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ja varmistamaan näin, että vuonna 1921 valkonauhasisarten 
suurin ponnistuksin ostama huoneisto Liisankadun varrella 
pysyy hyvässä kunnossa. 

Uusiakin toiminnan avauksia tehtiin. Tällä kertaa kohderyh-
mänä olivat pikkulapsiperheet. Syyskaudella aloitettiin Minä 
Isänä – Minä äitinä –vertaistukiryhmä, josta saatu palaute 
innostaa jatkamaan ja syventämään toimintaa. Perheessä 
opitaan elämän pelisäännöt ja sen tähden perheen hyvinvointi 
on koko yhteisön perusta. Samaan teemaan liittyi myös liiton 
musiikkitoimintaan ja perhetyöhön liittyvä musiikinopettaja, 
musiikkiterapeutti Taru Koiviston koordinoima ”Ystävyyden 
käpy” -toiminta 0-6 -vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. 
Se sisältää lauluvihkon ja CD-levyn, joita pääsemme laajem-
min käyttämään vuoden 2013 puolella. 

Kulunut vuosi toi muutoksia liiton puheenjohtajistoon kun 
oululaisen Irmeli Kaipaisen kohdalla täyttyi viisi toimikautta 
hallituksen jäsenyydessä. Kokoontuessamme joulun alla liiton 
perinteisille joulukahveille saatoimme aistia monenvälistä 
haikeutta kiittäessämme Irmeliä puheenjohtajakaudestaan 
samalla kun jäsenistö toivotti tervetulleeksi tehtävään toi-
sen allekirjoittajista, Anna-Mari Laineen Hämeenlinnasta. 
Iloitsimme myös siitä, että Tasavallan presidentti Sauli Nii-
nistö myönsi Irmeli Kaipaiselle itsenäisyyspäivänä Suomen 
Valkoisen Ruusun ritarikunnan ansioristin merkkinä moni-
puolisesta toiminnasta suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.   

 
Anna-Mari Laine
Irja Eskelinen
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PUHEENJOHTAJAN JA PÄÄSIHTEERIN TERVEHDYS  

Vuoden teema 2012: Yksinäisten ja unohdettujen tukena

Kertomusvuonnakin on liiton toiminnan keskeinen tavoite 
ollut kohdistaa resurssit sinne, missä niitä erityisesti tarvi-
taan. Tämä toiminnan perustana varmistaa vastuullisen ja 
eettisesti kestävän valkonauhatyön jatkumisen elinvoimai-
sena. Ihmiset ja asiat, joiden puolesta haluamme toimia on 
pidettävä mukana toimintaa kehitettäessä. Nähdäksemme 
tässä olemme onnistuneet. Numeeriset toimintatulokset 
todistavat, että yhteinen tehtävämme olla yksinäisten ja 
unohdettujen tukena on toteutunut. Tilastot Valkonauhan 
Kotipesän yksilötapaamisista ja ryhmätoiminnasta kertovat, 
että yksilöajoilla oli 159 asiakasta enemmän kuin vuonna 
2011. Ryhmätoiminta mahdollistaa monen auttamisen yht-
aikaisesti ja tarjoaa yksinäisyydestä ja erillisyyden tunteesta 
kärsivälle vertaistukea sekä ystävyyden ja arjen jakamisen 
kokemuksia. Liiton toimesta järjestettiin kaikkiaan 26 ryh-
mää ja niihin osallistui yli 500 henkilöä. Lisäksi olivat vielä 
paikallisyhdistyksissä järjestetty ryhmätoiminta kuten esi-
merkiksi Tampereen Valkonauhan ihmisläheiset työmuodot.

Tampereen Valkonauhassa vietettiin 21.9. yhdistyksen 
110-vuotisjuhlaa yhdessä 40 vuotta toimineen Naisten 
Suojakoti ry:n kanssa. Juhlassa tuli todeksi tamperelaisen 
valkonauhatyön pitkälle ulottuvat juuret sekä tamperelaisten 
naisjärjestöjen yhteistyö kun pysähdyttiin 150 vuotta jatku-
neen auttamistyön lähteille. Nämä tamperelaiset Suojakodin 
ja Valkonauhan ahkerat ja taitavat naiset järjestivät upean 
juhlaseminaarin, jossa eturivin asiantuntijat paneutuivat 
ajankohtaiseen teemaan lähisuhdeväkivallasta. Kuulijoi-
ta oli  täysi salillinen, 130 henkeä. Seminaarin jälkeen oli 
Tampereen apulaispormestari Irja Tulosen emännöimä 
juhlavastaanotto. Jälleen havaitsimme, että valkonauhatyön 
perusta lepää siinä, että jäsenistö tuntee kohderyhmän elä-
mäntodellisuuden. Haasteita on otettu vastaan ja samalla on 
onnistuttu luomaan foorumeita avoimelle vuorovaikutukselle 
ympäröivään yhteiskuntaan.   

Liiton taloudessa oli valmistauduttu jo monen vuoden ajan 
liiton keskustoimiston tilojen perusparannukseen. Heinä-
kuussa päästiin toteuttamaan suunnitelmat ja elokuussa 
työntekijät ja asiakkaat saattoivat aloittaa työkauden entistä 
käytännöllisemmissä tiloissa kun lattiapintoja oli uusittu ja 
keittiötiloja uudistettu. Saatoimme olla kiitollisia, että pys-
tyimme toteuttamaan korjauksen talouden tiukassa puitteessa 

Toimintaympäristössä tapahtunutta 

Kuluneen vuoden aikana myös Suomen Valkonauhaliitto oli 
mukana järjestökentän yhteisessä hankkeessa, jolla pyrittiin 
vaikuttamaan alkoholimainontaa koskevaan lainsäädäntöön. 
Järjestöt vaativat, että alkoholimainontaa koskeva lakiesi-
tys annettaisiin eduskunnalle pikaisesti. Järjestöt tuottivat 
myös yhteiset tavoitteet alkoholilain kokonaisuudistukselle. 
Sosiaali- ja terveysministeriölle toimitetun tavoitepaperin 
allekirjoitti yhteensä 21 kansalaisjärjestöä. Järjestöt pitävät 
tärkeänä, että kokonaisuudistuksella vahvistetaan toimia, 
jotka tähtäävät alkoholin kokonaiskulutuksen vähentämiseen 
sekä lasten ja nuorten suojelemiseen alkoholihaitoilta. Tavoit-
teissaan järjestöt laskisivat ruokakaupassa myytävien alko-
holijuomien alkoholipitoisuuden enimmäisrajaa nykyisestä 
4,7 prosentista 3,5 prosenttiin. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos on arvioinut, että toimenpiteen seurauksena alkoho-
lin kulutus Suomessa laskisi noin 9 prosenttia ja alkoholin 
aiheuttamat kuolemat vähentyisivät noin 350:lla vuodessa.

Järjestöt myös antaisivat kunnille mahdollisuuden rajoit-
taa alkoholin nauttimista yleisillä paikoilla, kuten monissa 
maissa on tapana. Kunnat voisivat rajata alkoholijuomien 
nauttimista esimerkiksi leikkipuistoissa ja muissa lasten 
ja nuorten kokoontumispaikoissa. Järjestöt lyhentäisivät 
ravintoloiden jatkoaikoja tunnilla ja tiukentaisivat jatkoai-
kaluvan myöntämistä. Norjalaisen tutkimuksen perusteella 



tunnin lyhennys anniskeluaikoihin vähentäisi 17 prosentilla 
pahoinpitelyitä kaupunkien keskusta-alueilla. Järjestöt myös 
kieltäisivät alkoholin myymisen sunnuntaina ennen puol-
tapäivää. Ne muistuttavat, että kauppojen aukioloaikojen 
pidentymisen myötä myös alkoholin vähittäismyyntiajat ovat 
huomaamatta väljentyneet. Muina toimenpiteinä järjestöt 
peräsivät alkoholiverotuottojen ohjaamista päihdehaittojen 
ehkäisyyn ja hoitoon, ikärajakontrollin tiukentamista sekä 
mm. alkoholijuomien sijoittamista ruokakaupassa rajatulle 
alueelle peliautomaattien tapaan.

Suomen Valkonauhaliiton toiminta-ajatus

Suomen Valkonauhaliitto on vuonna 1905 perustettu valta-
kunnallinen, kristilliseen arvopohjaan perustava ehkäisevän 
päihdetyön järjestö. Järjestön työ tukee yksilöitä ja perheitä 
terveeseen ja tasapainoiseen elämään sekä vahvistaa yhteis-
kunnan tasolla kansalaisia toimimaan päihteettömyyden 
puolesta.

Suomen Valkonauhaliitto palvelee tukea tarvitsevia kansalai-
sia ja kehittää sekä ylläpitää laaja-alaista, matalan kynnyksen 
järjestölähtöistä ehkäisevän päihdetyön toimintaa. Liitto 
tekee yhteistyötä muiden samaan päämäärään pyrkivien 
tahojen kanssa. 

Valkonauhatyö on kansainvälistä.  Kansallisena järjestönä, 
mutta osana maailmanlaajuista valkonauhaliikettä, olemme 
aktiivisena toimijana kehittäen uusia maailmanlaajuisesti 
toimivia Valkonauhan työmuotoja.

Liiton jäseninä ovat paikalliset valkonauhayhdistykset ja 
henkilöjäsenet sekä kannattavat jäsenet. 

Toiminnan arvot

Kristillisestä arvopohjasta nousevat arvot 
Suomen Valkonauhaliiton toimintaa ohjaa Jeesuksen Kultai-
nen Sääntö:  Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, 
tehkää te heille”. (Matt. 7:12). Valkonauhatyössä vahvistetaan 
uskoa, toivoa ja lähimmäisen huomioon ottamista. 
Eettiset arvot 
Suomen Valkonauhaliitto toimii avoimesti ja luotettavasti, 
hakee yhteistyön mahdollisuuksia ja on avoin vuorovaiku-
tukselle.
Esteettiset arvot 
Toiminnalla luodaan matalan kynnyksen paikkoja, joissa 
yksilöt voivat kokea esteettisten arvojen mukaisia elämyksiä 
esimerkiksi taide-elämysten avulla.
Sosiaaliset arvot
Luodaan mahdollisuuksia kokea yhteyttä toisiin. Suomen 
Valkonauhaliitto ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja yhteis-
kunnallista epätasa-arvoa. Vahvistetaan sosiaalisia arvoja 
kuten ystävyys ja turvallisuus.

Valkonauhaliikkeen tunnuslauseena on ollut 1890-luvulta 
”Jumalalle, kodille ja isänmaalle”. Kansainvälisen järjestön 
tunnuksena on ”Jumalalle, kodille ja ihmiskunnalle”. Jäse-
nistön tunnusmerkki on valkoinen nauharuusuke. Suomen 
Valkonauhaliitto on koko toimintansa ajan toteuttanut laaja-
alaista valkonauhatyön tulkintaa. Suomessa liike on alusta 
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asti ollut sekä raittiusliike, kirkollinen liike että ekumeenisia 
korostuksia sisältävä kansainvälisesti suuntautunut liike. 

