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vuosikertomus Suomen Valkonauhaliitto 
– Förbundet Vita Bandet i Finland ry 2017

Vuoden teema oli KaSVaKaamme YHdeSSä
Suomen Valkonauhaliitto – Förbun-
det Vita Bandet i Finland ry on valta-
kunnallinen kristillisellä arvopohjalla 
toimiva päihteettö myyttä ja muuta 
hyvinvointia tukeva naisjärjestö. liit-
to perustettiin vuonna 1905 ja kuu-
luu vuonna 1891 Bostonissa perus-
tettuun Valkonauhan maailmanliit-
toon (WWCtu). 

Suomen ValKonauHaliiton tYö 
peruStuu:
asiakaslähtöisyyteen: työ lähtee aina 
apua tarvitsevan toivomuksista ja tar-
peista. 
luottamuksellisuuteen: Jokainen voi 
avautua Valkonauhan työntekijöille ja 
vapaaehtoisille pelkäämättä tietojen le-
viämistä.
Suvaitsevaisuuteen: ketään apua tar-
vitsevaa ei moralisoida.
Vapaaehtoisuuteen: kehittyneen kan-
salaisyhteiskunnan merkki on vilkas jär-

jestötoiminta, jossa ammattilaisten li-
säksi toimii suuri määrä vapaa ehtoisia.
Verkostoitumiseen kansallisesti ja 
kansainvälisesti: suomen Valkonauha-
liitto ja sen jäsenjärjestöt vaihtavat tie-
toja ja kokemuksia keskenään ja te kevät 
tiiviisti yhteistyötä muiden toimijoiden 
kanssa.

LiitoN JA yHdistysteN toiminnan ta-
voitteena on tukea monipuolisesti ih-
misiä ongelmatilanteissa ja olla matalan 
kynnyksen auttamispaikka. 

Suomen ValKonauHaliittoon 
Kuuluu YHdeKSän paiKalliS- 
YHdiStYStä: 
l Helsingin Valkonauha – Vita Bandet  
i Helsingfors ry
l Hämeenlinnan Valkonauha ry
l kuopion Valkonauha ry
l Lappeenrannan Valkonauha ry
l mikkelin Valkonauha ry

l oulun Valkonauha ry
l suur-Helsingin Valkonauha ry
l tampereen Valkonauha ry
l turun Valkonauha ry

Suomen ValKonauHaliiton  
SidoSrYHmät oVat:
l kirkkopalvelut ry
l kruununhaan Asukasyhdistys – Före-
ningen för invånarna i kronohagen ry
l kuopion seudun päihdepalvelusäätiö
l Naisjärjestöjen keskusliitto ry
l soste suomen sosiaali- ja terveys ry
l suomen uN Women – Finlands uN 
Women ry
l Varsinais-suomen Lastensuojelujär-
jestöt ry
l Valkonauhan maailmanliitto, World´s 
Woman´s Christian temperance union 
(WWCtu)

KatSauS toimintaVuoteen
Heti ALkuVuodestA saimme kansain-
välisiä vieraita, sillä Valkonauhan maa-
ilmanliiton (WWCtu) puheenjohtaja 
margaret ostenstad ja euroopan työn 
sihteeri Brita nilssen tekivät 19.–21.1. 
työvierailun suomeen tutustuen toi-
mintaan sekä Helsingissä että turussa. 
Vierailu liittyi myös maailmanliiton hal-
lituksen esittämään pyyntöön, että suo-
mi ottaisi vastuulleen heinäkuussa 2019 
järjestettävän WWCtu:n kansainvälisen 
kongressin. Prosessi eteni ja kesäkuus-
sa suomen Valkonauhaliiton hallitus il-
moitti myönteisen päätöksen. tulossa 
oleva kongressi otettiin huomioon laa-
dittaessa tulevia toimintasuunnitelmia. 

HALLitus JA PAikALLisyHdistysteN 
vastuuhenkilöt aloittivat 22.4. valmistel-
la liiton strategiaa vuosille 2018–2022. 
sen vuoksi järjestettiin kaksi valta-
kunnallista työskentelypäivää. strate-
giatyössä ulkopuolisena ohjaajana oli 

konsultti Sami lahtiluoma kirkkopal-
veluista. strategia hyväksyttiin liiton 
syyskokouksessa 15.10. ja uuden strate-
gian toimintaan saattaminen aloitettiin 
25.11. Helsingissä järjestetyssä työpa-
japäivässä. työskentelyn ulkopuolisena 
ohjaajana oli karoliina nivari kirkko-
palveluista.
 
sosiAALi- JA terVeysmiNisteriöN 
rahoittama kaikkien naisten talo -han-
ke alkoi heinäkuussa turussa. se on osa 
sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustus-
keskuksen (steA) rahoittamaa suomen 
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniak-
si käynnistettyä ”kaikille eväät elämään” 
avustusohjelmaa. Päiväkeskus erityisen 
haavoittuvassa asemassa olevien maa-
hanmuuttajataustaisten naisten ja hei-
dän perheidensä tukemiseksi avattiin 
elokuussa. Päiväkeskuksessa oli tarjolla 
apua kokonaistilanteen selvittämiseen, 
ryhmätoimintaa sekä ammatillista yk-

silötukea ja neuvontaa. tärkeä osa han-
ketta oli kouluttaa vapaaehtoisia toimi-
maan kohderyhmän tukena. 

LiitoN VAikuttAmistyössä keskei-
senä asiana oli vaikuttaa alkoholilain 
kokonaisuudistuksen sisältöön sekä 
omilla kannanotoilla että osallistumalla 
ehkäisevän päihdetyön järjestöverkos-
ton (eHyt) kannanottoihin ja lausuntoi-
hin. Liiton varapuheenjohtajan hanne-
le nykäsen mielipidekirjoitus Helsingin 
sanomissa 22.9.2017 sai runsaasti pals-
tatilaa. se nosti keskusteluun suomen 
Valkonauhaliitonkin työssä havaitut, li-
sääntyvän alkoholinkulutuksen kasvun 
kielteiset vaikutukset lasten, nuorten ja 
perheiden hyvinvointiin.

eHyt:N LAusuNNossA painotettiin, 
että alkoholi on yksi suurimmista kan-
santerveyttä vahingoittavista tekijöis-
tä. kulutuksen lisääntyessä kasvavat 
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1. Joulujuhlan nuorta väkeä. 2. eija himanen puhui hyvinvoinnista jäsenistölle mikkelissä 14.10.  3. työntekijäpäivässä 19.8. pol-
kaistiin syksykausi käyntiin. 4. Vas. Pirjo kivelä-Ristevirta ja irja eskelinen kevätkokouksessa.  5. Joulujuhlatunnelmia liisankadulla. 
kuvat: Pirjo Sipilä.

myös siitä aiheutuvat haitat, jotka eivät 
kohdistu ainoastaan alkoholin suurku-
luttajien joukkoon. monet haitoista ai-
heutuvat tavallisille kuluttajille ja muille 
kuin käyttäjille itselleen, kuten läheisille, 
työnantajille ja työyhteisöille. Arviolta 
100 000 lasta elää suomessa perheessä, 
jossa vanhempien alkoholin käyttö ai-
heuttaa lapselle eriasteisia haittoja. Vuo-
dessa syntyy noin 600 lasta, joilla on al-
koholin aiheuttamia kehityshäiriöitä. 

eduskunta hyväksyi pitkän kiistelyn jäl-
keen alkoholilain kokonaisuudistuksen 
19.12.2017 sisällöin, jotka eivät vastan-
neet enempää asiantuntijoiden kuin 
ehkäisevän päihdetyön järjestöjenkään 
näkemyksiä vastuullisesta alkoholipoli-
tiikasta. 

myös JärJestöJeN rooli sotelinjauk-
sissa puhutti pitkin vuotta. saamamme 
palautteen perusteella tiedämme, että 

suomen Valkonauhaliiton ja sen pai-
kallisyhdistysten työpanosta tarvitaan 
edelleen. Luotamme siihen, että toimin-
taedellytyksemme halutaan jatkossakin 
turvata ja tulevaisuudessakin arvoste-
taan kolmannen sektorin roolia hyvin-
voinnin ja terveyden edistäjänä maas-
samme.

JäSenKoulutuS Ja YHteiSHenGen VaHViStaminen
l 22.4. pidettiin Valkonauhan strategia-
päivä Hotelli Helkan tiloissa Helsingissä. 
Päivän aikana työstettiin liiton strate-
giaa vuosille 2018–2022. ulkopuolise-
na asiantuntijana oli Sami lahtiluoma 
Agricola-opintokeskuksesta. osanotta-
jia oli 25.
l 9.9. kokoonnuttiin strategiapäivän 
jatkotyöskentelyyn liiton tiloihin Hel-
singissä. työskentelyä ohjasi Sami lah-
tiluoma. osanottajia oli 24.
l 25.11. työskenneltiin strategian juur-

ruttamistyöpajassa liiton tiloissa Hel-
singissä. työskentelyä ohjasi karolii-
na nivari Agricola-opintokeskuksesta. 
osanottajia oli 23.
l 14.–15.10. järjestettiin jäsenistön 
syysneuvottelupäivä mikkelissä Huo-
neistohotelli marjan tiloissa. Päivän tee-
mana oli vapaaehtoistyöntekijän jak-
saminen ja hyvinvointi. Aiheesta alusti 
perheneuvoja eija himanen. osanotta-
jia oli 36. 
l 9.12. vietettiin Valkonauhan joulujuh-

laa Helsingissä. musiikkia esittivät mu-
siikinopettaja taru koivisto ja viulisti 
inka heilimo sekä ooppera-
laulaja Vikke häkki-
nen. Joulusaar-
nan piti Si-
nikka Vilén. 
osanottajia 
oli 40.

2. 3.

4.

1.

5.
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Seminaarit Ja ValKonauHan KotipeSän rYHmätoiminta 
YHteiStYöSSä aGriCola-opintoKeSKuKSen KanSSa V.2017

OpintOtilaisuuden nimi alkOi päättyi paikkakunta naisia miehiä Osall. yht. tunteja

taideterapian iltaryhmä
Ohjaaja hanna räisänen

30.1. 27.3. helsinki 6 0 6 32

tunnesyöjien vertaisryhmä 
mervi rouvinen

25.2. 6.5. helsinki 8 0 8 32

depressiOkOulu
sirpa knuutila

14.2. 25.4. helsinki 6 4 10 20

sOkeririippuvuus-ryhmä
mervi rouvinen

10.4. 29.5. helsinki 5 0 5 12

naisten vOimaantumisryhmä
pirkko-liisa haikonen

16.3. 11.5. helsinki 5 0 5 16

erOryhmä
marja-liisa holopainen

10.2. 7.4. helsinki 7 0 7 16

satujen salaisuudet
silja mäki

2.2. 4.5. helsinki 6 1 7 26

irti jännittämisestä ja paniikista 
mervi rouvinen 

1.2. 5.4. helsinki 9 0 9 20

tämä päivä raittiina
misan Zilliacus

22.2. 10.5. helsinki 7 0 7 20

elämänkaariryhmä i 
saara vaherjoki-honkala

4.4. 30.5. helsinki 6 0 6 12

elämänkaariryhmä ii
saara vaherjoki-honkala

4.4. 30.5. helsinki 6 0 6 12

kuvataideterapiaryhmä, liisankoti
riitta lindy 

4.2. 1.4. helsinki 7 0 7 26

kuvataideterapiaryhmä, liisankoti 
riitta lindy

3.2. 7.4. helsinki 7 0 7 26

tunneryhmä
pia lahtiranta-pohjola

18.3. 27.5. helsinki 5 1 6 12

rakas rämä, mutta Oma -seminaari 
heidi härkönen

9.9. hämeenlinna 11 1 12 5

tunnesyöjien jatkOryhmä
mervi rouvinen

19.9. 11.12. helsinki 4 0 4 14

tunneryhmän jatkO-Osa
pia lahtiranta-pohjola

2.9. 16.9. helsinki 4 0 4 4

irti jännittämisestä ja paniikista
mervi rouvinen

20.9. 22.11. helsinki 6 1 7 20

depressiOkOulu
sirpa knuutila

19. 9. 28.11. helsinki 7 1 8 20

tunnesyöjien vertaisryhmä
mervi rouvinen

30.9. 2.12. helsinki 6 0 6 20

nainen ja alkOhOli
misan Zilliacus

4.10. 13.12. helsinki 9 0 9 20

tunneryhmä
pia lahtiranta-pohjola

18.9. 27.11. helsinki 5 1 6 12
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kuvataideterapiaryhmä, liisankoti
riitta lindy 

