
  

   

 

 

EPÄVARMUUDEN AJASSA TUOMME ILOA, TOIVOA JA 

LUOTTAMUSTA 

Voi kai sanoa, että elämme epävarmuuden aikaa. Koko maailmaa koskettava 

pandemia on edelleen vahvasti läsnä ja tavalla tai toisella osa meidän 

kaikkien elämää. Maailmanpoliittisesti jännitteet ovat vahvasti ilmassa.  

Kenen puoleen käännymme, kun mielessä on huolia ja epävarmuutta? 

Useimmiten se on perhe, ystävät, sukulaiset ja lähiyhteisö. Paikallinen 

Punaisen Ristin osasto on tärkeä osa lähiyhteisöä. Se on vapaaehtoisille 

merkittävä yhteinen harrastusporukka ja paikallisille ihmisille apua, iloa, 

toivoa ja luottamusta paikkakunnalle tuova yhteisö. Olemme lähes jokaisella 

Suomen paikkakunnalla läsnä, kuulolla ja apuna. 

Kevään aikana tuomme esiin yksinäisyyden, yhdenvertaisuuden ja rasismin 

teemoja valtakunnallisten kampanjoiden avulla. Ystävänpäivän kampanja 

jatkuu 20.2. asti ja Rasisminvastaista viikkoa vietetään 21.–27.3. Punaisen 

Ristin viikolla toukokuussa kokoonnumme yhteen ja kutsumme myös 

yhteistyökumppaneita Suoja 2022 valmiusharjoitukseen. 

Osastokirje lähetetään henkilöille, jotka ovat merkittynä osaston J1- ja J2- korteissa. 

Uutiskirjelistalta voi poistua viestin alareunassa olevaa unsubscribe -linkkiä painamalla. 



  

kuva: Joona Brandt/ SPR  

 

RUOKAA JA APUA KAIKILLE -HANKE  

Ruokaa ja apua kaikille -hanke alkoi vuoden alusta Hämeen piirissä. 

Hankkeen päätavoitteena on varmistaa ruoka-aputoiminnan jatkuminen 

Suomen Punaisen Ristin järjestämänä valtakunnallisena toimintana. 

Ruokajakelut toimivat Punaisen Ristin paikallisosastoissa vapaaehtoisvoimin. 

Hankkeen pääpaino on ruoka-aputoiminnan ja siihen liittyvän 

vapaaehtoistyön järjestämisessä. Hankkeen työntekijät levittävät malleja ja 

toimintaa, kouluttavat ja tukevat vapaaehtoisia ruoka-avun organisoinnissa 

toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Hankkeessa tehdään kaikkien piirien 

alueella tiivistä yhteistyötä muiden ruoka-apua tarjoavien tahojen ja eri 

palveluntuottajien ja kuntien kanssa. 

SPR Hämeen piirissä hankkeen työntekijänä toimii vuoden 2022 loppuun asti 

Tiina Kivelä. Tiinan tavoitat: tiina.kivela@redcross.fi tai 040 775 9837 

Tule kuulemaan ruoka-apu toiminnasta 21.2. klo 17.30–19 

Ruokaa ja apua kaikille -hankkeen tavoitteita: 

*ruoka-apu toiminnan järjestäminen tai kehittäminen 

*yhteistyökumppaneiden hankkiminen ja toiminnan vakiinnuttaminen 

*kuinka saada lisää vapaaehtoisia mukaan toimintaan 

mailto:tiina.kivela@redcross.fi


*mahdollisuus aloittaa samalla esim. terveyspiste- tai ystävätoimintaa 

Ilmoittaudu mukaan täältä: https://www.lyyti.fi/reg/Ruokaapu_toiminnan_infoilta_5577 

  

Kuva: Marjaana Malkamäki/ SPR 

 

VIELÄ EHDIT EHDOTTAMAAN!  

