
Kaakkois-Suomen piirin jäsenhankinta



•Pääset osallistumaan iltaan parin kysymyksen 
muodossa

•Ota käsille älypuhelin tai avaa Internet-selain ja 
mene valmiiksi osoitteeseen menti.com

•Saat tarkemmat ohjeet myöhemmin



Jäsenhankinta

Miksi jäsenhankintaa?

• 2020 jäsentilastot ovat valmiina

• Piirin yhteenlaskettu jäsenmäärä laski noin 250:llä 
5800 jäseneen

• Osastoista Rautjärvi ja  Juva kasvoivat hieman

• Muutama osasto pysyi samassa, kaikilla muilla jäsenmäärä 
laski



Jäsenhankinta

Miksi jäsenhankintaa?

• Jäsenmaksut = varainhankintaa, mitä enemmän jäseniä sitä enemmän €€

• Jäsenmaksut tuovat vakautta talouteen, varma tulonlähde

• Ensimmäisenä vuonna koko jäsenmaksu osastolle, siitä eteenpäin 50%

• Jäsenet tuovat lisää jäseniä ja kontakteja osastolle/piirille, ehkä jopa sponsoreita 

• Uusissa jäsenissä ovat huomisen luottamushenkilöt

• Jäsenet tuovat painoarvoa, mitä enemmän meitä on, sitä paremmin meitä 
kuunnellaan

• Jäsenet tuovat julkisuutta Punaiselle Ristille ja meidän auttamistyölle

• Jäsenet tuovat taitoa ja tietoa osastoon

• Jäsenet ovat myös potentiaalisia lahjoittajia



Jäsenhankinta

Asenne ratkaisee!
• Kaikkein tärkein asia on myönteinen asenne 

jäseniä kohtaan. Jäsenet ovat osaston sydän, 
ilman jäseniä ei ole osastoa eikä toimintaa. 

• VÄLITÄ JÄSENISTÄSI!



Jäsenhankinta

Millaisia reittejä pitkin jäseneksi tullaan?
• Nykyinen jäsen/toimija pyytää jäseneksi henkilökohtaisesti
• Jos näkee osaston toimintaa esim. tapahtumassa, Somessa, perinteisessä 

mediassa, lähipiirissä, EA-päivystyksissä, kerääjä kadulla
• Tulee ensin vapaaehtoiseksi
• Osallistuu kurssille tai seminaariin, joissa jäsen saa etua
• Liittyy nettilomakkeella / nettisivuilla
• Näkee Punaisen Ristin mainoksen somessa/netissä tai lehdessä
• Sukulainen / tuttava ”liittää jäseneksi”
• Liittyy kannatuksen vuoksi
• Työpaikan EA-kurssilla, tai muun yritysyhteistyön kautta (esim. 

vapaaehtoistyö)



Jäsenhankinta

Mitä pitää huomioida jäsenten hankinnassa?
• Jäseniä voi hankkia monilla eri keinoin:

• Feissaus on tehokas, mutta vie paljon työvoimaa

• Mainostaminen on melko tehokas, mutta vie paljon rahaa

• Harvalla osastolla on mahdollisuutta kumpaankaan.



Jäsenhankinta

Millaisia reittejä pitkin jäseneksi voisi tulla?
• Jäsenhankintakilpailu
• Opiskelijoiden rekrytointitapahtuma opiskelupaikkakunnalla tai 

muuten ”feissaamalla”
• Arvonta, esim. kerran kuussa arvotaan ilmainen jäsenyys
• Jäsenesite, liittymisen markkinointi (paperi tai sähköinen)
• Avointen ovien päivä
• Punaisen Ristin lähettiläs, joku tunnettu henkilö, kampanjoimaan 

jäsenyydestä tai toiminnasta
• Potentiaalisen kohderyhmän kalastelu



Jäsenhankinta

Mitä pitää huomioida jäsenten hankinnassa?
• Tärkeintä on yhdistää jäsenhankinta osaksi kaikkea osaston toimintaa!

• Kynnys liittyä jäseneksi pitää saada mahdollisimman alas

• Kaikki kanavat, joita kautta jäseniä voidaan saada, pitää avata

• Pienissä osastoissa yhdenkin ihmisen aktiivinen (vapaaehtois)panos 
jäsenhankinnassa voi näkyä isona piikkinä jäsenmäärässä.

• Jäsenet voivat hankkia jäseniä

• Jos jokainen hankkii yhden uuden jäsenen, osaston jäsenmäärä 
kaksinkertaistuu!

• Joka kolmannen hankkima jäsen = 33% kasvu











Jäsenhankinta

KIITOS!


