
 

APUA SINUN AVULLASI  

 

Tervetuloa Lahden alueen osastoon!  

 

Osastomme on toiminut Lahden alueella  

jo vuodesta 1950.  

 

Auttaaksemme tarvitsemme sinun apuasi,  

ja toivotammekin jokaisen lämpimästi tervetulleeksi  

mukaan toimintaamme.  
 

  

 

 

 

 

  



 

 

SOSIAALIPALVELUJEN KAUTTA TUEKSI ARKEEN  

YSTÄVÄPALVELU  

Yksinäisyys on yksi nykypäivän nopeimmin 

kasvavista ongelmista. Ystäväpalvelumme 

tarjoaa koulutettujen vapaaehtoisten seuraa 

vanhuksille tai muuten sellaisessa elämän 

tilanteessa oleville, joita toisen ihmisen 

seura auttaa elämässä eteenpäin. 

Ystävätoimint a on monimuotoista, eli ystäviä 

tarvitaan sekä kertaluonteisesti että  

pitempiaikaisesti.  

 

Mikäli haluat auttaa olemalla ystävä, ota 

yhteyttä soittamalla 040  846  8462 tai 

sähköpostitse: ystavat@sprlahdenalue.com .  

 

 

      Kuva: Mikko Lehtimäki   

Iloa auttamisesta!  
 

Punaisen Ristin kautta voit tuottaa hyvää mieltä jollekin toiselle  

ja itsellesi. Lahden alueen osastossa  siihen on monta 
mahdollisuutta.  

 

Jokainen meistä voi auttaa helposti toista lahjoittamalla vain 

aikaansa. Vapaaehtoisille järjestetään myös erilaista koulutusta 
sekä virkistystoimintaa.  

 

Kannen kuva: Laura Kotila  
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OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA  

 

Omaishoitajan vapaaehtoinen tukihenkilö toimii tavallisin tiedoin ja taidoin 
omaishoitajan rinnallakulkijana ja ystävänä. Omaishoitajille järjestetään 
tukitoiminnan lisäksi esimerkiksi infoiltapäiviä aiheeseen liittyen.  
 
Halutessasi omaishoitajan tukihenkilöksi soita 044 038 4143 tai ilmoittaudu 
sähköpostitse: sosiaalipalvelut@sprlahdenalue.com . 
 

SAATTAJAPALVELU  

Saattajapalvelu on kertaluonteista apua henkilöille, jotka tarvitsevat tukea 
erilaisissa asiointitilanteissa esim. lääkärikäynneillä. Jos auttaminen 
saattajapalvelussa sopii elämäntilanteeseesi, soita 044 038 4143 tai 
ilmoittaudu sähköposti tse: sosiaalipalvelut@sprlahdenalue.com . 
 
Saattaja -apua voit  tilata toimistomme asiakaspalvelun aukioloaikoina  
soittamalla numeroon 03 782 3601 . 
 

TERHOKERHOSSA SUKUPOLVET KOHTAAVAT  

Terhokerho on SPR:n ja MLL:n  yhteinen 
hanke, jossa tavoitteena on lisätä lasten, 
aikuisten ja vanhusten yhteistä aikaa leikin 
avulla. Terhokerhoissa jaetaan ja jatketaan 
leikkiperinnettä kiireettömästi esimerkiksi 
leikkien, satujen, pelien ja askartelun ke inoin.  
 
Terhokerhoon voit saapua yksin tai yhdessä 
esimerkiksi koko perheen kanssa tapaamaan 
muita leikkimielisiä. Voit myös tulla mukaan 
vapaaehtoiseksi ja ohjaajaksi ideoimaan sekä 
järjestämään kerhokertoja.  
 