Liiton toiminta perustuu eri puolilla maata toimivien pai-
kallisyhdistysten vapaaehtoistyöntekijöiden työhön sekä 
liiton koordinoimaan järjestölähtöiseen auttamistyöhön. 
Liitto kuuluu Valkonauhan maailmanliittoon (WWCTU, 
World´s Woman´s Christian Temperance Union), jossa on 
jäseniä noin 40 maassa. 

Sidosryhmät

Suomen Valkonauhaliitto on jäsenenä seuraavissa järjestöis-
sä: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Kirkkopalvelut ry, 
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry, Suomen UN Women- Fin-
lands UN Women ry, Kuopion Seudun päihdepalvelusäätiö 
ja Valkonauhan maailmanliitto.  
                                           

JÄSENKOULUTUS JA YHTEISHENGEN 
VAHVISTAMINEN  

14.4. lauantaina jäsenistö kokoontui kevätkokoukseen Tur-
kuun, jossa kokousta emännöi vuonna 1896 perustettu Turun 
Valkonauha ry. Päivän teemana oli tutustua Turun seudun 
Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toimintaan. Koulutuspäivään 
osallistui edustajia kaikista paikallisyhdistyksistä ja päivään 
sisältyi myös tutustuminen kiertoajelulla Turun keskeisiin 
nähtävyyksiin. Osanottajia oli 34.

20.10. Syyspäivä Mäntyharjun Lankaniemessä kokosi 31 
osanottajaa. Tutustuimme myös Mikkelin Valkonauhan toi-
mintaan Kotikulmassa, Mikkelin nähtävyyksiin kiertoajelulla 
ja olimme messukumppaneina Mäntyharjun seurakunnan 
jumalanpalveluksessa. Syyspäivän teemana oli levon ja hil-
jentymisen merkitys hyvinvoinnin perustana. 

 

15.12. Valkonauhan joulukahvitilaisuus Helsingissä kokosi 
yhteen noin 60 jäsentä, työn ystävää ja työntekijää. Musiikkia 
esittivät musiikinopettaja Taru Koivisto, musiikinopiskelija 
Linda Panula, viulisti Inka Heilimo ja oopperalaulaja Vik-
ke Häkkinen. Joulusaarnan piti Pirkko Laakso Helsingin 
Valkonauhasta.
 

Syyskokousväki Mikkelin Kenkäverossa

Joulukahvitilaisuus 15.12.
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SEMINAARIT JA VALKONAUHAN KOTIPESÄN RYHMÄTOIMINTA

Opintotilaisuudet aiheittain 1.1.-31.12.2012 yhteistyössä Agricola-opintokeskuksen kanssa 
 

Aihe Lukumäärä Miehiä
yhteensä

Naisia
yhteensä

Osallistujia  
yhteensä 

Tunteja 
yhteensä

Sosiaaliala 25 29 219 248 460
Opetus- ja kasvatustyö ja psykologia 4 3 31 34 58
Käsi- ja taideteollisuus ja käden taidot 2 1 14 15 42
Yhteensä 31 33 264 297 560
 

Opintotilaisuuden nimi  Aika Kunta Tila Ohjaaja  Opetus-
tunnit

ELÄMÄNKERTAKIRJOITTAJIEN RYHMÄ  19.1.–12.4. Helsinki Bulevardi 15 Saara Vaherjoki-
Honkala 

20

"MINÄ" TUTUMMAKSI JA ONGELMAT 
LOITOMMAKSI RYHMÄ  

23.1.- 21.5. Helsinki Elimäenkatu Kimmo Tapiala  20

ITSETUNNON VAHVISTAMISEN RYHMÄ  25.1.- 28.3. Helsinki Liisankatu 27 Tuula Pakkanen 26

ERORYHMÄ  27.1.- 30.3. Helsinki Liisankatu 27 Marja-Liisa 
Holopainen 

16

DEPRESSIOKOULU  31.1.- 3.4. Helsinki Liisankatu 27 Sirpa Knuutila  20

KOULUKIUSATTUJEN RYHMÄ  2.2.- 26.4 Helsinki Liisankatu 27 Taru Koivisto  20

MUUTOKSEN TUULET RYHMÄ 2.2–26.4. Helsinki Liisankatu 27 Taru Koivisto  20

VERTAISTUKIRYHMÄ 
PÄIHDEONGELMAISTEN LÄHEISILLE  

6.2.–14.5. Helsinki Liisankatu 27 Misan Zilliacus  20

TÄMÄ PÄIVÄ RAITTIINA  - 
AMMATILLISESTI OHJATTU 
VERTAISTUKIRYHMÄ NAISILLE 

8.2. - 5.4. Helsinki Bulevardi 15  Misan Zilliacus  20

YKSINÄISELLÄKIN ON YSTÄVÄ -
SEMINAARI TURUN VALKONAUHASSA  

14.2. Turku Martin 
seurakunta  

Kirsti Paloheimo  4

KUVATAIDETERAPIA LAUANTAIT  17.3. - 31.3. Helsinki Liisankatu 27 Riitta Lindy  24

YKSINÄISELLÄKIN ON YSTÄVÄ –
SEMINAARI HELSINGIN VALKONAUHASSA  

19.4. Helsinki Bulevardi 15 Kirsti Paloheimo 4

Myyjäistunnelmissa vas. Leila Ahto ja Satu Koski. Vas. Irmeli Kaipainen ja Airi Putkonen.
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Lappeenrannan Valkonauha ry järjesti Etelä-Karjalan sosiaali- 
ja terveyspiirin tuella 8.9. seminaarin teemalla ”Henkinen 
voimaantuminen”. Kouluttajana seminaarissa oli psykotera-
peutti, tietokirjailija Anne Lindholm-Kärki.  Etelä-Karjalan 
sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi myönsi 1. 000 euron 
avustuksen, joka käytettiin seminaarin järjestämiskuluihin. 
Seminaarissa oli 29 osanottajaa. 

Tampereen Valkonauha ry järjesti 21.9. yhdessä Naisten Suo-
jakoti ry:n kanssa 150-vuotisjuhlaseminaarin Tampereella. 
Teemana oli ”Lääkkeitä lähisuhdeväkivaltaan” ja seminaari 
oli osa Tampereen Valkonauhan 110-vuotisjuhlaa ja Naisten 
Suojakodin 40-vuotisjuhlaa. Tilaisuuteen toi kaupungin ter-
vehdyksen apulaispormestari Irja Tulonen ja seurakunnan 
tervehdyksen tuomiorovasti Olli Hallikainen. Tuokiokuvia 
Tampereen Valkonauha ry:n ja Naisten Suojakoti ry:n taipa-
leelta esitti pääsihteeri Irja Eskelinen. Läheisväkivalta poliisin 
silmin oli ylikonstaapeli Anna-Kaisa Heinämäen teemana ja 
Sovittelun puheenvuoron esitti johtava sosiaalityöntekijä Taru 
Herranen Pirkanmaan Sovittelutoimistosta. Perheitä koske-
van puheenvuoron piti kansanedustaja, Naisten Suojakoti 
ry:n hallituksen varapuheenjohtaja Leena Rauhala. Lapsensa 
surmaamisen syyt oli LT, Lastenpsykiatrian erikoislääkäri 
Anne Kaupin alustuksen teemana ja Uusia avauksia lähisuh-
de- ja perheväkivallan ehkäisyyn esitti kehittämispäällikkö 
Minna Piispa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tilai-

suuden juonsi sosiaalineuvos Seppo Rantanen ja hän myös 
haastatteli Tampereen Valkonauhan nykyistä puheenjohtajaa 
Eeva Ahonen-Hakalaa. Ihastuttavasta musiikkiohjelmasta 
vastasi trubaduuri Sirkku Heinäluoto. Seminaariin osallistui 
130 osanottajaa.  

Tampereen Valkonauhan ja Naisten suojakodin seminaarin 
osallistujia 21.9.

 
KESKUSTELEVA KÄDENTAITORYHMÄ  21.4.- 26.5. Helsinki Liisankatu 27 Marjo-Riitta 

Rolland  
32

EHEYTTÄVÄN VALOKUVAUKSEN RYHMÄ  21.4.- 26.5. Helsinki Liisankatu 27 Pirjo Sipilä  32

VAPAUDU ELÄMÄÄN RYHMÄ 4.5. - 29.5. Helsinki Liisankatu 27 Hanna Alén ja 
Nina Kihlman   

19

YKSINÄISELLÄKIN ON YSTÄVÄ -
PIENRYHMÄ  

22.5.- 26.6. Helsinki Bulevardi 15 Kirsti Paloheimo  10
 

MISTÄ ON HYVÄT TYYPIT TEHTY- 
SEMINAARI?  

15.8.  Uurainen Seurakunta Seija Taivainen  5

ELÄMÄNKERTAKIRJOITTAJIEN RYHMÄ  30.8. - 10.12. Helsinki Bulevardi 15 Saara Vaherjoki-
Honkala  

27

VERTAISTUKIRYHMÄ 
PÄIHDEONGELMAISTEN LÄHEISILLE  

3.9. - 10.12. Helsinki Liisankatu 27 Misan Zilliacus  20

VOIMAA ARKEEN ITSETUNTEMUSTA 
LISÄÄMÄLLÄ - RYHMÄ  

10.9.- 17.12. Helsinki Elimäenkatu Arja Pihlaja  20

KUVATAIDETERAPIA-RYHMÄ  14.9. - 6.10. Helsinki Liisankatu 27 Riitta Lindy  28

EHEYTTÄVÄN VALOKUVAUKSEN RYHMÄ 14.9.- 6.10. Helsinki Liisankatu 27 Pirjo Sipilä  28

DEPRESSIOKOULU  18.9.- 20.11. Helsinki Liisankatu 27 Sirpa Knuutila  20

TÄMÄ PÄIVÄ RAITTIINA - 
AMMATILLISESTI OHJATTU 
VERTAISTUKIRYHMÄ NAISILLE 

19.09.-
12.12.2012  

Helsinki Bulevardi 15 Misan Zilliacus  14

MILTÄ TUNTUU TULLA TORJUTUKSI JA 
RYHMÄN ULKOPUOLELLE JÄTETYKSI? -
RYHMÄ 

20.09. - 29.11. Helsinki Liisankatu 27 Taru Koivisto  20

MUUTTUVAT LAULUT -RYHMÄ 20.09. - 29.11. Helsinki Liisankatu 27 Taru Koivisto  20

ERORYHMÄ  21.09. - 16.11. Helsinki Liisankatu 27 Marja-Liisa 
Holopainen  

16

IRTI YKSINÄISYYDEN KEHÄSTÄ -
SEMINAARI  

13.10. Hämeenlinna Pääkirjasto Kirsti Paloheimo  4

YKSIN OOT SINÄ IHMINEN SEMINAARI  27.10. Tampere Valkonauha Kirsti Paloheimo  5

VALKONAUHAN JOULUASKARTELUPÄIVÄ  24.11. Helsinki Liisankatu 27 Marjo-Riitta 
Rolland  

10
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VALKONAUHAN JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMIS-
TYÖ VALKONAUHAN KOTIPESÄSSÄ 

Valkonauhan Kotipesän työntekijöiden työntekijäpäivässä 
9.6. paneuduttiin lähisuhdeväkivallan ja seksuaalirikoksen 
uhriksi joutumisen vaikutuksiin ja uhrien kohtaamiseen. 
Kouluttajana toimi varatuomari Riitta Silver Raiskauskriisi-
keskus Tukinaisesta. Koulutuksessa tutustuttiin myös §enja 
– Sensitiivisyys-koulutukseen, jossa annetaan ohjeistusta 
seksuaalista väkivaltaa kokeneiden auttamiseksi ja valmiuksia 
kohdata uhreja ja heidän läheisiään.

