Toimitetut peitot
Päivitys 4.11.2010
Vuonna 2010 peittoja on toimitettu seuraavasti:
* tammi-maaliskuussa 2010 yhteensä 59 kpl pikkupeittoa Viipurin vauvakasseihin, toimitus
Vienon kammarin kautta
* helmi-maaliskuussa yhteensä 2 pikkupeittoa ja 6 isoa peittoa Narvaan
* maaliskuussa 2010 toimitettiin 35 isoa peittoa Kalevalaan vanhuksille OAKK:n avustuksella
* elokuussa 2010 vietiin 20 kpl isoa peittoa Lappeenrantaan pitkäaikaissairaiden osastolle
* lokakuussa 2010 vietiin 16 kpl pikkupeittoja Kalevalan synnytyssairaalaan vauvakassien
mukana, toimittajana Kaapu ry, lisäksi 4 isoa tilkkupeittoa Kalevalaan vanhuksille, toimittaja
Kaapu ry
* marraskuun alussa 2010 10 isoa tilkkupeittoa Kalevalaan, Kaapu ry toimittaa perille
* elo-, syys- ja lokakuun matkoilla toimitettiin yhteensä 179 pientä tilkkupeittoa Vaakan
kummivauvakassien mukana Sortavalassa syntyville vauvoille
Yhteensä v 2010 toimitettu pikkupeittoja 256 ja isompia peittoja 75. Tilkkuja näissä peitoissa n
7700. Lämmin kiitos kaikille tilkkuprojektiin osallistujille!
********************************************************************************************************
Vuoden 2009 loppuun mennessä Vaaka ry on toimittanut yli 3 000 peittoa
kymmeniin eri kohteisiin monien eri yhteistyötahojen avustuksella. Tilkkuja näissä
peitoissa on ollut noin 76 000 kpl.
* Joulukuussa 2009 pakattiin 14 pikkupeittoa vauvakassien mukana Viipuriin ja
lähiseuduille. Toimitus Vienon kammarin kautta.
* Joulukuussa 2009 vietiin 25 isoa peittoa Puotilan vanhainkotiin ja 6 peittoa Hesevan
vanhainkotiin Helsinkiin.
* Joulukuussa 2009 lahjoitettiin 156 isoa peittoa ja 23 pikkupeittoa Delhiin vietäväksi.
Keräyksen järjesti Facebookin ryhmä Villapeittoja Delhiin.
* Lokakuussa 2009 vietiin 32 pikkupeittoa Malmin srk:n diakoniatyöhön

Lokakuussa 2009 1 peitto tuliaisina Narvan Mercy Centeriin.
* Lokakuussa 2009 Pedersöressä asuvalle romanialaisperheelle annettiin 4 isoa peittoa.
* Perhekeskus Kivilinnalle vietiin tuliaisina 2 isoa peittoa.
* Heinäkuussa 2009 toimitettiin Vienon kammarille vauvanvaatteiden ja koulureppujen
mukana yhteensä 10 pientä tilkkupeittoa vietäväksi Viipurin synnytyssairaalaan.
* Kesäkuussa 2009 vietiin pienempiä tilkkupeittoja Vienan Kemin synnytyssairaalaan 22.
Papinsaaren lastenkoti (noin 13 km Kemistä) sai tuliaisena 4 isoa peittoa. Vienan
Kalevalan vanhainkodin asukkaat saivat 30 isoa peittoa. Lisäksi 14 pikkupeittoa jäi
Kalevalan kirkkoon, josta Kalevalan seurakunta toimittaa ne perille Kalevalan
synnytyssairaalaan, koska sairaala ei hygieniasyistä ota vastaan lainkaan vierailuja.
Painoa näillä seitsemälläkymmenellä peitolla oli yhteensä 60 kg. Peitot toimitettiin Vaaka
Pohjoisen omana alueellisena projektina.
* Toukokuussa 2009 toimitettiin 30 lastenpeittoa Jyväskylän Ensi- ja turvakodille. Osa
peitoista menee päihdekotiin ja osa jaetaan Ensi- ja turvakodilla syntyneille sekä siellä
vieraileville pikkulapsille.