Kuka on sanonut, kirjoittanut tai tehnyt asioita, jotka edistävät 

yhdenvertaisuutta, saavutettavuutta ja osallisuutta? Hämeen piiri myöntää 

vuosittain Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen järjestön 

ulkopuoliselle henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle. Tunnustuksen antamisen 

tulee olla huolellisesti harkittua ja heijastaa Punaisen Ristin periaatteita. Lue 

lisää kriteereistä linkistä. 

Vaikuta ja ehdota omaa suosikkiasi 25.2. mennessä: 

https://www.lyyti.fi/questions/c6e43e1a8b 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMQAAL0UKLcAAAADcSYAAAC4mI4AAAAADkEAARO0ABZyqABiC1RWCE6yxLoGS5meeyecylq-BwAWHBw/1/rqqvzvsQDMjaXNd99qWiRQ/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuZmkvcmVnL1J1b2thYXB1X3RvaW1pbm5hbl9pbmZvaWx0YV81NTc3
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMQAAL0UKLcAAAADcSYAAAC4mI4AAAAADkEAARO0ABZyqABiC1RWCE6yxLoGS5meeyecylq-BwAWHBw/2/Y1H02tw0OXqu1WS9fmq6dg/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuZmkvcXVlc3Rpb25zL2M2ZTQzZTFhOGI


  

RASISMINVASTAISTA VIIKKOA VIETETÄÄN 21.-27.3. 

Yhdenvertaisen yhteiskunnan rakentaminen on meidän kaikkien yhteinen 

asia. Konkreettisesti voimme asiaan vaikuttaa oman toimintamme kautta. 

Rasisminvastaisella viikolla on tarjolla paljon mahdollisuuksia kouluttautua ja 

keskustella. Katso lisätietoja ja tule mukaan Hämeen piirin 

kampanjainfotilaisuuksiin https://rednet.punainenristi.fi/RVviikko2022, joissa 

suunnitellaan myös osastojen omia tapahtumia ja tempauksia. 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMQAAL0UKLcAAAADcSYAAAC4mI4AAAAADkEAARO0ABZyqABiC1RWCE6yxLoGS5meeyecylq-BwAWHBw/3/4je2UFm_KwPLUdsmr2VesA/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9SVnZpaWtrbzIwMjI


  

YHTEISTYÖTÄ MARTTOJEN JA PARTION KANSSA  

Rakennamme yhteistyötä Partion ja Marttojen kanssa rasisminvastaisen 

kampanjan tiimoilta. Tavoitteena on järjestää yhteisiä tapahtumia ja edistää 

kampanjan paikallista näkyvyyttä sekä vahvistaa yhteistyötä osastojen, 

lippukuntien ja marttayhdistysten välillä myös jatkoa ajatellen.  

Asiasta järjestetään Teams-info 3.3. klo 18. Yhteistyöstä kiinnostuneet voivat 

vastata kyselyyn oheisen linkin kautta, mistä löytyy myös lisätietoa: 

https://bit.ly/yhdessarasismiavastaan 

 

OHJAAJAKSI ENSI KESÄN SANKARIT -LEIRILLE?  

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMQAAL0UKLcAAAADcSYAAAC4mI4AAAAADkEAARO0ABZyqABiC1RWCE6yxLoGS5meeyecylq-BwAWHBw/4/Ee4ATNInUyGGMb0Mrfymcg/aHR0cHM6Ly9iaXQubHkveWhkZXNzYXJhc2lzbWlhdmFzdGFhbg


Tule ohjaajaksi Hattulan Petäys Resortissa järjestettävälle 8-12 -vuotiaiden 

lasten Sankarit-leirille 13.-16.6.  

Järjestämme kiinnostuneille ohjaajille infotilaisuuden leiristä Teamsin 

välityksellä keskiviikkona 23.2. kello 17.30-18.30.  Lisätietoja ja linkki 

tapahtumaan https://rednet.punainenristi.fi/node/63940 

  

Kuva: Jani Rutanen / SPR 

 

SUOJA 2022 VALMIUSHARJOITUS 

Suomen Punainen Risti ylläpitää auttamisvalmiuttaan valmiussuunnittelun, 

koulutuksen ja aktiivisen harjoittelun avulla. Joka kolmas vuosi järjestetään 

valtakunnallinen valmiusharjoitus, johon osallistuu koko järjestö. 

