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VERENLUOVUTUSKAMPANJASTA  
MUODOSTUI VAHVA AUTTAMISEN KETJU

#ELÄMÄNVIRTAA

Seinäjoen Peliveljien (SPV) pelipaidasta katosi punainen väri, mutta se tapahtui tärkeän asian puolesta.  
#ELÄMÄNVIRTAA yhteisöllinen verenluovutuskampanja alkoi 29.12.2019 SPV:n kotiottelussa Seinäjoella. 
Kampanjan mittarina toimivaan SPV:n pelipaitaan on palautunut jo punaista väriä.   

Verenluovuttajia tarvitaan jatkuvasti
#Elämänvirtaa-kampanjan tavoitteena on kasvattaa verenluovuttajien määrää erityisesti Seinäjoen alueella, sekä lisätä tietoisuutta verenluo-
vutuksen tärkeydestä. Verenluovutustoiminta on vapaaehtoisten varassa. Verihiutaleet säilyvät käyttökelpoisina vain viisi päivää, joten luovutta-
jia tarvitaan joka arkipäivä. Lisäksi myös uusia luovuttajia tarvitaan jatkuvasti. Sairaalat käyttävät verivalmisteita muun muassa leikkauspotilai-
den, onnettomuusuhrien, syöpää sairastavien ja keskoslasten hoitoon. Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu huolehtii keskitetysti koko Suomen 
veripalvelutoiminnasta.

Yleisö seuraa kampanjan verenluovutusmääriä SPV:n kotiotteluissa pelipaidan värin vaihtumisen kautta. Kun luovuttajien määrä kasvaa, väri 
paitoihin palautuu asteittain. Paita on kauttaaltaan punainen, kun kampanjan tavoite, 3000 verenluovuttajaa, on saavutettu. ”Väriä on palautunut 
nyt kolmasosan verran. Verenluovuttajat ovat aktivoituneet ja auttamisen ketju on lähtenyt hyvin käyntiin. Se kannustaa ja ilahduttaa meitä todella 
paljon”, kertoo SPV:n päävalmentaja Tommy Koponen. 

Positiivinen haasteiden kierre
SPV kohtaa Esport Oilersin 25.1 Tapiolan Urheiluhallissa Espoossa. Carunan isännöimässä ottelussa Oilers pelaa vieraspelipaidalla omalla ken-
tällään. ”Olemme iloisia, että Öljymiehet vastasivat haasteeseemme. He luopuvat myös hetkellisesti omasta väristään, jotta yhdessä saamme 
näkyvyyttä tärkeälle asialle. Yhteinen tahtotilamme on saada kaikki mukaan ja kasvattaa verenluovuttajien määrää”, Tommy Koponen päättää.
Kampanjan mahdollistajana toimii sähkönjakeluyhtiö Caruna. ”Mahdollistamme Veripalvelun ja punaisissa paidoissa pelaavan SPV:n kanssa 
yhteisöllisen verenluovutuskampanjan. Toivomme, että #Elämänvirtaa vahvistaa auttamisen ketjua ja yhteistyöllä voidaan pelastaa ihmishenkiä”, 
kertoo Anne Pirilä, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Carunalta.

Kampanja-aikana 29.12.2019–29.2.2020 verenluovuttajien toivotaan käyvän joko Seinäjoen veripalvelutoimistossa tai missä tahansa verenluovu-
tuspaikassa. Kaikki luovutuspaikat löytyvät Veripalvelun sivulta www.veripalvelu.fi. Luovutus kirjautuu oikein, kun kampanjatunnus #Elämänvirtaa 
mainitaan verta luovuttaessa. Kampanjan toteuttavat Seinäjoen Peliveljet, Veripalvelu ja Caruna. 
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