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ALPHA AID & TRAVEL  JA VAAKA RY:N KESÄPROJEKTI SAVONLINNASSA 2020

Alpha Aid & Travel ry:n ja Vaaka ry:n yhteistyönä toteuttama avustusprojekti Savonlinnassa ja lähialueilla. Projektin tarkoituksena oli ilahduttaa toivotuilla ja tarpeellisilla hankinnoilla vähävaraisia lapsiperheitä ja nuoria mielenterveyskuntoutujia Savonlinnassa.
Yhteistyö toteutettiin Savonlinnan Seurakunnan Diakoniatyön kanssa. Vaaka ry / Etelä-Savo on toteuttanut heidän kanssaan  jo lähes kymmenenä vuotena joulukeräyksen teemalla "Jouluiloa lapsiperheille". Yhteistyö on tarkoittanut sitä että perheiden tiedot eli perheenjäsenten lukumäärät ja mahdolliset lahjatoiveet  olemme saaneet diakoniatyön kautta ja me sitten olemme vastanneet lahjojen hankinnoista ja niiden kustannuksista.   
Yhteyshenkilöksi diakoniatyön ja Vaaka Ry:n välille lupautui diakoni Sirpa Litmanen. Vaaka Ry seurasi projektin etenemistä pitäen yhteyttä diakoniatyöhön ja tarkastaen hankinnat.  Diakonityöntekijän kanssa tavattiin muutamia kertoja projektin edetessä, lähinnä kuittin tarkastusta varten ja niiden toimittamiseksi eteenpäin Vaaka ry:n rahastonhoitajalle. Diakonityöntekijä teki ostokset pääasiassa Savonlinnan Seurakunnan luottokortilla ja seurakunta laskutti siten Vaaka ry:tä. Kaikki kuitit ja laskut toimitettiin Vaaka ry:n rahastonhoitajalle. 

Luettelo varoilla hankituista tuotteista ja harrastusvälineistä.
Nuoret mielenterveyskuntoutujat:
tyttö 20 v	pölynimuri  					272,85 e
tyttö 16 v	maalaustarvikkeita	 			84,24 e
tyttö 19 v	opiskeluun liittyvät hankinnat			265,91 e
poika 15 v	vaatteita					143,80 e
poika 20 v	vaatteita					 55,80 e

Lapsiperheet:
perhe 1		krokettipeli,vaatteita ja tarvikkeita (mm. 11 v poika)		155,18 e
perhe 2		krokettipeli, takit ja reput kahdelle pojalle			178,70 e
perhe 3		krokettipeli, vaatteita ja koulutarvikkeita (3 lasta)		268,59 e
perhe 4		krokettipeli ja Vaaka ry:n jäsenten antamia lahjoja		  16,95 e
perhe 5		krokettipeli ja Vaaka ry:n jäsenten antamia lahjoja		  16,95 e
perhe 6		krokettipeli ja Vaaka ry:n jäsenten antamia lahjoja		  16,95 e
perhe 7 	krokettipeli x 2 ja Vaaka ry:n jäsenten antamia lahjoja		   23,90 e
Projektin edetessä diakonityöntekijä tiedotti useaan kertaan, miten suurta iloa nämä monet hankinnat perheille ja nuorille ovat tuoneet. Tästä näkökulmasta projekti on ollut hyvinkin onnistunut.
Vaaka ry:n jäsenet saivat mahdollisuuden osallistua projektiin omalla perinteisellä tavallaan, lahjoittamalla jotain mikä sopisi sekä nuorille että lapsiperheille. Lahjoja kertyikin yltäkylläisesti : villasukkia, lapasia, koulutarvikkeita, hammasharjoja, hammastahnoja, muita hygieniatarvikkeita, leluja ja pelejä.
Haluan kiittää sydämellisesti Tero Mäkistä ja Alpha Aid & Travel järjestöä tästä projektista, jonka kohteeksi Tero valitsi Savonlinnan. Kiitos kaikesta ystävällisyydestäsi ja kärsivällisyydestäsi. Oli suuri ilo tehdä yhteistyötä kanssasi.

Vaaka ry:n puolesta
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