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Pikaperehdytys osaston jäsenmestarille

Jäsenmestarin rooli

Jäsenet ja vapaaehtoiset ovat Punaisen Ristin toiminnan sydän ja selkäranka. 
Jäsenmestarina vastaat yhteistyössä osastosi muiden vapaaehtoisten kanssa siitä, 
että Punaisella Ristillä riittää toimijoita ja tukijoita nyt ja jatkossa. 

Käytännössä huolehdit jäsenmestarina siitä, että osasto näkyy paikkakunnalla ja 
saa uusia jäseniä, ja että uudet jäsenet löytävät itselleen mieluisan toimintamuodon 
ja saavat niihin perehdytyksen. Myös vanhoista jäsenistä on syytä pitää huolta.

Tehtävät
(Huom. Jäsenmestarin ei tarvitse tehdä kaikkia tehtäviä itse vaan hän voi myös 
jakaa tehtäviä muille. Tärkeintä on, että nämä osaston toiminnan kannalta keskeiset 
tehtävät tulee hoidettua!) 
 
• Vastata yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa siitä, että osasto hankkii
 aktiivisesti uusia jäseniä. Jäsenmestari osallistuu osaston tapahtumien suunnitte-
 luun ja huolehtii, että uusien jäsenten rekrytointi on niissä näkyvästi mukana. 
 Tämä on tärkeää etenkin Punaisen Ristin viikolla, jolloin jäsenhankinta on Punai-
 sen Ristin teemana koko maan laajuisesti. 

• Huolehtia siitä, että kaikki osastolaiset tiedostavat uusien jäsenten merkityksen. 
 Kuka tahansa voi kutsua uusia jäseniä mukaan!

• Huolehtia yhdessä tiedottajan kanssa siitä, että jäsenyys näkyy osaston materi-
 aaleissa, verkkosivulla ja Facebook-sivuilla – kaikkialla siellä, missä osastokin 
 näkyy. 

• Vastata yhdessä tiedottajan kanssa jäsenkirjeistä ja muusta jäsenille suunnatus-
 ta viestinnästä. 

• Huolehtia jäsenyyttä markkinoivien materiaalien hankkimisesta ja riittävyydestä.
 Jäsenhankintaan suunniteltuja esitteitä sekä muita materiaaleja voi tilata Punai-
 sen Ristin verkkokaupasta.   

• Huolehtia osaston omissa tapahtumissa hankittujen uusien jäsenten yhteys-
 tietojen lähettämisestä piiritoimistoon jäsenrekisterin ylläpitäjälle. 

Tukea jäsenmestarille antavat

• Osaston puheenjohtaja ja hallitus
• Piirin osastolle nimeämä kummi
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Tärkeää tietoa

Netissä
• Vapaaehtoisten verkkopalvelu RedNet:
• Perehdytyspassi (johdanto Punaiseen Ristiin)
• Viestinnän työkalu, josta apua esim. jäsenkirjeisiin
• Osastotoimisto, jossa kaikki lomakkeet ja työkalut
• Tehdään yhdessä -aineisto kampanjoiden suunnitteluun
• Ohjeet huomionosoitusten hakemiseen
• Jäsenhankinnan RedNet-sivu
• Punaisen Ristin viikon aineistot  
•	 Punainenristi.fi:	jäseneksi	liittyminen	ja	vapaaehtoiseksi	ilmoittautuminen	netin	kautta

Painettu materiaali
• Toimintalinjaus
• Kampanjakello
•	 Jäsenesite	ja	jäsenflyer
• Käteiskuittilomake
• Avun maailma -järjestölehti

Näin tilaat jäsenmateriaaleja: 
• Jäsenmestari tilaa jäsenhankintaan suunnitellut esitteet ja muut painetut materiaalit 
	 Punaisen	Ristin	verkkokaupasta,	osoitteesta	punaisenristinkauppa.fi.	
• Tilaukseen tarvitset osastotunnukset, jotka on toimitettu osastoonne. Osasto-
 näkymään pääsee kirjautumaan verkkokaupan yläpalkista. Kampanja- ja jäsen-
 materiaalit löytyvät verkkokaupan osiosta ”Osastomateriaali”. 
• Mikäli sinulla on ongelmia tunnusten kanssa, olethan yhteydessä
	 myynti@punainenristi.fi

Koulutuspolku 

• Perehdytyspassi RedNetissä (johdanto Punaiseen Ristiin)
• Yhteisen lipun alla – vapaaehtoisena Punaisessa Ristissä -koulutus (perustiedot 
 Punaisesta Rististä ja osastosta)
• Lippu korkealle! – avaimet aktiiviseen osastotoimintaan (osaston tehtävät) 
• Promo-koulutuksen yhteinen osa (vapaaehtoisten ohjaaminen ja toiminnan ja 
 suunnittelu ja organisointi)
• Piirin järjestämät jäsenmestaritapaamiset ja -koulutukset
• Valtakunnallinen täydennyskoulutuspäivä joka kolmas vuosi

• Seurata yhdessä hallituksen kanssa osaston jäsenmäärän kehitystä ja tarkistaa 
 osaston jäsenlistat. Jäsenmestari tarkistaa myös luottamushenkilöiden jäse-
 nyyden. 

• Toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi, olla yhteydessä toiminnasta kiinnostu-
 neisiin ja ohjata heitä toimintaryhmiin. 

• Vastata siitä, että uudet vapaaehtoiset saavat perehdytyksen tehtäviinsä. 

• Hakea huomionosoituksia aktiivisille jäsenille.


