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Suomen Valkonauhaliitto
Liisankatu 27 A 3, 00170 Helsinki
puh. 09-1351 268, 044 587 4452
irja.eskelinen@suomenvalkonauhaliitto.fi
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Tilinumero: IBAN: FI98 8000 1100 0623 23
SWIFT-BIC: DABAFIHH

Uutiskirje joulukuu 2021

Jäsenemme eri puolilla Suomea jouluna 2021!
Puutarha nukkuu
Puutarha nukkuu, peitteenänsä lunta
Kuin satu, kaunis salaisuus, kuin rukous on maa.
Maa lumen alla siemeniä täynnä näkee unta,
puhtaana, kärsivällisenä, hiljaa odottaen.
Suo rauhan, joka sydämeeni satoi lumen lailla,
suo Jumala, sen suojata sydämeni maa,
tuo malttamaton, uneksiva, heräämistä vailla,
se rauhas alla nöyränä kuin multa odottaa.
-Mirjami Lähteenkorva

Lämmin toiveemme
Juuri nyt päivät pimenevät, mutta olemme matkalla kohti valoisampaa aikaa. Suuri toiveemme on, että voisimme kokoontua perinteisille joulukahveille liiton toimistolle lauantaina
11.12.2021. Vanhan tavan mukaan jouluinen tarjoilu alkaa noin kello 11:30 ja ohjelmaosuus
kello 13:00. Varmistamme tilanteen lähempänä ajankohtaa ja viestimme myös kotisivuillamme!

Anna lapselle raitis joulu -kampanja ja seurakuntiin lähetetty joulukirje
Olemme mukana valtakunnallisessa kampanjassa. Suomen Valkonauhaliiton vastuulla on
seurakuntapostitus ja tänäkin vuonna lähetimme seurakuntiin kampanjamateriaalin. Mukana
oli joulukirje, johon sisältyi kolehtipyyntö. Tämän uutiskirjeen liitteenä on kampanjamateriaalia
yhdistyksille tiedoksi ja mahdollisuuksienne ja harkintanne mukaan sopivassa paikassa esille
laitettavaksi.
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Etiopiassa tehtävän työn tukeminen Suomen Lähetysseuran kautta
Mikäli yhdistyksellänne on tilitettävää vuoden 2021 tukisummaan, pyydämme lähettämään
tukenne liiton tilille 10.12.2021 mennessä. Liiton tilinumero on FI98 8000 1100 0623 23.

Vuoden 2021 tilastotiedot
Pyydämme lähettämään 31.1.2022 mennessä yhdistyksen toiminnasta vapaamuotoisen
yhteenvedon liiton vuosikertomusta varten.
Pyydämme lähettämään asiakirjojen valmistuttua jäljennökset seuraavista:
l Yhdistyksenne toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2021
l Yhdistyksenne toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022
l Yhdistyksenne toimihenkilöiden yhteystiedot vuonna 2022 (Lomake)
l Vapaamuotoinen arviointi vuoden 2021 toiminnan toteutumisesta ja sitä täydentävä
liitteenä oleva palautelomake täytettynä (Lomake)
l Jäsenluettelot ja Valkonauha-lehden tilauslistat 28.2.2022 mennessä. Vuoden 2022
ensimmäiseen lehteen tuleva aineisto tarvitaan 11.2. 2022 mennessä. On tärkeää, että
voimme kertoa lehtemme lukijoille valkonauhatyöstä ja toimijoista. Lähettäkäähän tekstejä
ja kuvia julkaistavaksi Valkonauha-lehdessä.
HUOM! Mikäli yhdistykseltä jää käyttämättä Toimintatonni-avustusta vuoden 2021 lopussa,
tulee yhdistyksen ilmoittaa siirtyvän avustuksen euromäärä liitolle 31.12.2021 mennessä.
Tiedotimme asiasta yhdistysten rahastonhoitajille syyskuussa 2021. Tieto Toimintatonnin
käytöstä pyydetään lähettämään sähköpostitse: irja.eskelinen@suomenvalkonauhaliitto.fi.
SEKÄ marja-leena.kuusela@leerma.fi (liiton kirjanpitäjä).
Varsinaisen Toimintatonni-tilityksen liitteineen voitte lähettää siirtosopimuksessa olevilla
ohjeilla 30.4.2022 mennessä. Ohjeet löytyvät kohdasta Avustuksen käytön valvonta: Avustuksen käyttäjän tulee toimittaa avustuksen saajalle vuosittain 30.4. mennessä selvitys saamansa avustuksen käytöstä. Selvityksen tulee sisältää:
1. Avustuksen käyttäjän allekirjoitettu tilinpäätös, tase-erittelyt ja allekirjoitettu
tilintarkastuskertomus (ja/tai toiminnantarkastuskertomus)
2. Kirjanpidon kustannuspaikan tilikohtainen tuloslaskelma avustetusta toiminnasta
3. Kirjallinen selvitys Toimintatonnilla toteutetusta toiminnasta

