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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 

Puh. 040 838 3163 

antti.vilppola@oulunuinti.fi 

 

Suomen Uimaliitto  

Riku Riikonen 

Puh. 044 5490 366 

riku.riikonen@uimaliitto.fi 
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ILMOITTAUTUMISET SEUROITTAIN 

 

Tässä olevasta taulukosta näette Rollo-passin tilanneet seurat sekä heidän tilaamiensa passien määrän. 

Mikäli luvut oman seuranne kohdalla eivät pidä jostain syystä paikkaansa, niin otattehan yhteyden 

pikimmiten Paulaan asian selvittämiseksi.  

 

  A-passi B-passi C-passi H-passi Yhteensä 

Aurajoen Uinti 14   6 4 24 

Borgå Simmare-Porvoon Uimarit   8     8 

Cetus 82 8 1   91 

Gladius Kirkkonummi     3   3 

Helsingfors Simsällskap     28   28 

Helsingin Uimarit 25 3   5 33 

Hyvinkään Uimaseura 10 1     11 

Joensuun Uimaseura 14 1   2 17 

Kankaanpään Uimarit 10       10 

Kemin Uimaseura 2   2 1 5 

Kempeleen Pyrintö 6   4 1 11 

Kokkolan Uimaseura     4   4 

Kouvolan Uimarit 12     2 14 

Kuopion Uimaseura 27 1     28 

Lahden Uimaseura 23 12   4 39 

Lappeenrannan Uimarit 21     5 26 

Nurmijärven Uinti 10       10 

Oulun Lohet     10   10 

Oulun Uinti 42   24 7 73 

Riihimäen Uimaseura 32     5 37 

Simmis Wanda     29   29 

Swimming Club Rovaniemi 9   2 3 14 

Swimming Club Vuokatti     5 0 5 

Swimming Jyväskylä 32 1   4 37 

TaTU Tampere 3 16 8   27 

Uimaseura Kaarina 22       22 

Uimaseura Kangasalan Kuohu 8 1 2 2 13 

Uinti Tampere 58 1 1   60 
Vaasan Uimaseura-Vasa 
Simsällskap 58 4 1 8 71 

Vanders 39 4     43 

Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku 30 2   6 38 

 
589 63 130 59 841 
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Jokaiselle passin lunastaneelle annetaan Rollo–ranneke, joka tulee pitää aina mukana. Rannekkeet ovat 

samanlaisia riippumatta siitä, mikä passi on kyseessä. Kokoja on kaksi, uimareille/leiriläisille lasten koko ja 

huoltajille/valmentajille aikuisten koko. Mikäli kadotat rannekkeesi tapahtuman aikana, perimme uudesta 

rannekkeesta 5€ maksun. Huom! Rannekkeita on rajoitetusti! 

 

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. 

 
ILMOITTAUTUMISMAKSUT  

 

Tilaamistanne Rollo-passeista olemme lähettäneet seuroille laskun jonka eräpäivä on 22.5.2015. Aiemmassa 

seuratiedotteessa ilmoitettiin että passit tulee maksaa 24.5.2015 mennessä, joten se on virallinen maksupäivä 

laskuun merkityn eräpäivän sijaan. Mikäli laskussanne on jotain epäselvyyttä niin ottakaa yhteys Paulaan 

asian selvittämiseksi. 

 

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. Turvallisin reitti koululta uimahallille merkitään Rollo-opasteilla.  
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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!  

 

Valitettavasti rajoitettujen luokkatilojen vuoksi emme voi luvata jokaiselle seuralle omaa majoitusluokkaa. 

Voi siis olla, että pieniä seuroja on samassa luokassa kaksi tai useampi. Myös kaikki muutokset 

majoitustiloissa tapahtuman aikana ovat mahdollisia ja järjestävällä seuralla on oikeus muuttaa 

majoitusjärjestelyitä tarvittaessa kesken tapahtumaakin.  

 

Passitilausten yhteydessä etukäteen ilmoitetut erikoisruokavaliot/allergiat on toimitettu koulun keittiölle. 

