
Vuosikertomus 2018   1

Kasvakaamme yhdessä

Vuosikertomus 
2018

          Keskellä elämää –

  
 

 
 

 
   Yhdessä parempi huominen

Suomen  
Valkonauhaliitto 

– Förbundet Vita Bandet i Finland ry



2   Keskellä elämää – Yhdessä parempi huominen

SiSältö

3 Vuoden teema ja Suomen Valkonauhaliiton ViSio ja arVot

4 jäSenkoulutuS ja VirkiStyS

5 Seminaarit ja ryhmätoiminta  

7 Valkonauhan kotipeSän järjeStölähtöinen auttamiStyö

9 ryhmätoiminta

10 yhteinen SäVel -työpajat ja kerhotoiminta

10 turun kaikkien naiSten talo -hanke 1.1.2018–30.6.2018
 

12 VaikuttamiStoiminta ja tiedotuS

12 opiSkelijakoti

12 liiSankoti

12 kanSainVälinen toiminta

12 hallinto ja jäSeniStö

16 paikalliSyhdiStySten VuoSi 2018

24 tuloSlaSkelma

25 taSe

27 Vuodelle 2018 Saadut aVuStukSet



Vuosikertomus 2018   3

VuoSikertomuS 2018

■ Vuoden 2018 teema: keskellä elämää – Yhdessä parempi huominen

Suomen Valkonauhaliiton ViSio ja arVot

■ Visiomme

Valkonauha on tulevaisuudessa entistä ulospäin suuntautu-
neempi järjestö, joka toimii yhä tiiviimmin yhteistyössä eri-
laisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa. nykyisen strategia-
kauden lopussa vuonna 2022 liiton ja sen paikallisyhdistys-
ten toiminnan määrä on kasvanut uusien jäsenten ja nykyis-
ten jäsenten aktivoitumisen myötä. 

suomen Valkonauhaliitto jatkaa työtään edistäen yhteiskun-
nassa raittiita elämäntapoja ja vapaaehtoista vastuunkan-
toa. rakennamme yhdessä yhteiskuntaa, jossa välitetään 
toisistamme ja autetaan toisiamme vaikeuksissa. Valkonau-
hatyö vahvistaa ihmisiä tekemään joka päivä hyvinvoin-
tia tukevia valintoja elämän eri osa-alueilla. Valkonauha on 
turvallinen auttamispaikka ja keskustelutukea tarjoava taho 
päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville. 

Valkonauhan kynnys on edelleen matala, ja kaikki tuntevat 
itsensä tervetulleiksi tilanteestaan ja taustastaan riippumat-
ta. Ymmärrämme, että ihmisillä on kaipuu kokea yhteisöl-
lisyyttä ja läheisyyttä sekä tarve ”turvaverkkoihin” kun elä-
mässä on vaikeaa. Valkonauha on paikka, jossa voi kokea 
valkonauhaliikkeen alkuaikojen tunnuslauseen mukaisesti 
”Järjestäytynyttä äidinrakkautta” eli pyyteetöntä välittämistä.

■ arVomme

asiakaslähtöisyys 
luottamuksellisuus 
suvaitsevaisuus 
Vapaaehtoisuus 
Verkostoituminen kansallisesti ja kansainvälisesti 

■ suomen Valkonauhaliittoon 
kuuluu Yhdeksän 
paikallisYhdistYstä: 

helsingin Valkonauha – Vita Bandet i helsingfors ry
hämeenlinnan Valkonauha ry
kuopion Valkonauha ry
lappeenrannan Valkonauha ry
mikkelin Valkonauha ry
oulun Valkonauha ry
suur-helsingin Valkonauha ry
tampereen Valkonauha ry
turun Valkonauha ry – Vita Bandet i Åbo rf

■ suomen Valkonauhaliitto 
on Jäsenenä:

kirkkopalvelut ry
kruununhaan asukasyhdistys – Föreningen för invånarna  
i kronohagen ry
päihdepalvelusäätiö 
naisjärjestöjen keskusliitto ry
soste suomen sosiaali- ja terveys ry
suomen un Women – Finlands un Women ry
Varsinais-suomen lastensuojelujärjestöt ry
Valkonauhan maailmanliitto, World´s Woman´s Christian  
temperance union (WWCtu)

Suomen Valkonauhaliitto on v.1905 perustettu valtakunnallinen ehkäisevää päihdetyötä 
tekevä naisjärjestö. toiminnan perustana on kristillinen arvopohja. Järjestön työ tukee  
yksilöitä ja perheitä terveeseen ja tasapainoiseen elämään sekä vahvistaa yhteiskunnan  
tasolla kansalaisia toimimaan päihteettömyyden puolesta. toiminta kohdistuu koko  
väestöön, sekä naisiin että miehiin.
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jäSenkoulutuS ja VirkiStyS
21.4. järjestettiin helsingissä kevätko-
kouksen yhteydessä juhla, jossa jaettiin 
tasavallan presidentin itsenäisyyspäivä-
nä 2017 myöntämät kunniamerkit. tilai-
suudessa musiikkia esittivät mum taru 
koivisto ja sopraano Satu kiviharju. 
osanottajia oli 32.

13.10. järjestettiin koulutuspäivä Jär-
venpään seurakuntaopistolla paikal-
lisyhdistysten edustajille. teemana oli 
strategiatyöstä tulevaisuustyöhön ja 
työskentelyä ohjasi Vtt, kehittämiskon-
sultti karoliina nivari kirkkopalveluista. 
osanottajia oli kaikista paikallisyhdistyk-
sistä, yhteensä 32.

15.12. vietettiin joulujuhlaa helsingissä. 
musiikkia esittivät taru koivisto ja polii-
sitarkastaja evp., asessori mikko lampi-
koski (harmonikka). Juhlassa esiintyivät 
lucia-tytöt kerttu, iiris ja Viola. Joulun 
sanan piti marja kariluoto turusta. ti-
laisuudessa julkistettiin tasavallan presi-
dentin itsenäisyyspäivänä 2018 myöntä-
mät kunniamerkit. osanottajia oli 45.

1. mikko lampikoski 
toi musiikin iloa.
2. työskentelyn  
tarmoa 13.10.
3. lucia-tytöt joulu-
juhlassa.
4. Vas. karoliina nivari 
ja Satu kiviharju.
5. Jouluun virittäyty-
mistä 

1.

