
Vuosimaksu on 300 euroa. 

Jäsenyydellä on myös etuja yrityksellesi:

- Jäsendiplomi uusille jäsenille

- Avun maailma -jäsenlehti, neljä numeroa vuo-
dessa, levikki 90 000. Lisäksi ilmoitustilasta 
vähintään 25 %:n alennus. Ilmoitusmyynti:                        
jaana.martiskainen@tjm-systems.fi

YRITYKSEN KANNATUSJÄSENYYS

Apua, 
joka näkyy 
lähelläsi

- Sähköinen banneri, jäsenkortti ja tarra yrityksenne 
viestintään merkiksi jäsenyydestä

- Yrityksenne nimi julkaistaan kannatusjäsenyys-
listallamme linkitettynä omalle kotisivullenne

Haluatko osallistua vielä aktiivisemmin
Sinulla on halutessasi mahdollisuus tukea SPR:n 
Hämeen piirin toimintaa myös aktiivisemmin tai isom-
malla panoksella.

Voimme räätälöidä sinulle oman kumppanuussopimuk-
sen. Tai voit yksinkertaisesti lahjoittaa haluamasi sum-
man SPR:n oman alueesi toimintaan.

Mahdollista on myös kouluttaa yrityksesi työntekijä 
vapaaehtoiseksi, joka voi käyttää yhden tai useamman 
työpäivän vuodessa SPR:n Hämeen piirin vapaaehtois-
toimintaan. 

Tee hyvän mielen päätös: liitä 
yrityksesi kannatusjäseneksi

Osallistuminen hyvän 
tekemiseen omalla alueellasi 
on helppoa. Ilmoittaudu 
kannatusjäseneksi täällä:



SPR:n Hämeen piiri – vapaaehtoisuuden 
voimaa
Maailman tunnetuin avustusorganisaatio toimii aktiivi-
sesti myös alueellisesti – oman piiri- ja osastoverkos-
tonsa kautta. SPR:n Hämeen piiri toimii Pirkanmaan, 
Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla, sinunkin 
paikka kunnallasi. Aina siellä, missä apua tarvitaan.  

Resurssimme ja voimamme piilee ihmisissä, vapaa-
ehtoisissa. SPR:n Hämeen piiri kouluttaa vuosittain yli 
1000 vapaaehtoista. Vapaaehtoiset ovat valmiusresurs-
simme, ja heidän kauttaan apu konkretisoituu käytän-
nön toiminnaksi. 

Auttaminen omalla alueellasi on helppoa

Lisätiedot ja räätälöidyt sopimukset:
SPR Hämeen piiri
Rautatienkatu 17-19
PL 369, 33101 Tampere
hame.punainenristi.fi

Toiminnanjohtaja Pentti Savolainen
pentti.savolainen@punainenristi.fi
p. 040 776 4891

Yritysjäsenyydet, Petri Peltonen
petri.peltonen@punainenristi.fi
p. 040 809 6854

Lähityötä apua eniten tarvitsevien hyväksi
Rahallinen tuki SPR:n Hämeen piirille kanavoituu vapaa-
ehtoisten koulutukseen ja toimintaan. Vapaaehtoisia 
koulutetaan mm. ystäväpalveluun, ensihuoltovalmiu-
teen, ensiapuryhmiin, lasten ja nuorten toimintaan ja 
henkiseen tukeen sekä monikulttuurisuustoimintaan.

Esimerkiksi ystävätoiminnassa toimii alueellamme yli 
tuhat vapaaehtoista. He tapaavat ja auttavat yksinäisiä 
ihmisiä sekä tukevat heitä arjessa selviytymisessä ja 
sosiaalisessa hyvinvoinnissa. Toiminnan yhteiskunnal-
linen merkitys on valtava.

Ensiapu- ja valmiusryhmät päivystävät erilaisissa tilai-
suuksissa ja tapahtumissa sekä auttavat kansalaisia 
ja viranomaisia eri häiriö- tai kriisitilanteissa, vaikkapa 
tulipaloissa tai kadonneiden etsinnöissä.

Haluatko, että lahjoittamasi tuki menee lähelle. Kanavoimalla tukesi Suomen Punaisen Ristin aluepiirin 
kautta, raha menee omalle alueellesi. Juuri sinne, missä apua kulloinkin eniten kaivataan.