Järjestölähtöisen auttamistyön yksilötapaamiset ja ryhmät  

1.1.- 31.12.2012 välisenä aikana asiakkaita yksilöajoilla kävi 
642, joista naisia 530 ja miehiä 112. Yksilöajoilla asiakas-
käyntejä oli 1688.  Ryhmiin osallistui 544 henkilöä, joista 
naisia 494 ja miehiä 50.  Ryhmissä käyntikertoja oli 1344.  

Asiakkaat kärsivät erilaisista päihteisiin, ihmissuhteisiin, 
itsenäistymiseen ja mielenterveyden ongelmiin liittyvistä 
vaikeuksista. Asiakkaat hakeutuivat toimintaan omaehtoisesti, 
lähipiirinsä suosittamana tai saatuaan  Suomen Valkonau-
haliiton yhteystiedot jonkin toisen auttavan tahon kautta.  
Yksilöajoille oli  jatkuva asiakasjono.  Myös jonossa oleviin 
oltiin kuitenkin säännöllisesti yhteydessä ja pyrittiin etsimään 
tarvittaessa muu auttamispaikka, mikäli valkonauhatyön 
piiristä apua ei riittävässä ajassa voitu tarjota.

Toimintamme sisälsi sekä yksilöaikoja että vertaistukiryh-
miä.  Ryhmätoiminta oli monimuotoista. Ryhmät on esitelty 
sivuilla 4-5. Erityisen suosittuja olivat ryhmät, joiden sisältö 
liittyi masennuksesta, uupumuksesta ja vaikeista elämänko-
kemuksista toipumiseen. 

Teimme asiakastyötä omien, Liisankadulla sijaitsevien toi-
mitilojen lisäksi Mariankadulla Helsingin Raittiusseuran 
tiloissa sekä kolmessa muussa paikassa Helsingin keskustas-
sa. Ajanvaraukset hoidettiin keskitetysti liiton toimistossa. 
Keskusteluapua ja ryhmätoimintaa hoitivat palkkiotoimiset 
työntekijät, jotka olivat koulutukseltaan eri teitä mielen-
terveys- ja päihdetyöhön pätevöityneitä.  Työntekijöillä oli 
ryhmämuotoinen työnohjaus. 

Yksilökeskustelut olivat ilmaisia, mutta ryhmistä perimme 
tarvikemaksun. Tarvikemaksusta oli kuitenkin mahdollisuus 
saada vapautus, mikäli asiakkaan taloudellinen tilanne oli 
heikko.

Toimintaa rahoittivat muun muassa Helsingin kaupunki, 
Raha-automaattiyhdistys ja yksityiset säätiöt. Lisäksi toimin-
taan saatiin muutamien seurakuntien kolehtituloja. 

Palkkiotoimisina yksilötyöntekijöinä ja ryhmänohjaajina 
olivat: hahmoterapeuttiopiskelija Hanna Alén, hahmotaide-
terapeutti Riitta Backman, TM, psykoterapeutti Marja-Liisa 
Holopainen, hahmoterapeuttiopiskelija Nina Kihlman, psy-
kologi ja psykoterapeutti Heli Koivulehto, teologian mais-
teri ja psykoterapeutti Sirpa Knuutila, musiikin maisteri ja 
musiikkiterapeutti Taru Koivisto, psykologi Kaj Lindfors, 
hahmotaideterapeutti Riitta Lindy,  kasvatustieteiden mais-
teri,  psykoterapeutti Tuula Pakkanen,  psykologi, ESH, 
psykoterapeutti Kirsti Paloheimo, psykologi, psykoterapeutti 
Kristiina Peltonen, psykoterapeutti Arja Pihlaja, valtiotieteen 
maisteri, sosiaalityöntekijä Marjo Ritmala, sosiaalipsykologi 
ja psykoterapeutti Kristiina Rautakoura, artesaani, sosionomi-
opiskelija Marjo-Riitta Rolland,  lähihoitaja, valokuvaaja 
Pirjo Sipilä, työnohjaaja, psykoterapeutti Kimmo Tapiala 
ja psykologi, psykoterapeutti Aini Tynnilä. Työnohjaajana 
toimi kouluttajapsykoterapeutti Aapo Pääkkö.

Tilastollinen vertailu vuoteen 2011: v. 2012 yksilöajoilla oli 
159 asiakasta enemmän ja ryhmissä 52 osallistujaa vähem-
män kuin vuonna 2011.  Kokonaisuudessaan yksilötyössä 
ja ryhmissä yhteensä laskettuna oli kertomusvuonna 107 
henkilöä ja 493 käyntikertaa enemmän kuin vuonna 2011.  

Perhe tienhaarassa, perheen kriisiajan hoito -perhetyö

1.1.-31.12.2012 välisenä aikana toteutui 1583 kokotunnin 
mittaista perhetapaamista, (v. 2011 vastaava luku oli 1537), 
joissa kävi 459 perhettä (v.2011 vastaava luku oli 466). Lisäksi 
eroryhmässä oli 20 osanottajaa ja 90 minuutin käyntikertoja 
toteutui 117 (v. 2011 vastaavat luvut olivat 16 osanottajaa ja 
101 ryhmäkäyntiä).  Eroryhmä oli tarkoitettu eroa harkit-
seville tai äskettäin eronneille.   

Palkkiotoimisina perhetyöntekijöinä toimivat psykoterapeutti 
Marja-Liisa Holopainen, psykoterapeutti Anne Hynninen, 
psykoterapeutti Heli Koivulehto, psykoterapeutti Elina Mä-
enpää, psykoterapeutti Tuula Stenroth, psykoterapeutti Leena 
Tapanainen ja psykoterapeutti Anne-Elena Vatjus. Työnoh-
jaajana toimi psykoterapeutti Misan Zilliacus.

Perhetapaamiset järjestettiin liiton tiloissa Liisankatu 27:ssä 
Kruununhaassa ja ajanvaraukset hoidettiin keskitetysti liiton 
toimistossa. Asiakasmaksu oli  20 €/perhe/käynti, mutta mak-
susta sai vapautuksen perustelluilla syillä kuten työttömyys ja 
perheen heikko taloudellinen tilanne. Toimintaa rahoittivat 
Helsingin kaupunki, Raha-automaattiyhdistys ja yksityiset 
säätiöt. Lisäksi muutamat  luterilaiset seurakunnat lahjoittivat 
perhetyölle kolehtitulojaan.  Suomen Valkonauhaliitolla oli 
Uudenmaan lääninhallituksen  lupa toimia Avioliittolain § 
23:n mukaisena virallisena sovittelijana.

Perheet ohjautuivat Valkonauhaan omaehtoisesti sekä muun 
muassa kuntien ja seurakuntien perheneuvonnan ohjaami-
na eri puolilta pääkaupunkiseutua ja myös kehyskunnista. 
Perheiden tulosyyt olivat erilaiset parisuhteeseen ja perhe-
tilanteisiin liittyvät ongelmat ja niiden aiheuttama erouhka. 
Työntekijöiden vuosiraporteista ilmeni, että lukuisissa per-
heissä vanhempien voimavarat olivat huolestuttavan vähissä 
ahdistavan ja pitkään jatkuneen parisuhdeongelman vuoksi. 



”YSTÄVYYDEN KÄPY, ETKÖ YMMÄRRÄ” 
-MUSIIKKISATU
LAPSEN SOSIAALISTEN JA EMOTIONAALISTEN 
TAITOJEN KEHITTÄJÄNÄ

”Ystävyyden käpy” on musiikillinen pedagogis-terapeuttinen 
toimintamalli päiväkoti-ikäisille lapsille ja heidän perheilleen 
ja hoitajilleen. Toimintamallia olivat kehittämässä MuM, 
musiikkiterapeutti ja huilisti  Taru Koivisto ja musiikin 
varhaiskasvattaja, klarinetisti Heidi Tamper. Hankkeen to-
teuttamisen mahdollisti Suomen Valkonauhaliiton saama 
Stift elsen 7:nde Mars Fonden rahaston apuraha. Toiminta 
liittyy menetelmiin, joilla halutaan tavoittaa yksinäisyydestä 
ja kiusaamisesta kärsiviä lapsia ja nuoria. Syyskaudella 2012 
kehitetyssä toiminnassa Taru Koivisto ja Heidi Tamper 
järjestävät päiväkoti-ikäisille lapsille ryhmämuotoista toi-
mintaa yksinäisyys-ystävyys teemojen ympärille yhteistyössä 
päiväkotien ja valkonauhayhdistysten kanssa. 

Hankkeessa tuotettiin syyskaudella 2012 ”Ystävyyden käpy” 
-vihkonen, jossa kuvien ja niihin liittyvien laulujen avulla 
käydään läpi yksinäisyyden ja ystävyyden merkitystä lapsen 
elämässä. Lauluista tuotettiin CD-levy, jonka avulla hankkee-
seen liittyviä lauluja voidaan helposti käyttää myös sen jälkeen 
kun ohjaajien johtama ryhmä päättyy. Vihkosen kuvitti Terhi 
Koivisto ja taittoi Peter Bech. Materiaalin suunnittelussa oli 
asiantuntijana mukana myös psykologi, perheterapeutti Heli 
Koivulehto ja artesaani Marjo-Riitta Rolland.
”Etkö ymmärrä mitä sulle lausuin? Kerran vielä mä kuiskata 
sen voin: että sullekin uudet leikkini näytän. Siihen vielä mä 
lisäsin, että sinusta välitän.” (Petter Ohls.)
Materiaalin rinnalle suunniteltiin ”Etkö ymmärrä” - kon-
sertteja, joita järjestetään  päiväkodeissa, perhekerhoissa, 
asukaspuistoissa sekä Suomen Valkonauhaliiton paikallisyh-
distyksissä. Konserteissa tutustutaan musiikin satumaailmaan 
”Ystävyyden käpy” - materiaalipaketin pohjalta. Konsertin 
aikana työstetään ystävyyteen, yksinäisyyteen ja erilaisuuteen 
liittyviä näkökulmia. Lisäksi perustetaan työpajoja, joissa 
syvennetään ystävyys/yksinäisyys- teemaa käyttäen välineenä 
lasten luomia sävellyksiä, tansseja, musiikkimaalausta ja 
lasten taideteoksia.  Konserttien toteuttamiseen osallistui-
vat myös artesaani Marjo-Riitta Rolland (käsinuket ja muu 
rekvisiitta) sekä varhaisiän musiikkikasvatuksen opiskelijat 
Katri Humpila ja Saara Heimonen (Metropolia AMK).

7

Näissä tilanteissa oli havaittavissa, että perheen asioista 
puhuminen ja pienetkin myönteiset muutokset auttoivat 
vanhempia huolehtimaan paremmin myös lasten hyvin-
voinnista.  Työntekijöiden saaman palautteen perusteella 
ilmeni, että vanhempien jaksamista auttoi, että ongelmat 
eivät intervention jälkeen tuntuneet salaisuudelta, joita pitäisi 
peitellä. Erityisesti uusperheisiin latautuu suuria odotuksia 
ja vaikeuksien myöntäminen aiheuttaa kohtuuttoman suurta 
epäonnistumisen tunnetta. Perhetyössä työskenneltiin suo-
men kielen lisäksi englannin ja ruotsin kielellä. 