Ruokalassa tullaan merkitsemään mistä erityisruokavaliot noudetaan. Lisäinfoa tästä Rollo-oppaassa sekä 

ohjaaja-infoissa.  

 

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.  

 

Kastellin monitoimitalolla on tapahtuman aikana avoinna päiväkoti ja kirjasto. Pyydämmekin teitä 

huomioimaan muut käyttäjät toiminnoissanne. Päiväkodin lapsille on heidän ruokailuaikoinaan varattu omat 

pöydät joihin rolloilijoilla ei ole lupa mennä. Nämä pöydät on merkitty pöytäkylteillä. Lisäksi ala-aulassa 

kirjaston läheisyydessä tulee välttää metelöintiä ja turhaa juoksemista lukurauhan takaamiseksi kirjaston 

asiakkaille.  

 

Majoitusluokat saa lukittua halutessaan. Koululla oleva majoitusvalvoja käy aukaisemassa luokan ovet 

pyydettäessä. 

 

TAVARANKULJETUS RAUTATIEASEMALTA 

 

Matkatavaroiden kuljetus rautatieasemalta majoituskoululle järjestetään torstaina, perjantaina sekä 

sunnuntaina niille seuroille, jotka ovat tavarankuljetuksesta sitoivien passitilausten mukana ilmoittaneet. 

Kuljetuskapasiteetti ja -aikataulu on mitoitettu näiden tilausten mukaan.  

 

Alustavasti kuljetus on seuraavilta junilta: 

torstai 11.6.  16:05 Aurajoen Uinti, Uimaseura Kaarina 

  17:18 Lappeenrannan Uimarit,  

17:53 Riihimäen Uimaseura, Vanders 

 

perjantai 12.6. 11:55 Swimming Club Rovaniemi 

  12:57 Helsingin Uimarit, Vanders 

14:40 TaTU Tampere, Uimaseura Kaarina  

16:05 Hyvinkään Uimaseura, Aurajoen Uinti 

  

sunnuntai 14.6. 16:05 TaTU Tampere 

 

Koululta matkatavaroita kuljetetaan rautatieasemalle sunnuntai-iltana sekä keskiviikkona.    

Alustavasti kuljetus on seuraaville junille: 

 

sunnuntai 14.6. 21:30  TaTU Tampere, Uimaseura Kaarina 
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keskiviikko 17.6. 13:52 Helsingin Uimarit, TaTU Tampere, Uimaseura Kaarina 

  15:23 Riihimäen Uimaseura 

16:24 Swimming Club Rovaniemi 

 

 
 

VAKUUTUKSET 

 

Suomen Uimaliiton Blue Card -tapaturmavakuutus 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 Blue Card -

vakuutus ei ole voimassa tapahtumassa.  

 

Suomen Uimaliiton ryhmätapaturmavakuutus kattaa seurojen vapaaehtoiset ohjaajat, valmentajat ja huoltajat 

tapahtuman aikana.  

 

Lisätietoja vapaaehtoisten ryhmätapaturmavakuutuksesta sekä Blue Card –lisenssivakuutuksesta: 

www.uimaliitto.fi  

 

 

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 saamiinsa tuotteisiin. Näin 

mahdollisesti hukkaan menevät tavarat löytävät helpommin oikean omistajansa. Majoitusluokista löytyy 

jokaiselle Rollo-paketin lunastaneelle laukkutagi johon voi kirjoittaa nimensä ja kiinnittää sen sitten reppuun 

tunnistamisen helpottamiseksi. 
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ROLLO-TUOTTEIDEN MYYNTI 

 

Rollo–tuotteita myydään ennakkoon niille, jotka eivät lunasta Rollo–passia. Tuotteita on myynnissä 

rajoitettu määrä joten jos haluat varmistaa tuotteiden saatavuuden niin voit tehdä ennakkotilauksen 

viimeistään 31.5.2015. Tilaukset tehdään sähköpostilla osoitteeseen rollot2015@oulunuinti.fi  

 

HINNASTO:  Uimalakki 10€  T-paita 10€   Reppu 15€ 

Koko paketti 30€ 

 

Maksu paikan päällä joko käteisellä tai kortilla. Ennakkotilauksissa onnistuu myös etukäteislaskutus.  

