
   ENSIAPUSEIKKAILU LAUANTAINA 16.6.2018 TURUSSA

OHJELMASSA:
• Ensiavun SM-kisat
• Nallesairaala

• Ensiavun pakohuoneteltta 
• Osaan auttaa - yleisön ensiapurata
• Tuote-esittelyitä

Tervetuloa tutustumaan  
Punaisen Ristin ensiaputoimintaan 
Linnanpuistoon, Hansaan ja 
Aurajokirantaan lauantaina 16.6.2018!
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Ensiavun SM-kisat klo 10-15
Eri puolilta Suomea saapuneet joukkueet 
kilpailevat Turun keskustassa lauantaina 
klo 10-15 ensiavun Suomen mestaruudes-
ta neljässä eri sarjassa:

●● Varhaisnuoret (Reddie Kids)
●● Nuoret
●● Aikuiset
●● Ensiauttajat

Kilpailuissa on lähes 40 kisarastia, joista olem-
me poimineet teille mielenkiintoisimmat:

KESKUSTA
●● Kauppakeskus Hansa: aikuiset  

ja ensiauttajat elvyttämässä

LÄNTINEN RANTA:
●● Vähätori
●● Jokiranta Ursininkadun pää
●● Barkerinpuisto  
●● Linnanpuisto 

ITÄINEN RANTA:
●● Martinsillan lähellä 
●● Galleria Titanic  

Tarkempi rastikartta julkaistaan lauantaina 
16.6.2018 klo 9 SPR Varsinais-Suomen piirin  
nettisivulla: varsinais-suomi.punainenristi.fi  
-> uutiset

Suomessa on noin 250 Punaisen 
Ristin ensiapuryhmää, jotka aut-
tavat vuosittain lähes 15 000 
henkeä eri tapahtumien ensia-
pupäivystyksissä. 
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Turun Linnanpuistossa tapahtuu klo 10-14
NALLESAIRAALA 

Nallesairaala tutustuttaa lapset leikin avul-
la ensiavun ja auttamisen maailmaan. Siellä 
otetaan vastaan erilaisia vaivoja ja vammo-
ja potevia pehmoleluja ja nukkeja, avuste-
taan niiden pieniä isäntiä ja emäntiä heidän 
hoitotoimenpiteissään, ja annetaan ohjeita 
kotihoitoa varten.

Nallesairaalan hoitotoimenpiteet ja keskus-
telut perustuvat leikkiin, teltalla ei siis ole 
mahdollista ommella tai muuten korjata 
pehmoeläinten ”oikeita” vikoja. Kannattaa 
ottaa omat pehmolelut, nuket tai nallet mu-
kaan. Paikan päällä on myös sairaalassa jo 
olevia nalleja.

ENSIAVUN PAKOTELTTA 

Haluatko kokea nopean seikkailun, jossa 
samalla saat harjoitella ja testata ensiavun 
osaamistasi? Tule Linnanpuistoon ensiavun 
pakotelttaan. Voit testata pakotelttaa joko 
yksin tai kavereiden kanssa (max 4 hlöä/
ryhmä). Teltta sopii aikuisille, nuorille ja kou-
luikäisille, sekä myös pienemmille lapsille 
aikuisen seurassa. 

OSAAN AUTTAA - ENSIAVUN YLEISÖRATA
Haluatko lyhyesti kerrata tai oppia ensiapua? 
Linnanpuistossa on yleisölle tarkoitettu en-
siapurata, jossa pääset ohjatusti harjoitte-
lemaan ensiavun antamista. 
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Ensiapuseikkailu ja  
ensiavun SM-kilpailut  
lauantaina 16.6.2018.  

Suunnista kartan avulla 
tapahtumapaikoille.

