
Kaakkois-Suomen piirin jäsenhankinta-
webinaari 15.1.2022

TERVETULOA!



Päivän aikataulu

• 10:00 avaus ja esittelyt
• 10:15 Jäsenhankinta on tärkeää, helppoa ja mukavaa
• 10:40 Pienryhmäkeskustelut: Miten onnistumme 

jäsenhankinnassa?
• 11:10 Tauko
• 11:20 Jäsenhankinnan kanavat käyttöön
• 12:05 Tauko
• 12:15 Jäsenhankintakampanjan esittely
• 12:40 Osastojen tavoitteet ja loppuyhteenveto
• 13:00 Päätös



Jäsenyys on positiivinen asia

• Jäsenyys kiinnostaa edelleen 
suomalaisia

• Monet järjestöt kasvavat koko ajan
• Jäsenhankinta ei ole vaikeaa
• Keskitytään tänään positiivisiin 

kokemuksiin ja asioihin



Jäsen – vaikka periaatteesta

• Jäsenyydellä otetaan kantaa 
järjestömme arvojen ja tavoitteiden 
puolesta. 

• Jäsenyys ei velvoita muuhun kuin 
maksamaan jäsenmaksun. 

• Jäsenenä voit vaikuttaa työhömme 
toimimalla vapaaehtoisena tai 
luottamushenkilönä. 

• Jäsenenä saat jäsenetuja ja tietoa 
avustustyöstämme, mm. Avun 
maailma-jäsenlehden ja alennusta 
ensiapukursseista. 

Punaisen Ristin jäsenenä olet 
osa turvaverkkoa, joka 

kannattelee apua tarvitsevia. 
Omalla paikkakunnallasi ja 

kauempana. 



Jäsenhankinta

Miksi jäsenhankintaa?
• 2021 jäsentilastot ovat valmistuneet
• Piirin yhteenlaskettu jäsenmäärä laski noin 180:llä 

5633 jäseneen
• Laskua ainakin vuodesta 2010 alkaen, jolloin 8000 jäsentä
• 8 osastoa kasvoi hieman (+1…+5)
• 5 osastoa pysyi samassa
• 30 osaston jäsenmäärä laski



Ikärakenne ja uudet jäsenet



Jäsenhankinta

Miksi jäsenhankintaa?
• Jäsenmaksut = varainhankintaa, mitä 

enemmän jäseniä sitä enemmän €€
• Jäsenmaksut ovat vakaa tulonlähde
• Ensimmäisenä vuonna koko jäsenmaksu 

osastolle, siitä eteenpäin 50%
• Esim. 10 uutta jäsentä = 200 euroa



Jäsenhankinta

Miksi jäsenhankintaa?
• Uudet jäsenet ovat huomisen 

luottamushenkilöitä
• Jäsenet tuovat painoarvoa, mitä enemmän 

meitä on, sitä paremmin meitä 
kuunnellaan

• Jäsenet tuovat julkisuutta Punaiselle 
Ristille ja meidän auttamistyölle



Piirin 
jäsenhankinta
kampanja

Mikä auttaisi osastoanne jäsenhankinnassa?

Osaston 
vastuuhenkilö 
jäsen-
hankintaan

Liittymislahja 
uusille 
jäsenille

Muistetaan 
pyytää 
ihmisiä 
mukaan

Punaisen 
Ristin 
näkyminen 
mediassa

Punaisen 
Ristin 
näkyminen 
TV:ssä

Osaston 
oma 
jäsenesite

Positiivinen 
asenne 
jäsen-
hankintaan



Jäsenhankinta

Asenne ratkaisee!
• Kaikkein tärkein asia on myönteinen asenne 

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

• VÄLITÄ JÄSENISTÄSI!
 Kiitä, huomioi, tiedota ja kutsu jäsenet mukaan



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



Paljonko jäseniä suhteessa asukkaisiin?

Osasto jäseniä asukkaita %
Haminan osasto 196 19720 1,0 %
Imatran osasto 286 25750 1,1 %
Joroisten osasto 100 4670 2,1 %
Kangasniemen osasto 82 5240 1,6 %
Karhulan osasto 168
Kouvolan osasto 351
Mikkelin osasto 325 52190 0,6 %
Pieksämäen osasto 307 17390 1,8 %
Rantasalmen osasto 115 3350 3,4 %
Ristiinan osasto 81
Savitaipaleen osasto 428 3285 13,0 %



Miten saadaan kaikki mukaan?