 

Rollo T-paitojen kokolajitelma on seuraava (näitä kokoja vain ennakkotilauksella, paikan päällä myynnissä 

hajakokoja): 

Lasten paidat:  86-94, 96-104, 106-116, 118-128, 130-140 ja 142-152 

Aikuisten paidat:  XS, S, M, L, XL ja XXL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikäli tuotteita jää, niin myymme niitä Oulun Uimahallilla kisojen aikana ja majoituskoululla leirin aikana.  

Kuvat tuotteista hintatietoineen ja kokolajitelmineen löydätte myös Rollojen kotisivuilta.   

 

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 on nähtävillä Suomen Uimaliiton kotisivuilla. Linkki kilpailukutsuun löytyy myös Rollojen 

kotisivuilta.    

http://www.uimaliitto.fi/uinti/arvokilpailut/rollot/2014-2015/kutsu/ 
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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/ 

 

Joukkueenjohtajien kokous pidetään Oulun Raksilassa perjatnaina 12.6. klo 14.30. Säännöt edellyttävät 

jokaisen kilpailuun osallistuvan seuran edustusta joukkueenjohtajien kokouksessa.  

 

PULLARIN BONUS –PAKETTI 

 

Pullarin Bonus –paketilla Ouluun saapuvat torstaina seuraavat seurat: 

 

Aurajoen Uinti  Vanders   Lahden Uimaseura 

Cetus   Kouvolan Uimarit  ÅSK 

Lappeenrannan uimarit  Riihimäen Uimaseura  Uimaseura Kaarina 

 

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 tilanneille seuroille osoitettu verrytteyaika perjantaina 12.6. ilmoitetaan 

sähköpostiviestillä Rollo-yhteyshenkilölle. 

 

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   
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OHEISTOIMINTA 

 

Perjantaina 12.6. oheistoimintaa on elokuvailta Kastellin koulun auditoriossa. Lisäksi koululta on 

lainattavissa kuittausta vastaan omatoimiseen pelailuun jonkin verran mm. seuraavia välineitä:  

- jalka- ja koripalloja 

- frisbeitä 

- sulkapallo- ja sählymailoja 

- pehmopalloja sisällä pelattaviin polttopallopeleihin 

 

Ohjattu oheistoiminta alkaa lauantaina 13.6. ja sunnuntaina 14.6., ja on tarkoitettu niille jotka eivät osallistu 

kilpailujaksolle. Huom! Ohjattu oheistoiminta voi loppua aikaisemmin kuin sen hetkinen kilpailujakso. 

Oheistoimintaan tulevalla ryhmällä tulee olla oma huoltaja mukana toiminnan aikana jonka vastuulla 

osallistujat ovat.  

 

Lauantai 13.6. ja sunnuntai 14.6. Oheistoiminta-aikataulu 

Toiminto Paikka Hlömäärä 
Toiminta- 
aika, min Aloitusajat: 

Vatsalautaviestit Liikuntasali, koulu 80 30 
10.00, 10.45, 11.30 ja 12.15  
15.30, 16.15, 17.00 ja 17.45 

Temppurata Liikuntasali, koulu 30 30 
10.00, 10.45, 11.30 ja 12.15  
15.30, 16.15, 17.00 ja 17.45 

Norsupallo Koulun kenttä 40 30 
10.00, 10.45, 11.30 ja 12.15  
15.30, 16.15, 17.00 ja 17.45 

Koripallo Koulun miniareena 20 30 
10.00, 10.45, 11.30 ja 12.15  
15.30, 16.15, 17.00 ja 17.45 

Ryhmätehtävät Uimahallin kuntopolku 20 60 
10.00, 11.00 ja 12.00 
15.30, 16.30 ja 17.30 

Ihmispyramidit Uimahalli, judosali 20 30  
10.00, 10.45, 11.30 ja 12.15  
15.30, 16.15, 17.00 ja 17.45 

Rentoutus Uimahalli, liikuntasali jonotus ei rajoitettu non stop 

Kasva Urheilijaksi Koulun piha jonotus ei rajoitettu non stop 

Kaupunkisuunnistus Oulun Kaupunki     omatoimisesti oman ohjaajan kanssa  

 

 

Ilmoittautuminen oheistoimintoihin tapahtuu sähköpostilla rollot2015@oulunuinti.fi Ilmoittakaa 

sähköpostissa seura, mihin toimintoon ilmoittaudutte ja mille päivälle ja kellonajalle sekä kuinka monta 

osallistujaa teiltä tulee.  