* Huhtikuussa 2009 vietiin 7 peittoa Sortavalaan naisjärjestö Nadezdalle, joka jakaa
peitot harkintansa mukaan alueen lapsiperheille.
* Huhtikuussa 2009 toimitettiin 502 erikokoista tilkkupeittoa SPR:n varastolle
Tampereen Kalkkuun. Peitot pakataan paalaamalla toimitettavaksi katastofialueille
Aasiaan, Afrikkaan ja/tai Eurooppaan. Tämä oli Vaaka ry:n suurin yksittäinen
peittotoimituserä, peitot mahtuivat kolmeenkymmeneenseitsemään (37) isoon jätesäkkiin.
* Huhtikuussa 2009 toimitettiin 8 tilkkupeittoa espoolaiseen vastaanottokotiin, johon
sijoitetaan väliaikaisesti 12-17 -vuotiaita nuoria, jotka eivät syystä tai toisesta pysty
asumaan kotonaan.
* Maaliskuussa 2009 toimitettiin 10 peittoa Salon perhekeskus Kivilinnaan.
* Alkuvuodesta 2009 toimitettiin 6 peittoa Värtsilän päiväkotiin.
* Joulukuun alussa 2008 toimitimme Tampereen Veljeskotiin 20 peittoa lämmittämään
mm. asukkaiden ulkoiluhetkiä.
* Joulukuussa 2008 vietiin 13 isoa peittoa Viroon, Rakveressa olevaan Eakate Kodu
Vanhainkotiin.
* Marraskuussa 2008 toimitimme Venla-avulle parikymmentä peittoa, jotka menevät
Viipuriin äitiyspakkauksien mukana - osa sosiaalikeskuksen kautta - osa suoraan
synnytyssairaalaan. Pakkaukset peittoineen lähtevät Viipurin synnytyssairaalaan
joulukuun 2008 alussa.
* Elokuussa 2008 toimitettiin 40 tilkkupeittoa Paanajärvelle pienille koululaisille sekä
isompia peittoja Paanajärven vanhuksille.
* Elokuussa 2008 Pirkanmaan Latvian Ystävät ry toimitti yli 120 erikokoista peittoa
Latviaan, Dobelen kaupunkiin Gardenen kylään ja Sesavan kuntaan vähävaraisille
kyläläisille sekä sairaalan potilaille.
* Syksyllä 2008 toimitimme Oulaisiin ammattiopistolle 100 peittoa, jotka
lähihoitajaopiskelijat vievät Tarton vanhainkotiin Virossa, eli Tarttu Hooldekoduun. Näin
jokainen vanhus saa oman peittonsa, edellisen kerran opiskelijat veivät peittoja keväällä.
*Syyskuussa 2008 veimme 200 peittoa Vita-Karla ry:lle. Heidän pääavustuskohteensa on
lastensairaala Petroskoissa, mutta peittoja jaetaan myös muille tarvitseville.

*Syksyllä 2008 on jaettu kymmeniä peittoja muutamalla paikkakunnalla
kotimaassa myös neuvoloiden kautta vähävaraisille lapsiperheille sekä mm. Taysin
vauvaperheyksikölle.
* Kesäkuussa 2008 vietiin perille huhtikuisen tilkkujen yön satoa: yhteensä 100 peittoa.
Raahen, Oulun, Vetelin ja Jyväskylän seudun omana kohteena tilkkujen
yössä oli Viipuri. Osa peitoista tuli täydennyksenä muilta alueilta. Yhteistyössä VenlaApu ry:n kanssa pienempiä peittoja toimitettiin 20 äitiyspakkauksien mukana Viipurin
synnytyssairaalassa synnyttämässä olleille äideille. Samalla matkalla 65 isompaa peittoa
vietiin Karjalan tuki - Kuusankoski ry:n sekä Venla-Apu ry:n kummiperheiden lapsille.
Lisäksi 15 pikkupeittoa odottaa jo seuraavaa kuljetusta Viipuriin Venlojen varastossa.
Pikkupeitot ovat kooltaan 80*100 cm, eli 4*5 tilkkua ja isommat peitot vähintään 135 cm
pitkiä peittoja.
*Toukokuussa 2008 Hylätyt lapset ry auttoi toimittamaan 80 peittoa Kohtla-järvelle
Viroon, lisäksi heidän kauttaan menee peittoja myös kummiperheisiin. Perheitä varten on
varattuna 64 peittoa.