Terhokerho kokoontuu muutaman kerran 
kuussa. Tarkemmat tiedot saat RedNetistä tai 
laittamalla sähköpostiviestiä osoitteeseen 
terhokerho@sprlahdenalue.com .  
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ENSIHUOLTO TUKEE ONNETTOMUUSTILANTEESSA   

Kaksi kertaa kuukaudessa kokoontuvan ensihuollon ryhmä on organisoitua 
vapaaehtoistoimintaa, jonka tarkoituksena on antaa ihmisille apua ja tukea 
erilaisissa onnettomuus -  ja erityistilanteissa huolehtimalla heidän 
perustarpeistaan. Apua tarvitaan mm. tulipaloiss a, kadonneiden etsinnöissä 
ja suuronnettomuuksissa. Ensihuolto tukee ja täydentää viranomaisten 
toimintaa. Ensihuoltoon sisältyy mm. seuraavia tehtäviä:  
 
Å vaatettaminen 

Å ruokahuollon jªrjestªminen 
Å hªtªmajoituksessa avustaminen 
Å lªsnªolo ja henkinen tuki  
Å neuvonta ja kªytªnnºn apu 
Å henkilºiden ja tapahtumien kirjaaminen 
 
Lisää tietoja ensihuoltoryhmän toiminnasta saat sähköpostitse osoitteesta 
ensihuolto@sprlahdenalue.com  sekä SPR Lahden alueen osas ton 
tapahtumakalenterista: https://rednet.punainenristi.fi/node/484/events . 
 

 

 

 

 

      

      

      

 

 

 

Kuvat: Leena Valmela  
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ENSIAPURY HMÄ TURVAA ARKEA JA TAPAHTUMIA  

Lahden alueen osaston ensiapuryhmä päivystää vuosittain yli 100 
yleisötapahtumassa Lahden alueella. Suurinta näkyvyytemme on talvisin 
erilaisissa talviurheilutapahtumissa ja kesällä festivaaleilla.  
 
Lahden alueen osaston ensiapuryhmä kokoontuu joka toinen keskiviikko klo 

18.30 osastomme toimintakeskuksella  Vapaudenkatu 8 A 4, 2 krs. 
Ryhmään otetaan jatkuvasti uusia jäseniä. Ensiapuryhmään tullessa ei 
tarvitse olla aikaisempaa ensiapukoulutusta , eikä r yhmään liittyminen 
edellytä ensiapukurssin käymistä ennalta. Koulutus tapahtuu 
keskiviikkoisissa ryhmän koulutusilloissa ja sekä erilaisilla  kursseilla. Pelkkä 
auttamisen -  ja oppimisenhalu riittävät, tervetuloa mukaan mikäli olet 
kiinnostunut ensiaputaidoi sta.  
 
Lisätietoja ensiapuryhmän toiminnasta saat soittamalla puh. 040  035  8677 
tai sähköpostitse osoitteesta earyhma@sprlahdenalue.com . 

 
Ensiapupäivystyksistä  voit tiedustella osaston ensiapupäivystys -
koordinaattorilta sähköpostilla eapaivystys@sprlahdenalue.com  tai 
nettisivulla  https://rednet.punainenristi .fi/node/16345 .   
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NUORET MUKANA KOULUTUKSISSA JA KAMPANJOISSA  

SPR:n nuoret ovat noin 15ï29  -vuotiaita vapaaehtoisia. Lahden nuoret 

kokoontuvat vaihtelevasti toimintakeskus Vapurilla muutaman kerran 

kuussa. Nuoret suunnittelevat  yhdessä tulevia tempauksia ja kampanjoita 

esimerkiksi rasismin vastaiselle viikolle, Punaisen Ristin viikolle ja maailman 

AIDS -päivään . Lisäksi nuoret viettävät aikaa  yhdessä  sekä o sallistuvat  

vuoden aikana moniin erilaisiin koulutuksiin. T eemme myös kou luvierailuja , 

joilla käymme kertomassa Punaisen Ristin toiminnasta . 

 

Lisätietoja ja seuraavat tapaamisajankohdat saat selville 

nuorisovastaavaltamme puhelimitse numerosta 040  717  4614 tai 

lähettämällä sähköpostia osoitteeseen nuoret@sprlahdenalue.com  . 