Osana perhetyötä järjestimme Perhemuskarit tammikuussa 
ja kesäkuussa ja niihin osallistui 49 lasta ja 35 aikuista (V. 
2011 Perhemuskariin osallistui 28 lasta ja 22 aikuista). Per-
hemuskareita ohjasi MuM, musiikkiterapeutti Taru Koivisto.

”PIENEN ASKELIN, KEVYESTI KOTIIN” 

”Pienen askelin, kevyesti kotiin ” toteutettiin 14.3.-28.5. 
Mikkelissä yhteistyössä Launialan ja Nuijan päiväkotien 
kanssa. Hankkeen keskeisin tavoite oli vanhemmuuden 
tukeminen työelämän ja arjen haasteissa.  Hanketta suun-
niteltaessa päällimmäisenä mielessä oli, että päivähoito on 
lähellä perhettä ja kasvatushenkilöstöllä on ainutkertainen 
mahdollisuus tunnistaa lapsen ja perheiden tuen tarpeita. 
Perheneuvoja Eija Himanen ja perhetyöntekijä Susanna 
Sillanpää tarjosivat vanhemmille tietoa lasten emotionaa-
lisista tarpeista ja tunnetaidoista. Lisäksi järjestettiin lasten 
ja vanhempien yhteisiä hoiva- ja leikkituokioita, toimintail-
tapäivä sekä seikkailurata päiväkodin iltapäiviin. Toimintaa 
tuki Tunkelon Säätiö. 

Toimintaan osallistuneiden päiväkotien työntekijät arvioivat 
palautekeskusteluissa, että järjestetyn toiminnan vaikutukset 
olivat selkeästi näkyvissä lasten hakutilanteissa; vanhemmat 
pysähtyivät kohtaamaan lapsen tietoisemmin ja kuuntelivat 
lapsen kuulumiset keskittyneemmin ja kiireettömästi. Ko-
kemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta lisäsi lasten hyvää 
oloa ja turvallisuuden tunnetta. 

Eija Himanen oli toteuttamassa 
”Pienen askelin”-toimintaa.

YSTÄYSTÄYSTÄYSTÄYSTÄVYVYVYVYVYYYYYYDEN KÄPY
DEN KÄPY
DEN KÄPY
DEN KÄPY
DEN KÄPY

    1. Keiju (3:09)

  2. Muurahainen (0:44)

3. Siili (0:58)

4. Karhu (0:53)

5. Pieni tytön tylleröinen (2:40)

 6. Kanoottilaulu (1:37)

  7. Piiri pieni pyörii (1:51)

    8. Etkö ymmärrä (2:18)

         Kaikki oikeudet pidätetään

Ystävyyden käpy

 &    Suomen Valkonauhaliitto 2013PC

Ystävyyden käpy
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SYLISTÄ ELÄMÄ ALKAA -RYHMÄTOIMINTA

Tunnustuspalkinto

Sylistä elämä alkaa -ryhmätoiminta sai Suomen NNKY-liitolta 
2.000 euron tunnustuspalkinnon. Toiminnalla nostetaan 
esille ja välitetään päihdeongelmaisille äideille viestiä siitä, 
että apua on tarjolla ja sitä kannattaa etsiä. Sylistä elämä 
alkaa -toiminnan tavoitteena on tukea raskaana olevia ja alle 
vuoden ikäisten vauvojen päihdeongelmaisia äitejä löytämään 
itsestään vanhemmuuden voimavaroja. Osatavoitteena on 
murtaa sukupolvia kestäviä negatiivisia ketjuja, löytää van-
hemmuuden toimintamalleja sekä kehittää äidin ja lapsen 
varhaista vuorovaikutusta. Ryhmätoimintaa järjestettiin 
Espoon Kivenlahdessa sijaitsevassa Ensikoti Helmiinassa ja 
sitä toteuttivat perheterapeutti, psykologi Heli Koivulehto ja 
artesaani Marjo-Riitta Rolland. 
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KERHOTOIMINTA RONALD MCDONALD TALOLLA

Ronald McDonald Lastentalosäätiön tarkoituksena on edistää 
lasten hyvinvointia ja se  on tarkoitettu pitkäaikaissairaille 
lapsille ja heidän perheilleen kodinomaiseksi majoitus-
vaihtoehdoksi pitkien sairaalahoitojen aikana. Helsingissä 
sijaitsevassa Talossa pitkäaikaissairaat lapset voivat samanai-
kaisesti, kun saavat hoitoa sairaalassa, asua ja yöpyä yhdessä 
vanhempiensa kanssa. Talo käsittää kolme erillistä taloa.

Askartelukerho kokoontui 20 kertaa ja osanottajina oli 54 
lasta ja 31 aikuista. Ohjaajana toimi käsityönopettaja, toimin-
nanohjaaja Anja Huhtasaari. Muskari kokoontui 11 kertaa 
ja osanottajina oli 26 lasta ja 22 aikuista. Lisäksi  oli joulu-
laulutilaisuus, johon osallistui 15 henkilöä, aikuisia ja lapsia. 
Ohjaajana toimi MuM, musiikkiterapeutti Taru Koivisto.

Kerhotoimintaan saatiin tukea mm. Päivikki ja Sakari Sohl-
bergin säätiöltä.
 
HOIDOLLINEN MUSIIKKITOIMINTA

MuM, musiikkiterapeutti Taru Koivisto järjesti musiikki-
terapeuttisia laulattamisohjelmia seuraavissa eri puolilla 
pääkaupunkiseutua sijaitsevissa hoitokodeissa ja vanhainko-
deissa: Päiväkumpu, Matinpuisto, Jänismäki, Kukkaskartano, 
Kustaankartano, Liesitori, Pakila, Saga ja Iltala. Yhteensä 
tapahtumia oli 61 kertaa ja keskimäärin 20-30 vanhusta 
kerrallaan osallistui näihin tilaisuuksiin. Lisäksi mukana oli 
henkilökuntaa.  Osassa paikoista yhteislauluhetket välitettiin 
päiväsalista keskusradion kautta myös huoneisiin. 

Ennen joulua Taru Koivisto vieraili kotihoidossa olevien 
vanhusten luona vieden heille musiikillisen joulutervehdyk-
sen. Toimintaan osallistuneet vanhukset ottivat itse yhteyttä 
Suomen Valkonauhaliittoon ja varasivat vierailuajan. 
Taru Koivisto ja sopraano, lähihoitaja Siru Kivi esittivät 
elokuussa hoitokoti Sagassa Prinsessa Ruusunen –konsertin. 

Espoon Rinnekodin yhteydessä toimii Peurakodin asumis-
yksikkö nuorille kehitysvammaisille. Taru Koivisto ohjasi 
Peurakodissa musiikkiterapeuttista ”Laulavat tiikerit” ryhmää 
33 kertaa. Osallistujia ryhmässä oli keskimäärin 7. 
Suomen Valkonauhaliiton omistama Heinrich Heberlein 
-viulu vuodelta 1912 on viulunsoitonopiskelija Inka Heili-
mon käytössä. Inka Heilimo esiintyi liiton joulukahveilla.

Anja Huhtasaari ohjaa 
Askaria.

Johanna Serlachius toimii 
Talon emäntänä.

Inka Heilimolla on käytössään 
Valkonauhan viulu.

Musiikkihetken jälkeisiä tunnelmia Kukkaskartanossa.
Kuva: Taru Koivisto.
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Onnellisuus -konsertti 10.11. liittyi Valtakunnallisen Ehkäi-
sevän päihdetyön Viikon teemaan. 
Konsertin koordinoi Taru Koivisto ja siinä esiintyivät Elias ja 
Matias Koivulehto, baritoni Vikke Häkkinen, sopraano Siru 
Kivi, laulaja-trubaduuri Sirkku Heinäluoto, Taru Koivisto ja 
pianisti Julia Tamminen.  Osanottajia oli noin 40. 

IKÄIHMISILLE SUUNNATTU YSTÄVÄ- JA VIRKIS-
TYSTOIMINTA

Airi Putkonen Helsingin Valkonauhasta vieraili Matinpuiston 
palvelutalossa Vantaalla vanhusten ulkoiluttaja-ystävänä. 
Anneli Klemetti ja Marita Saarela Helsingin Valkonauhasta 
toimivat ikäihmisten keskustelukerhon ohjaajina Kinaporin 
palvelukeskuksessa Helsingissä. Lappeenrannan Valkonauhan 
jäsenet vierailivat säännöllisesti Lauritsalan Selmankodissa 
ja Onnelantien palvelutalossa ja järjestivät niissä ohjelmaa. 
Hämeenlinnan Valkonauhan jäsenet vierailivat vanhusten 
palvelutaloissa.
 
OPISKELIJAKOTI Helsingissä 

Opiskelijakoti toimi liiton omistamassa huoneistossa osoit-
teessa Snellmaninkatu 27 D 18.  Opiskelijakodissa asui viisi 
opiskelijaa kerrallaan. Hallituksen päätöksen mukaisesti 
kodissa voi asua enintään kolme vuotta. Tällä rajauksella 

halutaan olla tukemassa opintojaan aloittelevia ensimmäisen 
opiskelija-asunnon saamisessa sekä opiskeluajan verkostojen 
luomisessa. Opiskelijakodin asukas, Sibelius-lukiossa opis-
keleva Linda Panula, esiintyi liiton joulukahveilla.

LIISANKOTI 

Suur-Helsingin Valkonauha ry:n ylläpitämä huoltokoti, 
Liisankoti, tarjoaa päihdehuollon asumispalvelua naisille, 
joiden mahdollisuudet selviytyä itsenäisesti ovat heikentyneet. 
Liisankodissa  asukkaita tuetaan fyysiseen psyykkiseen, sosi-
aaliseen ja hengelliseen hyvinvointiin yksilöllisesti huomioon 
ottaen kunkin naisen elämäntilanne, elämäntarina ja toi-
mintakyky. Koti tarjoaa naisille turvallisen ja kodinomaisen 
asumisympäristön, jossa on mahdollista lisätä elämänhal-
lintaa ja itsetuntemusta, jotta suhde itseen muuttuisi entistä 
myönteisemmäksi ja päihdeongelma lievenisi.  Tavoitteena 
voi olla joko itsenäiseen asumiseen siirtyminen tai päihteetön 
pitkäaikainen asuminen Liisankodin yhteisössä, yksilöllisistä 
edellytyksistä ja toiveista riippuen.