2.

3.

4. 5.
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Seminaarit ja ryhmätoiminta
 
OpintOtilaisuuden nimi ja Ohjaaja alkoi päättyi paikkakunta naisia miehiä  Yht. tunteja     
       
Yhdessä vauvan parhaaksi -jatkO
susanna sillanpää ja sanna mönkkönen 9.1. 30.1. mikkeli 3 0 3 9     
       
satujen salaisuudet 
silja mäki 1.2. 19.4. helsinki 6 0 6 26     
       
depressiOkOulu
sirpa knuutila 20.2. 8.5. helsinki 4 2 6 20     
       
irti paniikista ja jännittämisestä
mervi rouvinen 7.2. 18.4. helsinki 5 2 7 20     
       
tunne-rYhmä
pia lahtiranta-pohjola 29.1. 9.4. helsinki 8 0 8 12     
       
erOrYhmä
marja-liisa holopainen 9.2. 13.4. helsinki 7 1 8 16     
       
herkkYYs vOimaksi-rYhmä
elina mäenpää 1.3. 17.5. helsinki 8 0 8 16     
       
tunnesYöjien vertaisrYhmä 
mervi rouvinen   17.3. 19.5. helsinki 6 0 6 32     
       
nainen ja alkOhOli
misan Zilliacus 14.3. 30.5. helsinki 9 0 9 20     
       
elämänkertakirjOittajat-rYhmä  
saara vaherjoki-honkala 10.4. 5.6. turku 6 0 6 15     
       
tYön ahdistuksesta elämisen ilOOn
mervi rouvinen 9.5. 13.6. helsinki 5 0 5 18     
       
kuvataideterapia, päivärYhmä
riitta lindy  7.2. 18.4. helsinki 8 0 7 26     
       
kuvataideterapia, lauantairYhmä 
riitta lindy 17.3. 21.4. helsinki 8 0 8 26     
       
tunnerYhmä
pia lahtiranta-pohjola 13.9. 22.11. helsinki 7 1 8 12     
       
elämänmuutOs vertaisrYhmä 
mervi rouvinen 15.10. 10.12. helsinki 8 0 8 16     
       
tunnesYöjien vertaisrYhmä
mervi rouvinen 29.9. 17.11. helsinki 5 1 6 24     
       
Yhdessä vauvan parhaaksi
susanna sillanpää ja sanna mönkkönen 9.4. 29.10. mikkeli 4 0 4 44     
       
irti jännittämisestä ja paniikista
mervi rouvinen 12.9. 14.11. helsinki 7 0 7 20     
       
depressiOkOulu
sirpa knuutila 18. 9. 27.11. helsinki 6 1 7 20     
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satujen salaisuudet
silja mäki 20.9. 29.11. helsinki 6 0 6 26       
     
nainen ja alkOhOli
misan Zilliacus 12.9. 28.11. helsinki 9 0 9 20       
     
elämänkertakirjOittajat-rYhmä
saara vaherjoki-honkala 11.9. 27.11.   turku 6 0 6 28       
     
kuvataideterapia, päivärYhmä
riitta lindy  19.9. 21.11. helsinki 6 0 6 26       
     
erOrYhmä
marja-liisa holopainen 14.9. 9.11. helsinki 6 0 6 16       
     
kuvataideterapia, lauantairYhmä
riitta lindy 27.10. 1.12. helsinki 5 2 7 26       
     

seminaarit

herkkYYs ja tunteet  elämän vOimavarana              
kouluttaja elina mäenpää 22.9. tampere  24 1 25 4       
     
  6.10. helsinki  29 0 29 4       
     
  20.10. lappeenranta 34 0 34 4       
     
  27.10. mikkeli  31 1 32 4       
     
  17.11. turku  27 2 29 4       
     
depressiO -seminaari 10.11. helsinki  17 0 17 4       
kouluttaja sirpa knuutila              
     
               
Yhteensä    320 14 334 564       
     

 OpintOtilaisuuden nimi ja Ohjaaja alkoi päättyi paikkakunta naisia miehiä  Yht. tunteja

mikkelin Valkonauhan kotikulman 
kohtaamiskahvila kokoontui keskiviik-
koisin klo 13–15. kokoontumiskertoja 
oli 45 ja käyntikertoja oli 225. toimin-
nan käytännön järjestelyistä huolehti-
vat mikkelin Valkonauhan vapaaehtoi-
set kirsi Valkonen, Seija karjalainen 
ja leila Simula. kahvila oli suunnattu 
eri-ikäisille seuraa ja keskustelua kai-
paaville. kohtaamiskahvilassa järjes-
tettiin myös ohjelmaa, esimerkiksi tie-
tokilpailuja ja pelejä.  

mikkelissä ajalla 9.1.–301. ja 9.4.–
11.6.2018 sekä 20.8.–29.10.2018 toi-
minut Yhdessä vauvan parhaaksi-
ryhmän tarve nousi hal (huumeet, 
alkoholi, lääkkeet) -ja pikkulapsi vas-
taanotto -asiakkaiden tarpeista. Vas-

taanotoilla työskentelevät sosiaali-
työntekijät ja psykologit näkivät, että 
päihdeäidit tarvitsevat lisätukea. ta-
voitteena oli kehittää ryhmämuotoi-
nen, ammatillisesti ohjattu hoidolli-
nen vertaistukiryhmä. ryhmän toi-
mijat haettiin yli sektorirajojen, jotta 
voitiin hyödyntää moniammatillista 
osaajaverkostoa. ryhmään kutsuttiin 

raskaana olevia tai juuri vauvan saa-
neita äitejä lapsineen. ryhmää ohja-
sivat lapsi- ja perhetyönerityistyönte-
kijä Sanna mönkkönen ja sosionomi 
Yamk, vauvaperheohjaaja Susanna 
Sillanpää. asiakkaiden ohjauksesta 
vastasi hal- ja pikkulapsivastaanot-
to. psykologit laura Salmela ja heidi 
kurki pikkulapsivastaan otolta vastasi-
vat ohjaajien työnohjauksesta. 