22.9. 8.12. helsinki 6 0 6 26

erOryhmä
marja-liisa holopainen

29.9. 8.12. helsinki 6 0 6 16

lauantain kuvataideterapiaryhmä
riitta lindy

21.10. 18.11. helsinki 8 0 8 26

naisten vOimaantumisryhmä
pirkko-liisa haikonen

21.9. 23.11. helsinki 7 0 7 16

elämänkaariryhmä i
saara vaherjoki-honkala

19.9. 28.11. turku 6 0 6 12

elämänkaariryhmä ii 
saara vaherjoki-honkala

19. 9. 28.11. turku 6 0 6 12

elämää vauvan kanssa tukiryhmä
susanna sillanpää

14.11. 19.12. mikkeli 6 0 6 15

uniryhmä
mervi rouvinen

28.9. 12.10. helsinki 3 0 3 4

rakas rämä, mutta Oma -seminaari
heidi härkönen

30.9. kuopio 10 1 11 4

rakas rämä, mutta Oma -seminaari
heidi härkönen

7.10. helsinki 10 2 12 4

rakas rämä, mutta Oma -seminaari
heidi härkönen

11.11. turku 6 1 7 5

laulukOnttiryhmä
taru koivisto

31.10. 7.11. helsinki 5 0 5 5

tanssipaja, liisankoti
pia lindy

2.12. 3.12. helsinki 5 0 5 10

satujen salaisuudet
silja mäki

21.9. 7.12. helsinki 7 0 7 26

yhteensä 232 14 246 577

Kohtaamiskahvila mikkelin kotikulmas-
sa kokoontui keskiviikkoisin klo 13-15. 
toiminta oli tauolla heinäkuun. kävijöitä 
oli keskimäärin viisi. toiminnan käytän-
nön järjestelyistä huolehtivat mikkelin 
Valkonauhan jäsenet. 

Liitto järjesti yhteistyössä Helsingin Val-
konauha–Vita Bandet i Helsingfors ry:n 
kanssa Uniseminaarin 29.4. koulutta-
jana toimi sosiaalipsykologi, yhteiskun-
tatieteiden tohtori mervi Rouvinen. 
osanottajia oli 17.

ryhmistä tiedotettiin yhteistyöverkos-
toissa. mikkelissä järjestetty Elämää 
vauvan kanssa -tukiryhmä koottiin yh-
teistyössä neuvoloiden terveydenhoita-
jien kanssa. 

1. naisten voimaantumis-
ryhmän ryhmäilmoituk-
sen kuvitus oli iina hämä-
läisen toteuttama. 2. mer-
vi Rouvinen alusti unen 
merkityksestä helsingin 
Valkonauhan seminaaris-
sa. kuva: Pirjo Sipilä

2.

1.
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ValKonauHan KotipeSän  
JärJeStöläHtöinen auttamiStYö
■ PerHetyö
ylisukupolvinen huono-osaisuus sekä 
perheiden elämää rasittavat uhkateki-
jät koskettivat eri tavoin Valkonauhan 
toiminnasta apua hakeneita perheitä. 
Havaitsimme, että nykyinen yhteiskun-
nan palvelujärjestelmä ei kyennyt tar-
joamaan riittävässä määrin ja jousta-
vasti perheiden ongelmiin kohdistuvaa 
matalan kynnyksen palvelua. tyypillisiä 
Valkonauhan perhetyössä kohdatuista 
asioista olivat päihdeongelma tai muu 
vahingollinen riippuvuus, oma- tai lähei-
sen mielenterveyden ongelma, uusper-
heiden problematiikka, työuupumus, 
sekä tuen tarve vanhemmuudessa. 

Palkkiotoimiset työntekijät olivat am-
mattihenkilöitä. työmuoto oli tarkoi-
tettu lyhytkestoiseksi palveluksi, jossa 
suositus oli enintään 10 käyntikertaa/
perhe. Perhetapaamisissa oli 25 euron 
asiakasmaksu/käyntikerta/perhe. Asia-
kasmaksusta sai vapautuksen perustel-
luilla syillä. 

1.1.–31.12.2017 asiakkaina oli 359 
perhettä ja perhetapaamisia toteu-
tui 1263.

Palkkiotoimisina perhetyöntekijöinä 
toimivat koko vuoden perheterapeutit 
marja-liisa holopainen, anne hynni-
nen ja heli koivulehto. Lisäksi perhe-
työntekijänä oli elina mäenpää 7.10. 
alkaen. työnohjaajana toimi vaativan 
erityistason perheterapeutti aku kaura. 
työnohjaus oli kerran kuukaudessa ryh-
mätyönohjauksena. 

Perheet ottivat yhteyttä Valkonauhaan 
seurakuntien perheneuvonnan ja kun-
tien perhepalvelujen ohjaamina. monet 
asiakkaista olivat kuulleet toiminnasta 
myös lähipiirissään henkilöltä, jolla oli 
tietoa Valkonauhan toiminnasta. Ajan-
varaus hoidettiin joko soittamalla lii-
ton toimistoon tai jättämällä sähköinen 
ajanvarauspyyntö nettisivuille. 

suomen Valkonauhaliitolla oli aluehal-
lintoviraston myöntämä lupa perheasi-
oiden sovittelutoimintaan. Nykyinen 
lupa on voimassa 31.8.2019 asti.

Perhetyön osana järjestettiin kaksi ero-
ryhmää. eroryhmien toimintatiedot si-
sältyvät Agricola-opintokeskuksen ryh-
mätoimintakoosteeseen. 

■ yksiLökeskusteLut
Valkonauhan kotipesän yksilökeskuste-
lut oli tarkoitettu kaikenikäisille naisille 
ja miehille, jotka hakivat apua päihde-, 
ihmissuhde- ja mielenterveysongel-
miin. Palkkiotoimiset työntekijät olivat 
ammattihenkilöitä. Asiakkaille maksut-
tomat yksilökeskustelut olivat matalan 
kynnyksen palvelumuoto, jossa suosi-
tuksena oli enintään 10 käyntikertaa/
asiakas. Asiakkuuteen ei vaadittu lähe-
tettä, vaan ajan sai suoraan soittamal-
la toimistoon tai tekemällä liiton netti-
sivuilla sähköisen ajanvarauspyynnön. 

palkkiotoimisina yksilötyöntekijöinä 
toimivat:
haikonen Pirkko-liisa, psykoterapeutti
kahilainen-niskanen anneli, psykote-
rapeutti
knuutila Sirpa, psykoterapeutti

koivisto taru, musiikkiterapeutti, musii-
kin maisteri
lahtiranta-Pohjola Pia, psykiatrinen 
sairaanhoitaja, psykoterapeuttiopinnot 
suorittanut
leppänen helena, psykoterapeuttiopis-
kelija, teologian maisteri, erityisopettaja 
lindy Riitta, hahmotaideterapeutti
mäki Silja, psykoterapeutti
Palmu tarja, psykoterapeuttiopinnot 
suorittanut, filosofian tohtori
Pruuki tomi, teologian maisteri
Rautakoura kristiina, psykoterapeutti
Rouvinen mervi, psykoterapeuttiopin-
not suorittanut, yhteiskuntatieteiden toh-
tori
Räisänen hanna, ryhmätaideterapeutti
Silvola antti, psykoterapeutti
Viitanen eija, psykoterapeuttiopinnot 
suorittanut, filosofian maisteri
Zilliacus misan, psykoterapeutti

Palkkiotoimisten työntekijöiden työnoh-
jaaja oli vaativan erityistason psykotera-
peutti eija-liisa Rautiainen. työnohja-
us oli ryhmäohjauksena kerran kuukau-
dessa.

Yksilökäynneillä oli 628 asiakasta, 
joista miehiä oli 141. 
asiakaskäyntejä oli 1046. 

asiakaspalautteet 
kirjallinen palaute kerättiin viimeisellä 
käyntikerralla. saadun palautteen perus-
teella toiminta vastasi hyvin tarpeeseen 
ja sillä oli mitattavaa positiivista vaiku-
tusta asiakkaiden arkeen. Vuoden 2017 
aikana kirjallinen palaute saatiin 67 eri 
asiakkaalta. Palautteiden sisältöä on ku-
vattu graafisin menetelmin.

yksiLökeskusteLut

VAstANNeideN 
VoiNti Hoito-
JAksoN ALussA 
JA Päättyessä 
keskimääriN

232 14 246 577
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mitä erityisesti Piditte tärkeäNä, mistä koitte HyötyNeeNNe?

HyötyyN LiittyVät kokemukset

ikäJAkAumA

yksiLökeskusteLut
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■ ryHmätoimiNtA
ryhmien toimintatiedot sisältyvät Agricola-
opintokeskuksen ryhmätoimintakoosteeseen. 
Ryhmissä oli osanottajia 742, joista miehiä 
oli 41. Ryhmäkäyntejä oli 1728. 

esimerkkejä ryhmäpalautteista
Palautelomakkeissa oli avoin kysymys, jossa 
pyydettiin kertomaan ryhmäkokemuksesta ku-
vitteelliselle Valkonauhan ryhmään ilmoittautu-
mista harkitsevalle henkilölle. Lomakkeessa ky-
syttiin lupa palautteen julkaisemiseen. 

otteita palautteiSta:

-Tajusin, että olen yksi monista, joilla on samat 

tunnelmat ja ongelmat.

-Vertaistuen merkitys oli suuri. 

-Olin arka menemään ryhmään sosiaalisten pelko-

jeni vuoksi, mutta osoittautuikin hyödylliseksi kun 

sain jakaa asioita muiden kanssa.

-Jos vähänkään on huolissaan alkoholin käytös-

tään, kannattaa hakea apua ja vertaistukea ajoissa.

-Aluksi arastelin, mutta ryhmä ja vetäjä veivät mu-

kanaan. Hieno kokemus!

-Ryhmään sai tulla juuri sellaisena kuin on. Matka, 

jonka teet, nousee sinusta. Kaikki on oikein.

-Mikään saamani tuki ei ole ollut samanlaista kuin 

vertaistuki. Siinä jaetaan niin paljon hiljaista tietoa.

-Ryhmä antoi valtavasti voimaa ja näkökulmaa 

vaikean elämäntilanteen keskellä.

Vuosikertomus 2017   9Vuosikertomus 2017   9
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KaiKKien naiSten 
talo -HanKe 
2017–2020
VALkoNAuHALiikkeeN Piirissä ovat 
alkaneet monet sellaiset työmuodot, 
jotka ovat syntyneet vastaukseksi yh-
teiskunnassa vallinneisiin kipeisiin on-
gelmiin. Näin myös heinäkuussa liiton 
käynnistämä kaikkien Naisten talo -han-
ke, joka käsittää päiväkeskustoimintaa 
haavoittuvassa asemassa oleville maa-
hanmuuttajataustaisille naisille lapsi-
neen ja perheineen. 