 

Esim.  Oulun Uinti, 35 henkilöä vatsalautaviestit, lauantai klo 11.45 

 Oulun Uinti, 15 henkilöä temppurata, sunnuntai klo 17.00 (varalle su klo 17.45) 

 

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja pyrimme päivittämään taulukkoa Driveen vähintään kerran 

vuorokaudessa.  

 

Poikkeuksena kaupunkisuunnistus jonka seura voi halutessaan suorittaa parhaaksi katsomallaan ajalla sekä 

non stoppina pyörivät rentoutus-piste sekä Kasva Urheilijaksi –testaus.  
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Oheistoimintataulukot, joihin paikat varatut paikat päivitetään, löytyy ohisen linkin kautta: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CgrqZPYn-SsiuRuoFTsWBiOm8-

9NumrwinNZTq0pD4A/edit?invite=CPf8r7oG&pli=1#gid=543681960 

 

Laitamme tämän linkin myös sähköpostilla seurojen Rollo-yhteyshenkilöille.  

 

Toivomme teidän huomioivan sen, että haluamme tarjota kaikille osallistujille mahdollisuuden osallistua 

oheistoimintaan. Pyydämmekin teitä tekemään ilmoittautumisia ”maltilla”. Huomioittehan myös sen, että 

järjestävällä taholla on oikeus muuttaa aikatauluja ja ilmoittautumisia tarpeen vaatiessa.  

 

Huomio! Saleissa tapahtuviin toimintoihin ei saa mennä kengät jalassa! 

 

LEIRIOHJELMA 

 

Leirin aikana (maanantai 15.6. – keskiviikko 17.6.) leiriläisille on järjestetty erilaista liikunnallista 

leiritoimintaa. Maanantai aamupäivänä, maanantai-iltapäivänä sekä tiistain aamupäivänä käydään läpi 

leiritoimintopisteet, joita on kolme: 

1) Uimahalli 

2) Tiimirata 

3) Aluetoiminta/Action 

 

UIMAHALLI 

 

Uimahallilla on seuraavaa toimintaa: 

- vesipalloharjoituksia: Tekniikka- ja pelipiste 

- uimahyppyjä 

- taitouintiharjoituksia 

- WIBIT rata 

- vesiliukumäki 

 

TIIMIRATA (koulun lähimaasto) 

 

Tiimiradalla ryhmät kiertävät kuudesta toimintapisteestä koostuvan radan. Radan läpiviemiseen tarvitaan 

ryhmältä saumatonta yhteistyötä sekä ongelmanratkaisukykyä. Radalla on pisteinä mm. Hämähäkin seitti, 

sokkorata, kassakaappi jne.  

 

ALUETOIMINTA (koulun liikuntasali sekä kenttä) 

 

Aluetoiminnassa tutustutaan uutena lajina Parkouriin. Oulun Parkour seura rakentaa koulun pihalle radan, 

jota jokainen leiriläinen pääsee kokeilemaan. 

Muita aluetoiminnan toimintapisteitä ovat Ultimate sekä sisätiloissa olevat Rosvopallo, Hubailuviestit sekä 

Norsutopsipelit. 

 

Huomio! Saleissa tapahtuviin toimintoihin ei saa mennä kengät jalassa! 
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VESIPALLOTURNAUS 

 

Vesipalloturnaus pelataan tiistaina iltapäivällä n. klo 13.30 alkaen. Ilmoittautumiset tulee toimittaa Rollo-

infoon (Kastellin koululla) viimeistään maanantaina ohjaajainfossa.  

