Tervetuloa mukaan!
Voit liittyä joukkoomme tulemalla vertaistukiryhmien tapaamisiin tai ottamalla
yhteyttä netissä. Meidät tavoittaa seuraavista osoitteista:
www.liekku.net
liekku@gmail.com
vaippavuokraus@gmail.com
liinavuokraus@gmail.com

Liekku ry
– vertaistukea vanhemmuuteen

Liekku ry on Joensuun seudulla toimiva vertaistukiyhdistys,
jonka tarkoituksena on vahvistaa lasten ja perheiden asemaa
sekä hyvinvointia. Yhdistys haluaa edistää lapsentahtisen
ajattelun ja elämäntavan asemaa yhteiskunnassamme.

Arvot ja tavoitteet

Vuokraamot

Liekku ry:n tärkeimpiä arvoja on lapsentahtisuus, johon kuuluu muun muassa lapsen
huomioiminen tasa-arvoisena perheen ja
yhteiskunnan jäsenenä. Pyrimme edistämään
lasten oikeuksia ja kunnioittamista. Liekun
keskeisiin arvoihin kuuluvat myös suvaitsevaisuus ja avoin asenne perheiden erilaisille
ratkaisuille. Vanhempia kannustetaan etsimään ja toteuttamaan omannäköistään vanhemmuutta.

Liekulta voi vuokrata tutustumista tai tilapäistä käyttöä varten ergonomisia
kantoreppuja ja kantoliinoja, eri kokoisten lasten kestovaippapaketteja sekä
erilaisia synnytyksen ja imetyksen apuvälineitä. Vuokrauksen yhteydessä saa
tarvittaessa myös neuvoja ja ohjeita tuotteiden käyttöön. Vuokrattaviin tuotteisiin voi tutustua Liekun vertaistukiryhmien tapaamisissa tai nettisivuilla, ja
tarkempia tietoja voi kysellä sähköpostitse.

Liekun tavoitteena on tarjota vertaistukea
vanhemmuuteen ja siihen liittyviin haasteisiin,
valintoihin sekä arjen ratkaisuihin. Tavoitteena on myös edistää imetystä ja lisätä imetysmyönteistä asennetta yhteiskunnassa. Lisäksi tarjoamme tietoa mm. vaistovanhemmuudesta, lapsiperheen ekologisista valinnoista, kantoliinojen ja kestovaippojen käytöstä
sekä aktiivisesta synnytyksestä.

Vertaistukiryhmät
Liekun vertaistukiryhmät kokoontuvat Joensuussa noin kerran viikossa.
Tapaamisissa on yleensä etukäteen sovittu teema ja mahdollisesti alustus,
jonka pohjalta keskustellaan yhdessä.
Toisinaan tapaamisen yhteydessä on
myös esimerkiksi jäsenkirppis tai muuta
toimintaa.
Vertaistukiryhmät ovat avoimia kaikille kiinnostuneille, ja myös lapset ovat
tervetulleita mukaan. Ryhmien tarkemmat aikataulut ja aiheet löytyvät Liekun
nettisivuilta.

Sana liekku on karjalan murretta ja
tarkoittaa keinua sekä lapsen kehtoa.

Jäsenyys
Liekun jäseneksi voi liittyä kuka tahansa yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut. Suurin osa Liekun toiminnasta on avointa kaikille, mutta osa tapahtumista on tarkoitettu ainoastaan
jäsenille. Monet eri alojen yritykset
myöntävät Liekun jäsenille erilaisia
alennuksia, ja myös Liekun vuokrattavien tuotteiden hinnat ovat jäsenille
edullisemmat. Lisäksi jäsenet voivat
liittyä Liekun aktiiviselle nettikeskustelufoorumille ja saada sitä kautta
tietoa ja vertaistukea monenlaisissa
asioissa.
Liekun jäseneksi voi liittyä helposti
täyttämällä jäsenlomakkeen netissä tai
Liekun tapahtumien yhteydessä sekä
maksamalla jäsenmaksun. Tervetuloa
joukkoon!