Liisankodin toiminnassa keskitytään erityisesti naisten 
päihdeongelmissa esiintyviin psykologisiin, kulttuurisiin 
ja lähisuhteiden merkitystä korostaviin näkökulmiin. Koska 
suurin osa naisista on ikääntyviä, ikäerityinen päihdetyö on 
naisnäkökulman rinnalla toinen Liisankodin henkilöstön 
erityisosaamisalue.
Yhteisöllisyys ja kodinomaisuus ovat Liisankodin kuntout-
tavan toiminnan perusta. Pitkäaikaisten työntekijöiden 

Linda Panula on yksi opiskelijakodin asukkaista.
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jääminen eläkkeelle vuonna 2011 ja asukkaiden osittainen 
vaihtuminen parin viime vuoden aikana on tuonut lisähaas-
teita yhteisöllisyyden ylläpitämiseen kodissa. Keskinäinen 
tutustuminen ja uuden kokoonpanon yhteisen toimintakult-
tuurin luominen on ollut vuoden suuri haaste. 

Asukkaiden toiveiden mukaisesti on suunnattu entistä enem-
män myös Liisankodin ulkopuolelle ryhmissä tai yksittäin 
naisten kanssa. Ulospäin suuntautuva toiminta tuo vaihtelua 
yhteisön arkeen, mielekkyyttä elämään, ehkäisee yksinäisty-
mistä ja lisää tunnetta kuulua täysipainoisesti yhteiskuntaan. 
Päihde- ja mielenterveystyön toimintaympäristön muutos 
toi mukanaan tarpeen tarkastella Liisankodin toiminnan 
prosesseja ja toimitilojen ajanmukaistamista uusien vaati-
musten mukaisiksi.

Liisankodin henkilökunta

Kodin johtajana toimi Maria Mellberg, lähihoitajina Maija 
Sloan, Pirita Muona ja Eija Tiitinen, emäntänä Anne Koski 
ja laitoshuoltajana Terttu Halttunen 31.10. 2012 asti. Sijaisina 
toimivat Heidi Metsälä, Hanna Toiviainen-Conteh, Anita 
Hartikainen, Pirjoliisa Merinen ja Riitta Savolainen. Päih-
detyön ammattitutkintoa opiskeleva Janne Välimäki on ollut 
toukokuusta 2012 alkaen vakuutusyhtiö Ilmarisen kautta 
Liisankodissa työhön valmennuksessa ohjaajan työtehtävissä. 
Työhön valmennus jatkuu syyskuuhun 2013 saakka.

Liisankodin henkilökunnan koulutus ja työnohjaus 

Liisankodissa on hankittu kertomusvuonna koulutusta 
asukkaiden tarpeiden, työntekijöiden ammatillisen kasvu- 
ja kehittymistarpeiden sekä yksityisten sosiaalipalvelujen 
toimintaympäristön muutoksiin liittyvien tarpeiden mu-
kaisesti.  Tavoitteena on ollut kodin tarpeisiin räätälöidyn 
yhteisosaamisen parantaminen ja uusiin kehittämishaastei-
siin vastaaminen. Ryhmätyönohjaus on järjestetty kerran 
kuukaudessa. Työnohjaajana toimi Marja-Liisa Holopainen. 
Yksilötyönohjaus järjestettiin tarvittaessa. Työntekijäkoko-
uksia pidettiin viikoittain ja työntekijöillä oli mahdollisuus 
keskusteluun esimiehen kanssa aina tarvittaessa.

Liisankodin asiakkaat

Liisankodissa on kymmenen asumispaikkaa. Kuusi asukasta 
jakaa kahdenhengen huoneen ja neljällä on oma huone. 

Liisankodin naisilla on kaikilla päihdetausta. Kaikki ovat 
eläkkeellä, eivätkä enää palaa työelämään. Suurimpia haasteita 
arkeen aiheuttavat muistiongelmat. Liisankodin toimitila ei 
sovellu liikuntarajoitteisille. Asiakkaat tulivat Liisankotiin 
Helsingin kaupungin sosiaaliviraston asumisen tuen kautta. 
Helsingin kaupungin käyttämiä hoitovuorokausia Liisan-
kodissa oli kertomusvuonna 3545 (3579 vrk vuonna 2011). 

Lahjoitukset

Liisankodin toimintaan saatiin seuraavat lahjoitukset: Val-
konauhasäätiö 1500 €,  Sipilä-säätiö 380 €, Pakilan seura-
kunnan kolehti 320 €,  Pakilan Lions Club Aurora lahjoitti 
taulutelevision ja joululahjat asukkaille. Liisankoti oli mukana 
Sininauhaliiton Vihreä Veräjä-hankkeessa.

AUTTAVA PUHELIN

Suur-Helsingin Valkonauha ry ylläpiti Auttavaa puhelinta 
päihdeongelmaisten läheisille ja ongelmaisille yhtenä iltana 
viikossa. Puheluja tuli yhteensä 67. Vapaaehtoisia päivystäjiä 
oli kahdeksan ja päivystäjien työnohjaajana toimi psykote-
rapeutti Marja-Liisa Holopainen. Loppuvuodesta päätettiin 
lopettaa Auttavan puhelimen toiminta, koska puheluja tuli 
vähän ja vastaavia auttamistapoja on nykyään runsaasti 
tarjolla.

TIEDOTTAMINEN

Suomen Valkonauhaliitto oli mukana valtakunnallisessa 
Anna lapselle raitis joulu-  kampanjassa lähettäen julisteen 
ja tiedotteen kaikkiin evankelisluterilaisiin seurakuntiin. 
Valtakunnallisilla Päihde- ja mielenterveyspäivillä 15.–16.10. 
Helsingissä esiteltiin posterinäyttelyssä ”Pienen askelin, 
kevyesti kotiin” –toimintaa sekä Vapaaehtoistyön messuilla 
28.11. vapaaehtoisvoimin tehtävää valkonauhatyötä. Päih-
depäivillä olivat mukana Tuulikki Perho, Marita Saarela 
ja Irja Eskelinen. Vapaaehtoistyön messuille osallistuivat 
Anneli Klemetti, Maija-Liisa Mäkeläinen, Taru Koivisto ja 
Irja Eskelinen.  
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Kansalaisareenan yhdyshenkilönä toimi Mikkelin Valko-
nauhan puheenjohtaja Liisa Ahonen.

JULKAISUTOIMINTA  JA VAIKUTTAMISTYÖ

Valkonauha-lehti ilmestyi neljä kertaa ja painos oli keski-
määrin 1300 kappaletta. Lehden päätoimittajana oli Irmeli 
Kaipainen ja toimituskuntaan kuuluivat Helena Sipilä, Pirk-
ko Laakso, Anna-Mari Laine, Marja Kariluoto ja Tuulikki 
Perho. Toimitussihteerinä oli pääsihteeri Irja Eskelinen ja 
taittajana Anne Tervahauta/Ateljee Kuvitella. Lehti painettiin 
Tammerprint Oy:ssä Tampereella.

Opetusministeriö myönsi Valkonauha-lehdelle 2.000 euron 
avustuksen kulttuurilehdille varatusta määrärahasta. 

Ehkäisevän päihdetyön viikolla, 7.11., allekirjoitettiin Al-
koholiohjelman valtakunnallisten järjestöjen kumppa-
nuussopimukset sosiaali- ja terveysministeriössä. Suomen 
Valkonauhaliitto oli yksi allekirjoittajajärjestöistä. Suomen 
Valkonauhaliitto oli mukana Ehkäisevän Päihdetyön Ver-
kostossa, jota koordinoi EHYT ry.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA JA KANSAINVÄLINEN 
AUTTAMISTOIMINTA

Liiton pääsihteeri Irja Eskelinen toimi Valkonauhan maail-
manliiton (WWCTU) kristillisen työn osastonjohtajana ja 
FM Anneli Klemetti Helsingin Valkonauhasta WWCTU:n 
julkilausumakomitean jäsenenä. Maailmanliittoon oltiin 

yhteydessä kirjeillä ja sähköpostilla. Englanninkielisten ja 
saksankielisten tekstien käännökset laati Marjo-Riitta Rolland 
ja ruotsinkieliset FM, TM Henrik Lampikoski. Helsingin Val-
konauhassa toimi English Club, jota ohjasi Anneli Klemetti. 
Paikallisyhdistykset avustivat vapaaehtoisilla avustuksilla 
Namibiassa tehtävää päihde- ja perhetyötä. 

Monilla paikallisyhdistyksillä oli kansainvälistä kummilapsi-
toimintaa ja tuettavia kohteita eri puolilla maailmaa. Hel-
singin Valkonauha avusti lankalahjoituksilla jäseniään, jotka 
kutoivat tuotteita hyväntekeväisyystarkoituksiin. 

HALLINTO JA JÄSENISTÖ

Kevätkokous pidettiin 14.4. Turun seudun omaishoito-
keskuksen tiloissa. Kokoukseen osallistui 34 henkilöä ja 
sen puheenjohtajana toimi Tarja Ekholm Turun Valkonau-
hasta.  Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 
Syyskokous pidettiin 21.10. Mäntyharjulla Lankaniemen 
leirikeskuksessa.  Kokouksen puheenjohtajana toimi Irmeli 
Kaipainen Oulun Valkonauhasta. Kokoukseen osallistui 25 
henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 

Syyskokous on vaalikokous ja liiton puheenjohtajaksi kau-
delle 2013–2014 valittiin Anna-Mari Laine Hämeenlin-
nasta ja varapuheenjohtajaksi Tuulikki Perho Helsingistä.  
Varsinaiseksi jäseneksi  valittiin Paula Kupias Tampereelta 
(henkilökohtainen varajäsen Leena Järvelä Tampereelta),  
Kaarina Piiparinen Lappeenrannasta (Tarja Heino Oulusta) 
ja Helena Sipilä Helsingistä (Irja Angervo Turusta).
Anna-Mari Laineen jäljellä olevaksi kaudeksi 2013 varsinai-
seksi jäseneksi valittiin Marja Kariluoto Turusta.

Tilintarkastajiksi valittiin Marja-Leena Turunen KHT, va-
ramies Kari Miettinen KHT ja Katja Hanski KHT, varamies 
Pirjo Kivelä-Ristevirta.

Liittohallitukseen kuuluivat vuonna 2012 seuraavat henkilöt:

Irmeli Kaipainen, puheenjohtaja Oulusta
Tuulikki Perho, varapuheenjohtaja Helsingistä
Hannele Jalkanen, varapuheenjohtaja Kuopiosta

7.11. allekirjoitustilaisuus STM:ssä.

Vas. Tuulikki Perho, Irmeli Kaipainen, Hannele Jalkanen, 
Kaarina Piiparinen. Takana vas. Marita Saarela, Paula 
Kupias, Anna-Mari Laine, Liisa Ahonen, Leena Järvelä, 
Elli Martikainen, Helena Sipilä.
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Paula Kupias, Tampere
Varajäsen Leena Järvelä, Tampere
Kaarina Piiparinen, Lappeenranta 
Varajäsen Marja Kariluoto, Turku  
Helena Sipilä, Helsinki  
Varajäsen Irja Angervo, Turku 
Liisa Ahonen, Mikkeli  
Varajäsen Arja Vuori, Oulu
Anna-Mari Laine, Hämeenlinna 
Varajäsen Elli Martikainen, Lappeenranta
Marita Saarela, Helsinki 
Varajäsen Anita Hartikainen, Helsinki

Liittohallitus kokoontui neljä kertaa ja pöytäkirjapykäliä 
oli 59. 

Työvaliokuntaan kuuluivat: Tuulikki Perho puheenjohtajana 
ja jäseninä Hannele Jalkanen, Anna-Mari Laine, Kaarina Pii-
parinen ja Helena Sipilä sekä varajäseninä Marja Kariluoto, 
Paula Kupias, Elli Martikainen ja Liisa Ahonen. 