 

Ilmoittautuneet jaetaan lohkoihin sarjan ja tason mukaan. Lohkojen sisällä pelataan yksi kierros kaikkia 

vastaan, näin ollen pelejä tulee olemaan 3-4 ottelua/joukkue. Pelien määrä riippuu siitä, kuinka monta 

joukkuetta turnaukseen osallistuu tai kuinka monta joukkuetta lohkossa on. Jatkopelejä ja loppuotteluita ei 

pelata.  

 

Vesipalloturnauksen sarjat ovat: 

- pojat 

- tytöt 

- sekajoukkue (vähintään 2 tyttöä oltava koko ajan kentällä) 

 

ROLLO-VESIPALLON SÄÄNNÖT 

 

Pelin aloittaminen 

Erän alussa joukkueet ovat oman maalin linjalla. Tuomarin vihellyksestä joukkueet lähtevät tavoittelemaan 

palloa, jonka tuomari on heittänyt kentän keskilinjalle.  

 

Maalin jälkeen joukkueet ovat omilla kenttäpuoliskoillaan. Joukkue, jonka maaliin pallo heitettiin, aloittaa 

pelin heittämällä pallon omalle joukkueelleen.  

 

Pallon käsittely 

Palloa ei saa painaa veden alle. Palloa saa pelata vain yhdellä kädellä paitsi maalivahti joka saa pelata 

kahdella kädellä. Palloa ei saa lyödä nyrkillä.  

 

Maalinteko 

Joukkue saa pisteen, kun pallo on toimitettu pallon käsittelyn sääntöjen mukaan kokonaan maalilinjojen 

sisäpuolelle.  

 

Virheet 

Palloa ei saa painaa veden alle missään vaiheessa, edes vastustajan ahdistaessa. Pallotonta pelaajaa ei saa 

häiritä. Vastustajasta ei saa pitää kiinni. Kaikenlainen repiminen, raapiminen ja lyöminen on kielletty. 

Vastustajaa ei myöskään saa painaa veden alle. Kiroilu ja epäurheilijamainen käytös katsotaan myös 

rangaistavaksi teoksi.  

 

Vapaaheitto 

Tuomari viheltää vapaaheiton, jos pelaaja syyllistyy johonkin virheistä tai jos pallo karkaa pelialueen 

ulkopuolelle. Vapaaheitto on aina ”epäsuora” eli palloa ei saa heittää vapaaheitosta suoraan maaliin. Kun 

tuomari viheltää virheen hän osoittaa toisella paikkaa jossa virhe tapahtui ja toisella kädellä hyökkäys 

suuntaa jonne vapaaheitto tuli. 

 

Kulmaheitto 

Mikäli maalivahti torjuu pallon maalilinjan yli tai jos puolustaja toimittaa pallon tarkoituksellisesti oman 

maalilinjan yli, myönnetään kulmaheitto. Kulmaheitto heitetään tuomarin näyttämästä paikasta läheltä altaan 

reunaa. 
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Tuomaripallo 

Tuomaripallo myönnetään mikäli molempien joukkueiden pelaajat tekevät virheen samanaikaisesti. 

Tuomaripallo voidaan antaa myös muulloin, mikäli tuomari sen katsoo aiheelliseksi. 

 

Maalivahti 

Yksi pelaajista toimii maalivahtina, Maalivahdin vaihto voi tapahtua ainoastaan pelikatkon aikana, jolloin 

vaihdosta tulee ilmoittaa tuomarille. Maalivahti ei saa poistua omalta kenttäpuoliskoltaan. Hyökkäävän 

joukkueen pelaajat eivät saa häiritä maalivahtia. 

 

Peliaika  

Peliaika on juoksevaa aikaa. Samanaikaisesti pelataan useampia pelejä. Kaikki pelit alkavat ja loppuvat 

kuuluttajan kuulutuksesta. Peliaika katsotaan aikataulun mukaan. 

 

Muut tilanteet 

Pelissä sovelletaan vesipallon sääntöjä. 