Hankkeessa projektipäällikkönä toimi 
sosionomi yAmk minna Saunders ja 
projektityöntekijänä kulttuurituotan-
non medianomi elizabelle laine. Han-
ke kuuluu steA:n kaikille eväät elämään 
avustusohjelmaan, joka tähtää eriarvoi-
suuden torjumiseen.

turun paikallisyhdistyksen kanssa yh-
teistyössä suunniteltu ja paikallisyhdis-
tyksen vapaaehtoistoiminnan ympä-
rille rakennettu hanke tukee erityisen 
haavoittuvassa asemassa olevia naisia ja 
lapsia perheineen. toiminnan pariin löy-
si 7.7.-31.12. välisenä aikana 52 naista, 
48 lasta ja 25 miestä. 

kohderyhmä on paperittomat naiset tai 
sen uhan alla elävät naiset perheineen. 
toiminta tavoitti turvapaikkaprosessin 
eri vaiheissa olevia henkilöitä: 
l ensimmäisen, toisen ja kolmannen ne-
gatiivisen päätöksen saaneita
l uusintahakemusvaiheessa olevia
l oikeusprosessin lopussa olevia ihmi-
siä, joiden vastaanottopalvelut ovat lak-
kautettu tai uhassa lakkautua
l oleskeluluvan uusimisessa epäonnis-
tuneita
l Avioliiton kariuduttua ilman oleskelu-
lupaa jääneitä
l työ- tai opiskeluluvan hakijoita
l käännytysuhan alla eläviä paperitto-
mia tai 
l edelleen valituksesta päätöstä odotta-
via, mutta ilman vastaanottopalveluita 
olevia ihmisiä. 

KerHotoiminta  
Ja itSe teHtY arKi 
-tYöpaJat
kerHotoimiNtAA JärJestettiiN van-
hainkodeissa, palvelukeskuksissa, eri-
tyisryhmien päiväkeskuksissa espoossa, 
Helsingissä ja Vantaalla, maahanmuut-
tajien vastaanottokeskuksissa ja sairaa-
loissa. kerhoja ja itse tehty arki -työpa-
joja ohjasivat musiikkiterapeutti taru 
koivisto ja taideterapeutti iina hunter. 
musiikkiterapeutti antti asunmaa oh-
jasi klaukkalassa nuorten kehitysvam-
maisten musiikkikerhoa.

kuninkaantien toimintakeskus, kehi-
tysvammaisten aikuisten päivätoiminta 
espoossa, 106 käyntikertaa. osallistujia 
oli keskimäärin 21.

Riilahden toimintakeskus, kehitys-
vammaisten päivätoiminta espoossa, 
111 käyntikertaa. osallistujia oli keski-
määrin 22. 

klaukkalan musiikkikerho 20–30-vuo-
tiaille, osallistujia 9 nuorta, 45 käynti-
kertaa. 

myyrasti-mielenterveysyhteisö Van-
taalla, yksinäisyydestä, mielenterve-
ysongelmista tai sosiaalisen toiminta-
kyvyn heikkenemisestä kärsiville +60 
-vuotiaille, 193 käyntikertaa. osallistujia 
oli keskimäärin 9. myyrastissa tehtiin yh-
teistyötä Vantaan kaupungin psykiatri-
an poliklinikan, sosiaalitoimen ja alueen 
muiden yhteisöjen kanssa.
 
helsingin alueen vanhainkodit ja pal-
velukeskukset, 728 käyntikertaa. 
espoon alueen vanhainkodit ja palve-
lukeskukset, 338 käyntikertaa.
Vantaan alueen vanhainkodit ja pal-
velukeskukset sekä katriinan sairaa-
lan osastot, 491 käyntikertaa. 
Jorvin sairaalan lastenosastot, 8 käyn-
tikertaa.
Suursuon sairaalan saattohoito-osas-
to, 5 käyntikertaa.

karhusaaren vastaanottokoti yksin 
saapuneille nuorille maahanmuuttajille, 
15 nuorta, 30 käyntikertaa. 
Joutsenon maahanmuuttajien vas-
taanottokeskus, 84 naista ja 40 lasta, 
124 käyntikertaa. 

Suomi 100 teeman alla järjestettiin 
kaksi Sota-ajan laulut -ryhmää viidessä 
paikassa: mainiokoti, kustaankartanon 
kaksi eri osastoa, Helapuisto ja elämän-
talo Aaria, 58 käyntikertaa.

kuvaus hankkeen toiminnasta
Päiväkeskukseen tulija sai yksilöllistä tu-
kea oman tilanteensa mukaan. syksyn 
2017 aikana päiväkeskusta varten vuok-
rattu tila kalustettiin yhdessä asiakkai-
den kanssa turvalliseksi ja viihtyisäksi. 
Päiväkeskus tavoitti 7.7.–31.12. aikana 
runsaasti kohderyhmään kuuluvia ja 
vastasi matalan kynnyksen palveluna 
turun seudulla vallitsevaan suureen tar-
peeseen. 

Asiakkaat hakivat ja saivat keskuksen 
työntekijöiltä, yhteistyökumppaneilta ja 
vapaaehtoisilta apua kokonaistilanteen-
sa selvittämiseen sekä viranomaisasioi-
den hoitamiseen. Asiakkaat saivat tukea 
ja apua myös hankkeen yhteistyöver-
kostoilta sekä vapaaehtoisilta. suurin 
osa avunpyynnöistä liittyi oleskeluoi-
keuden saavuttamiseen liittyviin kysy-
myksiin. 

Päiväkeskuksessa ryhmien ja yksilötyön 
ohessa laitettiin ruokaa, juhlittiin syn-
tymäpäiviä sekä myötäelettiin elämän 
iloissa ja suruissa. Vertaistuen elementti 
oli läsnä päivittäisessä toiminnassa.

yksilötyön lisäksi päiväkeskuksessa toi-
mi viikoittaisia ryhmiä, joissa opiskeltiin 
suomen kieltä. suomen kielen ryhmiä 
vapaaehtoistyönä ohjasivat suomenkie-
lenopettajat Sinikka Vahalahti ja eva 
Björkqvist mukanaan myös muita va-
paaehtoisia. 

yksi hankkeen päätyömuoto on vapaa-
ehtoistoiminnan kehittäminen. koulu-
tuksiin ja toimintaan osallistui 34 vapaa-
ehtoista. Hankkeen vapaaehtoisilla oli 
erilaisia tehtäviä ryhmien ohjaamisesta 
virastokäynteihin. Vapaaehtoiset saivat 
tukea, koulutusta sekä työnohjausta 
tehtäviensä mukaan. toteutuneissa kou-
lutuksissa käsiteltiin turvapaikkaproses-
sia, paperittomuutta sekä vapaaehtois-
ten toiminnan mahdollisuuksia ja rajoja. 
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1. Vastaanottokeskuksen taide- ja mu-
siikkipajassa koettiin luomisen iloa. 
2. myyrastissa järjestettiin 10 kerran 
tunteet musiikiksi -ryhmä. 3. kaikkien 
naisten talon toimintatietoja graafi-
sin kuvin.

2.

3.

Vuosikertomus 2017   11
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VaiKuttamiS-
toiminta  
Ja tiedotuS
suomeN VALkoNAuHALiitto oli Val-
takunnallisen nuorisoalan ehkäisevän 
päihdetyön osaamiskeskuksen jäsen 
(Preventiimi). sen tehtävänä oli tukea 
nuorten parissa toimivien ammattilaisten 
osaamista ehkäisevässä päihdetyössä.

Lisäksi oltiin mukana kuule mua -ver-
kostossa, joka koostui nuorten (noin 
18–30-vuotiaiden) mielenterveyskuntou-
tujien kanssa toimivista kolmannen sek-
torin toimijoista. Verkoston sihteerinä oli 
Helsingin seurakuntayhtymän edustaja. 
”kuule mua” -verkoston keskeinen tavoite 
oli lisätä yhteistyötä kolmannen sektorin 
toimijoiden ja ns. virallisten hoitotaho-
jen välillä. yhteistyöllä haluttiin parantaa 
nuorten hoitoon pääsyä ja vähentää hoi-
don pirstaleisuutta.

Liiton toimintaa esiteltiin Sosiaalipeda-
gogiikan päivillä 6.4. mikkelissä. 

turun kirkkopäiville osallistuttiin 19.–
21.5. yhdessä turun Valkonauhan kanssa 
esittelemällä toimintaa kirkkotorilla. Päi-
vystäjinä olivat pääsihteeri irja eskeli-
nen, turun Valkonauhan hallituksen jäsen 
marja kariluoto, liiton puheenjohtaja 
Pirkko larkela ja liiton hallituksen jäsen 
Päivi Pennanen. 

Päihdepäiville osallistuttiin 6.–7.6. Hel-
singissä sekä omalla näyttelypisteellä 
että järjestämällä yhdessä sininauhalii-
ton kanssa työpaja. työpajan teemana oli 
taide tukena muutoksen tiellä – taiteen 
mahdollisuudet 2020-luvun päihdetyös-
sä. Valkonauhasta työpajan suunnitte-
lusta ja toteutuksesta vastasivat psyko-
terapeutti misan Zilliacus, tohtorikoulu-
tettava, musiikkiterapeutti taru koivis-
to ja kokemusasiantuntija Sanna Vaara. 
Lisäksi toteutuksessa oli mukana taiteen 
tohtori mimmu Ronkainen Aalto-yliopis-
tosta. työpajan puheenjohtajana toimi 
järjestöpäällikkö asta Juntunen sininau-
haliitosta. työpajaan osallistui 30 päihde-
työn ammattilaista eri puolilta maata. 

Päihdepäivien näyttelypisteellä toimin-
taa esittelivät toimistosihteeri nina hur-
tamo, taru koivisto, tuulikki Perho ja 
marita Saarela. 

Liitto oli mukana valtakunnallisissa anna 
lapselle raitis joulu, Selvin päin kesään 

(raittiuden ystävät koordinoijana) sekä 
ehkäisevän päihdetyön viikon (eHyt 
koordinoijana) -kampanjoissa huolehtien 
joulu- ja kesäkampanjamateriaalin pos-
tittamisesta kaikkiin evankelisluterilaisiin 
seurakuntiin. 

Selvin päin kesään kampanjakirjeen yh-
teydessä tiedotettiin 24.9. vietettävästä 
Valkonauhan kansainvälisestä rukous-
päivästä. samalla seurakuntiin lähetet-
tiin rukouspäivän saarnatekstiin liittyvä 
artikkeli sekä Valkonauhan toiminnan 
esittely. muutamat paikallisyhdistykset 
olivat rukouspäivänä messukumppanei-
na osallistuen jumalanpalveluksen ja kirk-
kokahvituksen järjestämiseen. 

Liiton vaikuttamistyössä keskeisenä asia-
na oli olla vaikuttamassa alkoholilain ko-
konaisuudistuksen sisältöön sekä omilla 
kannanotoilla että osallistumalla ehkäise-
vän päihdetyön järjestöverkoston (eHyt) 
kannanottoihin ja lausuntoihin. Liiton 
varapuheenjohtajan hannele nykäsen 
kannanotto 22.9.2017 sai Helsingin sano-
missa palstatilaa. 

kuluvana vuonna mikkelin Valkonauha 
ry täytti 110 vuotta ja hämeenlinnan 
Valkonauha ry 50 vuotta. yhdistysten 
toimintaa esitteleviä tiedotteita lähetet-
tiin paikallisiin ja alueellisiin lehtiin.

sosiaalisen median hyödyntämistä lisät-
tiin ja samalla päätettiin aloittaa yhteis-
työ Poutapilvi oy:n kanssa. 

naisjärjestöjen keskusliiton tasa-arvo-
teko-juhlassa 10.11. Helsingin yliopis-
tolla esiteltiin Valkonauhan toimintaa. 
mukana toiminnan esittelyssä olivat va-
rapuheenjohtaja tuulikki Perho ja taru 
koivisto. 

