin tuleville, jotka
eivät lunasta passia kauttamme. Ilman Rollo-passia kilpailuihin osallistuvat voivat varata ruokailut
uimahallin kahviosta. Ennakkovaraukset tulee tehdä 5.6.2015 mennessä puhelimitse numeroon 08 378 502
tai sähköpostilla osoitteeseen info@nallikarioy.fi. Ruokailun hinta on 8,50€/henkilö. Huom! Ruokatilaukset
tulee tehdä etukäteen, aterioiden ostaminen paikan päällä ei ole mahdollista.
Kisaviikonlopun majoitus- ja ruokailuvaihtoehtoja voitte kysellä Rollo-toimistosta.

rollot2015@oulunuinti.fi
www.oulunuinti.fi

Puh. 040 532 3813
www.facebook.com/rollot2015

www.rollot2015.fi
#Rollot2015
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TAVARANKULJETUS RAUTATIEASEMALTA
Matkatavaroiden kuljetus rautatieasemalta majoituskoululle järjestetään perjantaina sekä keskiviikkona.
Pyydämmekin teiltä sitovien ilmoittautumisten yhteydessä tiedon siitä, millä junalla saavutte Ouluun.
Pyrimme järjestämään kuljetuksia kaikille sitä tarvitseville.
VAKUUTUKSET
Suomen Uimaliiton vakuutus kattaa lisenssiuimareiden osalta kilpailut, leirit ja niihin välittömästi liittyvät
matkat. Sellaisten leiriläisten, joilla ei ole lunastettuna kilpailulisenssiä, vakuutus ei ole voimassa vaan
heidän tulee huolehtia siitä että oma vakuutus kattaa leireilyn. Huom! Vesipeto BlueCardin vakuutus ei ole
voimassa tapahtumassa.
Suomen Uimaliiton ryhmätapaturmavakuutus kattaa seurojen vapaaehtoiset ohjaajat, valmentajat ja huoltajat
tapahtuman aikana.

ROLLO–PAKETTI
Kaikki A-, B- ja C-passin tilanneet uimarit saavat majoituskoululle saapuessaan Rollo–paketin. Tämän
vuoden Rollo–paketti koostuu repusta, t-paidasta, uimalakista ja juomapullosta.
Suosittelemme, että jokainen leiriläinen kirjottaa nimensä ja seuransa saamaansa T-paitaan ja reppuun, näin
mahdollisesti hukkaan menevät tavarat löytävät helpommin oikean omistajansa.
Rollo T-paitojen kokolajitelma on seuraava:
Lasten paidat:
86 – 94
96 – 104
106 – 116
118 – 128
130 – 140
142 – 152

Aikuisten paidat:
XS
S
M
L
XL
XXL

ROLLO-TUOTTEIDEN ENNAKKOMYYNTI
Rollo–tuotteita myydään ennakkoon niille, jotka eivät lunasta Rollo–passia. Tuotteita on myynnissä
rajoitettu määrä ja tuotetilaus tulee tehdä viimeistään 15.5.2015. Tilaukset tehdään sähköpostilla
osoitteeseen rollot2015@oulunuinti.fi. Mikäli tuotteita jää, niin myymme niitä Oulun Uimahallilla kisojen
aikana ja majoituskoululla leirin aikana.
Kuvat tuotteista hintatietoineen ja kokolajitelmineen löydätte Rollojen kotisivuiltamme.

