
Ojenna kätesi yhdessä työkavereidesi, 
harrastusryhmäsi tai ystäviesi kanssa.



Verensiirron tarvitsee Suomessa noin 50 000 ihmistä 

vuosittain. Se tarkoittaa yhtä uutta potilasta joka 

kymmenes minuutti.

Luovutettua verta tarvitsevat esimerkiksi 

leikkauspotilaat, syöpäsairaat, onnettomuuksien uhrit, 

synnyttäneet äidit, keskosvauvat ja anemiasta 

kärsivät vanhukset. Heitä voidaan auttaa vain 

vapaaehtoisten verenluovuttajien antaman lahjan turvin. 

3 luovutusta 
vuodessa auttaa 

9 potilasta

Yksi verenluovutus 
auttaa jopa kolmea 
potilasta. Kun tulet 
verenluovutukseen 
yhdessä työkavereidesi 
tai ystäviesi kanssa, 
moninkertaistat arvokkaan 
lahjasi. Mitä useampi 
ojennettu käsi, sitä 
useampi saa apua. 

Kun istuu lastenklinikalla huoneessa, jossa parhaimmillaan neljäkin 
lasta saa verituotteita samaan aikaan, niin ymmärtää, miksi on tärkeää 
tehdä luovuttamisesta tapa. KIITOS!” – Tommi



PERusTa 
VERIRYHMÄ

Kun istuu lastenklinikalla huoneessa, jossa parhaimmillaan neljäkin 
lasta saa verituotteita samaan aikaan, niin ymmärtää, miksi on tärkeää 
tehdä luovuttamisesta tapa. KIITOS!” – Tommi

VeriRyhmän eli yhdessä verta luovuttavan porukan 
voi perustaa kuka tahansa esimerkiksi omalle 
työpaikalle, yhdistys- tai harrastustoimintaan 
tai ystävien kanssa. Yrityksille VeriRyhmä on 
erinomainen tapa toteuttaa yhteiskuntavastuuta.

Aloittakaa ilmoittautumalla VeriRyhmäksi 
verkkosivuillamme. Saatte postitse valmiit 
materiaalit ja voitte varata ensimmäisen
ryhmäluovutuskäyntinne. 

VeriRyhmän koko voi olla muutamasta henkilöstä 
jopa satoihin. Porukan jäseniä ei tarvitse nimetä, 
vaan ryhmä kootaan jokaiselle luovutuskerralle 
erikseen. Paras ryhmäkoko verenluovutuksessa on 
noin 4–6 henkilöä kerralla. Isommalle porukalle 
voidaan sopia useampia aikoja. Voitte mainiosti 
perustaa VeriRyhmän myös, vaikka kävisitte 
luovuttamassa yksittäin tai jopa eri paikkakunnilla!

Verta voi luovuttaa arkipäivisin 10 veripalvelu-
toimistossa ja verenluovutustilaisuuksissa ympäri 
Suomen. Retki Veripalveluun on tempaus, josta 
tulee kaikille hyvä mieli. 

Ilmoita porukkasi mukaan:
www.veripalvelu.fi /ryhmat    



Joku tarvitsee apuanne 
juuri nyt

• Joka arkipäivä tarvitaan lähes 1000 

verenluovuttajaa.

• Monta kättä auttaa enemmän kuin yksi: 

5 luovuttajaa auttaa jopa 15 potilasta.

• Luovuttamalla verta säännöllisesti 

2–3 kertaa vuodessa autatte parhaiten. 

Rekisteröitynyt VeriRyhmä saa:

• Starttipaketin (mm. julisteita)

• Arabian Pisara-mukin yhteyshenkilölle

• Veriryhmäpinssit

• Uutiskirjeen ja Punaisen Ristin Avun

maailma -lehden 4 krt / v

• Oikeuden käyttää VeriRyhmä-tunnusta

• Tarvittaessa maksuttoman edestakaisen

kuljetuksen (min. 4 hlö, max. 20 km)

• Kahvit ja pientä purtavaa 

• Kunniakirjan vähintään 10 luovutuksesta,

hopeisen kunniakirjan vähintään 20

luovutuksesta ja kultaisen kunniakirjan 

vähintään 30 luovutuksesta kalenterivuoden

aikana.

• Yrityksen / yhteisön / ryhmän nimen 

Veripalvelun verkkosivuille, jos olette 

luovuttaneet vähintään 10 kertaa edellisenä 

kalenterivuotena.

• Hyvän mielen yhdessä auttamisesta! 

Ladatkaa puhelimiinne maksuton 
Punaisen Ristin mobiilisovellus, niin 
tiedätte, milloin eri veriryhmien luo-
vuttajia erityisesti tarvitaan. Voitte 
ladata sovelluksen älypuhelimiin ohei-
sella QR-koodilla tai sovelluskaupois-
ta hakusanalla ”Punainen Risti”.

HelpPo 
ja noPEa
taPa auttaa

T A X I



Yrityksille verenluovutus on konkreettinen 

tapa toteuttaa yhteiskuntavastuuta 

yhdessä henkilöstön kanssa. Perustamalla 

VeriRyhmän kuulutte hengenpelastajien 

joukkoon!

VeriRyhmä voi toimia koko yrityksen 

tasolla, tai jokainen toimipiste / yksikkö 

voi perustaa oman ryhmänsä. Ryhmät 

voivat leikkimielisesti kisata aktiivisimman 

luovutusporukan tittelistä. Työnantaja 

voi tukea toimintaa mahdollistamalla 

luovuttamisen työajalla. Miten olisi 

verenluovutusviikko keväisin ja syksyisin?

Verenluovutus porukalla luo positiivista 

yhteishenkeä ja auttamishalua. Koko 

työyhteisö saa kokea olevansa tärkeä osa 

avun ketjua.

 

Käynti verenluovutuksessa porukalla vie noin tunnin, mutta voi 

antaa potilaalle koko loppuelämän. Itse veripussi täyttyy vain 5–10 

minuutissa. Pieni vaiva, hyvä mieli!

”Onhan se hieno juttu, että työnantaja antaa 
käyttää työaikaa tähän. Näin verenluovutukseen
on tullut myös säännöllisyyttä.”



VoITKo sINÄ LuoVuttaa?   
Voit luovuttaa verta, jos olet 18–70-vuotias, painat vähintään 50 kg eikä sinulla ole
terveydellistä estettä luovutukselle. Uusi luovuttaja voi olla korkeintaan 59-vuotias.

Hemoglobiinisi mitataan ennen luovutusta ja sen on oltava naisilla 125–175g/l ja miehillä 135–195g/l. 
Ota mukaasi viranomaisen myöntämä, kuvallinen henkilötodistus.

Testaa ennen tuloasi, voitko luovuttaa verta juuri nyt:
www.sovinkoluovuttajaksi.fi

tai kysy lisää maksuttomasta infopuhelimesta  0800 0 5801 (ark. klo 8–17)

Ilmoittautukaa mukaan: 
www.veripalvelu.fi/ryhmat

Sopikaa yhdessä ensimmäinen luovutusaika.

Ilmoittakaa tulostanne lähimpään
veripalvelutoimistoon 
(yhteystiedot www.veripalvelu.fi)

Verenluovutus ja kahvit.

Uusi käynti 3–6kk kuluttua.

www.veripalvelu.fi

kIitos, että autattE.
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twitter.com/SPRVeripalvelu instagram.com/veripalvelu  

Haasta kaverit mukaan auttamaan! 
#VeriRyhmä #Isokäsielämälle

facebook.com/veripalvelu