ValKonauHa-
leHti
LeHdeN PäätoimittAJA oli puheen-
johtaja Pirkko larkela. toimituskuntaan 
kuuluivat tuulikki Perho, marja kari-
luoto, tarja heino, hannele nykänen ja 
anni Ylönen. toimitussihteerinä oli pää-
sihteeri irja eskelinen ja taittotyöstä vas-
tasi anne tervahauta / kuvitella. Lehti 
painettiin eräsalon kirjapainossa tampe-
reella. Lehti ilmestyi neljänä numerona. 
Lehden ulkoasun uudistamistyö aloitet-
tiin ja ensimmäinen uudella ulkoasulla 
oleva lehti ilmestyy pääsiäiseksi 2018. 

opiSKeliJaKoti
VuoNNA 1963 perustettu opiskelijakoti 
sijaitsee kruunuhaassa. kodissa asui viisi 
naisopiskelijaa. Valkonauhan opiskelija-
kodissa voi asua enintään kolme vuotta. 
koti on savuton ja päihteetön. 

liiSanKoti
suur-HeLsiNgiN VALkoNAuHA ry yl-
läpiti naisten asumisyksikköä, Liisankotia 
katajanokalla. Liisankodin toiminta esitel-
lään suur-Helsingin Valkonauhan vuosi-
kertomustiivistelmässä. 

KanSainVälinen 
toiminta
Liitto JAtkoi yhteistyötä suomen Lä-
hetysseuran kanssa ja lähetti kohdeso-
pimuksen puitteissa vuosittaisen 1.000 
euron tuen etiopian mersan alueen tyttö-
jen koulunkäynnin ja naisten toimeentu-
lomahdollisuuksien kehittämiseen. tuki-
summa saatiin kokoon jäsenten lahjoi-
tuksilla.

Valkonauhan maailmanliiton (WWCtu) 
puheenjohtaja margaret ostenstad ja 
euroopan työn sihteeri Brita nilssen vie-
railivat suomessa 19.–21.1. tutustuen toi-
mintaan Helsingissä ja turussa. Vierailu-
ohjelmaan sisältyivät tutustuminen Hel-
singin tuomiokirkkoon oppaana anneli 
klemetti sekä monipuolinen turun Val-
konauhan järjestämä ohjelma. 

irja eskelinen toimi Valkonauhan maa-
ilmanliiton 3. varapuheenjohtajana. Hän 
osallistui 2.5.–5.5. etelä-korean soulissa 
pidettyyn hallituksen kokoukseen. anna-
mari laine toimi sosiaalipalvelun osas-
tonjohtajana ja anneli klemetti julkilau-
sumakomitean jäsenenä. 

suomen Valkonauhaliiton hallitus teki ke-
säkuussa päätöksen ottaa vastattavaksi 
seuraavan Valkonauhan maailmanliiton 
kongressin järjestämisen. Ajankohdaksi 
päätettiin 10.–15.7.2019.

Varapuheenjohtaja tuulikki Perho ja 
raha-asiainjaoston puheenjohtaja Sinik-
ka Vilén osallistuivat Norjan Valkonau-
han vieraana ja kustantamana det Hvite 
Bånd i Norge -järjestön vuosikokoukseen 
2.–5.10.sandefjordissa. He esittivät koko-
uksessa liiton tervehdyksen ja esittelivät 
päivien aikana myös suomessa tehtävää 
valkonauhatyötä. 
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1. oik. Brita nilssen, Pirkko larkela, margaret 
ostenstad, anna-mari laine, anneli klemetti 
ja marita Saarela kansallisarkiston rappusil-
la. 2. helsingin Valkonauha järjesti sisartilai-
suuden vieraille. 3. liisankodin enkelijuhlaa. 
4. taru koivisto ja ”kukkahattutäti” tuulikki 
Perho Päihdepäivillä. 5. Valkonauha-lehti on 
ilmestynyt vuodesta 1909.

1.

2.

3.

4.

5.
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Hallinto Ja 
JäSeniStö
sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 
Helsingissä Hotelli Helkan saarni-salis-
sa lauantaina 22.4. kokoukseen osallis-
tui 24 henkilöä, joista 10 valtakirjalla. 
musiikkiohjelmaa esitti taru koivisto. 
kokouksessa käsiteltiin sääntömääräi-
set kevätkokoukselle kuuluvat asiat. ko-
kouksen puheenjohtajana toimi Pirjo 
kivelä-Ristevirta.

yhdistyslain ja järjestötoiminnan ydin-
kysymysten koulutus järjestettiin 10.6. 
tampereella. kouluttajana oli yhdis-
tystoiminnan asiantuntija kari loimu. 
osanottajia oli 15. 

sääntömääräinen syyskokous pidettiin 
Huoneistohotelli marjan tiloissa mik-
kelissä 15.10. kokoukseen osallistui 25 
henkilöä, joista 12 valtakirjalla. kokouk-
sessa käsiteltiin sääntömääräiset syysko-
koukselle kuuluvat asiat. kokouksen pu-
heenjohtajana toimi liisa ahonen.

■ syyskokoukseN 
HeNkiLöVALiNNAt
Liiton varapuheenjohtajaksi kaudel-
le 2018–2019 valittiin elli martikainen 
Lappeenrannasta. Hallituksen jäsenik-
si (ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi) 
kaudelle 2018–2019 valittiin anneli kle-
metti Helsingistä (Johanna ahtila Hä-
meenlinnasta), liisa ahonen mikkelis-
tä (maritta Pietilä-holopainen oulus-
ta) ja Päivi Pennanen turusta (hannele 
nykänen kuopiosta). 

tilintarkastajiksi valittiin kHt Yrjö hau-
katsalo ja tilintarkastusyhteisö AuditP-
lan oy, jonka päävastuullisena tilintar-
kastajana kHt Jonas Sandell sekä Hau-
katsalon varatilintarkastajaksi Ht Pauli 
aaltonen.

■ HALLitus 
VuoNNA 2017
Puheenjohtaja Pirkko larkela, turku
Varapuheenjohtaja hannele nykänen, 
kuopio
Varapuheenjohtaja tuulikki Perho,  
Helsinki
Jäsen Paula kupias, tampere

Henkilökohtainen varajäsen  
Sinikka Vilén, tampere

Jäsen kaarina Piiparinen,  
Lappeenranta

Henkilökohtainen varajäsen  
eeva Riittinen, mikkeli

Jäsen tarja heino, oulu
Henkilökohtainen varajäsen  
Satu kiviharju, Hämeenlinna

Jäsen liisa ahonen, mikkeli
Henkilökohtainen varajäsen  
maritta Pietilä-holopainen, oulu

Jäsen Päivi Pennanen, turku
Henkilökohtainen varajäsen  
elli martikainen, Lappeenranta

Jäsen anneli klemetti, Helsinki
Henkilökohtainen varajäsen  
maria nuutinen, Helsinki

Hallituksen kokouksia oli kahdeksan ja 
pöytäkirjapykäliä yhteensä 118. raha-
asiainjaoston kokouksia oli kaksi ja työ-
valiokunnan kokouksia yksi. Niiden jä-
senet valittiin hallituksen keskuudesta. 
työvaliokunnan puheenjohtajana toimi 
tuulikki Perho ja raha-asiainjaoston 
puheenjohtajana toimi Sinikka Vilén. 

■ keskustoimisto
toimisto sijaitsi liiton omistamissa tilois-
sa osoitteessa Liisankatu 27 A 3, 00170 
Helsinki. Pääsihteerinä oli irja eskeli-
nen ja toimistosihteerinä nina hurta-
mo. kirjanpidon ja palkanlaskennan hoi-
ti Päivi Soini/tilipalvelu soini. toimiston 
siivouksesta vastasi natalia Saboure. 

■ JäseNistö 
suomen Valkonauhaliiton jäsenistö 
muodostuu paikallisyhdistysten jäsenis-
tä ja suoraan liittoon kuuluvista henki-
löjäsenistä. Henkilöjäseniä oli 32.
  
Helsingin Valkonauha-Vita Bandet  
i Helsingfors ry 49
Hämeenlinnan Valkonauha ry 33
kuopion Valkonauha ry 55
Lappeenrannan Valkonauha ry 20
mikkelin Valkonauha ry  22 
oulun Valkonauha ry 33
suur-Helsingin Valkonauha ry 53
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■ LiitoN 
kuNNiAPuHeeNJoHtAJA
anja aalto, tampere

■ He sAAVAt LeVätä
mikkelin Valkonauha ry 
mirja Särkkä

Helsingin Valkonauha-Vita Bandet  
i Helsingfors ry
orvokki ijäs

Sitten kun kaikki on kerrottu moneen 
kertaan.
Kun käydyt matkat ja eletyt hetket ovat 
muuttuneet
kaukaisiksi muistoiksi.
Jäljelle jää pelkkä puhdas rakkaus. 

(Paul Coelho)

■ HuomioNosoitukset
ritarikuntien suurmestari tasavallan 
presidentti Sauli niinistö myönsi val-
konauhatyössä sekä yhteiskunnallisessa 
toiminnassa ansioituneille Valkonauhan 
jäsenille kunniamerkkejä.

mikkelin Valkonauhan 110-vuotispäivä-
nä 14.10. yhdistyksen varapuheenjoh-
taja aune laitinen ja sihteeri Päivi ny-
känen saivat suomen Valkoisen ruusun 
ritarikunnan i luokan mitalin. kunnia-
merkit luovutettiin saajille yhdistyksen 
vuosijuhlassa.

itsenäisyyspäivänä 6.12. tasavallan pre-
sidentti myönsi kunniamerkin seuraavil-
le Hämeenlinnan Valkonauhan jäsenille 
ja pitkäaikaisille vastuunkantajille:
anneli kiurulle suomen Valkoisen ruu-
sun ritarikunnan i luokan mitali kulta-
ristein
Satu kiviharjulle suomen Valkoisen 
ruusun ritarikunnan i luokan mitali kul-
taristein
eeva lindholmille suomen Valkoisen 
ruusun ritarikunnan i luokan mitali kul-
taristein
Riitta Rekolalle suomen Valkoisen ruu-
sun ritarikunnan mitali
Jaana Rusko-laitiselle suomen Leijo-
nan ansioristi 
milja Salmelalle suomen Valkoisen 
ruusun ritarikunnan mitali

■ VALkoNAuHAN ViuLu
suomen Valkonauhaliiton omistama 
vuonna 1912 rakennettu heinrich he-
berlein viulu oli viulistiopiskelija inka 
heilimon käytössä. 

■ LAHJoitukset
kustannus tammi lahjoitti kaksi kassil-
lista uutuuskirjoja annettavaksi lahja-
na ronald mcdonald Lasten talon sekä 
kaikkien naisten talon lapsille. kirjalah-
jat ottivat vastaan liiton joulujuhlassa 
9.12. Lasten talon emäntä Johanna Ser-
lachius ja kaikkien naisten talon projek-
tipäällikkö minna Saunders. 
kustannus tammi lahjoitti kirjalahjoja 
jaettavaksi muistamisina myös vapaaeh-
toistyöntekijöille. 
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toiminnan Ja 
riSKien arViointi
otimme toiminnan arvioinnin avuksi ar-
viointilomakkeen, joka sisälsi neljä osa-
aluetta: ihmisten osallisuus ja toiminta-
mahdollisuudet, Perustehtävien hallinta, 
yhteistyö ja näkyvyys, talous ja toimi-
tilat sekä tuloksellisuus ja kehittämiso-
rientoituneisuus. saatujen vastausten 
perusteella liiton ja sen yhdistysten suu-
rimmat pulmat liittyivät vapaaehtoisten 
vähäiseen määrään sekä varainhankin-
taan. toiminnan vahvuuksina näyttäytyi-
vät valkonauhatyön toiminta-ajatuksen 
innostavuus ja toiminnalle asetetut sel-
keät tavoitteet ja tarpeet. 

suomen Valkonauhaliitto paikallis-
yhdistyksineen painii yhä niukempien 
resurssien turvin. tiukka rahoituksen 
hakemiseen ja saamiseen liittyvä vaa-
timustaso jo hakemusten teknisessä 
laadinnassa ja siihen liittyvä arvioinnin 
ja tuloksellisuuden vaatimus haastavat 
sekä yhdistysten että liiton toimijoita. 

yleisesti järjestötoiminnassa korostui 
entisestään brändien ja imagon merki-
tys. tässä tilanteessa pärjäämistä mää-
ritti mediahuomioarvo ja kyky vedo-
ta ihmisten tunteisiin. kehityssuunta ei 
suosinut suomen Valkonauhaliiton teke-
mää työtä, mikäli onnistumisen mitta-
rina ovat lisääntyvät toiminnan varat ja 
jäsenmäärän kasvu. 

suomen Valkonauhaliiton kannalta 
oli tärkeää miettiä, miten tavoittaa jäse-
nyyteen ja vapaaehtoistoimintaan sitou-
tuvat ihmiset. Lisäksi ratkaisevaa oli löy-
tää ne tekijät, joiden avulla heidät saa-
daan kiinnittymään toimintaan. tämä 
työ on jatkuvaa ponnistelua ja se oli toi-
mintavuonnakin asialistan kärkipaikalla.

