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Arvoisa kirkkoherra
Tämä kirjeemme on lähtenyt liikkeelle Suomen Valkonauhaliiton järjestökodista Liisankadulta 
Kruunuhaasta. Tänä vuonna muistamme erityisellä kiitollisuudella sitä sukupolvea, joka osti 
vuonna 1921 rohkeasti lainavaroin liitollemme oman huoneiston Liisankatu 27:ssä sijainnees
ta kristillisten järjestöjen talosta, ns. Kirkonmiesten Rosenista. Hankkeen taustalla oli useita 
kristillisiä järjestöjä, joiden vastuuhenkilöt päättivät ostaa talon kirkollisten järjestöjen toi
mintamahdollisuuksien vahvistamiseksi. Asiassa olivat keskeisessä roolissa piispa Aimo T. Ni-
kolaisen isä Tauno Israel Nikolainen ja pastori Lauri Rikala. Nikolainen toimi silloisen Nuorten 
Kristillisen Liiton [myöhempi Nuorten Keskus] taloudenhoitajana ja Rikala pääsihteerinä. 

Rakennus, johon liittyy tärkeitä kokemuksia ja voimakkaita tunteita saa mielissämme tärkeän 
paikan. Näin on järjestökodin kohdalla ja näin on yksityisen henkilönkin kodin laita. Kokous
huoneemme seinällä on Kalervo Kallion reliefi Kristus ja liljankukka. Valkonauhan tilojen 
esinemaailma muistuttaa toimintamme perustasta: Kristuksesta. 

Kulunut vuosi on korostanut kodin merkitystä, kun koronaaika piti meidät kodeissamme, jopa 
eristämiseen asti. Lähdemme kohti uutta toiveikkain mielin ja siihen liittyy vahvasti yhteen 
kokoontuminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen

TARJOAMME YHTEISTYÖTÄ KANSSANNE

Yhteisöllisyyden vahvistamiseksi yhteiskunnassamme olemme suunnitelleet seminaariteemo
ja liittyen yhteisöllisyyden kehittämiseen.

”Löydä paikkasi elämässä ja yhteisössä” seminaariohjelman sisältöä on kanssamme kehittänyt 
kouluttaja (el.) KM Tytti Pietilä. 

Sen lisäksi Agricolaopintokeskuksen kautta olemme jo toteuttaneet tähän aihepiiriin liittyvän 
seminaarin nimellä ”Vieraanvaraiset yhteisöt – Sinustako yhteisönrakentaja?”, jossa koulutta
jana toimii opintotoiminnan koordinaattori, sosionomi (AMK) Pirjo von Essen.

Kiitämme seurakuntia tähänastisesta yhteistyöstä ja tiedustelemme mahdollisuuksia järjestää 
yhteistyössä seurakuntanne ja Agricolaopintokeskuksen kanssa seminaaripäivä paikkakunnal
lanne esimerkiksi edellä esitellyistä teemoista. Tässä ja muissakin asioissa pyydämme ole
maan yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. 

VALKONAUHAN RUKOUSPÄIVÄ SUNNUNTAINA 26.9.2021

Paikallisyhdistystemme edustajat ovat paikkakuntakohtaisesti yhteydessä tiedustellen teiltä 
mahdollisuutta messukumppanuuteen pyhäpäivänä. 

VALTAKUNNALLINEN SELVIN PÄIN KESÄÄN -KAMPANJA 2021

Suomen Valkonauhaliitto lähettää tälläkin kertaa kampanjamateriaalin seurakuntiin. Pyy
dämme, että välittäisitte sen seurakuntanne rippikouluista vastaaville työntekijöille. Toivom
me, että sille olisi käyttöä käsiteltäessä SUURI IHME 2017 rippikoulusuunnitelmassa olevia 
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elämänarvoihin ja valintoihin liittyviä aiheita. Valtakunnallista Selvin päin kesään kampanjaa 
koordinoi Raittiuden Ystävät ry. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Marko Kailasmaa on laatinut 
liitteenä olevan tiedotteen.

TAPAAMISIIN OULUN KIRKKOPÄIVILLÄ KEVÄÄLLÄ 2022

Suomen Valkonauhaliitto on osallistumassa Valtakunnallisille Kirkkopäiville, jotka livetapah
tumana siirrettiin keväälle 2022. Osallistumismuodot selkiintyvät, kun Kirkkopäivien ohjelma
suunnittelu etenee. Tulemme esittelemään toimintaamme ja järjestämme vuorovaikutteista 
ohjelmaa tarjolla olevien mahdollisuuksien mukaan.

VALKONAUHATYÖ RUKOUKSEN JA TUEN KOHTEENA

Pyydämme, että muistaisitte meitä seurakunnassanne jumalanpalveluksen esirukouksessa. 
Kiitämme kaikkia, jotka ovat osoittaneet kolehtivaroja työllemme. Tilitietomme mahdollisen 
kolehdin tilittämistä varten ovat: 
Danske Bank FI98 8000 1100 0623 23, SWIFTBIC: DABAFIHH. 

Valkonauhatyötä esiteltäessä voitte hyödyntää seuraavaa tekstiä:
Suomen Valkonauhaliitto perustettiin vuonna 1905 auttamaan aikansa yhteiskunnan turvatto
mimpia. Järjestö tekee edelleen monipuolisesti työtä päihde, ja mielenterveysongelmista ja 
ihmissuhdevaikeuksista kärsivien parissa, ylläpitää opiskelijakotia, tukee päihdeäitejä AURO
RA toiminnalla Essoten alueella sekä julkaisee Valkonauhalehteä. Liittoon kuuluu kahdeksan 
paikallisyhdistystä. Järjestön tunnuslause on Jeesuksen Kultainen sääntö: ”Kaikki, mitä te 
tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.” (Matt. 7:12)

 Helsingissä Liisankadulla huhtikuussa 2021

 
 

 

 Sinikka Vilén  Irja Eskelinen
 
 puheenjohtaja  pääsihteeri, pastori
 erityisdiakoni, eläk.   irja.eskelinen@suomenvalkonauhaliitto.fi
    09 1351 268, 044 5874 452
   www.suomenvalkonauhaliitto.fi

Usko on lintu, joka laulaa jo pimeässä. Elämän keskellä, sen pelossa ja pettymyksissä 
me saamme kuulla linnun laulavan. Se laulaa Jumalasta, joka rakastaa elämää,  
rakastaa sitä elämää, joka usein on rikki, toivotonta, lopen uupunutta ja murtunutta. 
(Kai Henttonen teoksessa Sovinnon postilla, 1994)