Turun  
Linnanpuisto
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■●Ensiauttajat

■●Aikuiset

■●Reddie Kids

■●Nuoret

Turun Linnanpuisto: Nallesairaala,  
pakohuoneteltta, yleisörata, SPR-info
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Tule mukaan Punaisen Ristin 
vapaaehtoiseksi!
Tule mukaan tekemään vapaaehtoistyötä yli 
17 miljoonan vapaaehtoisen maailmanlaa-
juiseen liikkeeseen, jäseneksi tai lahjoitta-
jaksi. Meillä riittää tekemistä kaikille ja jo-
kainen teko on yhtä arvokas. 

LUE LISÄÄ: 

www.punainenristi.fi/tule-mukaan

Kysy lisää Punaisen Ristin vapaaehtoistoi-
minnasta Linnanpuiston info-teltalla klo  
10-14.

Ensiapuryhmät kokoontuvat säännöllisesti 
opettelemaan ja harjoittelemaan ensiapu-
taitoja. Ensiaputaitojen lisäksi ryhmässä voi 
oppia radiopuhelinten käyttöä, suunnistus-
ta, ryhmän johtamista ja kouluttamista. 
Ensiapupäivystäjäksi pääsee, kun on täy-
si-ikäinen, harjoittelee säännöllisesti ensia-
puryhmässä ja suorittaa sekä pitää voimas-
sa päivystyskortin. 

LUE LISÄÄ: 
www.punainenristi.fi/tule-mukaan/ 
ensiapuryhmaan
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Lapset ja nuoret mukaan  
Punaisen Ristin toimintaan!
Myös lapsille ja nuorille löytyy paljon toimin-
taa Punaisesta Rististä. Tarjolla on kerhoja, 
leirejä, koulutuksia, erilaisia vapaaehtoisteh-
täviä, tapahtumia ja tempauksia sekä kan-
sainvälistä toimintaa.
 
Nuoret osallistuvat aktiivisesti myös kaikille 
yhteiseen toimintaan, kuten ensiapuryhmä- 
ja ystävätoimintaan.

LUE LISÄÄ:  
www.punainenristi.fi/nuoret/kotimaan- 
toiminta

SEURAA INSTAGRAMISSA: 
@sprnuoret
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Ensiapu on elämäntaito. Kiinnostuitko?
Tule mukaan Punaisen Ristin Auttajakurs-
sille keskiviikkona 20.6.2018 klo 17-18.30 
Turussa. Samalla kuulet lisää myös ensia-
puryhmätoiminnasta. 

ILMOITTAUDU MUKAAN OSOITTEESSA: 
www.lyyti.in/Auttajakurssi_kesakuu2018 
Auttajakurssi on osallistujalle maksuton.

Punainen Risti kiittää Turun  
Ensiapuseikkailun tukemisesta:

●● Keiju
●● Oy Lunden Ab Jalostaja
●● Cloetta Suomi Oy
●● Olvi Oyj
●● IHT Isakssons Handelsträdgård Ab
●● Puutarha Timo Juntti Oy
●● Turun kaupunki
●● Medidyne Oy
●● Kakola Yhtiöt Oy 
●● Saarelan Kauppapuutarha Oy
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LÄÄKÄRI 
TORIN 

LAIDALLA
 

VIIKON JOKAISENA PÄIVÄNÄ

Ihastu uudistuneeseen Caribiaan! 

Tule viihtymään uudistuneeseen Holiday Club Caribiaan! Rentoudu kylpylän poreissa tai nauti kesästä 
piha-alueen aurinkotuoleissa loikoillen. Aktiviteettejä kaipaavat voivat pelata kierroksen minigolfia tai 
temppuilla SuperParkissa. Uudet ravintolamme O’Learys ja Classic Pizza tarjoavat monenlaisia herkkuja 
jokaiseen makuun iloisen hymyn kera. Caribiasta löydät kaikki palvelut kätevästi saman katon alta!

