
JÄSENYYS –WEBINAARI 12.2.2022

OHJELMASSA

10.00 Punaisen Ristin jäsen on osa turvaverkkoa 
- Miksi tarvitaan jäseniä?
Elli Aaltonen, Puheenjohtaja, Punainen Risti
Max Lindholm, varapuheenjohtaja, SPR HUP

Tietoa jäsenyydestä ja valtakunnalliset materiaalit
Juhana Päivärinta, jäsenmestari, SPR Keski-Espoon osasto

Toimenpiteitä jäsenhankinnan tueksi
Inspiraatiota Kaakon kulmalta - Jäsenhankintakampanja 2022 
Ilona Manninen, viestinnän suunnittelija, SPR Kaakkois-Suomen piiri

Osaston Jäsenyys lahjana 
Sirpa Lehtimäki, järjestöpäällikkö, SPR Varsinais-Suomen piiri 

Miten olemassa olevista jäsenistä pidetään huolta?
- Hyvien käytäntöjen jakaminen yhteisesti. 

11.00 Varsinais-Suomi ja Häme - Jatkuu viestinnän parissa
Uusimaa - Alueelliset harjoitukset ja kaikille avoin Punainen Risti



TIETOA JÄSENYYDESTÄ JA 
VALTAKUNNALLISET MATERIAALIT



Yleistä tietoa Suomen Punaisen Ristin jäsenyydestä

• Moni voi olla halukas maksamaan vain jäsenmaksun ja olemaan 
osa turvaverkkoa paikallisesti ja alueellisesti.

• Jäsenyys on voimassa kalenterivuoden kerrallaan, joulukuussa 
liittyneiden jäsenyys on voimassa koko seuraavan vuoden.

• Jäsenhankinta on osaston varainhankintaa.

• Ensimmäisen vuoden jäsenmaksu menee suoraan osastolle, 
siitä eteenpäin 50%.

• Jos jäseneksi haluavalla ei ole erityistä toivetta osastosta, hänet 
liitetään postinumeron ja kielen perusteella lähimpään osastoon.



Jäsenyysmuodot

• Vuosijäsen

Vuosijäsenmaksu on 20 € .
Jäseneksi liitytään kalenterivuodeksi.

• Nuorisojäsen

Alle 29-vuotiaille jäsenmaksu on 10 € /vuosi. 
Jäseneksi liitytään kalenterivuodeksi.

• Ainaisjäsen

Ainaisjäsenmaksu on 300 €.

Yritys tai yhteisö voi tukea Punaisen Ristin 
paikallista toimintaa kannatusjäsenenä. 

Kannatusjäsenyys maksaa 300 € / kalenterivuosi.



Jäsenmaksujen jakaantuminen



Miksi liittyä jäseneksi?

• Haluan auttaa paikallisesti.

• Minusta tulee auttaja liittymällä jäseneksi. 

• On ok olla tukijäsen.

• Tuen auttajia.

• Punainen Risti on heikoimpien puolella 
– kaikkialla maailmassa.



Yleiset jaossa olevat materiaalit

• Kuvat saatavilla: 
aineistopankki.punainenristi.fi

• Materiaaleja voi tilata maksutta 
verkkokaupasta osaston tunnuksilla: 
punaisenristikauppa.fi

• Alueellisen jäsenhankinnan tuki
Pilotti–case 
korona ja Varsinais-Suomi

https://aineistopankki.punainenristi.fi/
https://punaisenristinkauppa.fi/fi/


• Pääviesti: ”Auta auttamaan. Liity Punaisen Ristin
jäseneksi”

• Kuvat koronarokotusvapaaehtoisista Turussa ja Kaarinassa
ja samalla pyydetty vapaaehtoisilta lainaukset.

• Jäsenhankintakampanjan tilanneskohtaiset tekstit
vapaaehtoisten lainausten pohjalta.

• ”Auta auttamaan” pohjat, joita alueilla voidaan jatkossa
käyttää erilaisten auttamistilanteiden yhteydessä, kun
tilanne halutaan linkittää jäsenhankintaan.

• Kohdennettuna mainontana suoraan
Facebook ja Instagram.

Pilotti -case Varsinais-Suomi





Kuinka liittyä jäseneksi? 

Jäseneksi voi liittyä helposti verkossa: 

www.punainenristi.fi/jasen

www.punainenristi.fi/liity

http://www.punainenristi.fi/jasen
http://www.punainenristi.fi/liity


JÄSENHANKINTAKAMPANJA
2022

Kaakkois-Suomen piiri

Kampanja-aika 1.1.–1.6.2022



Kaakkois-Suomen piiri, jäsenhankinnan kampanja

• Kampanja-aika 1.1.–1.6.2022 

• Jäsenhankintawebinaari 15.1.22

• Piiri tarjoaa jäsenhankinnan tueksi mm.

• Jäsenhankinnan työkalupakin & uuden jäsenen lahjan

• Jäsenhankkijoille lahjoja

• Ilonan avun: ilona.manninen@punainenristi.fi, p. 044 459 8577

Kampanjasivu RedNetissä:
rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta_kasu

mailto:ilona.manninen@punainenristi.fi
https://rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta_kasu


Työkalupakki jäsenhankintaan

• Koottuna RedNetiin
rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta_kasu.

• Vinkit ja materiaalit viestintään: muun muassa 
jäsenhankintaflaijeri, juliste sekä nostokuvia ja -
tekstejä someen. 

• Uudelle jäsenelle lahjana Punaisen Ristin logokassin 
(arvo 9 €). Postitetaan 
uudelle jäsenelle piiritoimistosta.

https://rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta_kasu


Työkalupakki jäsenhankintaan

• Löytyvät RedNetistä rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta_kasu.