Raha-asiainjaostoon kuuluivat: Hannele Jalkanen puheen-
johtajana ja jäseninä Tuulikki Perho, Paula Kupias, Kaarina 
Piiparinen ja Marita Saarela sekä varajäseninä Liisa Ahonen, 
Anita Hartikainen, Irja Angervo ja Arja Vuori.

KESKUSTOIMISTO

Pääsihteerinä toimi pastori Irja Eskelinen ja toimistosihteeri-
nä Nina Hurtamo. Toimiston palkkiotoimisena siivoojana oli 
Anne Tapanainen 31.10. asti ja Natalia Sabure 25.11. alkaen. 
Yhteiskuntatieteiden ylioppilas Iina Hämäläinen suunnitteli 
ja toteutti ryhmäohjelmien ja seminaariesitteiden ulkoasun. 
FM, TM Henrik Lampikoski käänsi toimiston tarvitsemat 
tekstit ruotsiksi ja artesaani Marjo-Riitta Rolland  englannik-
si. ATK-tukihenkilönä toimi datanomi Jarkko Linnanvirta/
IT-Palvelu Taitava. Opiskelija Elias Koivulehto työskenteli 
toimiston remontin aikana pakkaus- ja järjestelytehtävissä. 
Valkonauha-lehden taittoi Anne Tervahauta/Ateljee Kuvitella. 

Päivi Soini/Tilipalvelu Soini hoiti liiton kirjanpidon ja palk-
kalaskennan.  

Heinäkuussa toteutettiin keskustoimiston tiloissa pinta- ja 
keittiöremontti, jonka koordinoi Tapio Raivio. Työn valvojana 
toimi Kai Larvanko.

JÄSENISTÖ

Suomen Valkonauhaliiton jäsenistö muodostuu 
paikallisyhdistysten jäsenistä ja suoraan liiton jäseninä 
toimivista henkilöjäsenistä. Henkilöjäseniä oli 50. 
  
Helsingin Valkonauha-Vita Bandet i Helsingfors ry  55
Hämeenlinnan Valkonauha ry  31
Kuopion Valkonauha ry  28
Lappeenrannan Valkonauha ry  29
Mikkelin Valkonauha ry   29
Oulun Valkonauha ry  41
Suur-Helsingin Valkonauha ry  73
Tampereen Valkonauha ry  53 
Turun Valkonauha ry  15
   
Yhteensä jäseniä paikallisyhdistyksissä   354
Kokonaisjäsenmäärä   404 

Liiton kunniapuheenjohtaja
Anja Aalto, Tampere

Liiton kunniajäsenet
Lauha Airas, Oulu
Anita Käär, Turku

Huomionosoitukset
Ritarikuntien suurmestari Tasavallan presidentti Sauli 
Niinistö myönsi itsenäisyyspäivänä 6.12. valkonauha-
työssä sekä yhteiskunnallisessa toiminnassa ansioituneelle
liiton puheenjohtaja Irmeli Kaipaiselle Suomen Valkoisen 
Ruusun ritarikunnan ansioristin. 

15.12.2012 Irmeli KaipainenToimistosihteeri Nina Hurtamo
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He saavat levätä 

Hämeenlinnan Valkonauha ry
Impi Mäkinen

Lappeenrannan Valkonauha ry
Liisa Hulkkonen

Suur-Helsingin Valkonauha ry
Laina Friman

Alli Jarimo
Kaija Ruohotie

Pyhä Henki, auta meitä viemään rauha sinne, missä 
on ristiriitoja, ja tekemään elämällämme näkyväksi 

Jumalan myötätunnon heijastus. Auta meitä 
rakastamaan ja kertomaan se elämällämme.

(Veli Roger)

Raha-automaattiyhdistys yleisavustus 
158 000 euroa

Kirkkohallitus, päihde- ja kriminaalityön 
kolehtiosuus 8 500 euroa

Opetusministeriö, Valkonauha-lehdelle 
2 000 euroa

VUODEN 2012 AVUSTUKSET

Helsingin kaupunki yksilö- ja 
ryhmätoiminta sekä perhetyö 100 000 euroa

Stiftelsen 7:nde Mars Fonden 
lapsityöhön 3 000 euroa

Tunkelon Säätiö hoidolliseen työhön  
000 euroa

Opetusministeriö nuorisotoimintaan 
17 000 euroa

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö 
hoidolliseen työhön 24 000 euroa

Jenny ja Antti Wihurin rahasto 
hoidolliseen työhön 10 000 euroa

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri / 
Raittiustoimi 1 000 euroa seminaarin 
järjestämiseen

Vantaan kaupunki 800 euroa
Vantaan kaupunki 800 euroa
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HENKILÖSTÖKATSAUS

Suomen Valkonauhaliiton palveluksessa oli kertomusvuonna 
kaksi kokopäiväistä kuukausipalkkaista henkilöä: pääsihteeri 
ja toimistosihteeri.  Valkonauhan Kotipesän yksilötyössä, 
perhetyössä, ryhmätoiminnassa sekä kerho- ja seminaa-
ritoiminnassa oli keskimäärin 18 työsuhteista henkilöä ja  
17 toiminimellä työskentelevää. Lisäksi olivat siivooja, re-
monttiaikainen pakkaaja ja tilojen järjestelijä, konserttien 
esiintyjät ja palkkiotoiminen kääntäjä, yhteensä 57 henkilöä.

Asiakastyötä tekevälle henkilöstölle on ollut ryhmämuotoi-
nen työnohjaus ja lisäksi on järjestetty työntekijäpäivä sekä 
palkatuille että vapaaehtoisille yhteinen joulujuhla. 

Asiakastyötä tekevillä oli eri aloilta saatu päihde- ja mie-
lenterveystyön pätevyys. Henkilöstössä oli muun muassa 
psykologeja, teologeja, sosiaalipsykologeja, psykoterapeutteja, 
hahmotaideterapeutteja, musiikkiterapeutti, kulttuurihis-
torioitsija, psykiatrinen sairaanhoitaja, toiminnanohjaaja 
ja käsityönopettaja.  

Paikallisyhdistyksissä ei ollut palkattua henkilökuntaa.

YHTEISTYÖ JA EDUSTUKSET

Kirkkopalvelut ry ja Agricola-opintokeskus
Edustajana oli Irja Eskelinen.  

Kirkkohallitus
Irja Eskelinen toimi kirkon järjestöyhteistyön neuvottelu-
kunnan jäsenenä.

Suomen UN Women - Finlands UN Women ry
Edustajana oli Anna-Mari Laine.

Naisjärjestöjen Keskusliitto ry
Edustajana olivat Tuulikki Perho ja Marita Saarela.

SOSTE ry, Suomen sosiaali ja terveys ry (Sosiaali- ja terveys-
järjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry, Sosiaali- ja terveysturvan 
keskusliitto ry (STKL) ja Terveyden edistämisen keskus ry 
(Tekry) perustivat 24.1.2011 uuden valtakunnallisen keskus-
järjestön SOSTE ry:n.) 
Edustajana oli Marita Saarela.

Kuopion seudun päihdepalvelusäätiö
Edustajana olivat Hannele Jalkanen ja Maire Kiiski.

PAIKALLISYHDISTYKSET 

Valkonauhatyön kautta välittyvä yhteisöllisyys on tärkeää. 
Erityisesti tämä yhteisöllisyys tulee eläväksi paikallisten 
aktiviteettien ja yhdistysten toiminnassa. Se tarjoaa sekä 
palkatulle henkilöstölle että vapaaehtoisille voimavaran, jota 
ilman kansalaisjärjestö ei pysty toimimaan. Kertomusvuonna 
paikallisissa valkonauhayhdistyksissä on toimittu moni-
muotoisesti ja samalla on perustehtävälähtöisesti onnistuttu 
valkonauhatyö asemoimaan alueellisestikin merkittäväksi 
yhteiskunnalliseksi toimijaksi.  

SIJOITUKSET

Liisankatu 27 A 3:ssa on toiminut liiton keskustoimisto 
vuodesta 1921. Tiloissa pidettiin hallintokokoukset ja toteu-
tettiin suurin osa Valkonauhan Kotipesän järjestölähtöisestä 
auttamistyöstä.

Snellmaninkatu 27 D 18:ssa oli Valkonauhakoti opiskelijoille.

Solnantie 32 B 37 oli vuokrattuna asuinkäyttöön. Huoneis-
tossa vaihtuivat asukkaat joulukuussa 2012.

VARAINHANKINTA

Evankelisluterilaisissa seurakunnissa kerättiin valkonauha-
työlle kolehteja 6060,65 euroa. Kolehti kerättiin seuraavissa 
seurakunnissa tai kirkoissa:

Nurmijärvi, Hamina, Sastamala, Järvenpää, Loviisa, Tammela, 
Roihuvuori, Keski-Lahti, Tikkurila, Roihuvuori, Suomennie-
mi, Pornainen, Hollola, Uurainen, Siikainen, Vantaankoski, 
Kauniainen, Rusko, Oulun seurakunnat, Mustasaari, Pello, 
Tyrnävä, Kouvolan seurakunnat, Turun Varissuo, Turun 
Pyhän Katariinan kirkko, Hanko, Karvia, Pyhäranta, Män-
tyharju, Kolari, Kärkölä, Turun Henrikin kirkko ja Kitee. 

Lämpimät kiitokset valkonauhatyölle osoittamastanne tuesta.

RAHASTOT 31.12.2012

Elsa Ranckenin rahasto 11 890, 70 euroa
Marja Salmelan rahasto 1 525, 40 euroa
Viipurin Valkonauhan rahasto 635, 38 euroa
Vararahasto 3 964, 77 euroa
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Helsingin Valkonauha-Vita Bandet i Helsingfors ry 
Perustettu 1905
Bulevardi 15 C 32, 00120 Helsinki
www.helsinginvalkonauha.fi 

Puheenjohtajana toimi Pirjo Kivelä-Ristevirta, varapuheen-
johtaja-rahastonhoitajana Marita Saarela ja sihteerinä Marjo-
Riitta Rolland. Hallitus kokoontui viisi kertaa ja lisäksi oli 
sääntömääräinen vuosikokous.  Jäsenkirjeitä lähetettiin 
vuoden aikana kolme ja jäsenille lähetettiin jäsenillassa 
yhdessä tehdyt joulukortit. Jäseniltoja oli neljä ja niissä 
teemoina mm. tuolijumppa ja lauluilta. 