Viola – Väkivallasta vapaaksi ry huo-
lehti Sanna mönkkösen palkkio- 
kuluista ja suomen Valkonauhaliitto  
Susanna Sillanpään kuluista sekä  
tarvikekuluista. essoten (etelä-savon 
sosiaali- ja terveyspalvelujen kunta-
yhtymä) vastuulla olivat työohjaus-
kulut ja tarjoilukulut.
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satujen salaisuudet
silja mäki 20.9. 29.11. helsinki 6 0 6 26       
     
nainen ja alkOhOli
misan Zilliacus 12.9. 28.11. helsinki 9 0 9 20       
     
elämänkertakirjOittajat-rYhmä
saara vaherjoki-honkala 11.9. 27.11.   turku 6 0 6 28       
     
kuvataideterapia, päivärYhmä
riitta lindy  19.9. 21.11. helsinki 6 0 6 26       
     
erOrYhmä
marja-liisa holopainen 14.9. 9.11. helsinki 6 0 6 16       
     
kuvataideterapia, lauantairYhmä
riitta lindy 27.10. 1.12. helsinki 5 2 7 26       
     

seminaarit

herkkYYs ja tunteet  elämän vOimavarana              
kouluttaja elina mäenpää 22.9. tampere  24 1 25 4       
     
  6.10. helsinki  29 0 29 4       
     
  20.10. lappeenranta 34 0 34 4       
     
  27.10. mikkeli  31 1 32 4       
     
  17.11. turku  27 2 29 4       
     
depressiO -seminaari 10.11. helsinki  17 0 17 4       
kouluttaja sirpa knuutila              
     
               
Yhteensä    320 14 334 564       
     

 OpintOtilaisuuden nimi ja Ohjaaja alkoi päättyi paikkakunta naisia miehiä  Yht. tunteja

Valkonauhan kotipeSän 
järjeStölähtöinen auttamiStyö

■ perhetYÖ
perheet ohjautuivat palveluihin omaeh-
toisesti, ystävän suosittamana, kunnan 
tai seurakunnan perheneuvonnasta tai 
muun julkisen palvelun asiakasohjauk-
sesta. 

tyypilliset tulosyyt liittyivät erouhkaan, 
puolison päihteidenkäyttöön, kommu-
nikaatiovaikeuksiin, raskaaseen elämän-
tilanteeseen (sairaus, taloudelliset huo-
let, työttömyys), traumaattiset koke-
mukset ja epävarmuus tulevasta (maa-
hanmuuttajatausta), uusperheongelmat 
ja sukujen väliset ristiriidat. osalla per-
heillä ongelmat olivat jatkuneet pitkään 
ennen palvelujen piiriin hakeutumista, 
jopa vuosia. avun hakemisen pitkittämi-
seen liittyi usein kokemus palvelujärjes-
telmän jonoista. Valkonauhan perhe-
työssä ensimmäinen aika pyrittiin tarjo-
amaan viikon sisällä yhteydenotosta. 

palkkiotoimiset työntekijät ovat ammat-
tihenkilöitä. työmuoto on tarkoitettu ly-
hytkestoiseksi palveluksi, jossa suositus 
oli enintään 10 käyntikertaa/per-
he. asiakasmaksu oli 25 euroa 
/käyntikerta/perhe. asiakas-
maksusta sai vapautuksen 
perustelluilla syillä. 

1.1.–31.12.2018 asiakkai-
na oli 451 perhettä ja 60 
minuutin perhetapaamisia 
toteutui 1495.

palkkiotoimisina perhetyöntekijöinä 
toimivat koko vuoden perheterapeutit 
marja-liisa holopainen, anne hynni-
nen ja heli koivulehto ja lisäksi elina 
mäenpää 14.6.asti. työnohjaajana toimi 
vaativan erityistason perheterapeutti 
aku kaura. työnohjaus oli kerran kuu-
kaudessa ryhmätyönohjauksena. 

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

■ YksilÖkeskustelut
Valkonauhan kotipesän yksilökeskusteluja tarjotaan kaiken-
ikäisille naisille ja miehille, jotka hakevat apua päihde-, ihmis-
suhde- ja mielenterveysongelmiin. palkkiotoimiset työntekijät 
ovat ammattihenkilöitä. Yksilökeskustelut ovat maksuttomia ja 
suosituksena on enintään 10 käyntikertaa/asiakas. asiakkuu-
teen ei vaadittu lähetettä, vaan ajan saa tekemällä liiton netti-
sivuilla sähköisen ajanvarauspyynnön. 

Palkkiotoimisina työntekijöinä toimivat:
aspelund tommi, psykiatrinen sairaanhoitaja,  
psykoterapeuttiopinnot suorittanut
kahilainen-niskanen anneli, psykoterapeutti
knuutila Sirpa, psykoterapeutti
koivisto taru, musiikkiterapeutti
lahtiranta-Pohjola Pia, psykiatrinen sairaanhoitaja,  
psykoterapeuttiopinnot suorittanut
leppänen helena, psykoterapeuttiopiskelija, erityisopettaja 
lindy Riitta, hahmotaideterapeutti
mäki Silja, psykoterapeutti
Palmu tarja, psykoterapeuttiopinnot suorittanut,  
filosofian tohtori
Rautakoura kristiina, psykoterapeutti
Rouvinen mervi, psykoterapeuttiopinnot suorittanut,  
yhteiskuntatieteiden tohtori
Silvola antti, psykoterapeutti
Viitanen eija, psykoterapeuttiopinnot suorittanut,  

filosofian maisteri
Zilliacus misan, psykoterapeutti

palkkiotoimisten työntekijöiden työnohjaajana oli vaati-
van erityistason psykoterapeutti eija-liisa Rautiainen. 
työnohjaus oli ryhmäohjauksena kerran kuukaudessa.

