
    
 

ROLLOT 2017 HYVINKÄÄLLÄ 
9.-14.6.2017 

 
Seuratiedote 4/2017 

uimaseurojen ROLLO-yhteyshenkilöille 
 

 
 

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

Vuonna 1987 osallistujia oli 324;  
tänä vuonna tehdään muhkea ennätys yli tuhannen,  

n. 1040 osallistujan joukolla. 
 

Tervetuloa Rolloihin Hyvinkään Sveitsin kauniiseen ulkouimalaan! 

 
Rollot 2017 -tapahtuman järjestää: Hyvinkään Uimaseura yhdessä  

Suomen Uimaliiton ja Hyvinkään kaupungin kanssa. 
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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 omia yhteystietoja: 
Projektipäällikkö Veikko Ukkola, p. 040 5031 196, veikko.ukkola@uimaseura.fi  
 
Kilpailuvastaavat  
Marika Miettinen (sihteeristö), p. 040 5430 057, kilpauinti@uimaseura.fi  
Jari Andelin (tekniikka), 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, p. 050 535 0608, niina.elomaa@uimaseura.fi   
 

 
Rollo-opas 
Kaikki tärkeä Rollo-tapahtumaa koskevat tiedot julkaistaan Rollo-oppaassa, joka jaetaan 
osallistujille heidän saapuessa Hyvinkäälle. Kaikki tärkeät tiedot kootaan myös 
www.rollot.fi -verkkosivuille. 

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:kilpauinti@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.rollot.fi/
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Tervehdys Rollot 2017 -johtoryhmältä 
 
Rolloihin on enää muutama viikko aikaa! Onpa hauskaa, että iloinen koko Suomen 
uintinuorten yhteinen tapahtuma on aivan kohta käsillä.  
 
Jälki-ilmoittautuminen on nyt päättynyt. Osallistujia on ilmoittautunut 40 seurasta 
kaikkiaan noin 1040. Lämpimästi tervetuloa Hyvinkäälle! 
 
Rollo-uinteihin voi ilmoittautua 31.5. asti. Kilpailuista on lisätietoja sivulla 5 ja 
uimaliiton kisasivulla: http://www.uimaliitto.fi/uinti/arvokilpailut/rollot/2016-2017/.  
 
Jollette ole vielä ilmoittaneet seuranne ohjaajien puhelinnumeroita, pyydämme 
tekemään sen pikaisesti. Lisätiedot sivulla 6. 
 
Tässä tiedotteessa myös: 

- kerrotaan tarkempia tietoja oheisohjelmasta kilpailun ja leirin aikana, s. 7-11 
- annetaan uusia tietoja majoituksesta ja kuljetuksista aamupaloille, s. 12  
- vinkataan mitä kannattaa pakata matkakassiin mukaan, s. 13 
- kerrataan vesipallon säännöt tiistaipäivän yhteistä ottelua varten, s. 14-15 

 
Myös aiemmat tiedotteet ovat pääosin voimassa. Ne ovat luettavissa 
kokonaisuudessaan rollot.fi-sivustolta: https://rollot.fi/home/avuksi/seuratiedote/  
Seuratiedote 1, joulukuu 2016: 
Seuratiedote 2, maaliskuu 2017 
Seuratiedote 3, huhtikuu 2017 
Seuratiedote 3 oli muhkea tietopaketti, josta löytyivät mm. osallistuvat seurat, niiden 
jakautuminen majoituskouluihin, aikataulu, ruokalistat, kartat, bussireitit ja tietoa 
vapaa-ajan vietosta Hyvinkäällä. 
Aiemmin annettuja tietoja ei kaikkia kerrata tässä tiedotteessa. 
 
Kaikki Rolloille osallistuvien tarvitsemat tiedot kootaan kuitenkin Rollo-oppaaseen ja ne 
ovat luettavissa myös Rollot.fi-sivustolta. 
Rollo-opas jaetaan jokaiselle Rollo-passin lunastaneelle heidän saapuessa Hyvinkäälle. 