1. Vas. tarja heino ja maritta Pietilä-holopainen oulusta.
2. kevätkokouksen osanottajia. 3. inka ja viulu – loistava 
yhdistelmä. 4. minna Saunders sai kirjakassin viemisek-
si kaikkien naisten talolle.  5. aune laitinen mikkelistä sai 
kunniamerkin ja piti luovutustilaisuudessa kiitospuheen.

1.

2.

3. 4. 5.
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paiKalliSYHdiStYSten VuoSitiiViStelmät

■ HelSinGin ValKonauHa 
–Vita Bandet i HelSinGforS rY 
Perustettu vuonna 1905
Bulevardi 15 C 32, 00120 Helsinki
www.helsinginvalkonauha.fi

Puheenjohtajana toimi Pirjo kivelä-
Ristevirta, varapuheenjohtajana sekä 
rahastonhoitajana marita Saarela ja 
sihteerinä marke kaskimies. yhdistyk-
sen kunniapuheenjohtaja on Pirkko 
laakso. Hallitus kokoontui neljä kertaa. 
Jäsenkirjeitä lähetettiin neljä.  

yhdistyksen tiloissa kokoontuneet seit-
semän pienryhmää ja yhdistyksen jär-
jestämät kaksi seminaaria on esitelty 
Agricola-opintokeskuksen ryhmätoi-
minnan koosteessa. 

sairaanhoitaja taina häkkinen piti 
jäsenkokouksessa luennon aiheesta 
syöpä koskettaa.  

yhdistys kantoi päävastuun suomen 
Lähetysseuran (sLs) kohdesopimuksen 
rahoituksesta. sLs:n toiminnalla paran-
netaan etiopialaisten naisten ja lasten 
asemaa tukemalla lasten koulunkäyntiä 
ja naisten yrittäjyyttä. 

yhdistyksen varoilla hankittiin käsi-
työtarvikkeita vapaaehtoisille kutojille. 
Villasukkia lahjoitettiin yksinäisille van-
huksille ja ikäihmisten pyörähanketta 
tuettiin 300 eurolla.

yhdistyksen jäsen maija-liisa mä-
keläinen toimi vapaaehtoisena sPr:n 
Luetaan yhdessä -ryhmässä. marke 
kaskimies oli vapaaehtoisena Hoitoko-
ti Wilhelmiinassa. Jäsenet tekivät vapaa-
ehtoistyötä seurakunnissa.

Jäsenretkiä tehtiin kaksi. toukokuus-
sa retkeiltiin Helsingin Vuosaaressa si-
jaitsevassa kulttuurikeskus sofiassa ja 
marraskuussa Vantaan Fazerilassa. tou-
kokuun retken yhteydessä pidettiin yh-
distyksen vuosikokous.  

anneli klemetti toimi Valkonauhan 
maailmanliiton (WWCtu) julkilausuma-
komitean jäsenenä. 

itsearvioinnissa yhdistyksen vas-
tuunkantajat kokivat toiminnan vah-
vuuksina osallisuuden ja toimintamah-
dollisuudet sekä perustehtävien hallin-
nan sekä yhteistyön. ongelmina nähtiin 
vapaaehtoisten vähyys ja siitä johtuva 
toiminnan kehittämisen vaikeus. 

■ Hämeenlinnan  
ValKonauHa rY 
Perustettu vuonna 1967 
www.hameenlinnanvalkonauha.fi 

Puheenjohtajana toimi Jaana Rusko-
laitinen, varapuheenjohtajana Johan-
na ahtila, sihteerinä anna-mari laine 
ja rahastonhoitajana Päivi määttänen. 
Hallitus kokoontui 12 kertaa. 

yhdistyksen 50-vuotisjuhla järjestettiin 
19.11. yhdistyksen järjestämä seminaari 
9.9. on esitelty Agricola-opintokeskuk-
sen ryhmätoiminnan koosteessa. 

espanjassa maahanmuuttajien pa-
rissa työskentelevän Pedro Reyes-
Castron suomen vierailuun liittyvä 
yleisötilaisuus oli 20.7. kari korhosen 
kouluvierailun osana oli Valkonauhan 
ja saalem-seurakunnan yhteistyössä 
järjestämä nuortenilta, johon osallistui 
100 nuorta.  teemu kaski vieraili Hä-
meenlinnan yläkoulun uskontotunneil-
la puhuen päihteiden vaaroista.

Hämeenlinnan Valkonauhalla oli nel-
jä avustuskohdetta: suomen Lähetys-
seuran työ perheiden parissa etiopiassa, 
kummilapsi Sabita endris Seid etiopi-
assa, Pedro Reyes-Castron avustus- ja 
lähetystyö espanjassa sekä sansan toi-
voa naisille intiassa, yleisavustus.

Luokanopettaja marjo Viitalan Child 
evangelism Fellowship -koulutukseen 
osallistumista tuettiin.  yhdistys avusti 
420 eurolla ja jäsenlahjoituksena saatiin 
80 euroa, yhteensä 500 euroa. 

Vankilavierailuun Hämeenlinnan 
vankilassa osallistuivat Satu kiviharju, 
anna-mari laine ja Johanna ahtila. 
Paikalla oli 19 naisvankia, apulaisjohta-
ja ja muuta henkilökuntaa. Vankilaan 
vietiin tuliaisina kortteja postimerk-
keineen. Lokakuussa vankilapastori-
na aloittaneen hanna Vettenniemen 
kanssa tehtiin hyvää yhteistyötä. yh-
distys lahjoitti vankilaan Cd-soittimen 
ja suuren kassillisen erivärisiä lankoja, 
sillä vankilassa toimi innokas kutojapii-
ri. Vankilaan lahjoitetut 205 joulukort-
tia saatiin Hämeenlinnan jäseniltä ja 
tampereen Valkonauhan Sinikka Vilén 
ja katri nahkuri olivat myös lahjoittaji-
na. tavoitteena oli, että jokainen vanki 
voi lähettää ainakin kaksi valitsemaansa 
korttia ystäville tai läheisilleen.

yhdistyksen jäsenet vierailivat vii-
dessä palvelutalossa, yhteensä 10 ker-
taa: ilovuoressa kolme kertaa, Validia ta-
lossa kaksi kertaa, tanhua-kodissa kaksi 
kertaa, Villa tavastiassa kaksi kertaa ja 
koivikko-kodissa kerran. Vierailuihin 
sisältyi hengellinen tilaisuus. musiikki- 
ja puheosuuksiin osallistuivat Paula ja 
markku Rekola, Riitta Rekola, milja 
Salmela ja Satu kiviharju. Jaana Rus-
ko-laitinen juonsi tilaisuudet. ilovuo-
ressa oli ehtoollisen vietto, josta huo-
lehti pastori heikki toivio. Hän soitti 
tilaisuudessa myös kitaraa ja markku 
Rekola huilua. Joissakin palvelutaloissa 
tarjottiin kahvit. Valkonauhan vierailut 
palvelutaloihin olivat tärkeitä, sillä osal-
la vanhuksia kodin ulkopuolisiin tilai-
suuksiin osallistuminen oli terveydellis-
ten rajoitteiden vuoksi vaikeutunut.  

yhteistyö Hämeenlinnan seurakun-
nan kanssa oli suuri kiitoksen aihe. seu-
rakunnalta saatiin maksutta tilat käyt-
töön 50-vuotisjuhlapäiväksi, vahtimes-
tarin palvelut sekä kirkkomuusikko ja 
kuoro juhlistamaan tilaisuutta. Juhla-
jumalanpalveluksessa saarnasi Jaana 
Rusko-laitinen ja juhlassa juhlapu-
heen piti liiton puheenjohtaja Pirkko 
larkela. Hämeen sanomat ja kaupun-
ginuutiset kirjoittivat juhlasta ja yhdis-
tyksen toiminnasta palstoillaan. 

■ Kuopion ValKonauHa rY
Perustettu 1906
www.kuopionvalkonauha.fi
kuopionvalkonauha@gmail.com

Puheenjohtajana toimi hannele nykä-
nen, varapuheenjohtajana anne Pau-
lo-tuovinen ja  rahastonhoitajana arja 
keränen. sihteerin tehtävistä huolehti 
pääasiassa hannele nykänen. Hallitus 
kokoontui viisi kertaa ja jäsenkirjeitä lä-
hetettiin kaksi. 

keskustelu- ja harrastusryhmä päih-
teidenkäytön lopettaneille naisille ko-
koontui kevätkaudella 15 kertaa ja syys-
kaudella 12 kertaa. ryhmä toteutettiin 
yhteistyössä sirkkulanpuiston toimin-
tayhdistys ry:n kanssa.

Jäsenretki tehtiin Heinävedelle mar-
jamäen pappilaan. retkelle osallistui 11 
henkilöä. 
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yhdistyksen omistama asunto vuok-
rattiin heikossa asemassa olevalle nai-
selle. 

yhdistyksen järjestämä rakas rämä, 
mutta oma -seminaari on esitelty Agri-
cola-opintokeskuksen ryhmätoiminnan 
koosteessa. Puheenjohtaja kävi koulut-
tamassa päihderiippuvuuden kehittymi-
sestä ja ylisukupolvisuudesta ev.lut.seu-
rakuntayhtymän päihdeleirillä.

yhdistys aloitti   kokemusasiantunti-
jakoulutuksen kehittämisen ja toteutta-
misen yhdessä kuopion yliopistollisen 
sairaalan päihdepsykiatrian osaston, Via-
dia Pohjois-savo ry:n, kuopion Päihde-
palvelusäätiön, kuopion mielenterve-
yden tuki ry:n ja kuopion ev.lut. seura-
kuntayhtymän kanssa.

yhdistys kehitti uutta toimintaa, jo-
hon haki steAn hankerahoitusta. toi-
minnan kehittämistä varten tehtiin ai-
esopimukset yhteistyöstä sirkkulanpuis-
ton toimintayhdistys ry:n ja kuopion 
setlementti Puijolan kanssa. 

toiminnasta tiedotettiin facebookissa 
ja lehdissä. yhdistys esitteli toimintaan-
sa kallaveden kirkolla katulähetyksen 
päihdepäivillä ja seminaarissa, kuopion 
kaupungin päihdetyöntekijän kokoon 
kutsuman päihdetoimijoiden ryhmän 
kokoontumisissa, tukipilarin tupaantuli-
aisissa ja Päihdepalvelu Hemman avoin-
ten ovien -tapahtumassa. 