rollot2015@oulunuinti.fi
www.oulunuinti.fi

Puh. 040 532 3813
www.facebook.com/rollot2015

www.rollot2015.fi
#Rollot2015
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ROLLO–UINNIT
Rolloilla uidaan kesäkauden merkittävimmät kilpailut T12-T10/ P13-P11 uimareille. Kilpailuihin
osallistuvan uimarin tulee täyttää sääntöjen mukaiset kriteerit, näitä ovat mm. aikarajat ja voimassaoleva
lisenssi. Lunastamalla lisenssin 29.5.2015 mennessä ja alittamalla aikarajat 1.6.2014 - 2.6.2015, varmistat
osallistumisoikeutesi Rollo–uinteihin.
Lisätietoa löytyy Uimaliiton kotisivuilta www.uimaliitto.fi .
Kilpailukutsu tulee nähtäville Suomen Uimaliiton kotisivuille sekä Rollojen kotisivuille www.rollot2015.fi.
Kisajaksot:
1. jakso perjantaina 12.6.2015 klo 16.30
2. jakso lauantaina 13.6.2015 klo 9.30
3. jakso lauantaina 13.6.2015 klo 16.30
4. jakso sunnuntaina 14.6.2015 klo 9.30
5. jakso sunnuntaina 14.6.2015 klo 16.00
Rollo-kisojen aikarajat: http://www.uimaliitto.fi/site/assets/files/1104/aikarajat_rollo_2015.pdf
Rollo-uinnit tullaan streamaan livenä netissä. Lähetyksiä voi seurata netissä mobiililaitteella ja tietokoneella
reaaliajassa. Maksu on 5€/päivä ja maksu tapahtuu tekstiviestillä. Kisat myös tallennetaan ja esimerkiksi
jaksokohtaisia tallenteita tarjotaan myöhemmin ladattavaksi. Lisätietoja streamauksesta löytyy
http://live.oulunuinti.fi/
PULLARIN BONUS –PAKETTI
Tänä vuonna uutuutena lanseerasimme Pullarin Bonus –paketin johon seurojen piti ilmoittautua sitovasti
15.3. mennessä. Ilmoittautuneet seurat voivat tehdä ilmoittautumisiin pieniä muutoksia 19.4.2015 saakka.
Tuon päivämäärän jälkeen seurojen tulee toimittaa Rollo-toimistoon nimilista Bonus –paketilla
majoittuvista. Lomake, jolla tiedot ilmoitetaan, toimitetaan ilmoittautuneiden seurojen yhteyshenkilölle
sähköpostilla. Lasku Bonus–paketista lähetetään seuroille huhtikuun aikana.
Huomioitavaa on se, että koululla oleskelu torstai-iltana ja perjantaiaamuna on rajoitettua, koska koululla on
tapahtuman järjestelyt käynnissä. Tiedotamme ilmoittautuneita seuroja näistä ohjeista tarkemmin erillisellä
sähköpostilla.
PULLARIN BONUS -PAKETIN AIKATAULU (muutokset mahdollisia):
Torstai 11.6.2015
17.00
Majoituskoulun ovet avautuvat
21.00
Majoituskoulun ovet sulkeutuvat
22.00
Hiljaisuus
Perjantai 12.6.2015
7.15 – 8.30 Aamupala porrastetusti
9.00 – 12.00 Verryttely porrastetusti
11.30 - 13.00 Lounas porrastetusti
rollot2015@oulunuinti.fi
www.oulunuinti.fi

Puh. 040 532 3813
www.facebook.com/rollot2015

www.rollot2015.fi
#Rollot2015
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OHEIS- JA LEIRIOHJELMA
Rollo–tapahtuma alkaa perjantaina 12.6. koululle majoittumisella. Kilpailut polkaistaan käyntiin perjantain
iltajaksolla. Niille, jotka eivät kisoihin osallistu on tarjolla elokuvailta majoituskoululla.
Ohjattu oheistoiminta alkaa lauantaina 13.6. ja sunnuntaina 14.6. siten, että niille jotka eivät kilpaile on
kisajaksojen aikana mahdollisuus oheistoimintaan. Huom! Ohjattu oheistoiminta voi loppua aikaisemmin
kuin sen hetkinen kilpailujakso. Oheistoimintaan tulevalla ryhmällä tulee olla oma huoltaja mukana
toiminnan aikana. Osaan oheistoiminnoista on ennakkoilmoittautuminen, tästä lisää seuraavassa
seuratiedotteessa.
Leirin aikana (maanantai 15.6. – keskiviikko 16.6.) leiriläisille on järjestetty erilaista liikunnallista
oheistoimintaa. Näistä oheistoiminnoista tiedotamme tarkemmin seuraavassa seuratiedotteessa, mutta
luvassa on ainakin parkour–opetusta, pallopelejä, perinteinen viestikarnevaali, vesipalloturnaus,
mahdollisuus tutustua uimahyppyihin ja uutuutena WIBIT vesihuvipuistorata!
Lisätietoa oheis- ja leiriohjelmasta kerrotaan toukokuun alussa ilmestyvässä kolmannessa seuratiedotteessa.
SUORITUSPAIKAT
Valtaosa toiminnasta tapahtuu Oulun Uimahallilla, Kastellin monitoimitalolla sekä näiden läheisyydessä
olevilla ulkoilualueilla. Varaattehan siis mukaanne asianmukaiset ulkoilu- ja sisäliikunta varusteet.
VIESTIKARNEVAALI
Tänä vuonna viestikarnevaalien teemana on eläimellinen putous Oululaisittain – ”Puttous goes to Zoo!!”
Odotammekin näkevämme mitä erilaisempia ja ihmeellisempiä eläinhahmoja etenemässä omintakeisilla
tyyleillä Raksilan altaassa. Huomioittehan viestikarnevaaliasuja suunnitellessanne, että asujen tulee olla
sellaiset että ne kestävät vettä eivätkä sotke allasta. Paperit, vaipat, veteen liukenevat maalit tms ovat
ehdottomasti kiellettyjä!!!
Viestikarnevaali mittelöidään keskiviikkona 17.6. aamupäivällä. Tämä iloinen ja riemukas
viestikarnevaalitapahtuma toimii samalla myös päätösjuhlana Rollo-tapahtumaan.
OMATOIMISTA- JA KUSTANTEISTA OHEISTOIMINTAA
Ouluun saapuvilla rolloilijoilla on mahdollisuus myös tutustua Oulun tarjoamiin palveluihin omalla ajallaan,
vaikkapa kisaviikonloppuna. Tässä on teille vinkkinä muutama tutustumisen arvoinen kohde. Lisätietoja
hinnoista ja reittiohjeet toimintoihin löytyy Rollot 2015 kotisivuilta.
Tietomaa Oulu
Oulun Tietomaa on Suomen ensimmäinen tiedekeskus. Tietomaa tarjoaa monipuolista tekemistä ja
elämyksiä kaikenikäisille ja kaiken kokeilemiseen vierähtää helposti koko päivä. Lisäksi Tietomaassa on
mahtava jättielokuvateatteri sekä 35 metriin kokoava näköalahissi, josta avautuu upeita näkymiä yli Oulun.
http://www.tietomaa.fi/
Nahkatehtaankatu 6, Oulu
rollot2015@oulunuinti.fi
www.oulunuinti.fi

