


1) Tiedota VeriRyhmästä ja innosta 

mukaan mahdollisimman monta 

auttamishaluista. Verenluovutusta 

harkitsevien kannattaa tutustua 

luovutusedellytyksiin etukäteen. 

Verenluovutus on aina vapaaehtoista. 

Hyödylliset linkit lisättäväksi viesteihin:

•	www.sovinkoluovuttajaksi.fi

•	www.veripalvelu.fi

•	Maksuton	infopuhelin	

0800 0 5801 (ark. 8–17)

Kertokaa muillekin kuuluvanne 

hengenpelastajien joukkoon lisäämällä 

verkkosivuillenne VeriRyhmä-logo. Logon 

ja muut materiaalit voit ladata käyttöösi 

osoitteesta aineistopankki.veripalvelu.fi.     

2) Sopikaa yhdessä luovutuspäivä 
ja -paikka (veripalvelutoimisto tai 

verenluovutustilaisuus). Paras ryhmäkoko 

verenluovutuksessa on noin 4–6 henkilöä 

kerralla. Varatkaa käyntiin 1–2 tuntia 

matkasta ja ryhmän koosta riippuen. 

Ryhmäkäyntien sijaan tai lisäksi voitte 

mainiosti käydä luovuttamassa myös 

yksittäin! 

Tiedustelkaa myös työnantajalta 

mahdollisuutta käydä verenluovutuksessa 

työajalla esimerkiksi yhteiskuntavastuun 

merkeissä.  

3) Kerää ilmoittautumiset esimerkiksi 

sähköpostitse, kalenterikutsuna tai 

paperiseen ilmoittautumislistaan. 

4) Ilmoita ryhmän tulosta 
veripalvelutoimistolle puhelimitse 
muutama päivä etukäteen. Kertokaa:  
•	Toivomanne	luovutusaika	/	-ajat

•	Henkilömäärä

•	Kuljetustarve	(ryhmät	voivat	saada	

tarvittaessa maksuttoman taksikyydin, 

jos verenluovutuspaikka ei sijaitse 

kävelymatkan päässä. Väh. 4 hlöä, 

max.	20	km	/	suunta)

Veripalvelutoimistojen yhteystiedot: 

www.veripalvelu.fi

Jos tulette verenluovutustilaisuuteen, 

ilmoittakaa tulostanne tällöinkin lähimpään 

veripalvelutoimistoon. Pääkaupunkiseudun 

luovutustilaisuuksiin ryhmäilmoittautumiset 

sähköpostitse: 

liikkuvaveripalvelu@veripalvelu.fi

Ilmoittakaa Veripalveluun mahdollisista 

peruutuksista tai muutoksista. 

5) Muistuta lähtijöitä edellispäivänä 

lähestyvästä verenluovutuksesta. 

Verenluovutukseen saa lähteä vain 

terveenä ja hyvävointisena. Ennen 

verenluovutusta kannattaa nauttia 

kevyt ateria tai välipala ja tavallista 

runsaammin nestettä. Ottakaa 

mukaan henkilötodistus, jossa on 

kuva ja suomalainen henkilötunnus 

(esimerkiksi Suomen passi, ajokortti, 

kuvallinen Kela-kortti, henkilökortti, 

merimiespassi, muukalaispassi, pakolaisen 

matkustusasiakirja, oleskelulupakortti tai 

oman maan passiin leimattu oleskelulupa, 

varuskuntaluovutuksissa varusmieskortti).  

6) Saapukaa verenluovutukseen 
sovittuna aikana. Kertokaa 

saapuessanne, että kuulutte 

VeriRyhmään sekä yrityksenne/

yhteisönne nimi. Näin luovutukset 

saadaan kirjattua ylös juuri teidän 

Kiitos, että perustitte VeriRyhmän! Näillä ohjeilla pääsette alkuun.



VeriRyhmällenne.	Myös	yksittäiset	

luovutukset kerryttävät ryhmän 

luovutuspottia ja vuosikunniakirjasaldoa, 

kunhan luovuttaja ilmoittaa VeriRyhmän 

nimen.

Saatte kunniakirjan vuosittain vähintään 

10 luovutuksesta, hopeisen kunniakirjan 

vähintään 20 luovutuksesta ja kultaisen 

kunniakirjan vähintään 30 luovutuksesta 

kalenterivuoden aikana. 

7) Varatkaa luovutuksen jälkeen 
aikaa kahvitteluun ja lepäilyyn. 
Merkitkää	luovutuksenne	muistiin,	

niin voitte tarkistaa edellisen käynnin 

ajankohdan ja seurata luovutusten 

kertymistä esimerkiksi sisäistä tiedotusta 

ja motivointia varten. Arvokas lahjanne on 

matkalla potilaille jo seuraavana päivänä. 

Yksi luovutus auttaa jopa kolmea potilasta, 

kun luovutettu veri erotellaan punasolu-, 

verihiutale- ja plasmavalmisteiksi.

8) Sopikaa uusi käynti  3−6 kk 
päähän (naisten lyhin luovutusväli on 91 

vrk ja miesten 61 vrk). Kun ojennatte kädet 

säännöllisesti muutaman kerran vuodessa, 

autatte turvaamaan katkeamattoman avun 

ketjun potilaille. Joka arkipäivä tarvitaan 

lähes 1000 verenluovuttajaa. 

9) Veripalvelu muistuttaa teitä 

jatkossa verenluovutuksesta silloin tällöin,  

esimerkiksi jos VeriRyhmänne edellisestä 

käynnistä on kauan, tai jos tietyn 

veriryhmän varastot ovat erityisen vähissä. 

Voitte auttaa potilaita merkittävästi 

välittämällä tiedotteita eteenpäin, vaikka 

ette itse voisi sillä hetkellä luovuttaa. 

10) Haastakaa myös 
yhteistyökumppaninne, ystävänne, 

asiakkaanne ja muut sidosryhmänne 

liittymään hengenpelastajiin ja 

perustamaan oma VeriRyhmä! 

Kiitos, että autatte!

Kiitos, että perustitte VeriRyhmän! Näillä ohjeilla pääsette alkuun.



Suomen Punainen Risti, Veripalvelu			Infopuhelin	p.	0800	0	5801	(ark.	8–17)		www.veripalvelu.fi/ryhmat 		www.sovinkoluovuttajaksi.fi
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twitter.com/SPRVeripalvelu instagram.com/veripalvelu	 

Haasta kaverit mukaan auttamaan! 
#VeriRyhmä #Isokäsielämälle

facebook.com/veripalvelu