Yksinäiselläkin on ystävä -seminaari järjestettiin 19.4. ja 
siihen osallistui 3 miestä ja 20 naista, kouluttajana oli psyko-
terapeutti Kirsti Paloheimo. Seminaarin jälkeen perustettiin 
kuusi kertaa kokoontunut pienryhmä, jossa oli viisi osallis-
tujaa. Yhdistys järjesti yhteistyössä liiton kanssa seuraavat 10 
kertaa kokoontuneet pienryhmät: Tämä päivä raittiina (sekä 
kevät- että syyskaudella, ohjaaja Misan Zilliacus), Elämänker-
takirjoittajien ryhmä (sekä kevät- että syyskaudella, ohjaaja 
Saara Vaherjoki-Honkala), Minä tutummaksi-Ongelmat 
loitommaksi (kevätkaudella, ohjaaja Kimmo Tapiala), Minä 
Isänä – Minä Äitinä (syyskaudella, ohjaajat Kimmo ja Han-
na Tapiala). Lisäksi yhdistys järjesti  Rakkaat joulumuistot 
-tilaisuudet (kaksi kokoontumista, ohjaaja Saara Vaherjoki-
Honkala). English Club kokoontui kahdeksan kertaa ja sitä 
ohjasi FM Anneli Klemetti. Kaamosmuskari ja kesämuskari  
kokoontuivat viisi kertaa ja niitä ohjasi musiikkiterapeutti 
Taru Koivisto. Muskareihin osallistui 49 lasta ja 35 aikuista.

Yhdistyksellä oli oma kummilapsi Palestiinassa ja yhdistys 
tuki Suomen Lähetysseuran kautta Namibian perhetyötä. 
Jäsenten käsityötoimintaa tuettiin antamalla tarvikerahaa 
hyväntekeväisyyteen tehtäviin käsitöihin. 

Yhdistykset jäsenet Anneli Klemetti ja Marita Saarela toi-
mivat keskustelukerhon ohjaajina Kinaporin palvelukeskuk-
sessa ja Airi Putkonen ulkoiluttaja-ystävänä Matinpuiston 
dementia-osastolla. Marjo-Riitta Rolland ohjasi nuorten 
mielenterveyttä tukevaa ryhmää Suomen Punaisen Ristin 
vapaaehtoisena työntekijänä. 

Hämeenlinnan Valkonauha ry 
Perustettu 1967

Puheenjohtajana toimi Jaana Rusko-Laitinen, varapuheen-
johtaja-sihteerinä Anna-Mari Laine ja rahastonhoitajana 
Eeva Lindholm. Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa. 

Irti yksinäisyyden kehästä -seminaari järjestettiin 13.10. ja 
siihen osallistui 2 miestä ja 17 naista, kouluttajana oli psyko-
terapeutti Kirsti Paloheimo. Yhdistys järjesti tammikuussa 
kouluvierailuja neljässä koulussa (Ahvenisto, Jukola, Nummi, 
Miemala). Vierailuissa olivat mukana nuorisoevankelista 
Riku Rinne ja Ari Paloheimo kertoen oppilaille päihteiden, 
tietokonepelien ja muunkin tietotekniikan vaaroista. Jukolan 
koulussa oli lisäksi illalla vanhemmille suunnattu tilaisuus 
kahvituksineen, jossa oli kuulijana 30 vanhempaa. Rinne ja 
Palomäki vastasivat vanhempien kysymyksiin päihteistä, 
nuorten keskuudessa ilmenevistä ”muoti-ilmiöistä” ja netin 
vaaroista. Päivätilaisuuksissa kouluilla osallistujina oli usei-
ta satoja oppilaita. Syyskaudella järjestettiin kouluvierailu 
Kirkonkulman koulussa ja mukana oli Riku Rinne. Tähän 

tilaisuuteen osallistui 260 oppilasta. Vanhusten palveluko-
deissa vierailtiin sekä kevät- että syyskaudella. Parolantien 
ja Lukiokadun palvelukodeissa ja Saariskodissa järjestettiin 
mm. musiikkiohjelmaa ja järjestettiin yhteislaulua. Muka-
na osassa tilaisuuksia oli myös Markku Rekola, joka säesti 
lauluja huilulla.   

Vankilatyö etsi uusia muotoja pitkäaikaisen vankilalähetin 
Anja Lehden vetäydyttyä korkean ikänsä vuoksi vankilatyöstä. 
Kertomusvuonna kerättiin erikielisiä kirjoja lahjoitettavaksi 
vankilan kirjastoon. Lisäksi yhdistys viritteli yhteistyötä 
Tampereen Valkonauhan kanssa vankilavierailujen järjestä-
miseksi Hämeenlinnan vankilassa ja Vanajan avovankilassa. 

Yhdistyksellä oli oma arpajaispöytä seurakunnan yhteismyy-
jäisissä marraskuussa. Yhdistys avusti Namibian perhetyö-
tä Suomen Lähetysseuran kautta, kummilasta Etiopiassa, 
Reyes-Castron perheen työtä Espanjassa sekä Razuanien 
työtä Israelissa. Yhdistys tilasi Valkonauha-lehden lahjati-
lauksena Hämeenlinnan vankilaan, kaupunginjohtajille ja 
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnalle. 

Kuopion Valkonauha ry
Perustettu 1906

Puheenjohtajana toimi Leena Vaasto, varapuheenjohtajana 
Anna-Liisa Salke ja sihteeri-rahastonhoitajana Raili Ran-
tanen. 

Marjatta Kinnunen ja Maire Kiiski kutsuttiin kunniajäseniksi. 
Yhdistys on voinut edelleen kokoontua Kuopion NNKY:n 
viihtyisissä tiloissa korvauksetta päiväpiireihin ja kokouksiin. 
Kokoontumisia oli kahdeksan kertaa, lisäksi järjestettiin 
huhtikuussa Kallaveden kirkolla Marjatta Kinnusen runojen 
julkistamistilaisuus ja joulukuussa Maljapuron palvelukodissa 
pikkujoulujuhla. 

Kallaveden seurakunta on jo useampana vuonna ollut yh-
teistyössä järjestämässä seminaareja yhdistyksen kanssa. 
Nykyisin seurakunta tarjoaa kallavetisten johtokunnan jäsen-
ten, Raili Rantasen ja Maarit Kirkisen, myötä yhdistykselle 
osoitteen sekä papereiden ja tarpeiston sijoituspaikan. Kal-
laveden seurakunnan kanssa julkaistiin Marjatta Kinnusen 
Runoja-vihkonen, jonka julkistamistilaisuus järjestettiin 
Kallaveden kirkolla. Juhla kokosi noin 50 osallistujaa ja 
Marjatta Kinnunen lahjoitti Kuopion Valkonauhan käyttöön 
500 runovihkosta. Yhdistys käyttää runovihkosia valkonau-
hatyön esillä pitämiseen ja myyntitulot ohjataan Valkonauhan 
yhteisten diakonia- ja lähetyshankkeiden hyväksi.  

Syksyllä yhdistys lahjoitti Kuopion kehitysvammaistyön 
Maljapuron palvelukotiin 1 000 euroa, josta osa käytettiin 
palvelukodin Kalakukko-orkesterin soittimiin, osa päivätoi-
minnan materiaalihankintoihin ja  osa asukkaiden oleske-
lutilojen kohentamiseen sekä uuden lepotuolin hankintaan. 
Lahjoitus luovutettiin yhteisessä pikkujoulujuhlassa.

Yhdistys tilasi lahjatilauksena Valkonauha-lehteä kuusi vuo-
sikertaa: A-Klinikka, Kys – Julkulan sairaala, Perheasiain 
neuvottelukeskus, Pyörön terveysasema, Kuopion mielen-
terveystoimisto ja Pyörön lapsiperheyksikkö. Toiminnasta 
ilmoitettiin Savon Sanomien muistiossa ja henkilökohtaisesti 
kolmella jäsenkirjeellä.
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Yhdistys avusti joulun aikaan vähävaraisia perheitä lahjakor-
teilla, yhteensä 300 eurolla. Yhdistyksen toimitilassa Kotikul-
massa pidettiin kirpputoria auki satunnaisesti. Kotikulmassa 
järjestettiin sukkailta ja pikkujoulu. Liisa Ahonen ja Kirsi 
Valkonen osallistuivat Hyvin voiva nainen -tapahtumaan 
esitellen valkonauhatyötä.  

Yhdistys valmisteli ryhmätoimintaa pikkulapsi-perheille 
ja työn tuloksena Minä Isänä – Minä Äitinä -ryhmä pääsi 
alkamaan alkuvuodesta 2013.  Valkonauha-lehti tilattiin 
lahjatilauksena kunniajäsenelle sekä terveyskeskukseen ja 
keskussairaalan muutamille osastoille.

Yhdistys sai Valkonauhasäätiöltä 1.000 euron avustuksen ja  
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnalta yhden sunnuntain 
kolehtitulot. 

Oulun Valkonauha ry 
Perustettu 1906 

Puheenjohtajana toimi Maija Liisa Pukinkorva, varapu-
heenjohtajana Irmeli Kaipainen, rahastonhoitajana Maritta 
Pietilä-Holopainen ja sihteerinä Tarja Heino.

Huhtikuussa oli jäsenilta, jossa Home of Hope -lastenkodin  
kummit  kertoivat käynnistään intialaisessa lastenkodissa ja 
lasten elämästä siellä. Home of Hope -lastenkodin perusti 
Intiaan oululainen Tuulikki Teppo ja hänen alkuun paneman-
sa työ lastenkodissa jatkuu edelleen. 6.5. Oulun Valkonauha 
järjesti lastenkodin kummien kanssa Vanhassa pappilassa 
Keväisen Matinean, jossa oli musiikkia ja lausuntaa. Esiin-
tyjät tilaisuuteen saatiin ilmaiseksi ja valkonauhasisaret 
järjestivät kahvitarjoilun noin 100 hengelle. Tilaisuuteen 
myytiin lippuja ja arpoja, joista saadut tulot luovutettiin las-
tenkodille.  Marraskuisen jäsenillan teemana olivat käsityöt 
ja joulukuussa nautittiin perinteinen joulupuuro. Keväällä 
jaettiin stipendit Oulun vankilan ja Metsolan lastenkodin 
opiskelijoille. Yhdistys kokoontui Aurinkokodin tiloissa. 

Suur-Helsingin Valkonauha ry
Perustettu 1928
Fredrikinkatu 58 A 2, 00100 Helsinki
liisankoti@suur-hginvalkonauha.fi 

Puheenjohtaja-sihteerinä toimi Eila Hörkkö, varapuheenjoh-
tajana Soili Castrén ja rahastonhoitajana Pirjoliisa Merinen. 

Yhdistys ylläpiti edelleen Länsi-Pakilassa sijaitsevaa Liisanko-
tia. Kodin johtajana toimi Maria Mellberg, lähihoitajina Maija 
Sloan, Pirita Muona ja Eija Tiitinen, emäntänä Anne Koski 
ja laitoshuoltajana Terttu Halttunen 31.10. 2012 asti. Lisäksi 
oli tarpeen mukaan sijaisia.  Liisankodissa on kymmenen 
asumispaikkaa, joihin asiakkaat tulivat Helsingin kaupungin 
sosiaaliviraston asumisen tuen kautta. Helsingin kaupungin 
käyttämiä hoitovuorokausia kodissa oli kertomusvuonna 
3545 (3579 vrk vuonna 2011). 