Puh. 040 532 3813
www.facebook.com/rollot2015

www.rollot2015.fi
#Rollot2015
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SuperPark Oulu
SuperParkissa on hauskanpitoa vuoden jokaiselle päivälle. Kohoa korkeuksiin kiipeilyverkolla tai
boulderointiseinällä. Laske alas hurjasta tuubimäestä ja testaa pelialueella lämärisi nopeus. Kurkista myös
skeitti- ja scoottialueiden, volttiratojen, hyppyrien ja parkouresteiden vauhdikkaaseen maailmaan.
Päivärannekkeella SuperParkin-aktiviteettipuiston kaikki lajit ovat käytössäsi koko päivän.
www.SuperParkOulu.fi
Oulun Limingantulli, Tyrnäväntie 16, 90400 Oulu
Rollo-ranneketta näyttämällä saatte alennuksen sisäänpääsymaksusta.
Holiday Club Oulun Eden
Oulun Edenin trooppisessa lämmössä aika rientää huomaamatta. Sisäaltaan villit aallot ja hellivät poreet
sekä ulkoallas innostavat kaikenikäisiä. Allastilasta löytyy vesiliukumäkiä, vastavirtajoki,
vesihierontapisteet sekä vesiputoukset.
https://www.sokoshotels.fi/fi/oulu/sokos-hotel-eden
Holstinsalmentie 29, 90510 Oulu
Rollo-ranneketta näyttämällä saatte alennuksen sisäänpääsymaksusta.
Nallikarin uimaranta
Nallikarin kilometrin mittainen hiekkaranta houkuttelee kesällä tuhansia auringonpalvojia. Uimaranta on
matala ja syvenee hitaasti. Matalassa rantavedessä voi pelata vaikka rantatennistä. Rannalta löytyy kolme
rantalentopallokenttä ja yksi rantajalkapallokenttä ja ne ovat kaikkien vapaassa käytössä.
Alueelta löytyy myös leikkikenttä ja kiipeilyteline pienimmille kävijöille.
http://www.nallikari.info/
Hiirosen Frisbeegolfrata
Hiirosen urheilupuistosta löytyy 18-väyläinen rata joka on yksi Suomen perinteisimmistä
frisbeegolfradoista. Suurin osa väylistä on hyvin hoidetussa puistossa ja muutama teknisiä heittoja vaativa
väylä on metsässä.
Matkaa Hiirosen radalle majoituskoululta tulee n.2,8km. HUOM! Omat kiekot mukaan, järjestäjällä ei ole
lainattavissa kiekkoja.
http://frisbeegolfradat.fi/rata/hiironen_oulu/

rollot2015@oulunuinti.fi
www.oulunuinti.fi

Puh. 040 532 3813
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TAPAHTUMAN ALUSTAVA AIKATAULU (muutokset mahdollisia):
Perjantai 12.6.2015
12.00
15.00 - 16.15
16.15 – 16.30
16.30 – 21.00
16.00 - 20.00
17.00 – 21.30
20.00 - 21.30
21.30
22.00
Lauantai 13.6.2015
6.30 - 9.00
8.20 - 9.20
9.30 - 13.00
9.30 -12.30
11.30 – 14.30
15.20 - 16.20
16.30 - 21.00
16.00 - 18.30
17.00 – 21.30
20.00 - 21.30
21.30
22.00
Sunnuntai 14.6.2015
6.30 - 9.30
8.20 - 9.20
9.30 - 13.00
9.30 - 12.30
11.30 - 14.30
14.50 - 15.50
16.00 - 21.00
16.00 - 18.30
17.00 - 21.30
20.00 - 21.30
21.30
22.00

rollot2015@oulunuinti.fi
www.oulunuinti.fi

Koululle pääsee majoittumaan
Kisaverra
Avajaiset
Kisojen 1. jakso
Leffoja koululla
Päivällinen porrastetusti
Iltapala porrastetusti
Ohjaajainfo
Hiljaisuus ja hyvää yötä!