* Huhtikuussa 2008 Oulaisten ammattiopiston lähihoitajaopiskelijat veivät 50
peittoa Tarttolaiseen vanhainkotiin Virossa, eli Tarttu Hooldekoduun. Katso kuvia
toimitetuista peitoista sekä peittojen saajista etusivullamme olevasta linkistä.
* Alkuvuoden 2008 aikana peittoja on lähtenyt myös Vaakan Narva-keräyksen kassien
mukana Narvaan ja Sortavalaan kummisairaalakassiemme mukana n. 50 kappaletta.
* Marraskuussa 2007 toimitettiin 200 tilkkupeittoa Sortavalaan päiväkoti Päivänkakkaran
lapsia lämmittämään juuri sopivasti talven edellä.
* Syyskuussa 2007 pidettiin Tilkkujen yö, jonka tuotto kohdistettiin Koukkuniemen
vanhainkotiin Tampereelle. Koukkuniemeen toimitettiin yli 450 erilaista tuotetta.
Mukana tilkkupeittoja, hartiahuiveja, ranteenlämmittimiä ja muita lämpöisiä ja pehmoisia
lahjoja vanhuksille. Vanhuksia on muistettu myös joulukortein.
* Vuoden 2007 aikana on myös jatkettu peittojen toimittamista Vaaka ry:n
kummisairaalakassien mukana
* Maaliskuussa 2007 rauhanturvaajat veivät 150 peittoa Afganistaniin, Samanganin
maakuntaan. Lisätietoja voit lukea Rauhanturvaaja-lehdestä
[http://www.mil.fi/rauhanturvaaja/uutiset/657.dsp]
* Helmikuussa 2007 25 tilkkupeittoa matkasi Petäjäselän lastenkotiin Petroskoin
lähistölle.
* Toukokuussa 2006 vietiin peittoja Pietariin. Malenkaja Mama -ensikoti vastaanotti 12
kangastilkkupeittoa ja pietarilainen päiväkeskus sekä katulasten keskus saivat yhteensä
56 neulottua peittoa.
* Helmikuussa 2006 toimitettiin 40 aikuisten kokoa olevaa tilkkupeittoa Valko-Venäjälle
vanhainkotiin sekä 124 lasten peittoa Burjatiaan Venäjälle.
* Tammikuussa 2006 toimitettiin 27 tilkkupeittoa Värtsilän päiväkotiin ja 24 peittoa
lastenkotiin Kalevalaan.
* 13.10.2005 toimitettiin 20 tilkkupeittoa Viroon. Peitot menivät alaikäisille äideille ja
heidän lapsilleen Eesti Caritas -nimisen järjestön avustuksella.
* Venäjän Karjalan lastenkodit ja –tarhat saivat 2005 keväällä ja kesällä 93 tilkkupeittoa.
- mm. Veskelyksen lastenkoti 9 peittoa

- Naisjärjestö Nadezhdan kautta vähävaraisille lapsiperheille 41 peittoa
* Syksyllä 2004 toimitettiin Libanoniin palestiinalaispakolaisten leirille 65 tilkkupeittoa.
* Lahdenpohjan lastenkotiin toimitettiin 17 peittoa.
* Tammikuussa 2003 Karjalan Apu vei peitot Venäjän Karjalaan paukkupakkasten
jäähdyttämään lastenkotiin.
* Lastensairaalaan ja synnytyssairaalaan Gomeliin Valko-Venäjälle vietiin yhteensä 70
peittoa. Peitot menivät Toivon Tähden kyydissä sairaalaan, joka sijaitsee Tsernobylin
vaikutusalueella. Kaikesta on huutava pula, edes sänkyjä ei ole tarpeeksi vaan pienet
potilaat nukkuvat jopa lattialla. Useat lapset sairastavat leukemiaa ja kärsivät
epämuodostumista; pahimmilla alueilla sadasta syntyvästä lapsesta vain kaksi on terveitä.
* Pristinan sairaalan hylättyjen lasten osastolle toimitettiin 10 tilkkupeittoa.
Rauhanturvaajat veivät peitot perille.