 

ROLLO-DISCO 

 

Tiistai-iltana 16.6. alkaen klo 19.00 pistetään sitten sukilla koreaksi Rollo-discossa. Discon musiikista vastaa 

DJ Brother ja hän soittaa kuumimpia bailubiisejä ja hempeimpiä hitaita Rolloilijoille. 

 

Discon ajaksi pyrimme järjestämään leiriläisten huoltajille/valvojille ohjelmaa. Tästä lisää Rollo-oppaassa. 

 

VIESTIKARNEVAALI 

 

Viestikarnevaali käydään keskiviikkona 17.6. alkaen klo 9.45. Tämä iloinen ja riemukas 

viestikarnevaalitapahtuma toimii samalla myös päätösjuhlana Rollo-tapahtumaan. Viestikarnevaali uidaan 

poikkialtaan ja samaa aikaa altaassa on noin 10 joukkuetta. Ilmoittautuminen viestikarnevaaliin tulee 

toimittaa viimeistään maanantain ohjaajainfossa.  

 

Tänä vuonna viestikarnevaalien teemana on eläimellinen putous Oululaisittain – ”Puttous goes to Zoo!!” 

Odotammekin näkevämme mitä erilaisempia ja ihmeellisempiä eläinhahmoja etenemässä omintakeisilla 

tyyleillä Raksilan altaassa. Oman sekä muiden joukkueiden tsemppaaminen ja kannustaminen kannattaa, 

tuomarit voivat käyttää yhtenä arvostelukriteerinä myös tsemppihenkeä   

 

Huomioittehan viestikarnevaaliasuja suunnitellessanne, että asujen tulee olla sellaiset että ne kestävät vettä 

eivätkä sotke allasta. Paperit, vaipat, veteen liukenevat maalit tms ovat ehdottomasti kiellettyjä!!!  

 

 

Leikkimielisen kilpailun korkea-arvoisella tuomaristolla on oikeus evätä altaaseen pääsy, mikäli ryhmän asu 

ei täytä kriteereitä  

 

OMATOIMISTA- JA KUSTANTEISTA OHEISTOIMINTAA 

 

Ouluun saapuvilla rolloilijoilla on mahdollisuus myös tutustua Oulun tarjoamiin palveluihin omalla ajallaan, 

vaikkapa kisaviikonloppuna. Olemme kertoneet teille vinkkejä aiemmassa seuratiedotteessa ja tiedot 

löytyvät myös Rollot 2015 kotisivuilta.  
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Tietomaa Oulu 

http://www.tietomaa.fi/ 

 

SuperPark Oulu   alennus Rollo-rannekkeella 

www.SuperParkOulu.fi 

 

Holiday Club Oulun Eden  alennus Rollo-rannekkeella 

https://www.sokoshotels.fi/fi/oulu/sokos-hotel-eden 

 

Nallikarin uimaranta 

http://www.nallikari.info/ 

 

Hiirosen Frisbeegolfrata 

http://frisbeegolfradat.fi/rata/hiironen_oulu/ 

 

 

TAPAHTUMAN ALUSTAVA AIKATAULU (muutokset mahdollisia): 

 

Perjantai 12.6.2015 

12.00   Koululle pääsee majoittumaan  Majoituskoulu 

15.00 - 16.15  Kisaverra    Oulun Uimahalli 

16.15 – 16.30 Avajaiset    Oulun Uimahalli 

16.30 – 21.00  Kisojen 1. jakso   Oulun Uimahalli 

16.00 - 20.00  Leffoja koululla    Majoituskoulu 

17.00 – 21.30  Päivällinen porrastetusti   Majoituskoulu  

20.00 - 21.30  Iltapala porrastetusti   Majoituskoulu  

21.30   Ohjaajainfo    Majoituskoulu/Auditorio 

22.00   Hiljaisuus ja hyvää yötä!   Majoituskoulu 

 

Lauantai 13.6.2015 

6.30 - 9.00   Aamupala porrastettuna   Majoituskoulu 

8.20 - 9.20   Kisaverra    Oulun Uimahalli 

9.30 - 13.00   Kisojen 2. jakso   Oulun Uimahalli 

10.00 -13.00   Oheistoimintaa    Majoituskoulu ja uimahalli 

  Mahdollisuus omatoimiseen oheistoimintaan 

11.30 – 14.30  Lounas porrastetusti   Majoituskoulu 

15.20 - 16.20  Kisaverra    Oulun Uimahalli 

16.30 - 21.00  Kisojen 3. jakso   Oulun Uimahalli 

 