  

http://www.uimaliitto.fi/uinti/arvokilpailut/rollot/2016-2017/
https://rollot.fi/home/avuksi/seuratiedote/
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Tapahtuman avajaiset ja seurojen lippumarssi 
 
Rollo-tapahtuma avataan perjantaina 9.6. klo 14. Avajaiset käynnistyvät heti klo 14.00 
seurojen lippumarssilla. Seurojen kannattaa etukäteen valita kaksi uimariedustajaa, 
jotka kokoontuvat marssia varten hyvissä ajoin kokoontumispaikalle. Seurojen on hyvä 
varata mukaan seuran lippu, lakana, maskotti tai muu tunnus.  
 
Avajaisten ohjelmassa on myös mm. seuran puheenjohtajan tervetulotervehdys, 
Hyvinkään kaupunginjohtajan avajaissanat sekä Diandran esittämä Maamme-laulu. 
 

Kilpailualue Sveitsin uimalassa 
 
Alla kilpailualueen kartta. Seurojen telttoja saa pystyttää uimalassa vain sisäänkäynnin ja 
kisa-altaan väliselle nurmialueelle. Telttojen väliin on jäätävä kulkuväylä. 
Muita kilpailuun liittyviä ohjeita julkaistaan kilpailuinfossa. 
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Ilmoittautuminen kilpailuihin 
 
 
Rollo-uinteihin ilmoittaudutaan erikseen OCTOn kautta 31.5.2017 mennessä. Lisätietoja 
löytyy Rollo-uintien virallisesta kilpailukutsusta Uimaliiton kisasivulta 
http://www.uimaliitto.fi/uinti/arvokilpailut/rollot/2016-2017/.    
Rollo-uinteihin osallistuvien tulee alittaa Uimaliiton määrittämät aikarajat 
http://www.uimaliitto.fi/site/assets/files/1104/2017_aikaraja_rollo.pdf 31.5.2017 
mennessä. 
 
50 metrin vapaauintiin P-11-13 ja T-10-12 ei ole aikarajoja. Niihin on osallistumisoikeus 
sellaisilla uimareilla, joilla ei ole muita henkilökohtaisia lajeja Rollo-uinneissa (viesteihin 
voi osallistua).  
 
Kilpailun lajien jakautuminen eri jaksoihin selviää lajiohjelmasta: 
http://www.uimaliitto.fi/site/assets/files/5131/lajiohjelma_rollo.pdf.   
 
 
 
Osallistujien poisjäänti 
 
Rollo-tapahtuman peruutusaika on päättynyt. Enää ei peruutuksista 
palauteta maksuja takaisin seuroille. Tietoja mahdollisista pois jäävistä 
osallistujista voi kuitenkin ilmoittaa osoitteeseen: 
majoitus.rollot@uimaseura.fi   
 

  

http://www.uimaliitto.fi/uinti/arvokilpailut/rollot/2016-2017/
http://www.uimaliitto.fi/site/assets/files/1104/2017_aikaraja_rollo.pdf
http://www.uimaliitto.fi/site/assets/files/5131/lajiohjelma_rollo.pdf
mailto:majoitus.rollot@uimaseura.fi
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Seurojen ohjaajat ja tiedonkulku Rollojen aikana 
 
 
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. 
 
Uimarit eivät voi myöskään osallistua oheistoimintaan keskenään, vaan ryhmälle 
tarvitaan aina oma ohjaaja, joka on vastuussa ryhmästään. Kaikki oheistoiminnot 
tapahtuvat uimalan läheisyydessä tai lyhyen kävelymatkan päässä. 
 
Seurojen ryhmien ohjaajille järjestetään ohjaajainfo jokaisena Rollo-tapahtuman iltana. 
Koska majoitus on usealla koululla, infotilaisuus järjestetään virtuaalisesti. Ohjaajat 
kokoontuvat kuuntelemaan infoa pääsääntöisesti omalla majoituskoululla iltaisin klo 
21.30. 
 