Katso lisää holidayclub.fi/caribia 
Holiday Club Caribia
Kongressikuja 1 | 20540 Turku
Puh. 0300 870 920, puheluiden hinnat 0300-numeroihin: 0,39 €/min + pvm/mpm.



LÄÄKÄRI 
TORIN 

LAIDALLA
 

VIIKON JOKAISENA PÄIVÄNÄ

Eläinlääkäriasema Pet-Vet Oy
Biolinja 20, 20750 Turku  

(02) 232 0111, www.petvet.fi

“Elämä on seikkailu.  

Apua voidaan tarvita  

monessa käänteessä.  

Pet-Vet tukee  

Punaisen Ristin  

auttamistyötä.”



vesivek.fi

Meidän katon alla 
on hyvä olla.
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Tarvitsetko vuokralaisen
asuntoosi?
Vuokraamme asuntosi markkinajohtajan 
ammattitaidolla. Soita meille, niin asiat 
hoituvat helposti ja nopeasti!

Taloustutkimuksen mukaan Vuokraturva saa
palvelustaan toimialan parhaat arvosanat.
Voit turvallisin mielin liittyä tyytyväisten
asiakkaidemme joukkoon.

Me takaamme vuokranmaksun ja
turvaamme vuokratulosi. 

p. 010 2327 300, www.vuokraturva.fi 

Haluatko myydä asuntosi 
kätevästi?
Myyntiturva myy asunnot edullisilla kiinteillä 
välityspalkkioilla ja markkinoi asuntoja 
erityisen monipuolisesti.

Käytämme mm. kuvallisia lehti-ilmoituksia 
sekä virtuaaliesittelyjä. Kuningaskuluttajan 
mukaan Myyntiturvan asiakkaat ovatkin 
saaneet asunnoistaan parhaat kauppahinnat.

Soita meille – palvelemme viikon jokaisena 
päivänä klo 8–20!

p. 010 2327 400, www.myyntiturva.fi 

Vuokraturva on tunnetuin vuokravälittäjä. 

Se saa tutkitusti toimialan parhaat arvosanat 

niin luotettavuudesta, henkilökunnan asiantunte-

muksesta, ilmoittelun näkyvyydestä kuin 

asiakaspalvelustakin.

p. 010 2327 300, www.vuokraturva.fi 

*Pääkaupunkiseudun vuokravälittäjät 2017 -tutkimus

Asessorinkatu 3
20780 Kaarina

turvakauppa.com
myynti@turvakauppa.com
02- 438 4350

Ensiaputuotteet  •  Kilvet ja opasteet  •  Liikenteenohjaustuotteet
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Vähän
enemmän
tunnettaParasta aikaa kauneimmillaan

Ihaile iltaruskoa aurinkokannelta, shoppaile 
edulliseen merihintaan tai nauti vaikka saunan 
lämmöstä saaristomerellä.

Keula kohti elämyksiä. Vikingline.fi
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www.medic.fi • p. 0207 920 301 

D-piste
Medicin ensiapupiste on kotimaista 

muotoiluja ja sisältää tarvikkeet
 työpaikan ensiaputarpeisiin.

10 x 18 cm

TraumaFix-paineside
TraumaFix on imukykyinen ja

 tarttumaton haavasidos runsaan 
verenvuodon tyrehdyttämiseen.

Ensiaputarvikkeet joka lähtöön!

�

Sankaruus ei näy 
päälle päin.

Sankaruus vaatii rohkeutta 
toimia hätätilanteessa. Me 
haluamme tehdä suomalaisten 
arjesta turvallisempaa. Siksi 
koulutamme taas tänäkin vuon-
na lisää sankareita opettamalla 
elvytystaitoja viidesluokkalaisille 
ja asiakkaillemme.

lahitapiola.fi/sankarikoulutus



RAKENNAMME  
IHMISILLE KOTEJA 
JA TYÖPAIKKOJA, 
JOISSA ON HYVÄ 
OLLA JA ELÄÄ.

 www.jatke.fi