Poimintoja yhdistyksen itsearvioinnista:
Miten näemme tehtävämme ja paik-
kamme omalla seutukunnalla?
l Päihteiden käytön lopettaneiden nais-
ten ryhmätoiminnan toteuttaja
l Päihdeasioiden ammattilaisten ja ko-
kemusasiantuntijoiden kouluttaja
l seminaarien järjestäjä ja muiden jär-
jestämiin seminaareihin osallistuja
l Asiantuntija päihdetoimijoiden ver-
kostossa
Millaisia vaikutuksia toivomme yhdis-
tyksen toiminnalla olevan?
l Päihteisiin liittyvä koulutustarjonta 
monipuolistuu ja tieto leviää
l Päihderiippuvuudesta toipuminen 
edistyy ja yksinäisyys vähenee
Koimmeko pettymyksiä ja onnistumisia 
kertomusvuonna?
l erittäin suuri onnistuminen oli koke-
musasiantuntijakoulutuksen kehittä-
minen ja toteuttaminen yhteistyössä 
muiden päihdetoimijatahojen kanssa. 
kuopion Valkonauhan puheenjohtaja 

1. kuopion Valkonauhan puheen-
johtaja hannele nykänen toimitilan 
maalauspuuhissa. 2.  helsingin Val-
konauhan jäsenet  kulttuurikeskus 
Sofiassa. 3. kuopion jäsenet saivat 
osakseen vieraanvaraisuutta mar-
jamäen pappilassa. 4. Vas. Johanna 
ahtila, Riitta Rekola, linnea kataja, 
Satu kiviharju, milja Salmela, keijo 
laitinen, anna-mari laine, anne-
li kiuru, Jaana Rusko-laitinen hä-
meenlinnan Valkonauhan 50-vuo-
tisjuhlassa. kuva: Jorma lepistö

1. 2.

3.

4.
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toimi koulutuksen koordinaattorina ja 
oli toinen kokemusasiantuntijoiksi val-
mistuneille annetun todistuksen allekir-
joittajista. Pettymys oli naisten ryhmän 
laimea osanotto varsinkin kevätkaudel-
la, jolloin kokoontumisillaksi valittu per-
jantai ei toiminut. 
Keihin vaikuttajiin olimme yhteydessä? 
l kuopion kaupungin Hyvinvoinnin 
edistämisen palvelualueen ja ev.lut.seu-
rakuntayhtymän työntekijöihin
l kaupunginvaltuutettu laura meri-
luoto oli yhteyshenkilömme sirkkulan-
puisto ry:ssä ja hän osallistui naisten 
ryhmätoiminnan vetämiseen.

arvioimme toimintaamme käyttäen 
apuna väittämiä (asteikko 1-5, jolloin 1 
on vähän ja 5 paljon):
l yhdistyksessämme eletään voimakasta 
kasvun ja kehityksen aikaa 3
l yhdistyksessämme on mukavasti uusia 
tulokkaita 1
l tulokkaat ovat jääneet ja sitoutuneet 
toimintaan 3
l “Aktivistit” toimivat hyvin yhdistyksen 
rakenteen kannattelijoina 3
l tulokkaiden vastaanotto on yhdistyk-
sessä “sydämen asia” 5
l kokouksissamme vaalimme “ryhmä-
rauhaa” ja hyvää mieltä 5
l yhdistyksellä on suotuisat ulkoiset 
puitteet 4
l yhdistyksessä pystyy kokemaan valko-
nauhatyön “voimaa” 3
l yhdistyksessä on helppo tuoda mieli-
piteensä ja ideansa esille 4
l yhdistyksessä on myönteinen suhtau-
tuminen palvelutehtäviin 4

■ lappeenrannan  
ValKonauHa rY 
Perustettu vuonna 1941 

Puheenjohtajana toimi Pirjo alatalo, 
varapuheenjohtajana kaarina Piipari-
nen, rahastonhoitajana marjut Ropo-
lyytikäinen ja sihteerinä elli martikai-
nen. Hallitus kokoontui 11 kertaa. yhdis-
tys on jäsenenä Lappeenrannan katulä-
hetys ry:ssä ja Vapaaehtoiskeskus ry:ssä.

yhdistyksen jäsenet vierailivat kuukau-
sittain selmankodin palvelutalossa sekä 
kaksi kertaa vuodessa päihdeasunto-
la siltalassa. kerran vuodessa vierailtiin 
urheilukadun palvelutalossa seurakun-
nan tilaisuudessa. Vierailuilla painotet-
tiin asukkaiden virkistämistä ja yksinäi-
syyden lievittämistä. käynteihin sisäl-

tyi myös ohjelmaa. Päihdeasuntolassa 
ja urheilukadun palvelutalossa tarjot-
tiin myös kahvit osanottajille ohjelman 
ohella.  mukana oli usein yhdistyksen ul-
kopuolisia vierailijoita. 

yhdistys tuki vähävaraisen lapsiper-
heen harrastustoimintaa. seurakunnan 
diakoniatyön välityksellä lahjoitettiin 
varoja lapsiperheen lasten harrastusten 
tukemiseen tilanteessa, jossa perheen 
varattomuus johtui päihde- tai mielen-
terveysongelmista.  

yhdistys järjesti jäsenretken Parikka-
lan oronmyllylle kesäteatteriin. retkellä 
oli 20 osallistujaa sekä jäseniä että toi-
minnastamme kiinnostuneita. retki oli 
myös mahdollisuus tehdä jäsenhankin-
taa. yhdistys kustansi bussikulut.  esityk-
senä oli arto myllärisen riemuvaurio. 
sen tarina sijoittui kesään 1951. samalla 
se kertoi ajastamme. ”kuinka voisin sie-
tää ihmistä, joka elää toisin kuin minä.” 
Viitekehyksenä oli alueen paikallishisto-
ria ja koko suomen tarina.

yhdistyksen jäsenet tekivät yhteis-
työtä kansanedustaja anneli kiljusen 
kanssa tuoden esiin näkemyksensä alko-
holilain kokonaisuudistuksen kielteisis-
tä vaikutuksista kansalaisten terveyteen. 
Jäsenet myös jakoivat Valkonauhan tie-
dotteita sekä Valkonauha-lehtiä eri ta-
hoille. Jäsenet avustivat sammonlahden 
kirkon jumalanpalveluksessa Valkonau-
han rukouspäivänä 24.9. ja esittelivät 
valkonauhatyötä. 

yhdistyksen itsearvioinnissa painot-
tuivat vahva jäsenten keskinäinen osal-
lisuuden kokemus, toimintamahdolli-
suuksien tasapaino resursseihin nähden 
sekä kyky käydä rakentavaa keskustelua 
muiden toimijoiden kanssa.

■ miKKelin ValKonauHa rY 
Perustettu vuonna 1907
Kotikulma, Porrassalmenkatu 59 
50100 Mikkeli 
www.mikkelinvalkonauha.fi

Puheenjohtajana toimi liisa ahonen, 
varapuheenjohtajana aune laitinen, 
sihteerinä Päivi nykänen ja hallituk-
sen ulkopuolisena rahastonhoitajana 
leo malinen. Hallitus kokoontui kuusi 
kertaa. 

yhdistys avusti pienituloisia perheitä 
joululahjakorteilla diakoniatyön kautta 
ja kauniit satamat lastenkotia kiinassa. 
Perhekoti Väisälänhovia autettiin home-
sienen aiheuttamissa ongelmissa. yhdis-

tys osallistui työttömien ja vähätulois-
ten itsenäisyyspäivän ruokailun kustan-
nuksiin. 

Valkonauha-lehden lahjatilaukset 
maksettiin terveyskeskuksen ja keskus-
sairaalan eri osastoille.

liisa ahonen järjesti heinäkuussa pi-
haseurat, joiden kolehtituotot annettiin 
suomen Lähetysseuran kautta etiopian 
naisten ja tyttöjen koulunkäynnin sekä 
yrittäjyyden tukemiseen. 

Jäsenretki tehtiin elokuussa Parik-
kalan oronmyllylle, jossa nähtiin kesä-
teatteriesitys ”riemuvaurio”. samalla 
tutustuttiin Veijo Rönkkösen Patsas-
puistoon. retkeen osallistui seitsemän 
valkonauhasisarta sekä yhdistysväkeä 
ystävineen mikkelin seudun epilepsia-
yhdistyksestä.  

mikkelin Valkonauhan 110-vuotisjuh-
laa vietettiin 14.10. upseerikerholla. Juh-
lapäivän ohjelma aloitettiin eija hima-
sen luennolla. suomen Valkonauhaliiton 
puheenjohtaja Pirkko larkela luovutti 
juhlassa suomen Valkoisen ruusun rita-
rikunnan kunniamerkit aune laitisel-
le ja Päivi nykäselle. Juhlassa esiteltiin 
Päivi nykäsen ja irja eskelisen valmis-
telema yhdistyksen 110-vuotishistoriik-
ki. tuula hakkarainen esitti juhlassa 
musiikkia. mikkelin kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtaja Seija kuikka toi juh-
laan kaupungin tervehdyksen. Pasto-
ri Sari martikainen esitti seurakunnan 
tervehdyksen. Juhlaan osallistui valko-
nauhasisaria eri puolilta maata. 

Pitäjänkirkossa 15.10. kannettiin ko-
lehti mikkelin Valkonauhan työlle. yhdis-
tyksen vastuunkantajia oli mukana ju-
malanpalveluksen toteuttamisessa.  

aune laitinen ja Päivi nykänen vei-
vät suomen Valkonauhaliiton, mikkelin 
Valkonauhan ja valkonauhasisarten kuk-
katervehdyksen mirja Särkän siunaus-
tilaisuuteen.

susanna sillanpää ohjasi elämää vau-
van kanssa -ryhmää.  yhdistyksen toi-
mitila kotikulma Porrassalmenkadulla 
toimi matalan kynnyksen kohtaamis-
paikkana. kohtaamiskahvila oli avoinna 
keskiviikkoisin klo 13 – 15. kotikulman 
avoimien ovien päivä pidettiin joulu-
kuussa joulupuuron ja kahvin merkeis-
sä. samalla pääsi tutustumaan kirsi Val-
kosen nukkekotinäyttelyyn.  iltapäivän 
aikana kävijöitä oli 10 ulkopuolista hen-
kilöä ja muutama valkonauhasisar. 

Jäsenkirjeitä lähetettiin kolme.  yh-
distyksen tapahtumista tiedotettiin yh-
distyksen kotisivulla www.mikkelinval-
konauha.fi ja paikallisissa lehdissä.
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itsearvioinnissa tärkeänä nähtiin yh-
distyksen mahdollisuuden tukea koulu-
tuksiin osallistumista ja kohderyhmän 
selkeä määrittely. Voimavaroina koet-
tiin jäsenten hyvä keskinäinen yhteys 
ja innostus toimia yhteisen päämäärän 
hyväksi.

■ oulun ValKonauHa rY
Perustettu vuonna 1906
www.oulunvalkonauha.fi

Puheenjohtajana toimi maritta Pietilä-
holopainen, varapuheenjohtajana ir-
meli kaipainen, rahastonhoitajana arja 
laiho ja sihteerinä tarja heino. Jäsen-
kokouksia oli kuusi ja hallituksen koko-
uksia oli kolme. 

Valkonauha -lehti tilattiin lahjoituksena 
oulun vankilaan ja vankilaopetukseen/
aikuislukio.

Vuosi aloitettiin jäsentilaisuudella. 
hannele karikoski vieraili kertomas-
sa kuulumisia oululaisen lastenlääkärin 
leena Pasasen elämäntyöstä ilembu-
lan sairaalassa. Huhtikuussa järjestet-
tiin musiikkitapahtuma restauroidussa 
oulun Vanhassa Pappilassa. esiintyjinä 
olivat oulun ammattikorkeakoulun nel-
jä opiskelijaa (piano, viulu, sopraano ja 
mezzosopraano). Järjestelyt hoidettiin 
talkoovoimin. tapahtuman tuotto 1125 
euroa lahjoitettiin oulun Poikien talolle. 
matti Rissanen Poikien talolta kertoi ti-
laisuudessa toiminnan kohdistuvan syr-
jäytyneisiin ja yksinäisiin 12–28-vuotiai-
siin nuoriin.   

toukokuussa vierailtiin oulun vanki-
lassa, jossa jaettiin stipendejä vankeus-
aikanaan opiskeleville vangeille. Vaike-
uksissa olevaa perhettä tuettiin seura-
kunnan diakoniatyön välityksellä.

tervaväylän erityiskoulussa tavattiin 
iloisia oppimishaluisia lapsia, joista kaksi 
sai stipendin. opettajat valitsivat stipen-
dien saajat. Valinnan perusteena oli op-
pilaan saavuttama hänelle henkilökoh-
taisesti asetettu oppimistavoite. 

marraskuussa järjestettiin itsenäisyy-
den illanvietto. tilaisuuteen osallistui 
yhdistyksen jäseniä ystävineen, yhteen-
sä 35 henkilöä. arja Vuori lausui illan 
teemaan sopivia runoja ja esko Gran-
ruth säesti yhteislauluja pianolla. 

oulun Valkonauha tuki Home of 
Hope -lastenkotia intiassa, ja yhdistyk-
sellä on myös kummilapsi.  marraskuus-
sa järjestettiin Hiirosen vanhainkodis-
sa musiikkitapahtuma, jossa esiintyi 11 
nuorta, iältään 6–11 vuotta. 