Keräämme etukäteen ryhmien ohjaajien puhelinnumeroita. Pyydämme seuroja 
ilmoittamaan ohjaajien nimet, seurat ja puhelinnumerot mahdollisimman varhain 
Niinalle sähköpostitse niina.elomaa@uimaseura.fi tai tekstiviestillä p. 050 535 0608.  
Käytämme WhatsApp-sovellusta nopeaan tiedottamiseen. 

 
  

mailto:niina.elomaa@uimaseura.fi
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Oheistoiminta kilpailun aikana 
 
Kilpailujen aikaista oheistoimintaa järjestetään niille uimareille, joilla ei ole kyseisessä 
kisajaksossa lajeja. Oheistoimintoihin on ilmoittauduttu etukäteen ja ilmoittautuminen 
on päättynyt.  
 
Oheistoiminta järjestetään kilpailujaksojen aikana pe klo 16-19, la klo 9-12 ja 16-19 sekä 
su klo 9-12 ja 16-19. Oheistoiminnan järjestävät pääosin Etelä-Suomen Liikunnan ja 
Urheilun (ESLU) ohjaajat. Luvassa on monenlaista mukavaa aktiviteettia uimalan alueella 
ja läheisyydessä. Hyvinkään Uimaseura järjestää osan toiminnasta, mm. helppoa 
viuhkasuunnistusta ja mukavaa frisbee-golfia. 
 
Uimarit eivät voi osallistua oheisiin keskenään, vaan ryhmälle tarvitaan aina oma 
ohjaaja, joka on vastuussa ryhmästään.  
 
 

Leiritoimintarastit 
 
Rollo-leirin aikaisiin toimintarasteihin  osallistuu koko leirin osallistujajoukko, joka 
jaetaan toimintarasteille järjestäjän toimesta.  Leirin ohjelmassa on monenlaista 
mukavaa toimintaa. Kaikki leiriläiset pääsevät kerran jokaiselle rastille leirin aikana (ma-
ke).  
 
Uimalassa tarjolla on esimerkiksi uintitekniikkaa, taitouintia, uimahyppyjä, wibit-rataa, 
vesipelastusta, vesipalloa  ja saunomista.  
 
Lyhyillä ulkorasteilla harrastetaan muun muassa pesäpalloa, koripalloa, partiotaitoja, 
frisbeegolfia ja kaupungin liikuntapalvelujen (Lipa) vetämää ohjelmaa.   
 
Pidemmillä, tunnin kestävillä rasteilla on tarjolla huippukivaa ohjattua kiipeilyä, 
hyppelyä ja muuta hauskaa YouMove-liikuntakeskuksessa sekä suunnistusta ja 
plakaattirasti. Plakaattirastilla on tunti aikaa maalata, piirtää ja kuvittaa plakaatteja 
viestikarnevaaleja varten.  
 
 
 
 



    
 

8 

 

 
Alla aikatauluja leiripäivien rasteille. Seurojen jakautumisesta ryhmiin tiedotetaan 
myöhemmin Rollo-tiedotteessa ja verkkosivuilla. 
 
 
Maanantai aamupäivä 
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Maanantai iltapäivä 
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Tiistai aamupäivä 
 

 
 
 
Hyvinkäällä leiriohjelmaan kuuluu kaikille Rollo-leiriläisille vuorollaan vierailu 
huippuhauskassa YouMove-liikuntakeskuksessa, jossa liikunnan perustaidot kehittyvät 
kuin itsekseen leikin ja ilon kautta. YouMove on tila, jossa voi liikkua - hyppiä, juosta, 
kiipeillä ja ylittää esteitä - luonnollisesti ja turvallisesti ammattimaisessa 
valmennuksessa. YouMovesta löytyy: 

 kiipeilyalue (itsevarmentavat laitteet köysikiipeilyyn, boulderointi; kengät ja valjaat saa lainata) 
 iso trampoliinialue, jossa laskeutumisalustana on BagJump, pehmeä iso patja, jonne on 

turvallista hypätä 
 parkour/free running -alue 
 iso joustokanveesi, pehmeä alusta treenaamiseen, akrobatiaan ja temppuiluun 
 telinevoimistelualue, jossa monipuoliset mahdollisuudet erilaisiin kehonhallintatreeneihin 