Toimintalinjauksen yksi päätavoitteista on "Apu löytyy läheltä". Haluamme 

olla nopea ja luotettava auttaja kaikkialla Suomessa, kun jotain yllättävää 

tapahtuu. 

Seuraavan valtakunnallisen valmiusharjoituksen aiheena on toiminta 

evakuointitilanteessa ja se järjestetään 6.-7.5.2022 Punaisen Ristin viikolla. 

Keskustoimisto järjestää kevään aikana valtakunnallisia webinaareja, jotka 

valmentavat osastoja varautumaan evakuointitilanteisiin. 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMQAAL0UKLcAAAADcSYAAAC4mI4AAAAADkEAARO0ABZyqABiC1RWCE6yxLoGS5meeyecylq-BwAWHBw/5/HVTBtrogJ-DKCJswTUqepA/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzYzOTQw


Tarkemmat kuvaukset koulutuksista ja ilmoittautumislinkit löydät: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/63902 

  

Ilmoita osastosi mukaan Suoja 2022 harjoitukseen 

Harjoitusta varten kerätään valtakunnallisesti tietoja siitä, miten osastot 

aikovat osallistua harjoitukseen. Pääset täyttämään osastosi tiedot tästä 

linkistä: https://www.lyyti.in/suoja2022 

  

Suoja 2022 valmiusharjoitus Hämeessä 

Hämeessä osastot voivat järjestää pöytäpeliharjoituksen tai osallistua 

yhdessä sosiaalipäivystysten kanssa järjestettäviin toiminnallisiin 

harjoituksiin. Suoja 2022 pöytäpeliharjoituksen vetäjälle järjestetään kaksi 

samansisältöistä perehdytystä. 

Katso lisätiedot 4.4. tilaisuuteen: https://rednet.punainenristi.fi/node/64137 

Katso lisätiedot 6.4. tilaisuuteen: https://rednet.punainenristi.fi/node/64138 

 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMQAAL0UKLcAAAADcSYAAAC4mI4AAAAADkEAARO0ABZyqABiC1RWCE6yxLoGS5meeyecylq-BwAWHBw/6/S72EfvnYuT1Gdc33jlV2UQ/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzYzOTAy
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMQAAL0UKLcAAAADcSYAAAC4mI4AAAAADkEAARO0ABZyqABiC1RWCE6yxLoGS5meeyecylq-BwAWHBw/7/p7YhrR88rcAytyqwZ0lIPQ/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuaW4vc3VvamEyMDIy
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMQAAL0UKLcAAAADcSYAAAC4mI4AAAAADkEAARO0ABZyqABiC1RWCE6yxLoGS5meeyecylq-BwAWHBw/8/rd04XQVsk4Ed3RGkf8UK7g/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzY0MTM3
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMQAAL0UKLcAAAADcSYAAAC4mI4AAAAADkEAARO0ABZyqABiC1RWCE6yxLoGS5meeyecylq-BwAWHBw/9/fWLLwGcnQjfBqarRwNu5LA/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzY0MTM4


  

kuva: Jussi Vierimaa /SPR 

SPR:n auttamisvalmiuden peruskurssi kevät 2022 

Koulutus perehdyttää vapaaehtoisen siihen, mitä Punaisen Ristin 

auttamisvalmius on, miten valmiutta pidetään yllä ja millaisissa äkillisissä 

auttamistilanteissa osastojen apua tarvitaan. Tarkemmat kuvaukset 

koulutuksista ja ilmoittautumislinkit löydät: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/63888 

  

KoVaJako- viikonloppu 12.-13.3. Lammilla 

KoVaJaKo (kokonaisvalmiuden jatkokoulutus) on tarkoitettu osastojen 

valmiuden yhteyshenkilöille ja osaston auttamistoiminnan kehittämiseen 

sitoutuneille. 