Yksilökäynneillä oli 646 asiakasta ja asiakaskäyntejä 
1129. asiakkaista eri henkilöitä oli189 naista ja 38 miestä. 

asiakaspalautteet 
ensimmäisellä asiakaskäynnillä tehtiin kartoitus ja päätettiin 
yhdessä asiakkaan kanssa käyntien fokus. Viimeisellä käynti-
kerralla asiakas palautti kirjallisen palautelomakkeen. Vuonna 
2018 aikana kirjallinen palaute saatiin 70 eri asiakkaalta.  
palautteen perusteella toiminta vastasi tarpeeseen ja sillä  
oli asiakkaiden arkeen mitattavaa positiivista vaikutusta. 

työntekijäpäivä järjestettiin 24.11. liiton tiloissa. teemana oli 
”Fokuksen merkitys aikarajallisessa terapiassa”. kouluttajana 
toimi psykoanalyytikko ipa, psykologi Carita nylund-kalli. 
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hYÖtYYn liittYVät kokemukset

YksilÖkeskustelut

paikkakunta

ikäJakauma
Vastanneiden Vointi hoitoJakson 
alussa Ja päättYessä keskimäärin
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ryhmätoiminta

Rauhoitti mieltä, kun 

pystyi keskustelemaan 

muiden kanssa ongel-

mastaan. muiden koke-

mukset ja näkökulmat 

ovat avartavia. 

Sain uusia 
keinoja  
käsitellä  
ongelmaani.

Ryhmänohjaaja oli 
aina rauhallinen 
ja huomaavainen, 
otti kaikki ryhmä-
läiset hyvin huo-
mioon.

Pienen osallistumis-
maksun vuoksi,  
ryhmään osallistu-
minen oli taloudelli-
sesti pieni satsaus. 

on tärkeää, että 
ryhmällä on asian-
tuntijavetäjä, eikä 
vertaisohjaaja.  
on tärkeää puhua 
alkoholinkäytös-
tä ja sen vaikutuk-
sesta läheisiin. 

ryhmien toimintatiedot sisältyvät semi-
naari -ja ryhmätoimintakoosteeseen. 
ryhmissä oli 690 osallistujaa, joista mie-
hiä 23. ryhmäkäyntejä oli 1615. ryh-
mään osallistuneista eri henkilöitä oli 
168, joista miehiä 10.

otteita kirjalliSiSta 
ryhmäpalautteiSta:

kehottaisin ehdottomasti 
osallistumaan Depressio-
kouluun, jos kokee kärsi-
vänsä masennuksesta. 

Ryhmän avulla pääsin 
käsittelemään vaikei-ta asioita mahtavan tu-

kiverkon suojelemana. 
Paha olo erosta väistyi 

hiipien ja samalla opin 
kaikesta tärkeämmästä 

asiasta eli itsestäni.

Satuterapia on hyvä 
keino kohdata itse-
ään ja työstää vaikei-
ta asioita. Ryhmä oli 
haastava, intensiivi-
nen ja elävöittävä.
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yhteinen SäVel -työpajat 
ja kerhotoiminta
Yhteinen sävel -työpajoja järjestettiin 
ajalla 8.5.–12.6. yhteensä 12 kertaa ja 
käyntikertoja oli 97. toiminnasta vastasi 
mum, musiikkiterapeutti taru koivis-
to. työpajat toteutettiin seuraavissa pai-
koissa:
Veikkolan pihlajakoti, nuorten asumisen 
tuki, osallistujia 10 henkilöä
sorvankaaren päiväkodin integroitu var-
haiskasvatuksen erityisryhmä nurmijär-
vellä kaksi kertaa, osallistujina 10 lasta ja 
5 aikuista molemmilla kerroilla
pihlajakodin asumis- ja huoltopalvelut 
Vihdin Veikkolassa yhteensä 5 ryhmää, 
osallistujia 33 henkilöä
riilahden toimintakeskus, osallistujia 25 
henkilöä
myyrastin mielenterveysyhteisö senio-
reille Vantaalla, osallistujia 10 henkilöä
kuninkaantien toimintakeskus espoos-
sa, osallistujia 12 henkilöä

Yhteinen sävel -työpajoissa tutustuttiin 
suunnitellusti soittaen, laulaen, yhdessä 
liikkuen ja improvisoiden oman hyvin-
voinnin perusteisiin, pohdittiin yhdessä 
digitaalisen ja muiden riippuvuuksien 
ilmenemistä ja ehkäisemistä ja harjoitel-
tiin sosiaalisia taitoja. ohjaaja mentoroi 
musiikkihetkien jälkeen työntekijöitä ja 
yhdessä mietittiin tapoja, joilla taide ja 
musiikki saataisiin luontevasti integroi-
tua ja lisättyä ryhmien arkeen. ryhmät, 
joihin osallistui lapsia, saivat aiemmin 
tuotetun musiikkia lasten ryhmiin -ma-
teriaalipaketin ideoinnin avuksi. 

Yhteistyössä ryhmien kanssa julkaistiin 
musiikillisia kohtaamisia -blogissa kolme 
kirjoitusta ryhmien toiminnasta: 

Yhteinen sävel: musiikkia lasten ryh-
miin, Yhteinen sävel: työpajat nuorille ja 
aikuisille sekä Yhteinen sävel: musiikkia 
ikäihmisten ryhmiin. Blogitekstit ovat lu-
ettavissa osoitteessa www.tarumusiikki.
com/blog. 

projektissa toteutui mahdollisuus an-
taa aistien levätä, vähentää ylikuormi-
tuksen, stressin ja kiireen tuntemuksia 
arjessa. kaikki eri ryhmiin osallistuneet 
ikäryhmät kertoivat palautteessaan, että 
ryhmissä tärkeäksi koettiin aistien her-
kistyminen, rauhoittuminen ja uusien 
rentoutumistapojen oppiminen. Yhtei-
sistä rentoutumistuokioista lähti luon-
nostaan keskustelu digiajan haasteista, 

riippuvuuksien muutoksesta ja niiden 
kanssa selviämisestä. Yhdessä mietittiin-
kin järkeviä ja hyvinvointia edistäviä ta-
poja käyttää digilaitteita. uutta projek-
tissa oli eri ryhmien ”keskustelu” blogi-
tekstien ja ryhmänohjaajan välityksellä. 

myyrastin mielenterveysyhteisön se-
niorit pohtivat näkemyksiään lasten ja 
nuorten elämästä 2020-luvulle tultaes-
sa. nuoret aikuiset pihlajakodin ryhmis-
sä pohtivat omaa lapsuuttaan ja nykyi-
siä toimintatapojaan. lasten ryhmissä 
ohjaajat antoivat palautetta, jonka mu-
kaan havaitsivat sekä omassa ohjauk-
sessaan että lasten osallistumisessa mu-
siikkiryhmien toimintaan monenlaisia 
mahdollisuuksia. palautteessa ohjaajat 
korostivat mm. positiivisen palautteen 
antamisen tärkeyttä ja sitä, että ”silmät 
avautuivat” toiminnan aikana sille miten 
tärkeää jokaisen lapsen on saada onnis-
tumisen kokemuksia. 