(puolapuut, renkaat, rekki yms.) 
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Kaikille yhteinen toiminta leirillä (ma-ke) 
 
Rollo-tapahtuman huippukohtiin lukeutuvat Suomi 100-teemainen viestikarnevaali 
päätöstapahtumana keskiviikkona, Super-pesisottelu maanantai-iltana, 
vesipalloturnaus tiistaina sekä tietenkin Rollo-disco tiistai-iltana.  
 
Maanantai-iltana kaikki Rollo-passin haltijat pääsevät seuraamaan pesäpallon miesten 
pääsarjan, Superpesiksen ottelua, jossa Hyvinkään Tahko mittelee kotiottelussaan 
Kouvolan Pallonlyöjiä vastaan Pihkalan pesäpallostadionilla. Ottelu kuuluu Rollo-
ohjelmaan, kuten se kuului myös kaikkien aikojen ensimmäisissä Rolloissa vuonna 1987. 
Hyvinkään Tahkon ja pesäpalloareena Pihkalan nimet tulevat urheilun uranuurtajan, 
pesäpallon isän, Lauri ”Tahko” Pihkalan nimestä. Hän piti liikkumista ja urheilua koko 
kansakuntaa vahvistavana tekijänä ja hänen ansiotaan osittain ovat myös koulujen 
hiihtolomat. Paitsi että hänen kehittämänsä pesäpallo on Suomen kansallispeli ja yksi 
Suomen harrastetuimpia lajeja, se on myös Hyvinkäällä erittäin tärkeä laji. 
Juhlavuottaan viettävä Hyvinkää täyttää tänä vuonna 100 vuotta, mutta Hyvinkään 
Tahko perustettiin jo vuonna 1915.  
 
Tiistai-iltapäivänä kaikilla on yhteinen hauska vesipalloturnaus uimalassa. Rollo-
vesipallon sääntöihin voi tutustua tämän tiedotteen loppupuolelta tai verkosta: 
https://rollot.fi/home/leiri/ohjelma/vesipalloturnaus/  
 
Tiistai-illan huipennuksena on iloinen Rollo-disco, 
jossa yhtenä yllätysnumerona jäähallikeikalla 
esiintyy Hyvinkään oma Diandra Flores. Discossa 
tietenkin myös tanssitaan! Discossa jaetaan myös 
vesipalloturnauksen palkinnot. 
 
 
 
Leiri huipentuu keskiviikkoaamun viestikarnevaaliin, jossa asujen teemana on Suomi 
100. Parhaita asuja palkitaan. Siellä voi myös esitellä leirin aikana valmistuneita 
plakaatteja.  
 
Kotiinlähtö on siivouksen jälkeen keskiviikkona puolenpäivän paikkeilla. 
  

https://rollot.fi/home/leiri/ohjelma/vesipalloturnaus/
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Majoitusjärjestelyt ja majoitussopimus 
 
Kaikki seurat on jaettu majoituskouluihin, kuten tiedotimme seuratiedote 3:ssa. Koulut 
ovat kutakuinkin täynnä. Seuroille ilmoitetaan tarkemmin majoituskoulujen 
luokkajaosta ja koulujen järjestelyistä erikseen. Osa seuroista majoittuu koulujen 
liikunta- ja juhlasaleissa. Koska tilat tulevat täyteen, on hyvä muistuttaa leiriläisiä 
kapeista makuualustoista. 
 