Liiton syyskokouksen päätöksiä
Koko hallituksen kokoonpano on vuonna 2022:
(Valinnat syyskokouksessa 2021 on merkitty kursiivilla)
Marjut Ropo-Lyytikäinen, Lappeenranta, varapuheenjohtaja, kausi 2022–2023
Sinikka Vilén, Tampere, puheenjohtaja, kausi 2021–2022
Tarja Heino, Oulu, varapuheenjohtaja, kausi 2021–2022
Varsinainen jäsen
Tiina Palmu, Helsinki 2022–2023
Leena Kontula, Helsinki 2022–2023
Anneli Klemetti, Helsinki 2022–2023
Seija Karjalainen, Mikkeli kausi 2022
Soili Castrén, Helsinki 2021–2022
Eeva Riittinen, Hirvensalmi 2021–2022

Henkilökohtainen varajäsen
Merja Korkalainen, Kuopio 2022–2023
Johanna Ahtila, Hämeenlinna 2022–2023
Maritta Pietilä-Holopainen, Oulu 2022–2023
Päivi Määttänen, Hämeenlinna 2021–2022
Eila Hänninen, Helsinki kausi 2022
Pirjo Sipilä, Ryttylä 2021–2022
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Kiitämme hallitustyöskentelystä 31.12.2021 poisjääviä:
Liiton varapuheenjohtaja Elli Martikainen, jäsen Liisa Ahonen, varajäsenet Susanna Gröhn
ja Arja Keränen ovat toimineet sitoutuneesti hallitustyöskentelyssä. Kiitämme heitä antamastaan ajasta ja asiantuntemuksesta. Yhteytemme jatkukoon!
Liiton tilintarkastajiksi valittiin
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Yrjö Haukatsalo ja tilintarkastusyhteisö
AuditPlan Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jonas Sandell. KHT Yrjö
Haukatsalon varatilintarkastajaksi valittiin HT Pauli Aaltonen. Kaikki tilintarkastajat ovat
samasta tilintarkastusyhteisöstä.
Suomen Valkonauhaliiton jäsenmaksut vuonna 2022 ovat:
Kuusi (6) euroa/jäsen paikallisyhdistyksen kautta, kahdeksan (8) euroa/ henkilöjäsen,
30 euroa/kannattajajäsen tai kertakaikkinen kannattajajäsenen jäsenmaksun vähimmäismäärä 120 euroa.
Henkilöjäsenten jäsenmaksujen suorittamisesta tiedotetaan ennen kevätkokousta
lähetettävässä uutiskirjeessä.
Paikallisyhdistysten vuotta 2022 koskevat jäsenmaksut laskutetaan vakiintuneen
käytännön mukaisesti elokuussa.
Valkonauha-lehden tilaushinnat vuonna 2022 ovat:
10 euroa/jäsentilaus, 20 euroa/ulkopuolisen tilaamana.
Vuonna 2022 jäsenmaksu ja Valkonauha-lehden tilausmaksu ovat yhteensä:
Jäsenyys ja Valkonauha-lehti paikallisyhdistyksen kautta 16 euroa/vuosi
Jäsenyys ja Valkonauha-lehti henkilöjäsenyytenä suoraan liittoon 18 euroa/vuosi.
Patentti- ja rekisterihallitukselle tehtävät muutosilmoitukset
Muistetaan tehdä tarvittavat muutosilmoitukset Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistys
rekisteriin, mikäli yhdistysten nimenkirjoittajissa tapahtuu muutoksia.
Liiton kevätkokous on 23.4.2022
Pyydämme merkitsemään päivämäärän muistiin. Tarkemmat tiedot saatte kevään uutis
kirjeessä ja tiedotamme myös kotisivuilla lähempänä ajankohtaa.

Liiton toimiston on joululomalla
Toimisto on kiinni 23.12.2021–2.1.2022. Avaamme maanantaina 3.1.2022.

~4~

Seminaarit ja ryhmät kevätkaudella 2022
Yhdistyksillä on mahdollisuus järjestää ryhmätoimintaa ja seminaareja yhteistyössä liiton
ja STEP-opintokeskuksen kanssa. Pyydämme ilmoittamaan suunnitelmista liiton toimistoon
mahdollisimman pian voidaksemme varata opintokeskuksen liitolle osoittamasta kiintiöstä
tunteja suunnitelmienne toteuttamiseksi.

Kynttilät
Pieni joulukynttilä pöydälläin
mulle, liekein loistavin lausui näin:
– Katso, pieni, vähäinen, olen vain,
silti suuri tehtävä osanain.
Juhlamieltä, lämpöä säteilen.
Tuonpa joulun kotihin jokaisen.
Lapsi, lailla kynttilän, sinäkin
valon, lämmön luoda voit koteihin.
Elämässä paljon on pimeää;
kaikkialla kaivataan kynttilää.
-Ester Ahokainen

Siunattua joulua ja uutta vuotta 2022!
Sinikka Vilén
puheenjohtaja

Irja Eskelinen
pääsihteeri
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Nina Hurtamo
toimistosihteeri