Koulutuksen aikana erilaisten harjoitteiden avulla tutustutaan monipuolisesti 

Punaisen Ristin auttamistoimintaan. Tavoite on luoda Punaisen Ristin 

kotimaan auttamistoiminnan asiantuntijoiden verkosto Hämeeseen. 

Tarkemmat kuvaukset koulutuksista ja hakuohjeet löydät: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/63959 

 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMQAAL0UKLcAAAADcSYAAAC4mI4AAAAADkEAARO0ABZyqABiC1RWCE6yxLoGS5meeyecylq-BwAWHBw/10/NzcZatROyKLMZPOA52sB7Q/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzYzODg4
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMQAAL0UKLcAAAADcSYAAAC4mI4AAAAADkEAARO0ABZyqABiC1RWCE6yxLoGS5meeyecylq-BwAWHBw/11/n9CJ4ukKk1779JFey9KhWQ/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzYzOTU5


JÄLKIPURKUTOIMINTA KOKO OSASTON TOIMINNAKSI JA 

AUTTAMISVALMIUDEN VAHVISTAJAKSI 

Osastojen toimintaryhmien vetäjät saavat lähipäivinä kyselyn henkisen tuen 

koulutetuista vapaaehtoisista sekä mahdollisista koulutustarpeista. Kyselyn 

taustalla on esiin noussut tarve koota piirin alueelta koulutettujen henkisen 

tuen osaajien joukko, joilla on tarvittava koulutus ja osaaminen pitää eri 

toimintaryhmien jäsenille purkukeskusteluja kuormittavien tilanteiden 

jälkeen. Tämä toiminta tulee palvelemaan jokaista vapaaehtoistoimijaa ja 

toimintaryhmää Punaisen Ristin Hämeen piirin alueella. 

Tässä on kyse vapaaehtoisten jaksamisesta sekä osaston toimintavalmiuden 

ylläpitämisestä ja parantamisesta, resilienssistä. Parhaimmillaan jokaisesta 

toimintaryhmästä ja vähimmillään jokaisesta osastosta löytyy 

purkukoulutettu henkilö, joka pystyy auttamaan henkisesti kuormittavien 

tilanteiden jälkeen. 

Kyselyn jälkeen tarkastellaan tilannetta koko piirin alueella sekä 

maakunnittain ja muodostetaan avun ketju varmistamaan 

vapaaehtoistoimijoiden toimintakyky. Tätä tehtävää varten on koottu 

jälkipurkutoiminnan organisoinnin työryhmä, jonka jäsenet tulevat eri puolilta 

piiriä. Työryhmän sihteerinä toimii va. ensihuollon asiantuntija Rantion Mari, 

jolta saa lisätietoja mari.rantio@redcross.fi 

  

mailto:mari.rantio@redcross.fi


kuva: Seppo Leppänen /SPR  

KOTIMAAN AVUN KOULUTUSILTA  

Osastojen kotimaan avun yhteyshenkilöille tarkoitettu kotimaan avun 

koulutusilta pidetään etätapaamisena 22.2. klo 18-20. 

Illan aikana käydään läpi kotimaan avun toimintaohjeet, kuullaan käytännön 

esimerkkejä auttamistehtävistä sekä verkostoidutaan naapuriosastojen 

toimijoiden kanssa. Koulutus on tarkoitettu uusille yhteyshenkilöille 

perehdytykseksi sekä kokeneemmille toimijoille kertaukseksi.  

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Jos tämä 

ajankohta ei sovi, niin 24.3. pidetään samansisältöinen ilta. Käy 

ilmoittautumassa https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/13553  

  

KIINNOSTAAKO ENSIHUOLTO? 