Seuroille lähetetään etukäteen majoitussopimus, joka palautetaan allekirjoitettuna 
majoituskoululle. Sopimuksessa seura sitoutuu siisteys- ja 
käyttäytymissääntöihin. Sopimukseen kuuluu, että seura maksaa 50 euron 
siivouspantin. Se maksetaan etukäteen Hyvinkään Uimaseuran tilille ja kuitti näytetään 
majoitusvalvojalle seuran saapuessa majoitukseen. Pantti palautetaan tapahtuman 
jälkeen seuran tilille, mikäli tilojen tarkastamisen jälkeen ei ole huomautettavaa. 
 
Pantin voi maksaa oheisilla tiedoilla, helpoiten esimerkiksi virtuaaliviivakoodia käyttäen: 
Nimi Seurat / Siivouspantti koulumajoituksesta 

Tapahtuma Rollot 2017 - Siivouspantti koulumajoituksesta 

Virtuaaliviivakoodi 421506203400353550000500000000020174810048100013170519 

Laskun numero 2017481004810001 

Viite 20174810048100013 

Pankkiyhteys FI21 5062 0340 035355/OKOYFIHH/OP 

Hinta 50,00 € 

 
Seuroille toimitetaan myös majoituslistoja, joita voi suunnitella jo etukäteen. Jokaiseen 
luokkaan tulee myös nimetä seurasta luokan vastuuhuoltaja, joka huolehtii mm. että 
ajantasainen lista majoittujista on sekä infossa että oman luokan ovessa.  
 

Bussikuljetus aamupalalle 
 
Aiemmasta tiedosta poiketen järjestämme bussikuljetuksen aamupalalle, sillä aamiaista 
ei pystytä tarjoilemaan kaikilla kouluilla. Sen sijaan aamupalalle on bussikuljetus niiltä 
kouluilta, joilla ei ole ruokatarjoilua eli Hämeenkadun, Pohjoispuiston ja Puolimatkan 
kouluilta. Näitä järjestettyjä busseja lähtee aamuisin non-stop -periaatteella ja kaikki 
mahtuvat kyytiin. 
 
Ohjelma jatkuu aamupalan jälkeen aamupalakoulujen lähistöllä, eli päivän aikana 
tarvittavat varusteet otetaan aamuisin mukaan.    
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Mitä kannattaa pakata 

 
Mukaan kannattaa pakata ainakin tällaisia:  

kapea patja tai makuualusta 
torkkupeitto tai makuupussi 
oman harkinnan mukaan tyyny ja liinavaatetta 
säänmukainen urheilullinen vaatetus vaihtovaatteineen ja alusasuineen 
myös lämmintä vaatetta, lämmin yöasu 
urheiluun sopivat jalkineet 
päähine 
uintivarusteet 
1-2 pyyhettä 
henkilökohtaiset peseytymisvälineet 
mahdolliset omat lääkkeet ja tarvikkeet 
aurinkorasva 
kännykkä ja laturi (halutessaan) 
pieni määrä rahaa (halutessaan) 
pientä vapaa-ajan puuhaa esim. kirja, pelikortit, lehtiö + kyniä (halutessaan) 

 
Kouluilla ei saa käyttää voimakkaita hajusteita tai hiuslakkoja. 
Omia varusteita kannattaa nimikoida.  
 

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.  
 

Oikeus muutoksiin 
 
Tapahtuman järjestäjällä on oikeus tehdä muutoksia järjestelyihin, ohjelmaan, 
aikatauluihin jne. tarvittaessa. Muutoksista tiedotetaan mahdollisimman nopeasti ja 
laajasti. 
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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. 
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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. 
 
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. 
 

 
 
 
  



    
 

 
Yhteistyökumppaneita:  
 
 
 

 
 
  
   
 

                               

 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
  

https://www.op.fi/op/op-ryhma/op-ryhma/osuuspankit/keski-uudenmaan-osuuspankki?id=81201&panknro=509209
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
http://www.seikkailusveitsi.fi/

