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Tunne Työ @REDI –tapahtumassa tarjolla huikeita palkintoja! 

 

Kaikkien, tapahtumaan ja Seppo.io -peliin hyvällä ja tavoitteellisella asenteella, 

osallistuvien kesken arvotaan yhteistyökumppanien tarjoamia palkintoja. Palkinnot 

arvotaan Tunne Työ @REDI –tapahtuman jälkeen. Mikäli haluat osallistua arvontoihin, 

muistathan kirjoittaa yhteystietosi osallistujapassiin, ja jättää sen keräysastiaan 

tapahtuman päättyessä.  

Muista katsoa myös tiedot tapahtuman pääpalkintona arvottavista Johtajavarjostus –

tilaisuuksista! 

 

Tuotepalkinnot: 

 

Marttaliitto: Innostu ja onnistu keittiössä –keittokirja. Martat tarjoavat tapahtumaan 

arvottaviksi kaksi kappaletta Innostu ja onnistu keittiössä –keittokirjaa. 

 

Spring House Oy: Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 4 kpl kirjoja: 

 

- VEGE! Tuoreita makuja kotikeittiössä 

- Maustekirja – Syötävän hyvää 

- Vielä yksi pala! Leipää, Pizzaa, pastaa ja makeita levonnaisia 

- Maalaiskokin keittiössä 

 

3StepIT: 3StepIT Oy:n elinkaarimalli perustuu kiertotalouteen. Vuokraamme IT:n kuten 

tabletit organisaatioille. Vuokrakauden jälkeen palautuneet laitteet tietoturvataan ja 

kierrätetään toiselle käyttökierrokselle. Laitteiden käyttöiän pidentäminen on keskeinen osa 

liiketoimintamalliamme. Kaiken ei tarvitse olla uutta, ei edes padin.  

Rohkaisemme meitä kaikkia uusiokoneiden käyttöön ja arvomme Tunne Työ @ Redi –

tapahtumaan osallistuvien kesken käytetyn Apple iPadin.  

 

Lahjakortit: 

 

Elokuvateatteri Cinamon: 5 kpl elokuvalippuja (yhdelle ryhmälle) 
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Rasteilla arvottavat palkinnot 

Yllä mainittujen palkintojen lisäksi, myös työelämärasteilla on tarjolla palkintoja. Nämä 

palkinnot arvotaan, rastin suorittaneiden kesken: 

 

Fokuslaki 
Rastin nimi: Fokuslaki – Haluatko juristiksi? 

Fokuslaki tarjoaa palkinnoksi yhdelle hengelle osallistumisen LexKurssien 

(www.lexkurssit.fi) järjestämälle valmennuskurssille (oikeustieteelliseen tiedekunnan 

pääsykokeeseen) vuonna 2020 tai 2021. Palkintona oleva kurssi on joko lähiopetuksena 
Turussa toteutettava Teho-kurssi (arvo 889 euroa) tai verkkokurssi (arvo 399 euroa) sen 

mukaan, kumman voittaja haluaa itse valita. 

 

Specsavers 

Rastin nimi: Specsavers - Great place to work  

Rastin kuvailu: Tule Specsaversille testauttamaan työnäkösi automaattimittauksella ja 

valitse kivoimmat kehykset ja ota niistä kuva! Hauskimman kuvan julkisesti ao. tunnisteilla 

jakanut voittaa meiltä 99 euron arvoiset silmälasit. Käytä #thisisspecsavers 

#specsaversfinland #specsaversredi @redihelsinki #tunnetyö #tunnetyöredi, #gptw 

 

AVARN 

Rastin nimi: AVARN - ”Minä vartijana” – somepostaus.  

Rastin kuvaus: Someta kuva itsestäsi vartijan asussa käyttäen tunnisteita #tunnetyö, 

#tunnetyöredi, #avarnsecurity ja #minävartijana Paras sometus palkitaan: Valitsemme 

osallistujien joukosta parhaan kuvan ja voittaja pääsee yhden ystävänsä kanssa katsomaan 

Big Brother -finaalin livelähetystä Su 10.11.2019. 

 

Mazhr 

Rastin nimi: Mazhr - Miten onnistua kesätyöhaussa Rastin kuvailu: Opiskelija oppii hauskan 

pelin kautta kertomaan omista vahvuuksistaan työhakemuksessa ja työhaastattelussa sekä 

oppii välttämään pahimmat mokat. 

Rastille osallistujille tarjolla Mazhr –ilmaiskoodeja. 

  

  

 

http://www.lexkurssit.fi/