 

REDDIE KIDS - KERHOSSA  OPITAAN VÄLITTÄMÄÄN  

Reddie Kids -kerho on suunnattu kaikille noin 7 -10 vuotiaille lapsille. Reddie 
Kidsit kokoontuvat Vapurilla torstaisin klo 17ï18.30 , ja kerhoa vetävät 

SPR:n kouluttamat ohjaajat. Kerhossa tutustutaan SPR:n toimintaan ja 
periaatteisiin, ensiapuun sekä erilaisiin kulttuureihin. Kerhossa pääsee 
myös leikkimään ja askartelemaan sekä tutustumaan uusiin kavereihin. 
Teemme lisäksi muutaman k erran vuodessa retkiä mm. poliisilaitokselle ja 
pelastuslaitokselle. Kesäisin järjestetään myös Reddie - leirejä.  
 
 
 
Lisätietoja saat 
kerhon ohjaajalta: 

p.040  168  0828 tai  
reddiekids@sprlahden
alue.com . 
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HALUAISITKO OHJATA  REDDIE 

KIDS - KERHOA  TAI LEIREJÄ ? 

Reddie Kids -kerhon  ohjaajaksi 
sopivat  yli 15 -vuotiaat,  innokkaat ja 
vastuulliset nuoret. Kerhon 
ohjaajana pääset ideoimaan ja 
toteuttamaan kerhokertoja, sekä 
saat kokemusta lasten kanssa 
työskentelemisestä. Koulutamme 
kaikki kerhonohjaajat tehtäviinsä.  
 

Etsimme jatkuvasti uusia kerhonohjaajia. Jos 
kiinnostut ke rhon ohjaamisesta, lähetä  viestiä sähköpostilla 
osoitteeseen nuoret@sprlahdenalue.com  niin otamme sinuun yhteyttä.  
 
 

KERÄÄJÄKSI NÄLKÄPÄIVÄNÄ  JA MUIHIN KERÄYKSIIMME  

Kiitos lahtelaisten, osastomme pystyy kart uttamaan Punaisen Ristin 
katastrofirahastoa joka syksy järjestettävänä Operaatio Nälkäpäivänä. 

Katastrofirahastosta Punainen Risti auttaa tarvittaessa siellä, missä apua 
tarvitaan kipeimmin  koti -  ja ulkomailla . 
 
Voit ilmoittautua kerääjäksi saapumalla keräysaikana toimintakeskus 
Vapuriin  Vapaudenkadulle mukanasi kuvallinen henkilökortti . Voit auttaa 
kartuttamaan katastrofirahastoa yksin, ystävän tai perheen kanssa . 
Keräysaikanne voi kestää tunnin tai vaikka koko p äivän ajan.  
 

AJANKOHTAISET TAPAHTUMAMME  

Ajankohtaista tietoa tapahtumistamme löydät Punaisen Ristin 
vapaaehtoiskanavan eli RedNetin kautta:  
 
https://rednet.punainenristi.fi/lahdenalue . 
 
Käy tykkääm ässä sivustamme myös Facebookissa:  
 
https://www.facebook.com/pages/Punainen -Risti -
Lahden -alueen -osasto/184175491610368 . 
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Kysy lisää, tule käymään!  

Punainen Risti  

Lahden alueen osasto  

Toimintakeskus Vapuri  

Vapaudenkatu 8 A 4  

15110 Lahti  

Puh. 03 782 3601  
lahti@punainenristi.fi   

Aukioloaikamme :  

ma ja pe klo 10ï14  

ke klo 14ï18  
 

Asiakaspalvelu on heinäkuun 
lomalla . Puhelinpäivystys 
toimii  tuolloinkin, kunhan jätät 
viestin vastaajaan.  

 

 

NÄILLÄ PERIAATTEILLA TOIMIMME  

inhimillisyys  

puolueettomuus  

vapaaehtoisuus  

tasapuolisuus  

riippumattomuus  

ykseys  

yleismaailmallisuus  
 

Punaisen Ristin jäsenyys on vaivaton tapa tu kea järjestömme 

humanitaarista työtä lähellä ja kaukana. Osa jäsenmaksusta jää 

oman osastomme käyttöön, osan järjestö käyttää alueellisen ja 

osan valtakunnallisen avustustyönsä kehittämiseen . Lisäksi 

jäsenmaksu tuottoja  käytetään avustustyöhön liittyvään 

ko ulutukseen.  
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