kerhotoimintaa järjestettiin hoivako-
deissa, sairaaloissa ja palvelutaloissa. 
käyntikertoja oli 1332. toiminnasta vas-
tasi mum, musiikkiterapeutti taru koi-
visto. kerhot toteutettiin seuraavissa 
paikoissa helsingissä, espoossa, Vantaal-
la ja kangasalla:
harmaaniitty, myyrinkoti, korson van-
hainkoti, liesitorin palvelutalo, metson-
koti, Villa aaria, riilahti, kuninkaantien 
palvelukeskus, Veikkola, Vantaan sairaa-
la, kangasalan palvelusäätiön Jalmarin 
koto, kangasalan Villa sten, helapuisto, 
Jalavanpuisto. 

lisäksi uutena työtapana toteutettiin 
heinäkuussa yhteensä yhdeksän kesä-
leiripäivää espoon Villa aariassa ja har-
maaniityssä sekä helsingissä helapuis-
tossa. 

turun kaikkien  
naiSten talo  
-hanke  
1.1.2018–30.6.2018 
hanke kuuluu stea:n kaikille eväät elä-
mään -avustusohjelmaan, joka tähtää 
eriarvoisuuden torjumiseen. hankkees-
sa projektipäällikkönä toimi sosionomi 
Yamk minna Saunders ja projektityön-
tekijänä kulttuurituotannon medianomi 
elizabelle laine sekä palkkatuella azra 
heldic. lisäksi työtiimiin kuului kaksi 
työkokeilijaa. 

kaikkien naisten talo siirtyi kesäkuussa 
uusiin toimitiloihin lähemmäksi keskus-
taa. hanke siirtyi 30.6.2018 suomen Val-
konauhaliitolta turun Valkonauha ry:n 
hallinnoitavaksi. 

Yksi hankkeen tavoite on kouluttaa va-
paaehtoisia toimimaan paperittomi-
en tai paperittomuuden uhassa elävi-
en naisten ja perheiden tukena. kevät-
kaudella 2018 vapaaehtoisia oli noin 
30. kaikkien naisten talolla toimi useita 
ryhmiä: englannin ja suomen kielen 
ryhmiä, yksinäisten naisten ryhmä sekä 
turun setan kanssa yhteistyössä toteu-
tettu seksuaalivähemmistöjen ryhmä. 
lisäksi keskuksen asiakkailla on mahdol-
lisuus yksilötyöhön. avunpyynnöissä ko-
rostuu kokonaistilanteen selvittämisen 
tarve: onko paperittomuudesta polkua 
ulos? hankkeen nettisivut suunnitteli 
ja toteutti datanomiopiskelija kajwan 
thaer osana opintojaan. kaikkien nais-
ten talolla on myös FB sivut @kaikkien-
naistentalo.

kevätkaudella kaikkien naisten talon 
asiakaskontakteja oli yli 100. asiakkaista 
naiset osallistuivat pääosin sekä ryhmä-
toimintaan että yksilötyöhön. pääasialli-
set lähtömaat olivat irak, iran ja afga-
nistan, mutta asiakkaita oli myös muista 
maista kuten uganda, etiopia, sierra 
leone, Brasilia, pakistan, Burundi ja  
nigeria. 
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1.–4. Yhteinen Sävel   
-työpajoissa musisoitiin, 
liikuttiin ja leikittiin.
5. kaikkien naisten talon 
ryhmissä opiskeltiin.
6. talo muutti uusiin tiloi-
hin kesäkuussa. Vapaaeh-
toiset osallistuivat uusien 
tilojen pintaremontoin-
tiin.  
7. Vas. azra heldic,  
elizabelle laine  ja minna 
Saunders nykyisten  
kaikkien naisten talon 
tilojen edustalla.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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VaikuttamiS-
toiminta ja  
tiedotuS
liitto oli mukana humanistisen am-
mattikorkeakoulun hallinnoiman nuo-
risoalan ehkäisevän päihdetyön osaa-
miskeskus preventiimin toiminnassa. 
Vuonna 2018 toimintaa jatkoi Vahvista-
mo, jossa toimijoina ovat suomen mie-
lenterveysseura, ehkäisevä päihdetyö 
ehYt ry ja nuorten mielenterveysseura 
Yeesi ry. 

päihdepäivillä helsingissä 16.–17.5. esi-
teltiin Valkonauhan toimintaa. päihde-
päivien näyttelypisteellä toimintaa esit-
telivät toimistosihteeri nina hurtamo, 
anneli klemetti, taru koivisto ja tuu-
likki Perho. 

toukokuussa liitosta lähetettiin kaikkiin 
seurakuntiin selvin päin kesään -kam-
panjamateriaali ja marraskuussa anna 
lapselle raitis joulu -materiaali. lisäksi 
oltiin mukana ehkäisevän päihdetyön 
viikon ja tipaton tammikuu -kampan-
joissa. 

kaikkiin seurakuntiin lähetettiin tiedo-
te syyskuun 23. vietetystä Valkonauhan 
kansainvälisestä rukouspäivästä. tiedot-
teen mukana lähetettiin rukouspäivän 
saarnatekstiin liittyvä ”saarnajuuri” ja 
toiminnan esittely. muutamat liiton pai-
kallisyhdistykset olivat rukouspäivänä 
messukumppaneina osallistuen juma-
lanpalveluksen ja kirkkokahvituksen jär-
jestämiseen. 

liitosta lähetettiin lehtiin mielipidekir-
joituksia, joissa painotettiin järjestöjen 
työn merkitystä kansalaisten hyvinvoin-
nin lisääjänä. samalla pyydettiin päät-
täjiä huolehtimaan järjestöjen tarvit-
seman rahoituspohjan jatkuvuudesta. 
mielipide julkaistiin kalevassa 3.7.; tu-
run sanomissa 4.7. ja helsingin sano-
missa 5.7.