1. mikkelin kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtaja Seija kuik-
ka toi juhlaan  kaupungin ter-
vehdyksen. 2. lappeenranta-
laisessa Selman kodissa ollaan 
tyytyväisiä valkonauhalaisten 
vierailuihin. Vas. paikallisosas-
ton elli martikainen, Selman 
kodin asukas 102-vuotias toini 
Julkunen, Selman kodin joh-
taja kirsi Salonen ja paikallis-
osaston kaarina Piiparinen. 
3. oulun Valkonauhan jäseniä 
Suomi 100 vuotta -juhlassa.  
4. konsertin esiintyjiä kukitet-
tavina. 5. Poikien talo muisti 
oulun Valkonauhaa kunnia-
kirjalla.

1. 

2.

3.

4. 5. 
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■ Suur-HelSinGin  
ValKonauHa rY 
Perustettu vuonna 1928
Luotsikatu 4 E, 00160 Helsinki

Puheenjohtajana toimi Jorma Soini, 
varapuheenjohtajana anne nurminen 
ja hallituksen ulkopuolisena sihteerinä 
maria nuutinen.

yhdistys tarjosi vuoden aikana yhdys-
kuntapalvelupaikkoja Helsingin rikos-
seuraamuslaitokselle ja kuntouttavan 
työtoiminnan paikkoja Helsingin työvoi-
man palvelukeskukselle

yhdistys ylläpiti vuonna 1959 perus-
tettua Liisankotia, asumispalveluyksik-
köä päihdeongelmaisille naisille, ka-
tajanokalla osoitteessa Luotsikatu 4 e. 
kodin johtajana toimi maria nuutinen, 
vastaavana ohjaajana tiina tanninen, 
ohjaajina tuula Stålhane, Janne Väli-
mäki, marke heikkinen, henri Boro-
dulin, essi laurikainen ja emäntänä 
anne koski sekä laitoshuoltajana lotta 
Raaska. Lisäksi Liisankodissa työskenteli 
tarpeen mukaan joukko sijaisia. työnoh-
jauksesta vastasi Seija taivainen.

Liisankodissa on 19 asukaspaikkaa, 
jotka olivat kaikki käytössä lähes koko 
vuoden. Asukkaat tulivat Liisankotiin 
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveys-
toimen Asumisen tuki -yksikön kautta. 
Helsingin kaupungin käyttämiä hoito-
vuorokausia oli kertomusvuonna 6914 
(6139 vuonna 2016).

toipumista tukevia menetelmiä Lii-
sankodissa ovat yhteisöllisyys, toimin-
nallisuus ja identiteettiä tukevat kes-
kustelut. Liisankodin yhteisöllisyys oli 
kertomusvuonna hyvää sisältäen päih-
teetöntä, toiminnallista arkea ja paljon 
juhlia, joihin kutsuttiin mukaan läheisiä 
ja lähinaapureita sekä yhdistyksen jä-
seniä. Liisankodista osallistuttiin myös 
ulkopuolisiin yhteisöihin mm. jakamal-
la itse neulomia sukkia, lapasia ja pipo-
ja Asunnottomien yön -tapahtumassa 
lokakuussa sekä osallistumalla yhdessä 
Vihreä Veräjä- hankkeen kanssa Vuosaa-
ren joulupolku- tapahtumaan sisusta-
malla skatan tilalle joulutalli. 

Lisäksi osallistuttiin erilaisiin ryhmiin 
ja tapahtumiin ympäri Helsinkiä. retkiä 
tehtiin mm. elokuviin, teatteriin, Lapin-
lahden lähteelle, seurasaareen, korkea-
saareen, tavastian mummodiskoon ja 
skatan tilalle. Liisankodissa kokoontui 
viikoittain kirjoittajaryhmä kynäkilta ja 
joka toinen viikko pappien tiina Pal-
mu ja Virpi liirus-mäkelä vuoroittain 

ohjaama hengellinen ryhmä ym. muita 
asukkaiden toiveista kokoontuvia vaih-
tuvia ryhmiä. kesäaikaan Liisankoti toi 
väriä läheiseen tove Janssonin puis-
toon, kun päiväkahvit juotiin sään salli-
essa piknikillä puistossa.

Liisankoti on vakiinnuttanut paikkan-
sa katajanokalla naapurustossaan. Viesti 
naapureilta on ollut, että koti tuo ympä-
ristöönsä lisäarvoa luomalla yhteisölli-
syyttä ja välittämisen ilmapiiriä.

■ tampereen ValKonauHa rY 
Perustettu vuonna 1902
Satamakatu 16 D 79, 33200 Tampere
www.tampereenvalkonauha.fi.

Puheenjohtajana toimi Salme elo, va-
rapuheenjohtajana leena Rauhala ja 
rahastonhoitajana sekä sihteerinä Pia 
Soidinmäki. yhdistys on kehittänyt toi-
mintaansa alueellisten tarpeiden mu-
kaisesti. 

■ turun ValKonauHa rY
Perustettu vuonna 1896
Läntinen Pitkäkatu 33, 2.kerros
20100 Turku/Lounatuulet Yhteisötalo ry
www.turunvalkonauha.fi

Puheenjohtajana toimi Pirkko larkela, 
varapuheenjohtajana minna Saunders, 
sihteerinä koko vuoden ja lisäksi myös 
rahastonhoitajana 6.3. alkaen Päivi Pen-
nanen. elisa Jyllikoski toimi rahaston-
hoitajana 1.1.-6.3. yhdistys toimii yli 80 
toimijan yhteisessä Lounatuulet yhtei-
sötalossa, jossa on mukana sote-alan 
järjestöjä, säätiöitä sekä yksityisiä palve-
lutuottajia. Hallitus kokoontui viisi ker-
taa. toiminnantarkastajina olivat Carita 
Sankamo ja noora nurmi.

Jäsenkirjeitä lähetettiin viisi. turun Val-
konauhan omien kotisivujen lisäksi ol-
tiin mukana Facebookissa. turun Val-
konauha osallistui kirkkopäiville 19.5. 
– 20.5. turun Logomossa. toimintaa 
kirkkotorilla esittelivät marja kariluoto, 
Pirkko larkela ja Päivi Pennanen. yh-
distyksen edustajana Varsinais-suomen 
Järjestösote 113  -koulutuksiin osallis-
tui Päivi Pennanen. Lisäksi osallistuttiin 
yhteisötalo Lounatuulet ry:n järjestä-
miin koulutustilaisuuksiin ja Avointen 
ovien -päiviin. Avointen ovien tapahtu-
mia oli sekä keväällä että syksyllä. mo-
lemmissa tilaisuuksissa oltiin esittäyty-
mässä.

yhdistys osallistui turun ja kaarinan 
seurakuntayhtymän diakoniakeskuksen 
järjestämään tullaan tutuksi -lähimmäis-
palvelutyön tapahtumapäivään omalla 
esittelypöydällään turun konserttisa-
lissa. toimintaa esittelivät marja kari-
luoto ja Pirkko larkela.

toimintaa esiteltiin myös turun kau-
pungin ennaltaehkäisevän päihdetyön 
seminaarin suunnittelukokouksessa ja 
seminaarissa, jonka teemana oli ikään-
tyneitten päihteidenkäyttö. Valkonau-
hatyö sai uutta näkyvyyttä, kun yhdis-
tyksen aloitteesta käynnistynyt kaikkien 
naisten talo -hanke alkoi heinäkuussa. 
Hanketta on selvitetty laajemmin vuosi-
kertomuksen alkupuolella. 

Jäsenistössä tapahtui jonkin verran 
kasvua. yhdistyksen järjestämä rakas 
rämä, mutta oma -seminaari ja muu ryh-
mätoiminta on esitelty Agricola-opinto-
keskuksen ryhmätoiminnan koosteessa.

yhdistyksen huoneisto sairashuo-
neenkatu 6:ssa oli vuokrattuna ulkopuo-
lisille ja saaduilla tuloilla katettiin asun-
non yhtiövastikkeet sekä toimistotilan 
vuokrakulut. yhdistyksen kirjanpidon 
hoiti tilipalvelu rantalainen oy.

yhdistys järjesti kevät- ja syyskauden 
aikana kerran kuukaudessa kohtaamis-
kahvilan, jossa oli yhteensä 75 osallistu-
jaa. kohtaamiskahvila kokoontui 10 ker-
taa. Jäsenet vierailivat turun kaupunki-
lähetyksen uusissa toimitiloissa. Nais-
paviljonki kokoontui yrjänässä, itäinen 
Pitkäkatu 49, keväällä ja syksyllä viisi 
kertaa ja osallistujia oli yhteensä 32. Li-
säksi tehtiin retket ruissaloon ja tuorlan 
kartanoon yhdessä turun A-killan kans-
sa. retkille osallistui yhteensä 18 naista. 
Valkonauha järjesti kolme laulutilaisuut-
ta Lounatuulissa, joissa oli osallistujia 
yhteensä 31. 

yhdistyksen jäsenet kävivät tutkimas-
sa yhdeksän kertaa turun Valkonauhan 
historiallista aineistoa kevään ja syksyn 
aikana turun maakunta-arkistossa. osal-
listujia oli yhteensä 31.

turun Valkonauha järjesti yhteistyös-
sä Fingerroos-säätiön kanssa hiljaisen 
viikon ehtoolliskirkon Pyhän Hengen 
kappelissa yhdessä pastori aino Vestin 
kanssa. Valkonauhan jäseniä osallistui 
11. turun Valkonauha osallistui kutsut-
tuna Fingerroosin tarinatuvan joulujuh-
laan.

kirkkotilaisuuksia järjestettiin turun 
kakskerran kirkossa ja mikaelinkirkossa. 
Vastuuhenkilöinä olivat Pekka ja Pirk-
ko larkela ja matti ja Päivi Pennanen.  
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Vahdon kappeliseurakunnassa  kerät-
tiin kolehti valkonauhatyölle.

terapeuttiopiskelija nina koskela 
piti vastaanottoa turun Valkonauhan 
toimistossa kesäkuusta joulukuuhun. 
istuntoja oli yhteensä 62 ja terapiaa 
annettiin neljälle eri henkilölle. 

arViointi 
taloudelliSeSta 
tilanteeSta 
suomen Valkonauhaliiton toiminnan 
rahoitus on eri tahoilta haettavien ja 
saatavien avustusten varassa. Liitos-
sa on tehty työtä, jotta rahoitus ei olisi 
riippuvainen vain yhdestä rahoitusläh-
teestä. se on edellyttänyt monipuolis-
ta toimintaa ja herkkää reagointia tar-
jolla oleviin rahoitusmahdollisuuksiin. 
Liiton saamaa tuen määrää voidaan pi-
tää varsin vaatimattomana suhteutet-
tuna toiminnan määrään ja laatuun. 
Julkisen rahoituksen perusteet ovat 
kaiken aikaa tiukentuneet ja avustus-
ten laatimiseen käytettävä aika on sa-
malla lisääntynyt. tämä on edellyttä-
nyt entistä suurempaa aloitteellisuutta 
rahoituksen hakemisessa. 

kertomusvuonna säilyi kuluraken-
ne vakaana ja tuloihin suhteutettu-
na. rahoituksen euromääräisen tason 
rinnalla erittäin tärkeä asia oli var-
muus rahoituksen jatkuvuudesta, sillä 
se turvaa toiminnan kehittämisen pi-
demmällä tähtäimellä. suomen Valko-
nauhaliiton saama rahoitus vaihtelee 
kuitenkin vuosittain paljonkin. tämä 
aiheuttaa joskus yllättäviäkin haasteita 
säilyttää talouden tasapaino ja samalla 
kantaa vastuu toiminnoista. Pidämme 
tärkeänä myös saamamme tuen mo-
nipuolisuutta. yhdistykset saivat käyt-
töönsä maksutta kokoontumistiloja ja 
eri tahot antoivat myös tavaralahjoi-
tuksia. Lämmin kiitos kaikesta valko-
nauhatyölle eri muodoissa osoitetusta 
tuesta.