Ensihuollon peruskurssi pidetään verkkokoulutuksena tiistaina 15.3. ja 

torstaina 17.3. klo 17-20.30. Kurssilta saat tietoa ensihuollon sisällöstä ja 

tehtävistä, valmiuksia toimia ensihuollon tehtävissä, sekä opit tuntemaan 

ensihuoltotoiminnan perusperiaatteet. Koulutukseen sisältyy ennakko- ja 

välitehtävä, jotka lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä osallistujille. 

Kouluttajina kurssilla toimivat ensihuollon valmiuskouluttajat Päivi Heikkilä ja 

Mari Rantio. 

Koulutus toteutetaan yhteistyössä opintokeskus Siviksen kanssa. Koulutus on 

osallistujille maksuton. Käy ilmoittautumassa 8.3. mennessä: 

https://www.lyyti.in/Ensihuollon_peruskurssi_verkossa_9355 

Lisätietoja Marilta, mari.rantio@redcross.fi tai 040 823 2767. 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMQAAL0UKLcAAAADcSYAAAC4mI4AAAAADkEAARO0ABZyqABiC1RWCE6yxLoGS5meeyecylq-BwAWHBw/12/H2Tvb09-sXAWp3e8SMdgLg/aHR0cHM6Ly92YXBhYWVodG9pc2V0LnB1bmFpbmVucmlzdGkuZmkvZXZlbnQvMTM1NTM
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMQAAL0UKLcAAAADcSYAAAC4mI4AAAAADkEAARO0ABZyqABiC1RWCE6yxLoGS5meeyecylq-BwAWHBw/13/i4BC_AwvrYTxbBreOV6aEw/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuaW4vRW5zaWh1b2xsb25fcGVydXNrdXJzc2lfdmVya29zc2FfOTM1NQ
mailto:mari.rantio@redcross.fi


  

kuva: Johanna Raivio /SPR 

VALMIUSVIESTINTÄ -TUNTI 

8.3. klo 18-19 viestintätunnin teemana on valmiusviestintä. Miten 

valmistautua viestimiseen äkillisissä auttamistilanteissa ja kuinka toimia, kun 

auttamistilanne on ”päällä”?  Aiheesta alustamassa ja kysymyksiin 

vastaamassa valmiusviestinnän asiantuntija Aku Suomalainen 

keskustoimistosta.  Tule kuulolle, kysymään ja kertomaan kokemuksiasi 

auttamisviestinnästä! 

Viestintätunnin järjestävät SPR Hämeen ja Varsinais-Suomen piirit. Kaikki 

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat tervetulleita mukaan. 

Ei ennakkoilmoittautumista. Linkin linjoille löydät täältä: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/63948 

 

SUURI KOULUTUSPÄIVÄ VERKOSSA 5.3. 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMQAAL0UKLcAAAADcSYAAAC4mI4AAAAADkEAARO0ABZyqABiC1RWCE6yxLoGS5meeyecylq-BwAWHBw/14/_ETKkfWEDuKXyyy0h8K_9A/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzYzOTQ4


Kaikille vapaaehtoisille ja toiminnasta kiinnostuneille avoimessa päivässä on 

mahdollista kouluttautua mm. läksyhelppi- tai ryhmänohjaajaksi, ystäväksi 

tai selkokielen osaajaksi.  

Lue lisää https://sway.office.com/M2dgq9E8H4dDtXYa ja ilmoittaudu mukaan 

https://www.lyyti.in/SuuriKoulutuspaiva 

  

OMA PUNAINEN RISTI TUTUKSI  -KOULUTUS 23.2.  