marraskuussa tehtiin yhteistyötä espoo-
laisten haukilahden ja kaitaan koulujen 
kanssa. koulussa järjestettiin ”maailman 
suurin” vanhempainilta 12.11. tapahtu-
ma alkoi valtakunnallisesti samalla kel-
lon lyömällä kaikissa mukana olleissa 
kouluissa. kaitaan koulun tilaisuuden 
suunnitteluun osallistuivat liiton edus-
tajina taru koivisto ja misan Zilliacus 
yhdessä espoolaisen vanhemman hei-

di laasosen kanssa. teemana oli ”nuo-
ri, päihteet ja elämänhallinta”. tilaisuus 
järjestettiin kaitaan koululla. Yhteistyön 
jatkosuunnitelmista sovittiin. tavoittee-
na on luoda yhdessä koulun ja kodin 
kanssa varhaisen puuttumisen malli, 
joka auttaa vanhempia ja opettajia tart-
tumaan ripeästi nuoren päihdekokei-
luihin. 

sosiaalisen median käyttöönottoval-
miuksia lisättiin järjestämällä 28.2. kou-
lutustilaisuus yhteistyössä poutapil-
vi oy:n kanssa. koulutukseen osallistui 
luottamushenkilöitä, hanketyöntekijöitä 
ja liiton toimistosihteeri. 

liitto osallistui lapsen oikeuksien päi-
vänä 20.11. ehkäisevän päihdetyön ver-
koston (ept-verkosto) lastensuojelutyö-
ryhmän somekampanjaan ”lapsen hyvä 
ja turvallinen arki”. kampanjaan liittyi 
punainen vilkkusydän, joista koottiin 
ept-verkoston twitteriin yhteinen kuva 
kampanjapäivän päätteeksi. 

Yhdistysten tiedotustoimintaa varten 
koottiin ns. perehdytyskansiot, jotka 
jaettiin liiton koulutuspäivässä 13.10.

■ Valkonauha-lehti
lehden päätoimittaja oli Pirkko lar-
kela 31.7. asti ja tuulikki Perho 1.8.–
31.12.2018. toimituskuntaan kuuluivat 
tuulikki Perho, marja kariluoto, tarja 
heino, arja laiho, anna-mari laine ja 
Pirjo Sipilä. toimitussihteerinä oli pää-
sihteeri irja eskelinen ja taittotyöstä 
vastasi anne tervahauta/kuvitella. leh-
ti painettiin eräsalon kirjapainossa tam-
pereella. lehti ilmestyi neljänä numero-
na. lehden uudistettu ulkoasu otettiin 
käyttöön vuoden 2018 ensimmäisessä 
numerossa. 

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 ylläpiti 
naisten liisankodin asumisyksikköä ka-
tajanokalla. katso kohta suur-helsingin 
Valkonauha ry:n vuosikertomus.

kanSainVälinen 
toiminta
liitolla oli kohdesopimus suomen lähe-
tysseuran kanssa. sopimus sisälsi etiopi-
assa habrun ja legehidan alueen nais-
ten ja tyttöjen koulutuksen ja yrittäjyy-
den tukemisen 1 000 eurolla. tukisum-
ma saatiin jäsenten lahjoituksista. 

Valkonauhan maailmanliiton (WWCtu) 
puheenjohtaja margaret Østenstad 
vieraili suomessa 16.-18.9. Vierailun ai-
heena oli 10.–15.7.2019 helsingissä jär-
jestettävä Valkonauhan maailmanliiton 
kongressi. irja eskelinen toimi Valkonau-
han maailmanliiton 3. varapuheenjohta-
jana, anna-mari laine sosiaalipalvelun 
osastonjohtajana ja anneli klemetti 
julkilausumakomitean jäsenenä. 

Vuoden 2019 kongressin valmistelut 
aloitettiin keväällä. mikkelin Valkonau-
han jäsen aune laitinen otti vastuul-
leen kongressikassien ompelun ja noin 
puolet urakasta valmistui jo loppusyk-
syyn mennessä. kassit ommellaan mari-
mekon kuukuna-kankaasta. irmeli kai-
painen oulusta toteutti sini-valkoisen 
rintaruusukkeen emäntämaan edusta-
jien tunnusmerkiksi. ohjelmatyöryh-
mä kokoontui huhtikuussa, elokuussa ja 
syyskuussa ja lisäksi pidettiin sähköpos-
tipalavereja.

hallinto ja 
jäSeniStö
sääntömääräinen kevätkokous pidet-
tiin helsingissä liiton tiloissa lauantaina 
21.4. kokoukseen osallistui 32 henkilöä, 
joista 12 valtakirjalla. kokouksessa kä-
siteltiin sääntömääräiset kevätkokouk-
selle kuuluvat asiat. kokouksen puheen-
johtajana toimi Pirjo kivelä-Ristevirta.
sääntömääräinen syyskokous pidettiin 
Järvenpäässä seurakuntaopistolla 14.10. 
kokoukseen osallistui 29 henkilöä, joista 
12 valtakirjalla. kokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset syyskokoukselle kuu-
luvat asiat sekä valittiin liitolle puheen-
johtaja 14.10.-31.12. ajalle. kokouksen 
puheenjohtajana toimi Pirjo kivelä-Ris-
tevirta.

SYYSkokoukSen henkilöValinnat
liiton puheenjohtajaksi 14.10.–31.12. 
valittiin Sinikka Vilén tampereelta. hal-
lituksen varajäseneksi samalle ajalle va-



Vuosikertomus 2018  13

1.Valtakunnallisiin 
kampanjoihin osallis-
tuttiin lähettämällä materi-
aalit seurakuntiin.
2. aune laitinen mikkelis-
tä ompeli laukut kesän 
2019 kongressivieraille.
3. osallistuimme lapsen oi-
keuksien päivään 20.11. kuvassa 
mervi Rouvinen somekampanjan 
vilkkusydämen kanssa.
4. Yhdistysten käyttöön koottiin 
Perehdytyskansiot.
5. Valkonauha-lehti on ilmestynyt 
vuodesta 1909. 

1.

2.

3.

4.

