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MOI AQUILAN UIMARI TAI VANHEMPI!   

Vuoden 2019 Rollo-tapahtuma järjestetään tänä vuonna Oulussa Oulun uimahallissa ja sen 

ympäristössä pe 7.6.- su 9.6.2019  

 

Rollo-tapahtuma on kaksiosainen;  

 

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. 

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.   

  

Rollo-leiri pe 7.6.- ke 12.6.2019. Leirille voivat osallistua KAIKKI seuran uimarit, 

myös ne jotka eivät ole alittaneet kisarajoja tai ovat vähän nuorempia tai 

vanhempia kuin kisoihin osallistujat.  

Ohjattua toimintaa on järjestetty koko tapahtuman ajan perjantaista 

keskiviikkoon uimalassa ja lähiympäristössä. Rollo-leiri polkaistaan käyntiin 

heti kisaviikonlopun jälkeen maanantaiaamuna. Luvassa on tuttuun tapaan 

monipuolistatoimintaa, sekä maalla että vedessä.   Luvassa on perinteiset 

kestosuosikit kuten Vesipalloturnaus, viestikarnevaali, rastipistetoimintoja, 

kaupunkisuunnistusta sekä tietysti tiistai-iltana tapahtuman kruunaava Rollo-

disco.   

 

Rollojen majoituskouluna toimii Kastellin monitoimitalo, joka on noin 1.8 km päässä Oulun 

Uimahallista. Majoittuminen tapahtuu koululuokissa. Rollo-leirille on myynnissä 4 erilaista 

Rollo-passia, joista voi valita sen, jonka sisältö eniten miellyttää.  

 

 



PASSI HINTA SISÄLTÄÄ: 
 
A-PASSI 
(Rollo-passi) 

 
pe 7.6 –  
ke 12.6.2019 

 
 
 
 

225 € 

 
o Koulumajoitus luokkahuoneessa 

(Mukana oltava oma patja ja petivaatteet) 
o Ruokailut 

Pe: Päivällinen ja iltapala 
La-ti: Aamupala, lounas, päivällinen, iltapala 
Ke: Aamupala ja lounas 

o Rollo-tuotepaketti 
o Oheis- ja leiritoiminnot 

 

 
B-PASSI 
(Kisa-passi) 

 
pe 7.6.- 
su 9.6.2019 

 
 

170 € 

 
o Koulumajoitus luokkahuoneessa 

(Mukana oltava oma patja ja petivaatteet) 
o Ruokailu 

Pe: Päivällinen ja iltapala 
La: Aamupala, lounas, päivällinen, iltapala 
Su: Aamupala ja lounas 

o Rollo-tuotepaketti 
o Oheistoiminnot kisojen aikana 

 

 
C-PASSI 
(Leiri-passi) 

 
su 9.6.- 
ke 12.6.2019 

 
 

195 € 

 
o Koulumajoitus luokkahuoneessa 

(Mukana oltava oma patja ja petivaatteet) 
o Ruokailut 

Su: Päivällinen ja iltapala 
Ma-ti: Aamupala, lounas, päivällinen, iltapala 
Ke: Aamupala ja lounas 

o Rollo-tuotepaketti 
o Leiritoiminnot 

 

 
 
H-PASSI 
(Huoltaja-passi) 

 
pe 7.6.- 
ke 12.6.2019 

 
 
 

200 € 

 
HUOM. Tämä passi on tarkoitettu vain 
valmentajille/huoltajille 
 

o Koulumajoitus luokkahuoneessa 
(Mukana oltava oma patja ja petivaatteet 

o Ruokailut 
Pe: Päivällinen ja iltapala 
La-ti: Aamupala, lounas, päivällinen, iltapala 
Ke: Aamupala ja lounas 

o Oheis- ja leiritoiminnot 
 

 

   
HUOM. Tämä passi tarkoitettu vain A-,B- TAI H-
Passin lunastaville henkilöille 



EXTRA-
PASSI 
 
to 6.6.- 
pe 7.6.2019 

 
 

35€ 

 
Passeja rajoitetusti. 

 
o Koulumajoitus luokkahuoneessa 

(Mukana oltava oma patja ja petivaatteet) 
o Ruokailut 

To: Päivällinen Oulun uimahallilla 
Pe: Aamupala ja lounas majoituskoululla 
 

  

Rollo-paketti ja Rollo-ranneke 

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

mukana. Tämä ranneke toimii pääsylippunaruokailuihin, majoituskoululle sekä 

tapahtumiin. Voimassa olevien sääntöjen mukaan ranneketta saa halutessaan 

pitää myös kisastartin aikana. 

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

Uinti tarkentaa paketin sisältöä myöhemmin. Kaikki muutokset paketin 

sisältöön ovat mahdollisia. 

 

Toivomme, että mahdollisimman moni Aquilan nuori uimari lähtisi leirille mukaan. Leiristä 
tulee varmasti huikea kokemus! 

 

Ilmoittautumiset leirille 30.3.2019 mennessä: toiminnanjohtaja@uimaseura-aquila.fi 

Mainitse ilmoittautuessa minkä passin otat ja paidan koko ja mahdollinen erityisruokavalio. 

Leirille osallistuvalla ryhmällä tulee olla tapahtumassa mukana vähintään yksi täysi-

ikäinen ohjaaja kymmentä uimaria kohden. Ryhmän ohjaajat ovat vastuussa ryhmästään ja 

ryhmäläisten liikkeistä uimalassa ja ympäri kaupunkia. 

HUOM! Tarvitsemme muutaman innokkaan huoltaja leirille, jotta saadaan leiri toteutettua. 

Halukkaat voivat ilmoittautua mahdollisimman pian osoitteeseen 

toiminnanjohtaja@uimaseura-aquila.fi. 

Kysyttävää? Ota yhteyttä! 

 

Rollo-terveisin Jenna Brunila / Toiminnanjohtaja 

 

Lisätietoa tapahtumasta https://www.rollot2019.fi/ 

https://www.rollot2019.fi/
https://www.rollot2019.fi/