Oma Punainen Risti -vapaaehtoisjärjestelmän kautta uusien vapaaehtoisten 

on helppo päästä mukaan toimintaan ja osaston kertoa toiminnastaan ja 

organisoida sitä. 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMQAAL0UKLcAAAADcSYAAAC4mI4AAAAADkEAARO0ABZyqABiC1RWCE6yxLoGS5meeyecylq-BwAWHBw/15/dF_4QpwGLSjNQP0p_if80Q/aHR0cHM6Ly9zd2F5Lm9mZmljZS5jb20vTTJkZ3E5RThINGREdFhZYQ
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMQAAL0UKLcAAAADcSYAAAC4mI4AAAAADkEAARO0ABZyqABiC1RWCE6yxLoGS5meeyecylq-BwAWHBw/16/CKOZ5ETiygqn-6NJDzGPWQ/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuaW4vU3V1cmlLb3VsdXR1c3BhaXZh


Toimitko osastossasi jossakin vastuutehtävässä tai ryhmänvetäjänä? 

Haluaisitko oppia käyttämään Oma Punainen Risti -vapaaehtoisjärjestelmää 

paremmin? 

Oma Punainen Risti -koulutuksessa käymme läpi Oman 

perustoiminnallisuudet ja miten osasto voi aloittaa Oman käytön. Koulutus 

sopii sinulle, joka haluat lisäeväitä Oman käyttöön kuten sinullekin, joka 

vasta aloitat Oman käyttöä osastossasi yhdessä muiden kanssa. 

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 21.2. https://oma.punainenristi.fi/event/13598 

  

 

PALVELUKSESSANNE: POWER BI 

Power Bi on piirissä käytössä oleva työkalu, jonka avulla on mahdollista 

saada erilaisia yhteystietolistauksia Omaan Punaiseen Ristiin profiilin 

luoneista vapaaehtoisista. Hakuja voidaan tehdä millä vaan Oman profiiliin 

merkityllä tiedolla, etsiä vaikkapa esimerkiksi ne osaston Omassa olevat 

henkilöt, jotka ovat ilmoittaneet voivansa toimia päiväsaikaan. 

Jos osastossa suunnitellaan uuden toiminnan aloittamista tai jo olemassa 

oleva toiminta kaipaa uusia tekijöitä, kannattaa ensin haarukoida Omasta 

asiasta kiinnostuneet ja uutta toimintaa etsivät. Yhteystietolistauksia voi 

pyytää piiristä keneltä vaan toimialahenkilöltä. 

Ja jotta Omasta oikeasti tulee kaikkia palveleva, toimiva tietolähde, niin 

kannustakaa kaikkia osaston toiminnassa mukana olevia ja uusia, 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMQAAL0UKLcAAAADcSYAAAC4mI4AAAAADkEAARO0ABZyqABiC1RWCE6yxLoGS5meeyecylq-BwAWHBw/17/bBKpGaliaL9z88DhZ2b6mA/aHR0cHM6Ly9vbWEucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ldmVudC8xMzU5OA


toiminnasta kiinnostuneita luomaan oman Profiilin Omaan osoitteessa: 

https://oma.punainenristi.fi/ 

Lisätietoja Omasta ja Oman käytöstä saa Johannalta, Marjutilta tai Riitalta. 

 

Piirin kotisivut Rednet 

 

Seuraa meitä Facebookissa  

 

Seuraa meitä Instagramissa  

 

Seuraa meitä Twitterissä  

 

 

Piiritoimiston osoite: Rongankatu 11 C 83 33100 Tampere FI  

 

  

 

 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMQAAL0UKLcAAAADcSYAAAC4mI4AAAAADkEAARO0ABZyqABiC1RWCE6yxLoGS5meeyecylq-BwAWHBw/18/ZwZcjzaJhjtnd8kYgmAFRQ/aHR0cHM6Ly9vbWEucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS8
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMQAAL0UKLcAAAADcSYAAAC4mI4AAAAADkEAARO0ABZyqABiC1RWCE6yxLoGS5meeyecylq-BwAWHBw/19/WAl_EXpHlSJvvQ1GID_Jhw/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9oYW1l
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMQAAL0UKLcAAAADcSYAAAC4mI4AAAAADkEAARO0ABZyqABiC1RWCE6yxLoGS5meeyecylq-BwAWHBw/20/PH7QmE05Z2xiAm6K-m7fWA/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1NQUmhhbWVlbnBpaXJp
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