5.
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littiin Pirjo Sipilä helsingistä Vilénin jäl-
jellä olevaksi kaudeksi. 
liiton puheenjohtajaksi kaudelle 2019–
2020 valittiin Sinikka Vilén ja varapu-
heenjohtajaksi tarja heino oulusta. 
hallituksen jäseniksi ja (henkilökohtai-
siksi varajäseniksi) kaudelle 2019–2020 
valittiin Soili Castrén, helsinki (Satu ki-
viharju, hämeenlinna); marjut Ropo-
lyytikäinen, lappeenranta (eeva Riit-
tinen, mikkeli); Paula kupias, tampere 
(Pirjo Sipilä, helsinki).
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.

hallitukSen Vuonna 2018  
muoDoStiVat:
puheenjohtaja Pirkko larkela 
31.7.2018 asti, turku
puheenjohtaja Sinikka Vilén 14.10.–
31.12.2018, tampere
Varapuheenjohtaja elli martikainen, 
lappeenranta
Varapuheenjohtaja tuulikki Perho, hel-
sinki

Jäsen Paula kupias, tampere
henkilökohtainen varajäsen Sinikka 
Vilén 1.1.–14.10.2018, tampere
henkilökohtainen varajäsen Pirjo Sipilä 
14.10.–31.12.2018, helsinki

Jäsen kaarina Piiparinen, lappeen-
ranta
henkilökohtainen varajäsen eeva Riitti-
nen, mikkeli

Jäsen tarja heino, oulu
henkilökohtainen varajäsen Satu kivi-
harju, hämeenlinna

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

Jäsen Päivi Pennanen, turku
henkilökohtainen varajäsen hannele 
nykänen, kuopio

Jäsen anneli klemetti, helsinki
henkilökohtainen varajäsen Johanna 
ahtila, hämeenlinna

hallituksen kokouksia oli yhdeksän ja 
pöytäkirjapykäliä yhteensä 112. raha-

asianjaoston 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 jäse-
nistä ja suoraan liiton jäseninä toimi-
vista henkilöjäsenistä. henkilöjäse-
niä oli 30.
  
helsingin Valkonauha-Vita Bandet  
i helsingfors ry 53 
hämeenlinnan Valkonauha ry 31
kuopion Valkonauha ry 55
lappeenrannan Valkonauha ry 24
mikkelin Valkonauha ry  24 
oulun Valkonauha ry 28
suur-helsingin Valkonauha ry 53
tampereen Valkonauha ry 30 
turun Valkonauha ry 31
  
Yhteensä jäseniä  
paikallisyhdistyksissä  329
kokonaisjäsenmäärä  359

■ liiton 
kunniapuheenJohtaJa
anja aalto, tampere

■ he saaVat leVätä
hämeenlinnan Valkonauha ry
anja lehti
maire nuutinen

oulun Valkonauha ry
lisbeth hahtonen

liiton henkilöjäsen ja Valkonauhan maa-
ilmanliiton ainaisjäsen
kirsti hämäläinen, lapinlahti

Jää luoksemme

Kun ilo katoaa ja askeleet painavat,
jää luoksemme, Armollinen.
Kun ajatus huomisesta ahdistaa,
kun ei näy eteen eikä taakse,
jää luoksemme, Armollinen.

Auta meitä ymmärtämään
toisiamme, vaikka emme näe
toistemme taakkoja
ja omistamme emme puhu.
Sinä ne tunnet.

Ristisi painona olivat kaikki
salatut itkumme,
peitetyt pelkomme,
vääryyksien syyt ja seuraukset,
koko rakkaudettomuuden kipu.

Jää luoksemme, Armollinen,
että saisimme voimaa elää,
ettemme lakkaisi rakastamasta.

Pia Perkiö Toivontunnustus (Rukouksia ja 
runoja kirkkovuoden mittaan, Kirjapaja 
Oy 2006)

■ huomionosoitukset
liiton kevätkokouksessa 21.4. 2018 jaet-
tiin tasavallan presidentti Sauli niinis-
tön 6.12.2017 valkonauhatyössä sekä 
yhteiskunnallisessa toiminnassa ansioi-
tuneille hämeenlinnan Valkonauhan jä-
senille myöntämät kunniamerkit:

kiuru anneli, suomen Valkoisen ruu-
sun ritarikunnan i luokan mitali kulta-
ristein
kiviharju Satu, suomen Valkoisen ruu-
sun ritarikunnan i luokan mitali kulta-
ristein
lindholm eeva, suomen Valkoisen ruu-
sun ritarikunnan i luokan mitali kulta-
ristein
Rekola Riitta, suomen Valkoisen ruu-
sun ritarikunnan mitali
Rusko-laitinen Jaana, suomen leijo-
nan ansioristi
Salmela milja, suomen Valkoisen ruu-
sun ritarikunnan mitali

ritarikuntien suurmestari tasaval-
lan presidentti Sauli niinistö myönsi 
6.12.2018 valkonauhatyössä sekä yhteis-
kunnallisessa toiminnassa ansioituneille 
Valkonauhan jäsenille kunniamerkkejä:
kariluoto marja (turku), suomen leijo-
nan ansioristi
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2.

4.

Vaasto leena (kuopio), suomen Val-
koisen ruusun i luokan mitali kulta-
ristein
koivisto lahja (nokia), suomen Val-
koisen ruusun i luokan mitali
lehtonen elvi (tampere), suomen 
Valkoisen ruusun i luokan mitali
keltomäki anja (turku), suomen Val-
koisen ruusun mitali

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

■ lahJoitukset
kustannus tammi lahjoitti uutuus-
kirjoja annettavaksi lahjana ronald 

mcdonald lasten talolle. kirjalahjat 
otti vastaan liiton joulujuhlassa 15.12. 
lasten talon talovastaava Johanna 
Serlachius. kustannus tammi lahjoitti 
kirjalahjoja annettavaksi muistamisi-
na luottamushenkilöille. 

1. Vas. Jaana Rusko-laitinen, 
anneli kiuru, Satu kiviharju,  
eeva lindholm, Riitta Rekola, 
milja Salmela.
2. Vas. Jenna immonen,  
anneli-kahilainen-niskanen,  
eija Viitanen.
3. Vas. kaarina Piiparinen ja 
tuulikki Perho tekivät pitkän 
uran liiton luottamustoimissa. 
4. Syyskokouksen osanottajia 
Seurakuntaopistolla Järven-
päässä 14.10. 

1.

2. 3.