Itsetulostettava flaijeri, 6 kpl per A4 Esimerkki somekuvasta, FB & Instagram 1080 px

https://rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta_kasu
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/pikkuflyeri_liity_jaseneksi2022_qr-koodi_jasenlahja.png


• Jäsenesite:
osastokohtainen kuva ja verkko-osoite

• Jokaisen osaston sivulle RedNettiin linkki & 
punainenristi.fi/liity



Työkalupakki jäsenhankintaan

• Juliste

• Tulostettavissa A4- tai A3-kokoisena

• Jäsenhankkijan myyntipuhe 

• Linkit kt:n jäsenhankinta-materiaaleihin

• Some-markkinointia piirin kanavissa: 

• Facebook, Instagram, TikTok
@sprkaakkoissuomi
(myös maksullista tulossa pian)

https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/J%C3%A4senhankkijan_myyntipuhe_SPR_Kaakkois-Suomi.pdf


Kirje kampanjasta kaikille piirin jäsenille 
(osalle sähköisesti)



Jäsenhankintalahjat 2022

• Kevään aikana piirimme uusien 
jäsenien hankkijat palkitaan 
laadukkailla tuotelahjoilla.

• Aina valittavissa myös Vaikuttava lahja 
Punaisen Ristin kaupasta, 
esim. Iltapala Nuorten turvatalossa 10 €.

• Hankinnoilla pyritty tukemaan 
SPR:n toimintaa / kotimaista työtä.

Teräksinen termosmuki 3,5 dl TAI Kotimainen puuvillapipo

Punaisen Ristin kangaskassi kierrätysmateriaalista



Jäsenhankintalahjat 2022 - Lisätietoa lahjoista

Punaisen Ristin heijastinreppu 
TAI 

silkkimakuupussi

Pentikin Aukusti-torkkupeitto

TAI
Fiskarsin Hard Face -paistokasari

https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/jasenhankintalahjat_2022_3.pdf


Jäsenhankintalahjat 2022

• Jäsenhankkijat ilmoittavat hankkimansa jäsenet verkkolomakkeella, 
joka löytyy kampanjan sivuilta rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta_kasu

• Lahjat postitetaan jäsenhankkijoille kampanjan päätyttyä (1.6.22), 
kun uusien jäsenten jäsenyydet ovat tulleet voimaan. 

• Ilmoituksia voit tehdä koko kampanja-ajan, 
laskemme ne yhteen piiritoimistolla kampanjan päätyttyä.

• Lahjat ovat henkilökohtaisia.

https://rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta_kasu


Tsemppiä kaikille jäsenhankintaan
ympäri Suomea!

Ilona Manninen
viestintäsuunnittelija

SPR Kaakkois-Suomen piiri
ilona.manninen@punainenristi.fi, p. 044 459 8577



OSASTON JÄSENYYS LAHJANA







Miten olemassa olevista jäsenistä pidetään huolta?
- Hyvät ideat, käytännöt ja kokemukset. 

Siirry osoitteeseen: 
https://www.menti.com/62f54gte89

• Klikkaamalla ruudussa/chatissa olevaa linkkiä

• Tai mene erikseen puhelimen nettiselaimella
menti.com ja koodi 4193 3526

Kirjoita ajatuksiasi kenttään.
Voit halutessasi vastata useamman kerran. 

https://www.menti.com/62f54gte89








Varsinais-Suomi ja Häme

Päivän viestintäosuuteen pääset 
liittymään:
Click here to join the meeting

Yleiset tiedot: 
https://rednet.punainenristi.fi/no
de/63883

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzJiYzI3MjgtOTVhYi00ZThiLWE0MzEtYjVlNWMxN2ZkZTIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228dc51ca0-bd55-4dff-8ba7-86b481660778%22%2c%22Oid%22%3a%222bafdbe3-3674-4811-aa55-7d0e4493910d%22%7d
https://rednet.punainenristi.fi/node/63883


Alueellinen harjoitus - Jäsenhankinta

• Tauon jälkeen aloitetaan klo 11.15 suoraan alueellisilla 
ryhmissä, linkit chatissa ja ohjelmassa. 

• Alueella on mukana 2 Hallitusvalmentajaa.

1. Ajankohtaiset asiat 

2. Keskustellaan yhdessä osaston jäsenhankinnan 

tavoitteista. 

3. Sovitaan ja kirjataan yksi konkreettinen osaston 
jäsenhankintaa edistävä toimenpide syksylle ja 
seurantatapa. 

***

klo 12-12.30 Lounastauko

❖ Samalla voit seurata päälinkin kautta 
elokuvatuottaja Max Malkanin puheenvuoroa



Alueellinen harjoitus - Jäsenhankinta

ESPOO, LÄNSI-UUSIMAA JA VÄSTRA-NYLAND 
Hallitusvalmentajat: Taina Raiski ja Ari Hakala
https://bit.ly/ESPOOLANSIVASTRA120222

ITÄ-UUSIMAA JA VANTAA 
Hallitusvalmentajat: Juhana Päivärinta ja Sari Lehtoaro
https://bit.ly/VANTAAITAUUSIMAA120222

KESKI-UUSIMAA 
Hallitusvalmentajat: Ulla Laakso ja Emilia Jokiaho
https://bit.ly/KESKIUUSIMAA120222

HELSINKI 
Hallitusvalmentajat: Senja Multala ja Mari Grus
https://bit.ly/HELSINKI120222

klo 12-12.30 Lounastauko

❖ Samalla voit seurata päälinkin kautta 
elokuvatuottaja Max Malkanin puheenvuoroa

https://bit.ly/ESPOOLANSIVASTRA120222
https://bit.ly/VANTAAITAUUSIMAA120222
https://bit.ly/KESKIUUSIMAA120222
https://bit.ly/HELSINKI120222

