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Verestä hyviä muistoja
Motoristit hengenpelastajina - tavoitteena 3000 hengenpelastusta
Suomen Motoristit ry eli SMOTO on
tehnyt jo pitkään yhteistyötä SPR:n
Veripalvelun kanssa. Nyt tuhansien
ihmisten hengen pelastanut
monivuotinen kampanja, missä
motoristit kerhoittain kisaavat
luovuttamalla verta, on
uudistumassa.
SPR Veripalvelun kanssa on ideoitu nykyaikainen sähköinen kampanjamuoto, joka
tukeutuu SPR:n uuden tietopalvelun käyttöön ja kutsuu mukaan kaikki suomalaiset
motoristit ja kerhot jäsenyydestä riippumatta. Uusi kampanja ja toimintamalli
näkyy teemoilla ”Verestä hyviä muistoja” ja ”#hengenpelastaja”. Samalla SMOTO
ja SPR Veripalvelu jatkavat yhteistyösopimusta kahden vuoden jatkosopimuksella.
Tämän vuoden kampanja päättyy 31.10.2019. Jatkossa kampanja-aika on aina
kalenterivuosi.
Lisätietoja verenluovutuksesta osoitteesta https://www.veripalvelu.fi/
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SMOTO haastaa kaikki suomalaiset motoristit
Suomessa tarvitaan joka arkipäivä 800 verenluovuttajaa, jotta potilaat saavat
tarvitsemansa verivalmisteet. Verivalmisteita tarvitaan esimerkiksi
leikkauspotilaiden, onnettomuusuhrien, syöpää sairastavien ja keskoslasten
hoitoon. Luovuttamalla verta voit pelastaa toisen ihmisen hengen. Yhdestä
luovutuksesta saa avun jopa kolme potilasta.
SMOTO haastaa kaikki suomalaiset motoristit hengenpelastajiksi ja luovuttamaan
1.000 pussia verta vuoden 2019 aikana. Kampanjaan voi osallistua sekä kerhoihin
kuuluvat että kuulumattomat motoristit ja myös kaikki motoristihenkiset
kansalaiset. Riittää, että luovutat verta ja kerrot osallistuvasi SMOTOn ”Verestä
hyviä muistoja” -kampanjaan.
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Perusta oma Veriryhmä
Jokainen kerho, kaveriporukka, työporukka, jne. voi perustaa SPR:n tietopalveluun
oman ”Veriryhmän”. Oman Veriryhmän kautta voi osallistua kampanjaan tai oman
luovutuksensa voi ilmoittaa kaikkien motoristien yhteiseen Suomen Motoristit ry
SMOTO Veriryhmään.
Molemmilla tavoilla luovutus tulee rekisteröityä SMOTOn ” Verestä hyviä muistoja”
-kampanjaan ja luovuttaja voi käyttää ”#hengenpelastaja”-tunnusta.
Aikaisemmin Verta pakkiin -kampanjaan osallistuneet kerhot ja luovuttajat eivät
automaattisesti siirry mukaan
Verestä Hyviä Muistoja kampanjaan, vaan uusi
ilmoitus tulee tehdä joko
perustamalla oman
kerhon/porukan veriryhmä tai
rekisteröimällä oma luovutus
SMOTOn yhteiseen
veriryhmään.
Ohjeet oman Veriryhmän perustamiseksi löydät osoitteesta
https://www.veripalvelu.fi/verenluovutus/yhteisot/ryhmat.
HUOM!! Liittymislomakkeeseen oman kerhon tai porukan nimi ja lomakkeen
lisätieto-kenttään maininta SMOTO.
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Osallistu kilpailuun
Jokainen perustettu Veriryhmä osallistuu SMOTOn ”Verestä hyviä muistoja” kampanjan kilpailuun, jossa aktiivisimmat ryhmät palkitaan. SMOTO ja SPR
ylläpitävät kampanjan top-10-listaa, jonka tilannetietoja tuodaan säännöllisesti
esiin sosiaalisen median kanavissa.

Haasta muita mukaan
”Verestä hyviä muistoja” -kampanjan kautta voi myös haastaa toisia kerhoja ja
porukoita mukaan verenluovutukseen ja saada samalla näkyvyyttä omalle
Veriryhmälleen. Haastaminen tapahtuu seuraavasti:
1. Laittakaa haastamallenne taholle haasteviesti omalla tavallanne ja mainitkaa
viestissä Verestä Hyviä Muistoja -kampanja.
2. Ilmoittakaa esim. Facebookin Verestä Hyviä Muistoja -sivustolla messengerin
kautta, kenet olette haastanut. Kampanja pitää yllä tietoja haastajista ja
haastetuista, tiedottaa tilanteesta Facebookissa ja päivittää haastetilannetta aina
kun muutoksia ilmoitetaan.
Vastaavat tiedot voi ilmoittaa myös sähköpostilla osoitteeseen
verestahyviamuistoja@smoto.fi.
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Jaa tietoa
Jakakaa omissa kanavissanne tietoa Verestä Hyviä Muistoja -kampanjasta.
Kannattaa muistaa, että kampanjaan voi kutsua mukaan myös SMOTOon
kuulumattomia kerhoja, kaveri- ja työporukoita ja yksittäisiä motoristeja. Riittää,
että kutsutut ovat motoristihenkisiä (ainakin omasta mielestään) ja haluavat tehdä
hyvää luovuttamalla verta.
1. Mainitkaa, että kerho/porukka voi perustaa oman VeriRyhmän. Ohjeita täällä
(https://www.smoto.fi/?p=6809).
2. Kertokaa, että VeriRyhmää ei ole välttämätöntä perustaa, vaan luovutuksen voi
pyytää rekisteröitäväksi kaikille yhteiseen Suomen Motoristit ry SMOTO
VeriRyhmään.
3. Kun käytte luovuttamassa, laittakaa Facebookin Verestä Hyviä Muistoja sivustolle kuvia ja kommentteja.

Seuraa SMOTOn sähköisiä kanavia
”Verestä hyviä muistoja” -kampanja on laajasti esillä SMOTOn sähköisissä
kanavissa ja SPR:n kanavissa, kannattaa laittaa sekä Facebook että Twitter
seurantaan #hengenpelastaja #verestähyviämuistoja ja vierailla säännöllisesti
osoitteessa www.smoto.fi.
Lisätietoja
Harri Forsberg
harri.forsberg@smoto.fi
verestahyviamuistoja@smoto.fi
0440-177664
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