
   

   Tule yhdistykseemme 

       vapaaehtoiseksi! 

 
Oletko kiinnostunut 

lasten ja lapsiperheiden kanssa 

toimimisesta? 

 

Voit tulla sellaisena kuin olet.  

Voit toimia kertaluonteisesti tai pidemmän aikaa 

omien resurssiesi ja elämäntilanteesi mukaan. 

  

 

Sinua tarvitaan,  

apusi on tärkeää! 
 

Lisätietoja vapaaehtoistoiminnasta: 

Anna-Maria Sipponen, puh. 044 500 0604 

etunimi.sukunimi@letk.fi 

 

 

 

                                  

                                 

 

       www.lahdenensijaturvakoti.fi           
                                  

Mitkä saappaat sopivat sinulle? 

Lahden ensi- ja turvakotiyhdistyksen 

vapaaehtoisena haluan: 
(merkitse ruksilla) 

 

 

             Hoitaa lapsia  

 

           Askarrella, leipoa tms. yhdessä  

           tekemistä 

 

           Osallistua erilaisiin lasten ja perheiden    

           tapahtumiin/retkiin 

 

           Olla tukihenkilönä lapselle, aikuiselle  

           tai perheelle,  joka kaipaa tukea arkeen 

 

           Yleiset remonttityöt ja kodin  

           korjaushommat 

 

            Olla mummona tai vaarina lapsille,    

            joilla ei ole mummoa tai vaaria tai  

            omat isovanhemmat asuvat kaukana 

 

           Toimia tukihenkilönä synnyttäville  

            äideille 

 

         Tukea lapsia tai nuoria harrastamalla 

          heidän kanssaan  

 

           Itse eronneena haluan auttaa muita  

           eronneita antamalla vertaistukea eroa  

           pohtiville tai jo eronneille vanhemmille 

 

 

 
 

 

 

 

Tehdä jotain aivan muuta, mitä? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haluan, että minuun otetaan yhteyttä! 

 

Yhteystietoni: 

 

     Nimi:___________________________________ 

   

     Puhelinnumero:__________________________ 

 

     Sähköposti:______________________________ 
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DOULA 
-synnytystukihenkilöksi? 

  
 

Mikä on Doula? 
Baby blues –vauvaperhetyön doulat ovat vapaa-

ehtoisia naisia, jotka saavat koulutusta, vertaistukea ja 

työnohjausta synnytystukihenkilönä toimimiseen. 

Doulan tuki perheelle alkaa raskausaikana. Doula  
varautuu olemaan mukana synnytyksessä ja tapaa 
vastasyntyneen vauvan perhettä toiveiden mukaan. 
 
Doulan tärkein tehtävä synnytyksessä on olla läsnä ja 
tukea äitiä hänen toiveidensa mukaisesti. Hän kannus-
taa synnyttäjää jaksamaan ja myötäelää synnytyk-
sessä läsnä olevia suuria tunteita. Tavoitteena on, että 
äidille jää synnytyksestä positiivinen mielikuva.  
 

Kenelle Doula? 
Kaikille tukihenkilöä tarvitseville synnyttäjille. 

 

 

Miten itse Doulaksi? 
Jos tunnet innostusta vapaaehtoistyöhön ja haluat            
toimia vapaaehtoisena synnytystukihenkilönä, ota 
yhteys Doula-kurssien järjestäjiin: 

BABY BLUES –TOIMINTA 
 
Sinikka Walldén ja Sonja Mäkelä 
puh. 044 777 0292 

doula@letk.fi 

 
ERO LAPSIPERHEESSÄ 
 

Anne Meritie       puh. 044 750 4555 
Marjut Pitkänen  puh. 0500 499 744 
Mika Ketonen      puh. 050 561 4142 

etunimi.sukunimi@letk.fi 

Vertaistukijaksi 
ERONEUVO –tilaisuuksiin? 
 
 
Eroneuvon vapaaehtoiset ovat itse eron 
läpikäyneitä vanhempia.  

 
He toimivat vertaisina Eroneuvo-tilaisuuksissa (kesto 
n. 2h), jotka ovat kertaluonteisia tilaisuuksia. Niiden 

tavoitteena on tarjota tukea eronneille ja eroa 
pohtiville vanhemmille sekä heidän läheisilleen.  
 
Vapaaehtoistoiminta perustuu vertaisuuden 
kokemukseen sekä eron kokeneiden vanhempien 
keskinäiseen vuoro-vaikutukseen. Aikaisempaa 
kokemusta tai koulutusta vapaaehtoistoimintaan ei 
tarvita. 
 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä ja 

kysele lisää. 

 

   SÄRÖPERHEILLE tueksi? 

 

   Vapaaehtoistoiminnalla apua ja tukea  
   pikkulapsiperheisiin. 
 

   Perheissä kaivataan vapaaehtoista: 

 arjen tukijaksi, kuuntelijaksi, keskustelijaksi 

 lastenhoitoavuksi 

 varamummoksi/-papaksi 

 harrastuskaveriksi yms. 

 

   Tule mukaan iloiseen joukkoomme! 

 

 

    Lisätietoja Särö vapaaehtoistoiminnasta: 

        Kaisa Rikkonen  puh. 040  189 2366  
           

 
    etunimi.sukunimi@dila.fi 

yhteistyössä 