• Keskustellaan pienryhmissä puoli tuntia siitä, miten jäsenhankinta 
saadaan oikeasti kaikkien yhteiseksi asiaksi.

• Vastattavana on kaksi kysymystä, joihin ryhmissä pohditaan vastauksia
• Kaikkien ryhmien vastaukset näkyvät kaikille ja niitä voidaan käydä 

läpi ryhmässä
• Emme käy kaikkia vastauksia läpi yhdessä,  mutta jokainen ryhmä 

voisi nostaa esim. yhden tärkeän havainnon esille

Jäsenhankinta



Ryhmätyön ohjeistus

• Teidät jaetaan automaattisesti pienryhmiin
• Ryhmät päättyvät 30 min kuluttua, jolloin 

myös siirtyminen takaisin tapahtuu 
automaattisesti

• Työskentelemme Padlet-alustalla
• Voit avata sen myös itsellesi, jolloin 

pääset kommentoimaan ja 
peukuttamaan hyviä juttuja, tai 
osallistua keskusteluun

• Padlet osoitteessa:
https://padlet.com/punainenristikasu/t
rqn4woexcakmp5d

https://padlet.com/punainenristikasu/trqn4woexcakmp5d


Jäsenhankinnan kanavat

• Jäsenhankinnan kolme periaatetta ovat:
Pyydä
Pyydä uudestaan
Pyydä vielä kerran! 

• Henkilökohtainen kontakti on tehokkain tapa saada uusia jäseniä mukaan. 
• Jäsenhankintaa kannattaa tehdä kaikissa kohtaamisissa, kuten tapahtumissa, 

kursseilla, koulutuksissa.
• Mene mukaan paikkakuntanne tapahtumiin esittelemään toimintaanne ja 

hankkimaan jäseniä.
• Kerro jäsenyydestä myös osaston nettisivuilla ja Facebookissa. 
• Lisää tietoa ja vinkkejä: rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta



Jäsenhankinnan kanavat

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 itse vapaaehtoiseksi (esim. uudet rokotusapuvapaaehtoiset)
• Osallistuu kurssille tai seminaariin, joissa jäsen saa etua
• Liittyy nettilomakkeella / nettisivuilla
• Näkee Punaisen Ristin mainoksen somessa, netissä, lehdessä tai TV:ssä
• Sukulainen / tuttava houkuttelee jäseneksi
• Liittyy kannatuksen vuoksi
• Työpaikan EA-kurssilla kuulee SPR:stä



Miten jäsenhankinnasta osa kaikkea toimintaa?

• Puhutaan jäsenyydestä kaikissa tilaisuuksissa
• Tarjotaan jäsenyyttä HETI ja AINA
• Sovitaan, kuka tekee jäsenhankintaa tai kertoo jäsenyydestä –

sopivat henkilöt!
• Minuutin ”hissipuhe” eri toimintoihin, miksi kannattaa liittyä 

jäseneksi
• Paikallinen näkyminen (ilmaisjakelu, paikalliset mediat, paikalliset 

tapahtumat)
• Ollaan avoimia, ei sisäänpäin lämpiäviä
• Kerätään tarinoita, miksi ihmiset ovat liittyneet jäseneksi –

tarinoita voi käyttää myyntipuheissa ym.



Positiivinen oletus: jäsenhankintakampanja 
2022 onnistuu

• Jäsenistö lähtee mukaan jäsenhankintaan
• Osaston hallitus innostuu kampanjasta
• Osasto saa eri kanavat auki uusille jäsenille
• Korona-rajoitukset helpottavat keväällä ja pääsemme 

järjestämään tapahtumia ja muuta toimintaa



Paljonko jäseniä voisi olla 1.6.22?

Osasto jäseniä 13.1.22 jäseniä 1.6.22 (?)
Haminan osasto 196 220
Hirvensalmen osasto 101 116
Imatran osasto 286 325
Joroisten osasto 100 110
Kangasniemen osasto 82 110
Karhulan osasto 168 200
Kerimäen osasto 130 150
Kotkan osasto 267 290
Kouvolan osasto 351 365
Mikkelin osasto 325 425
Pieksämäen osasto 307 350
Rantasalmen osasto 115 150
Rautjärven osasto 36 45
Ristiinan osasto 81 100
Savitaipaleen osasto 428 460
Virolahti-Miehikkälän osasto 73 80



Lopuksi pieni yhteenveto

Kirjoita chattiin 1-3 asiaa, 
jotka viet osastosi
hallituksen toimintaan? 



Jäsenhankinta

KIITOS!
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