 

15.30 - 18.30  Oheistoimintaa   Majoituskoulu ja uimahalli 

  Mahdollisuus omatoimiseen oheistoimintaan 

17.00 – 21.30  Päivällinen porrastetusti   Majoituskoulu  

20.00 - 21.30  Iltapala porrastetusti   Majoituskoulu  

21.30   Ohjaajainfo    Majoituskoulu/Auditorio 

22.00   Hiljaisuus ja hyvää yötä!   Majoituskoulu 
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Sunnuntai 14.6.2015 

6.30 - 9.30   Aamupala porrastettuna   Majoituskoulu 

8.20 - 9.20   Kisaverra    Oulun Uimahalli 

9.30 - 13.00   Kisojen 4. jakso   Oulun Uimahalli 

10.00 – 13.00  Oheistoimintaa koululla ja uimahallilla  Majoituskoulu ja uimahalli 

  Mahdollisuus omatoimiseen oheistoimintaan 

11.30 - 14.30  Lounas porrastetusti   Majoituskoulu  

14.50 - 15.50  Kisaverra    Oulun Uimahalli 

16.00 - 21.00  Kisojen 5. jakso   Oulun Uimahalli 

15.30 - 18.30  Oheistoimintaa koululla ja uimahallilla  Majoituskoulu ja uimahalli 

  Mahdollisuus omatoimiseen oheistoimintaan 

17.00 - 21.30  Päivällinen porrastetusti   Majoituskoulu  

20.00 - 21.30  Iltapala porrastetusti   Majoituskoulu  

21.30   Ohjaajainfo    Majoituskoulu/Auditorio 

22.00   Hiljaisuus ja hyvää yötä!   Majoituskoulu 

 

 

Maanantai 15.6.2015 

7.15 - 9.15   Aamupala porrastetusti   Majoituskoulu  

8.45 – 12.30   Leiritoimintaa   Majoituskoulu ja uimahalli 

12.00 – 14.00  Lounas porrastetusti   Majoituskoulu  

14.00 – 17.30  Leiritoimintaa   Majoituskoulu ja uimahalli 

17.15 - 18.45  Päivällinen porrastetusti   Majoituskoulu  

20.15 - 21.30  Iltapala porrastetusti   Majoituskoulu  

21.30   Ohjaajainfo    Majoituskoulu/Auditorio 

22.00   Hiljaisuus ja hyvää yötä!   Majoituskoulu 

 

Tiistai 16.6.2015 

7.15 - 9.15   Aamupala porrastetusti   Majoituskoulu  

8.45 – 12.30  Leiritoimintaa   Majoituskoulu ja uimahalli 

12.00 – 14.00  Lounas porrastetusti   Majoituskoulu  

13.30 – 17.30  Vesipalloturnaus ja vesiliukumäkikilpailu Oulun Uimahalli 

16.30 - 18.45  Päivällinen porrastetusti   Majoituskoulu  

19.00 – 21.30  DISCO    Majoituskoulu/liikuntasali 

20.00 - 21.30  Iltapala     Majoituskoulu  

21.30   Ohjaajainfo    Majoituskoulu/Auditorio 

22.30   Hiljaisuus ja hyvää yötä!   Majoituskoulu 

 

Keskiviikko 17.6.2015 

7.00 - 8.45   Aamupala porrastetusti   Majoituskoulu  

9.45 - 12.00   Viestikarnevaali   Oulun Uimahalli 

13.00 ->   Lounas porrastetusti    Majoituskoulu 

13.30 ->   Luokkien siivoaminen ja kotiin lähtö!  Majoituskoulu 

 

 

Tervetuloa Ouluun! 

 

mailto:rollot2015@oulunuinti.fi
http://www.rollot2015.fi/
http://www.oulunuinti.fi/
http://www.facebook.com/rollot2015

