Pieni on se äidinrakkauden piiri,
johon ei muita mahdu
kuin hänen omat lapsensa.
Sylvi Kekkonen
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Vaaka ry on sõltumatu ja kasumi püüdmatu vabatahtlik ühing. Ühing asutati
aastal 2000, kuna esimesed beebikotid kätte toimetati Sortavalasse.
Kümneaastasel ühingul on ühingul on alati käimas paarkümmend projekti
alates käte oskustest kuni kogumisteni ja teisi sündmusteni. Vaaka ry on
korraldanud mitmeid kogumisi, mille objektid on leida nii kodumaast kui
välismaadelt. Ühing on kogunud muuhulgas beebi ja pisilapse kotte, laste
riideid, kotte raamatutega ning koolilaste seljakotte.

Heaks eeskujuks Karjala-projektist on Operaatio Kapiokirstu (Operatsioon
Veimevakk), mis kogub ja kätte toimetab lastekodust ära kolivatele
noortele komplekti omas kodus vajatud tarvikutega. Sortavala lastekodus
elab 7-18 aastaseid lapsi ja noori. Kuna noored saavad täisealiseks nad
kolivad iseseisvalt elama ja kaasa saavad Vaaka ry poolt kingitud
„veimevakid“. Veimevakid sisaldavad muuhulgas linasid, nõusid ja
puhastustarvikuid.
Eesti Narvas asuv Mercy Center on Vaaka ry uus koostööobjekt. Mercy
Center’i ringkonnas olevatele lastele toimetatakse kätte näiteks kooli- ja
riietega seljakotte ning linadega kotte.
Vaaka ry on olnud kaasas asutamas Karjala noorte perede klubit ning
Värtsilä noorte majat, mis tegutsevad Sortavalas ja selle ümbruskonnas.
Noorte perede klubi tegevuse ülesandeks on pakkuda võrset toetust
noortele vanematele ja Värtsilä noorte maja ülesandeks on ette takistada
probleeme uimastite tõttu ning sotsiaalset eraldatust ja toetada noorte
kasvu. Mõlemad projektid jätkuvad kohalikke tegijate jõul.

Vaaka ry liikmete poolt õmmelduid
käerätikuid Värtsilä lasteaias

Just kooli-seljakoti kätte saanud
esimese klassi õpilane Haapalammi
kooli õues augustis 2008

Ühingu spetsiaalobjektid asuvad Vene Karjalas. Kinkime beebikotid,
mingisugused mini-beebipakid, Sortavalas ja ümbruskonnas sündinud
beebidele. Haapalammi kooli ja Värtsilä lasteaeda mäletatakse mitu korda
aasta jooksul erinevate kogumistega ja kampaaniatega. Spetsiaalobjekte
külastatakse mitu korda aasta jooksul. Tegevuse põhiideeks ongi tegevus
koostöös kohalike elanikega koos. Vaaka ry toob esile eemalepeletavat
tegevust.

Beebikotte
aastamudel 2009

Ühing on sündinud soovist aidata. Esimene kottide kogumine kogus ühte
grupi emasid, kes talitasid, kogusid ja organiseerisid esimesed beebikotid
üle piiri Karjalasse. Tegevus on saanud laiemaks, ligi 400 liige ühingul on
mitmekülgset tegevust Soomes ringi, objekte peale kodumaa ja Venemaa
Karjala on olnud samuti Afganistanis, Valgevenes, Eestis, Lätis, Leedus ja
Indias.

