Osastojen luottamushenkilöt
Tee töitä oman osastosi jäsenmäärän kasvattamiseen – aloita
NYT!
Nyt meidän jokaisen (osastojen luottamushenkilöiden, toimijoiden ja piirin
työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden) on otettava itseämme niskasta kiinni ja
tehtävä töitä oman osaston jäsenmäärän kasvattamiseen. Luottamushenkilöitä
osastoissamme on 589 hlöä ja tähän vielä päälle ensiapuryhmien, ystäväryhmien,
nuorisoryhmien jäsenet, piirin työntekijät toimistoilla ja SPR-Kirppiksillä, niin päästään
1200-2000 henkilöön ja tuolla porukalla jäsenmäärän pitäisi lähteä rajuun nousuun…

Vuonna 2019 - piiri maksaa 10 euron bonuksen osaston
hankkimasta uudesta jäsenestä.
HYVÄT IHMISET - Tehkää osastoissa ja ryhmissänne päätös osallistua
jäsenhankintakampanjaan. Laittakaa tavoite ja seuratkaa tavoitteen toteutumista.
Jos jokainen osaston luottamustoimessa olevan hankkii yhden jäsenen, niin aika
monen osaston jäsenmäärän lasku loppuu ja usealla jopa nousee. Jos jokainen hankkii
kaksi jäsentä, niin lähes kaikkien osastojen jäsenmäärä nousee. Jos jokainen hankkii
kolme uutta jäsentä, niin…

-

kymmenen uutta vuosijäsentä, 10hlöx20€ = 200 euroa ja lisäksi piirin maksamat
bonukset 100 €, mikäli nuo 10 ovat osaston hankkimia. Bonuksineen yht. 300 €!

Sinä – osaston vapaaehtoinen – tee henkilökohtainen päätös ja aloita NYT! Aina kun olet jäsenen hankkinut, niin kerro se myös muille ryhmäläisille, osastosi
luottamushenkilöille. Tämä tauti saattaa tarttua, tiedä vaikka saataisiin aikaan
JÄSENVYÖRY osastoille.
Uusi jäsen
• tuo uusia
toimijoita/luottamushenkilöitä osastoon
• kartuttaa osaston taloutta
• on lisäresurssi ja mahdollisuus osaston
toiminnan laajentamisen

Jäsenmaksut ovat tärkeä osa
osaston varainhankintaa:
Vuosijäsen: 20 euroa
Nuorisojäsen: 10 euroa (alle 29-vuotias)
Ainaisjäsen: 300 euroa
Ensimmäisen vuoden jäsenmaksu jää
osastolle

Pyydä, pyydä, pyydä: ystäviä, työtovereita, naapureita ja harrastusten parista, tuiki
tuntemattomia – Pyydä jo tänään. Jäsenhankinta kannattaa ottaa osaksi osaston
toiminnan, tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelua.
Allekirjoittaneella on tavoitteena 10 uutta jäsentä (viisi on jo plakkarissa).
Tilaa jäsenhankintapaketti. Kysy jos on jotain epäselvää – se ainoa oikea kohde
yhteydenottoihin:
Sakari Karvo - sakari.karvo@punainenristi.fi – 0400998643
Suomen Punainen Risti, Sakari Karvo, Laturitie 2, 60510 Hyllykallio

Piirin jäsenhankintakampanja 2019
Piiri tukee osastoja maksamalla jokaisesta osaston hankkimasta jäsenestä 10 euron
bonuksen - osastolle.
Jäseneksi mm.
- anna jäsenyys lahjaksi (lähetämme sinulle laskun)
- haasta ystäväsi jäseneksi (lähetämme ystävälle tilisiirron, mikäli haaste otetaan vastaan)
- tallenna jäseneksi lupautuneen tiedot (lähetämme jäsenelle tilisiirron)
-

tallenna myös ne uudet jäsenet joilta osasto on perinyt jäsenmaksun
tallenna myös ne hankkimasi uudet jäsenet, jotka ovat luvanneet liittyä netin,
mobiilisovelluksen jne kautta (etunimi, sukunimi, postitoimipaikka ja omat tietosi riittää)
em. vaihtoehdot linkin kautta: https://www.lyyti.in/Jasenhankinta2019LSpiiri
yllä olevan linkin kautta tallennetut ovat osaston hankkimia =10€ bonus

Osaston hankkimaksi jäseneksi luetaan kaikki jäsenet, jotka olet hankkinut mm.
antanut jäsenyyden lahjaksi, haastanut henkilön jäseneksi, antanut jäsenmaksulomakkeen, maksanut jäsenmaksunsa osastolle, maksanut nettisivujen kautta …
MUTTA tiedot pitää tallettaa: https://www.lyyti.in/Jasenhankinta2019LSpiiri
HUOM - Tässä ja Nytissä on myös toinen Pidä kirjaa hankkimistasi jäsenistä -linkki. Ei
haittaa vaikka tallennat tai olet jo tallentanut myös sinne.
Jäsenhankintaan on tarjolla myös paperiset lomakkeet
- koontilomake johon itse kirjoitat jäsenen tiedot ihan tietosuojasyistä)
- perinteinen jäsenhankintalomake
- osastotapahtumiin käteishankintalomakevihko joilla voi hankkia jäseniä.
- Paperiset lomakkeet toimivat hyvänä apulaisena, josta voit tallentaa tiedot em.
Lyytilinkkiin, näin saamme mm. tilisiirrot mahdollisimman nopeasti liikkeelle.
- jos nettimahdollisuutta ei ole, niin lomakkeet pitää palauttaa/postittaa
allekirjoittaneelle, aina kuukauden viimeisenä päivänä
Piirin nettisivuille tulee seuranta ja kaikki aineisto.
- Excel-taulukko, jossa jäsenmäärä 31.12.2018.
- Excel-taulukko jossa on vertailu 31.12.2018 / tämän hetkinen maksaneiden tilanne,
uusien jäsenien määrä (jäsenhankkijana osasto, piiri, keskustoimisto),
prosentuaalinen tilanne viime vuoteen verrattuna
- Lisäksi excel-tiedosto jäsenmäärän kehityksestä vuosien saatossa.
- Sivuilta löytyy myös paperiset lomakkeet jäsenhankintakampanjaan liittyen, tulosta
ja jos ei siihen ole mahdollisuutta, niin tilaa jäsenhankintapaketti allekirjoittaneelta.
- Sivu päivittyy kuukauden ensimmäisen viikon aikana
- Täältä löydät kaiken: https://rednet.punainenristi.fi/node/53872
Allekirjoittaneella on tavoitteena 10 uutta jäsentä (viisi on jo plakkarissa).
Tilaa jäsenhankintapaketti. Kysy jos on jotain epäselvää – se ainoa oikea kohde
yhteydenottoihin:
Sakari Karvo - sakari.karvo@punainenristi.fi – 0400998643
Suomen Punainen Risti, Sakari Karvo, Laturitie 2, 60510 Hyllykallio