Majoituskoulu
Oulun Uimahalli
Oulun Uimahalli
Oulun Uimahalli
Majoituskoulu
Majoituskoulu
Majoituskoulu
Majoituskoulu/Auditorio
Majoituskoulu

Aamupala porrastettuna
Kisaverra
Kisojen 2. jakso
Oheistoimintaa
Mahdollisuus omatoimiseen oheistoimintaan
Lounas porrastetusti
Kisaverra
Kisojen 3. jakso
Oheistoimintaa
Mahdollisuus omatoimiseen oheistoimintaan
Päivällinen porrastetusti
Iltapala porrastetusti
Ohjaajainfo
Hiljaisuus ja hyvää yötä!

Majoituskoulu
Oulun Uimahalli
Oulun Uimahalli
Majoituskoulu ja uimahalli

Aamupala porrastettuna
Kisaverra
Kisojen 4. jakso
Oheistoimintaa koululla ja uimahallilla
Mahdollisuus omatoimiseen oheistoimintaan
Lounas porrastetusti
Kisaverra
Kisojen 5. jakso
Oheistoimintaa koululla ja uimahallilla
Mahdollisuus omatoimiseen oheistoimintaan
Päivällinen porrastetusti
Iltapala porrastetusti
Ohjaajainfo
Hiljaisuus ja hyvää yötä!

Majoituskoulu
Oulun Uimahalli
Oulun Uimahalli
Majoituskoulu ja uimahalli

Puh. 040 532 3813
www.facebook.com/rollot2015

Majoituskoulu
Oulun Uimahalli
Oulun Uimahalli
Majoituskoulu ja uimahalli
Majoituskoulu
Majoituskoulu
Majoituskoulu/Auditorio
Majoituskoulu

Majoituskoulu
Oulun Uimahalli
Oulun Uimahalli
Majoituskoulu ja uimahalli
Majoituskoulu
Majoituskoulu
Majoituskoulu/Auditorio
Majoituskoulu

www.rollot2015.fi
#Rollot2015
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Maanantai 15.6.2015
7.15 - 9.15
9.00 - 13.00
12.00 – 14.00
13.30 – 17.30
16.30 - 18.30
18.45 - 19.45
20.15 - 21.30
21.30
22.00

Aamupala porrastetusti
Leiritoimntaa
Lounas porrastetusti
Leiritoimintaa
Päivällinen porrastetusti
Vapaata uintia
Iltapala porrastetusti
Ohjaajainfo
Hiljaisuus ja hyvää yötä!

Majoituskoulu
Majoituskoulu ja uimahalli
Majoituskoulu
Majoituskoulu ja uimahalli
Majoituskoulu
Oulun Uimahalli
Majoituskoulu
Majoituskoulu/Auditorio
Majoituskoulu

Tiistai 16.6.2015
7.15 - 9.15
9.00 - 13.00
12.00 – 14.00
13.30 – 17.30
16.30 - 18.30
19.00 – 21.30
20.00 - 21.30
21.30
22.30

Aamupala porrastetusti
Leiritoimintaa
Lounas porrastetusti
Vesipalloturnaus ja vesiliukumäkikilpailu
Päivällinen porrastetusti
DISCO
Iltapala
Ohjaajainfo
Hiljaisuus ja hyvää yötä!

Majoituskoulu
Majoituskoulu ja uimahalli
Majoituskoulu
Oulun Uimahalli
Majoituskoulu
Majoituskoulu/liikuntasali
Majoituskoulu
Majoituskoulu/Auditorio
Majoituskoulu

Keskiviikko 17.6.2015
7.00 - 8.45
9.45 - 12.00
13.00 ->
13.30 ->

Aamupala porrastetusti
Viestikarnevaali
Lounas porrastetusti
Luokkien siivoaminen ja kotiin lähtö!

Majoituskoulu
Oulun Uimahalli
Majoituskoulu
Majoituskoulu

rollot2015@oulunuinti.fi
www.oulunuinti.fi

Puh. 040 532 3813
www.facebook.com/rollot2015

www.rollot2015.fi
#Rollot2015