1. Päivi Pennanen kirkkopäivien kirkko-
torilla. 2. Vas. kaikkien naisten talo -hank-
keen projektipäällikkö minna Saunders 
ja projektityöntekijä elizabelle laine. 3. 
Vas. toimistosihteeri nina hurtamo ja ei-
la hörkkö. 4. Vas. marja kariluoto, Päivi 
Järvinen, Päivi Pennanen, ulla elomaa, 
margaret ostenstad, Pirkko larkela, Brita 
nilssen ja Johanna Reunamo turun Valko-
nauhan tiloissa. 5. liisankodin kahvihetki.1.

2.

4.

5.
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SUOMEN VALKONAUHALIITTO 
– FÖRBUNDET VITA BANDET I FINLAND RY

STRATEGIA VUOSILLE 2018–2022
15.10.2017

Perustehtävä
Suomen Valkonauhaliitto on kristillisellä arvopohjalla toimiva päihteettömyyttä ja muuta hy-
vinvointia tukeva naisjärjestö, joka on mukana yhteiskunnallisessa muutoksessa tekemässä 
parempaa elämää.  

Valkonauhatyön arvot 
Suomen Valkonauhaliiton työ perustuu 
Asiakaslähtöisyyteen: Työ lähtee aina apua tarvitsevan toivomuksista ja tarpeista.
Luottamuksellisuuteen: Jokainen voi avautua Valkonauhan työntekijöille ja vapaaehtoisille 
pelkäämättä tietojen leviämistä.
Suvaitsevaisuuteen: Ketään apua tarvitsevaa ei moralisoida.
Vapaaehtoisuuteen: Kehittyneen kansalaisyhteiskunnan merkki on vilkas järjestötoiminta, 
jossa ammattilaisten lisäksi toimii suuri määrä vapaaehtoisia.
Verkostoitumiseen kansallisesti ja kansainvälisesti: Suomen Valkonauhaliitto ja sen jäsenjär-
jestöt vaihtavat tietoja ja kokemuksia keskenään ja tekevät tiiviisti yhteistyötä muiden toi-
mijoiden kanssa.  

Visio 2022 
Valkonauha on tulevaisuudessa entistä ulospäin suuntautuneempi järjestö, joka toimii yhä 
tiiviimmin yhteistyössä erilaisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Vuonna 2022 liiton ja 
sen paikallisyhdistysten toiminnan määrä on kasvanut uusien jäsenten ja nykyisten jäsen-
ten aktivoitumisen myötä.

Suomen Valkonauhaliitto jatkaa työtään edistäen yhteiskunnassa raittiita elämäntapoja 
ja vapaaehtoista vastuunkantoa. Rakennamme yhdessä yhteiskuntaa, jossa välitetään toi-
sistamme ja autetaan toisiamme vaikeuksissa.

Valkonauhatyö vahvistaa ihmisiä tekemään joka päivä hyvinvointia tukevia valintoja elä-
män eri osa-alueilla. 

Valkonauha on turvallinen auttamispaikka ja keskustelutukea tarjoava taho päihde- ja 
mielenterveysongelmista kärsiville. Vuonna 2022 Valkonauhan kynnys on edelleen mata-
la, ja kaikki tuntevat itsensä tervetulleiksi tilanteestaan ja taustastaan riippumatta. Ymmär-
rämme, että ihmisillä on kaipuu kokea yhteisöllisyyttä ja läheisyyttä sekä tarve ”turvaverk-
koihin” kun elämässä on vaikeaa. Valkonauha on paikka, jossa voi kokea valkonauhaliikkeen 
alkuaikojen tunnuslauseen mukaisesti ”Järjestäytynyttä äidinrakkautta” eli pyyteetöntä vä-
littämistä.  
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Toimintaperiaatteet
Suomen Valkonauhaliiton toiminnan painopisteenä on sekä ongelmia ennaltaehkäisevä et-
tä korjaava työ koko väestön parissa ja erityisesti naisten, nuorten, perheiden ja yksinäisten 
vanhusten keskuudessa. Toiminnalla vahvistetaan syrjäytymisvaarassa olevien osallisuutta 
ja parannetaan yhteiskunnan heikoimpien asemaa antaen toivon näkökulmaa sitä tarvitse-
ville. Valkonauhatyötä ohjaa Kultainen sääntö: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teil-
le, tehkää te heille.” Valkonauhatyössä riippuvuusongelmat ymmärretään laajasti.

Valkonauhatyön periaatteena on auttaa yksilöä juuri tämän tarvitsemalla tavalla. Koh-
taamme jokaisen apua tarvitsevan valikoimatta ja arvokkaana ihmisenä periaatteella ”Jos 
otat Valkonauhaan yhteyden, sinut kohdataan!”. Lähtökohtamme on, että hyvän yhteiskun-
nan rakentaminen on kokonaisvaltaista työtä, jossa yksilön ja yhteiskunnan haasteet liitty-
vät erottamattomasti toisiinsa. 

Valkonauhan tavoite on luoda ja ylläpitää toimintaan osallistuvien arjessa ”hyvän kierre”. 
Tavoitteeseen pääsemme tarjoamalla mahdollisuuksia aitoihin kohtaamisiin sekä yhteiseen, 
merkitykselliseen tekemiseen. Kohtaamalla ihmisen Valkonauha vähentää toivottomuutta 
ja yksinäisyyttä, jotka estävät kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittymistä. Merkittävä osa 
toimintaa on vertaistuen mahdollistaminen.

Suomen Valkonauhaliitto pitää tärkeänä tukea paikallisyhdistystensä työtä nojautuen sii-
hen periaatteeseen, että paikalliset toimijat tuntevat parhaiten omien alueittensa tarpeet. 
Tuemme paikallistason työtä vertaisoppimisen kautta, jolloin hyvien käytäntöjen dokumen-
toinnin ja jakamisen mahdollistaminen nousee strategiavuosina tärkeäksi osaksi liiton teh-
tävää. 

Valkonauhan työntekijät ja vapaaehtoiset ovat kuuntelijoita, jotka ovat läsnä ihmisen ar-
jessa. Lähtökohtana ovat apua tarvitsevien muuttuvat tarpeet. Kiinnitämme yhä enemmän 
huomiota työntekijöiden ja vapaaehtoisten ymmärryksen lisäämiseksi. Sen takaamiseksi pa-
nostamme työmuotojen ja työtapojen kehittämiseen ja ajantasaisena pysyttämiseen.

Suomen Valkonauhaliitto vapauttaa toiminnallaan ihmisiä haitallisesta riippuvuudesta 
tukien heidän itsenäisyyttään. Tämän myötä he voivat kehittyä osaksi yhteisöä, jossa uskal-
lus tarvita toista ihmistä vaikeuksien kohdatessa on arvostettava asia.  Siten vallalla oleva 
haitallinen yksilöä kuormittava ”yksin pärjäämisen eetos” vähenee ihmisten keskinäisessä 
kanssakäymisessä. Tällä työotteella Suomen Valkonauhaliitto pyrkii päihteettömyyden li-
säksi edistämään yhteisöllisyyttä, jolloin vastavuoroisuus ihmisten välisessä kanssakäymi-
sessä mahdollistuu.

Suomen Valkonauhaliitto pyrkii seuraavien vuosien aikana sekä aktivoimaan nykyisiä jä-
seniään että saamaan uusia. Valkonauhaliitto kutsuu varsinaisten jäsenten lisäksi myös mui-
ta mukaan vapaaehtoistyöhön, antaen mahdollisuuksia muun muassa tukihenkilönä toimi-
miseen.

Valkonauha on tulevina vuosina innovatiivinen ja järjestää useita kaikille avoimia tilai-
suuksia, kuten Avointen ovien päiviä, musiikkimatineoita, seminaareja, kohtaamiskahviloi-
ta ja keskustelutuokioita. Verkkoviestinnän tarjoamat mahdollisuudet tukevat toiminnan 
kehittämistä. 
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■ sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 
(steA), yleisavustus 164 000 euroa 
42,23 %

■ steA kaikkien naisten talo 2017-2020 
Hankerahoitus 80 650 euroa 20,77 %

■ steA, toimintatonnit (jäsenjärjestöavus-
tukset paikallisyhdistyksille) 9 000 euroa  
2,32 %

■ Helsingin kaupunki, helsinkiläisten yksilö- ja ryh-
mätoimintaan sekä perhetyöhön 82 000 euroa 21,11%

Vuodelle 2017 Saadut aVuStuKSet
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■ Vantaan kaupunki, vantaalaisten yksilö- ja ryhmä-
toimintaan sekä perhetyöhön 700 euroa 0,18 %

■ espoon kaupunki, espoolaisten yksilö- ja ryhmä-
toimintaan sekä perhetyöhön 1 000 euroa 0,26 %

■ kirkkohallitus, yleisavustus 15 000 euroa 3,86 %

■ opetus- ja kulttuuriministeriö, nuorisotyö 6 000 euroa 1,54 %

■ tunkelon säätiö, ennaltaehkäisevään ja korjaavaan 
työhön 7 500 euroa 1,93 %

■ stiftelsen 7:nde mars Fonden, kerhotoimintaan 
2 500 euroa 0,64 %

■ Päivikki ja sakari sohlbergin säätiö, ennaltaehkäisevään 
ja korjaavaan työhön 20 000 euroa 5,16 %

SiJoitukSet
Liisankatu 27 A 3. Huoneistossa toimi liiton keskustoimisto, pidettiin hallinto-
kokoukset ja tilat olivat perhetyön, yksilötyön ja ryhmätoiminnan käytössä. 
snellmaninkatu 27 d 18. Huoneistossa toimii opiskelijakoti.
solnantie 32 B 37. Huoneisto on vuokrattuna yksityiselle perheelle.

RahaStot 31.12.2017
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
 yHteeNsä 18 016, 25 euroa

tYöllemme keRättiin SeuRakuntakolehteJa 6 733,15 euRoa. lämmin kiitoS antamaStanne tueSta: 

Pargas kyrkliga samfälliget, Lappeenrannan seurakunta, Nurmijärven seurakunta, Brändö-kumlinge församling, savonlinnan 
seurakunta, Lappajärven seurakunta, karijoen seurakunta, Hangö kyrkliga samfällighet, kuopion seurakuntayhtymä, Paimi-
on seurakunta, Hollolan seurakunta, Hartolan seurakunta, kolarin seurakunta, Helsingin seurakuntayhtymä, korsholms kyrkli-
ga samfällighet, Vuosaaren seurakunta, mikkelin seurakunta, tyrnävän seurakunta, Lapuan tuomiokirkkoseurakunta, Haminan 
seurakunta, Nurmijärven seurakunta, kouvolan seurakunta, kaskisten seurakunta, kärkölän seurakunta, sulkavan seurakunta, 
turun ja kaarinan seurakuntayhtymä, espoon seurakuntayhtymä, kyyjärven seurakunta, Paraisten seurakunta ja Vantaan seura-
kuntayhtymä.
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Suomen Valkonauhaliitto – Förbundet Vita Bandet i Finland ry
Liisankatu 27 A 3, 00170 Helsinki, 09-135 1268

www.suomenvalkonauhaliitto.fi
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