Liisankodin henkilökunta osallistui seuraaviin koulutuksiin: 
Konferenssi psykologisen tiedon ja kristillisen uskon vuo-
rovaikutuksesta (ACC Finland), Manipulaatio vallankäytön 
välineenä (Awen Oy), Ensiapukurssi (SPR),  Vanhenemi-
nen ja päihteet -seminaari (Helsingin seurakuntayhtymä), 
Sosiaalialan työsuhdepäivä (EK),  Sotefi n-tuottavuushanke 
(Innokonseptit Oy), Koulutuspäivä yksityisistä sosiaalipalve-

Yhdistyksen toiminnan talous perustui päiväpiirin kahvi- ja 
arpatuloihin sekä vuokratuloihin yhdistyksen omistamasta 
kaksiosta (51 m²) Asunto Oy Kuopionlahdessa. Marjatta 
Kinnusen Runoja -vihkosen kustantamiseen osallistuttiin 
yhdessä Kallaveden seurakunnan kanssa, mutta vihkosten 
myynnistä saatu tulo 5€/vihkonen tilitettiin Suomen Valko-
nauhaliiton välityksellä Suomen Lähetysseuralle Namibiassa 
tehtävän perhetyön tukemiseen. 

Lappeenrannan Valkonauha ry
Perustettu 1941

Puheenjohtaja-rahastonhoitajana toimi Ritva Keränen, va-
rapuheenjohtajana Kaarina Piiparinen ja sihteerinä Elli 
Martikainen. Hallitus kokoontui 11 kertaa. 

Henkinen voimaantuminen -seminaari järjestettiin 8.9.  ja 
siihen osallistui 1 mies ja 34 naista, kouluttajana oli psyko-
terapeutti, tietokirjailija Anne Lindholm-Kärki. Seminaariin 
saatiin avustus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriltä ja 
tilat saatiin ilmaiseksi Lappeen seurakunnalta. 

Perheleiri yhteistyössä Raittiusyhdistys Yritys II:n kanssa 
järjestettiin Savitaipaleella 26.8 ja osanottajia oli 10. Pikkujou-
lujuhla yhdessä Yritys II:n kanssa järjestettiin Vapaaehtoiskes-
kus Kuutinkulmassa, osanottajia oli yhdeksän. Toivokodissa 
järjestettiin 12.9. tilaisuus, jossa esiteltiin Salpalinjaa ja mu-
sisoitiin sota-ajan musiikkia. Pulsan hoitokodissa vierailtiin 
30.8. ja Valkonauhan jäsenen kodinsiunaamistilaisuuteen 
osallistuttiin 18.6. 

Jäsenet vierailivat säännöllisesti Lauritsalan Selmankodissa ja 
Onnelantien palvelutalossa. Näillä vierailuilla on yhdistyksen 
jäsenten mukana ollut seurakunnan pappeja ja kanttoreita 
sekä yksityisiä ohjelman esittäjiä.  

Yhdistys tilasi Valkonauha-lehden lahjatilauksena kahdek-
saan eri kohteeseen. Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin 
Etelä-Saimaassa, paikallislehdissä sekä Etelä-Karjalan ra-
diossa.

Mikkelin Valkonauha ry
Perustettu 1907
Kotikulma, Porrassalmenkatu 59, 50100 Mikkeli
www.mikkelinvalkonauha.fi .

Puheenjohtajana toimi Liisa Ahonen, varapuheenjohtajana 
Aune Laitinen, rahastonhoitajana Leo Malinen ja sihteerinä 
Päivi Nykänen. 

Hallitus kokoontui neljä kertaa ja jäsenkirjeitä lähetettiin 
kolme. Mikkelin Valkonauhan jäsenistö emännöi liiton 
syysneuvottelupäivää ja syyskokousta, jotka pidettiin Män-
tyharjun puolella, Lankaniemen leirikeskuksessa. Mikkelin 
valkonauhasisaret järjestivät tutustumiskäynnin Kenkäveron 
pappilaan ja sieltä alkaneen kaupunkikiertoajelun, jonka op-
paana toimi Mikkeli-opas Helena Partanen. Syyskokousväki 
vieraili myös Kotikulmassa. Lauantai-iltana Lankaniemessä 
mikkeliläiset järjestivät iltaohjelman ja sunnuntaiksi kirk-
koretken Mäntyharjun seurakunnan jumalanpalvelukseen, 
jossa kerättiin kolehti valkonauhatyölle. 
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luista (AVI, STM ja Valvira), Yksityisten sosiaalipalveluiden 
omavalvontasuunnitelma (Sininauhaliitto), Ruokailun iloa 
ikääntyneille(Wihuri Oy Aarnio ja Unilever), Työpaikka-
ohjaaja ammatillisen kasvun ohjaajana (Diakoniaopisto), 
Päihde- ja mielenterveyspäivät (SOSTE). Lisäksi lähihoitaja 
Eija Tiitinen aloitti syksyllä 2012 vuoden kestävän muisti-
hoitajakoulutuksen. Kuudella Liisankodin asukkaista oli 
muistihäiriö.

Valviran julkaisu ”Mielenterveys- ja päihdehuollon ympäri-
vuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoi-
to, valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014” ilmestyi 
26.1.2012. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen kentän muutos 
on haastanut Liisankodinkin muutokseen useilla osa-alueilla. 
Kodissa otettiin valvontaohjelma aktiiviseen käyttöön oh-
jaamaan toiminnan kehittämistä ja laadunvalvontaa heti 
sen ilmestyttyä. Liisankodin kehittämisen lähtötilanteen 
selvittämiseksi kutsuttiin Etelä-Suomen aluehallintoviras-
ton ylitarkastaja tarkastus- ja neuvontakäynnille. Käynnin 
perusteella laadittiin tarkastuskertomus. Tarkastuskäynnin 
johtopäätökset ja arviointi-osiossa ainoa jatkotoimenpide-
suositus oli mahdollisten muutostöiden yhteydessä yhden 
hengen huoneiden järjestäminen asukkaille. Toimenpide-
suosituksen perusteella aloitettiin suunnittelut toimitilojen 
ajanmukaistamiseksi. Yhden hengen huoneet ovat myös asuk-
kaiden oma toive. Kertomusvuoden aikana muutettiin myös 
henkilöstörakennetta, päivitettiin lääkehoitosuunnitelmaa ja 
parannettiin lääkehoidon turvallisuutta Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön oppaan mukaisesti sekä kehitettiin laadunhallintaa 
omavalvontasuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Liisankodin henkilöstö tiivisti yhteistyötä jo olemassa olevan 
verkoston kanssa ja loi uutta verkostoa tavoitteena asiakastyön 
ja palvelun laadun kehittäminen muuttuvassa toimintaym-
päristössä. Työntekijät osallistuivat aktiivisesti Helsingin 
kaupungin sosiaaliviraston pohjoisen alueen vanhusten 
päihdetyön yhdyshenkilö- ja kumppanuusverkoston toimin-
taan ja Sotefi n-tuottavuushankkeeseen Helsingin kaupungin 
tulevaan hankintakilpailuun liittyen.  Maunulan A-klinikan 
kanssa yhteistyö oli tiivistä ja toimivaa. Vuoden lopusta alkaen 
Suur-Helsingin Valkonauha oli myös Sininauhaliiton jäsen. 
Tavoitteena on tätä kautta löytää uutta yhteistyöverkostoa 
muiden päihdehuollon palveluntuottajien keskuudesta. Ko-
dista oltiin yhteydessä myös palvelujen tilaajan, Helsingin 
kaupungin, edustajiin Liisankodin tulevaisuuden ja kehit-
tämisen tiimoilta. Tätä varten laadittiin kolme skenaariota, 
joiden pohjalta käytiin keskustelua sosiaaliviraston johtavan 
asiantuntijan Jarmo Räihän kanssa hänen vieraillessaan Lii-
sankodissa. Tämän keskustelun, AVI:n tarkastuskertomuksen 
ja Helsingin kaupungin kanssa käytävien neuvottelujen pe-
rusteella jatketaan tulevaisuuden suunnittelua ja palvelujen 
innovatiivista kehittämistä.
 
Tampereen Valkonauha ry 
Perustettu 1902
Satamakatu 16 D 79, 33200 Tampere
www.tampereenvalkonauha.fi 
Puh. 040 411 0774
valkonauha.tre@kotikanava.fi 

Puheenjohtajana toimi Eeva Ahonen-Hakala, varapuheen-
johtajana Pia Soidinmäki, sihteerinä Paula Kupias ja ra-
hastonhoitajana Mirja Moisander. Hallitus kokoontui 13 
kertaa. Jäsenet kokoontuivat kevät- ja joulujuhliin omiin 

toimitiloihin. Avoin naisten iltapäivä kokoontui kaksi kertaa. 
Sielunhoito- ja keskusteluapu oli avoinna neljä kertaa. Yh-
distys järjesti 27.10. Yksin oot sinä ihminen -seminaarin ja 
siihen osallistui 18 henkilöä. Kouluttajana oli psykoterapeutti 
Kirsti Paloheimo. 21.9. vietettiin Tampereen Valkonauhan 
110-vuotisjuhlaa yhdessä Naisten Suojakodin 40-vuotisjuh-
lan kanssa. Juhlan yhteydessä järjestettiin juhlaseminaari 
”Lääkkeitä lähisuhdeväkivaltaan”, joka kokosi 130 kuulijaa. 
Päivän päätteeksi oli apulaispormestari Irja Tulosen  juhla-
vastaanotto Vapriikissa. 

Vankilalähetti Salme Elo vieraili yhdistyksessä 19.4. Jäsenistö 
osallistui 29.4. Tuomasmessun järjestelyihin ja siinä kerät-
tiin kolehti valkonauhatyölle. Yhdistyksen vastuunkantajat 
ovat olleet aktiivisesti yhteydessä seurakuntayhtymään sekä 
päihde- , mielenterveys- ja kriminaaliasioita  hoitaviin jär-
jestöihin.  Valkonauha-lehti tilattiin lahjatilauksena Naisten 
Suojakodille, Tampereen A-killalle, A-klinikan katkaisuhoi-
toasemalle, Siniselle pysäkille ja Ydintupaan.

Yhdistys sai Valkonauhasäätiöltä 500 euron avustuksen. 
 
Turun Valkonauha ry 
Perustettu 1896
Sairashuoneenkatu 6 B 38, 20100 Turku

Puheenjohtajana toimi Leena Varjonen, varapuheenjohtajana 
Pirkko Palmu, sihteerinä Tarja Ekholm ja rahastonhoitajana 
Nina Ekholm-Saarinen. Yhdistys järjesti Ystävänpäivä-
nä 14.2. ”Yksinäiselläkin on ystävä” -seminaarin Martin 
seurakuntatalolla. Kouluttajana oli psykoterapeutti Kirsti 
Paloheimo ja osanottajia oli 20. Leskenlehdissä eli ryhmässä 
äskettäin leskeksi jääneille oli neljä jäsentä ja Valkonauhan 
sisarkerhossa viisi jäsentä. Molemmat ryhmät kokoontuivat 
18 kertaa. Käyntikertoja Leskenlehdissä oli 72 ja sisarker-
hossa 90. Joulujuhla järjestettiin omissa tiloissa Sairashuo-
neenkadulla. Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin Turun 
Sanomissa ja paikallislehti Turun tienoossa. Yhdistys sai 
Valkonauhasäätiöltä 2.000 euron avustuksen.
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Suomen Valkonauhaliitto-
Förbundet Vita Bandet i Finland ry

Liisankatu 27 A 3
00170 Helsinki

puh. 09-135 1268
www.suomenvalkonauhaliitto.  

T.
 A

. S
ah

ala
n 

K
irj

ap
ain

o 
O

y 
 2

01
3


