VERTA PAKKIIN HALLITUSTI 2017 –
TULOSTIETOJA TOIVOTAAN MAHDOLLISIMMAN PIAN
SMOTOn Verta pakkiin hallitusti 2017-kampanja on nyt osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa ja
siihen pystyy osallistumaan ajalla 1.2. - 27.10. eli sitä jatkettiin vielä viikolla Suomi 100 kunniaksi.
Vuoden 2017-kampanjaohjeet ja 2016-tulostiedot löytyvät
http://www.smoto.fi/wp-content/uploads/2017/02/SMOTOn_Verikampanja-2017_ja_veritulokset-2016.pdf
Kerhotulokset luovutuksista, liittymisistä & rekrytoinneista tulisi ilmoittaa pikaisesti (pe 3.11. mennessä ehtii tuloskilpailuun) mutta
niitä voi ilmoittaa/tarkentaa vielä 21.11.2017 saakka ja pienetkin lukemat on hyvä ilmoittaa osoitteella simo.ruuska@smoto.fi.
Kerhojen on samalla ilmoitettava jäsenmääränsä lokakuun tilanteen mukaisesti (18-70v) tulostiedon mukana. 2017-kamppanjan
palkintojenjako suoritetaan 4.11. SMOTO-risteilyllä ja julkaistaan myöhemmin SMOTOn sivustolla.
Henkilö- ja kannatushenkilöjäsenet sekä muut henkilöt ilmoittavat ensisijaisesti käyttämällä lomaketta
http://www.smoto.fi/?page_id=466 (lomakkeella voi ilmoittaa useammankin luovutuskertansa samalla kertaa).
Kampanjaan osallistuvien kerhojen tulee kerätä jäseniltään luovutus- ja rekrytointitiedot ja tehdä niistä yhteenvedot kampanjaajalta (Huom! Nimiä ei tarvita). Jos kerholla on keräyslista Veripalvelun toimipisteessä niin noutakaa ne tai pyytäkää heiltä kopio
(skannaavat ja sähköpostittavat pyydettäessä) ja tehkää niistä sitten ao. mukainen tuloserittely. Jos lomakkeessa on toisen
kerhon/kerhottomia luovuttajia niin pyytäisin ilmoittamaan ne erikseen. Yhteenvedossa kerho voi käyttää ao. ilmaisuja/lyhenteitä:
a) kerhojäsenten verenluovutusten lukumäärä (V, 1p)
b) kerhojäsenten verihiutaleluovutusten määrä (VH, 0,5p)
c) kerhojäsenten Kantasolurekisteriin liittyneiden lukumäärä (K, 3p)
d) kerhojäsenten kerhon ulkopuolelta suorittama ensikertalaisten rekrytointimäärä veri/hiutaleluovuttajaksi (R, 3p)
e) kerhojäsenten kerhon ulkopuolelta suorittama rekrytointimäärä Kantasolurekisteriin liittyjistä (KR, 4p)
f) kerhojäsenen liittyminen Kantasolurekisteriin ennen tätä vuotta, jota ei ole aiemmin ilmoitettu (VK, 3p)
g) kerhojäsenen kantasoluluovutus (KS, 10p), ajankohdalla ei väliä milloin on luovuttanut kantasoluja
Huom kerhot! Jos olette saaneet kannustettua kerhonne ulkopuolisia ns. vanhoja luovuttajia tai aiemmin rekrytoimianne
henkilöitä uudelleen luovuttamaan niin näitä ei lasketa kerhotuloksiin/-pisteisiin, mutta ko. henkilöillä on mahdollista kerryttää
kampanjatulostamme lähettämällä luovutustietonsa em. lomakkeella (linkki ylempänä) tai sähköpostittamalla/soittamalla
kampanjavastaavalle.

UUTISIA
• Voit toki käydä talvella ”kilpailukausien väliajallakin" luovuttamassa, jos mahdollista, sillä verta ei ole liikaa varastossa. Ks.
veritilanne https://www.veripalvelu.fi/ ja sieltä löydät myös ns. ennakkotestausohjeetkin. Muista myös Kantasolurekisteriin
liittyminen (18-40v) ja sinnekin voit rekrytoida liittyjiä https://www.veripalvelu.fi/kantasolurekisteri/liity-rekisteriin/nain-liityt.
• SMOTOn 21. Verta pakkiin hallitusti -kampanja alkaa 1.2.2018 ja päättyy lokakuulla (pvm tarkentuu 2018-risteilyajankohdan
vahvistuttua). Laittakaa kampanja ensivuoden toimintasuunnitelmiinne ja tiedottakaa jäseniänne! Kerhoissa tulisi valita ns. oma
verivastaava, joka muistuttaa jäsenistöä ja vaikkapa järjestää yhteismatkoja luovutuksiin. Verivastaava myös kerää
luovutusmäärätiedot ja tekee yhteenvedot sekä ilmoittaa ne eteenpäin kampanjan päätyttyä.
• Lataa SPR:n päivitetty hengenpelastajan mobiilisovellus. Sillä voi tarkistaa ensiapuohjeet onnettomuuksien, tapaturmien ja
sairauskohtausten varalle sekä etsiä verenluovutuspaikkoja ja tehdä lahjoituksia. Ilmainen sovellus saatavilla Android-, Windows
Phone -, iPhone- ja iPad-versioina. Huom! Ota ensin luovutustiedot talteen.
https://www.veripalvelu.fi/verenluovutus/luovuttajapalvelut/mobiili.

Kiitos kamppanjaan osallistuneille ja muillekin siihen vaikuttaneille!
Turvallisia syystalven ajoja & hallittuja luovutuksia toivottaen
Simo Ruuska
kampanjavastaava
040 833 3337
simo.ruuska@smoto.fi
www.smoto.fi