4.
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paikalliSyhdiStySten VuoSi 2018

■ helSingin Valkonauha 
–Vita Bandet i helSingforS ry 
Perustettu vuonna 1905
Bulevardi 15 C 32, 00120 Helsinki
www.helsinginvalkonauha.fi

puheenjohtajana toimi Pirjo kivelä-Ris-
tevirta, varapuheenjohtajana sekä ra-
hastonhoitajana marita Saarela. Yhdis-
tyksen kunniapuheenjohtaja on Pirkko 
laakso. hallitus kokoontui neljä kertaa. 
Jäsenkirjeitä lähetettiin kolme ja lisäk-
si lähetettiin kaikille jäsenille jouluter-
vehdys. kaikille kiinnostuneille avoimia 
jäseniltoja järjestettiin kaksi kertaa ja 
lisäksi oli glögitilaisuus. Jäsenet tekivät 
tutustumismatkan turun Valkonauhaan 
25.4. tutustumiskohteina olivat louna-
tuulet Yhteisötalo ry ja kaikkien naisten 
talo -hanke. Yhdistys järjesti vierailun 
eduskuntaan 28.5. isäntänä toimi kan-
sanedustaja antero laukkanen.

Yhdistys järjesti kaksi seminaaria yhteis-
työssä liiton ja agricola-opintokeskuk-
sen kanssa. herkkyys ja tunteet elämän 
voimavarana -seminaari järjestettiin 
6.10. kouluttajana neuropsykiatrinen 
valmentaja, psykoterapeutti elina mä-
enpää. osanottajia oli 29. depressio-se-
minaari järjestettiin 10.11. kouluttajana 
psykoterapeutti Sirpa knuutila. osan-
ottajia oli 17. 

Yhdistys tuki suomen lähetysseuran vä-
lityksellä etiopian habrun ja legehidan 
alueen naisten voimaannuttamishan-
ketta. Yhdistyksellä oli myös oma kum-
milapsi intiassa. Yhdistyksen varoilla 
hankittiin käsityötarvikkeita vapaaehtoi-
sille kutojille. Villasukkia lahjoitettiin yk-
sinäisille vanhuksille ja lahjoitettavaksi 
Valkonauhan maailmanliiton (WWCtu) 
kongressiin heinäkuussa 2019 osallistu-
ville kansainvälisille vieraille. kongressin 
valmistelutyöryhmään kuuluivat marita 
Saarela ja anneli klemetti, joka toimi 
myös maailmanliiton julkilausumakomi-
tean jäsenenä. 

Yhdistyksen jäsenet tekivät vapaaeh-
toistyötä palvelukeskuksissa ja seura-
kunnissa sekä maahanmuuttajien pa-
rissa. 

■ 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 11 kertaa. 

Yhdistys järjesti syysretken härkätien 
kynttilään, osallistujia oli 13 henki-
löä. hämeenlinna-Vanajan seurakun-
nan lähetysmyyjäisissä oli Valkonauhal-
la arpajaispöytä. Jukolan lintukodos-
sa järjestettiin kaksi kirkkokahvitusta ja 
osallistuttiin jumalanpalveluksessa eri 
tehtäviin. Valkonauhan kansainvälise-
nä rukouspäivänä 23.9. jumalanpalve-
luksessa ja sen jälkeisillä kirkkokahveilla 
avustivat yhdistyksen jäsenet Satu kivi-
harju, eeva lindholm, minna kataja, 
milja Salmela, Riitta Rekola, Johanna 
ahtila ja Jaana Rusko-laitinen. osan-
ottajia oli 50. 

Yhdistyksellä oli kummilapsi etiopias-
sa. Yhdistys tuki sansa:n työtä ”toivoa 
naisille” intiassa, Pedro Reyes Castron 
evankeliointi- ja avustustyötä espanjas-
sa maahanmuuttajien parissa sekä suo-
men lähetysseuran välityksellä etiopian 
habrun ja legehidan alueen naisten voi-
maannuttamishanketta. Yhdistyksellä 
on etiopiassa kummilapsi. 

Yhdistys vieraili kaksi kertaa hämeen-
linnan naisvankilassa vankilapastori 
hanna Vettenniemen johdolla. toinen 
vierailu tehtiin yhdessä tampereen Val-
konauhan kanssa. ohjelma sisälsi kahvi-
tarjoilun, musiikkia ja keskustelua. tilai-
suuksiin osallistui 30–35 vankia. anna-
mari laine lahjoitti lankoja vankilan ku-
dontapiirille, jossa kudotaan villasukkia 
ja muita kudontatöitä vähävaraisille per-
heille ja lahjoitettavaksi vankilapastorin 
valitsemiin kohteisiin. myös joulukortte-
ja ja postimerkkejä lahjoitettiin. Jukolan 
apteekki ja metsä Group lahjoitti van-
geille 10 luontoaiheista seinäkalenteria. 

Yhdistys järjesti vierailuja vanhusten 
palvelutaloihin.

Yhdistys järjesti päihdevalistusaiheisen 
kouluvierailun ahveniston koululla 25.4. 

kuulijoina oli noin 100 oppilasta. nuo-
risopastori kari korhonen piti elämän 
valintatilanteisiin liittyvän luennon. 

laulaja-lauluntekijä Pekka Simojoki 
vieraili adventtiviikolla kaikilla neljällä 
hämeenlinnan yläkouluilla hämeenlin-
nan Valkonauhan ja hämeenlinna-Va-
najan seurakunnan kutsumana. kon-
sertteihin osallistui noin 1500 oppilasta 
ja niiden järjestämisen teki mahdollisek-
si stea:n myöntämä ns. toimintatonni. 
pekka simojoen konsertit olivatkin jou-
lulahja kouluille. tilaisuudessa mukana 
ollut nuorisopastori minna lappalai-
nen sytytti adventtikynttilät ja piti jou-
lupuheen tilaisuuden päätteeksi ottaen 
huomioon myös järjestelyissä mukana 
olleet Valkonauhasisaret.

anna-mari laine antoi englannin ope-
tusta tampereen Valkonauhassa. hän 
toimi heinäkuussa 2019 järjestettävän 
WWCtu:n kongressin valmistelutyöryh-
mässä ja oli järjestön sosiaalipalvelun 
osastonjohtaja. 

■ 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. 

Yhdistys jatkoi kokemusasiantuntija-
koulutuksen kehittämistä ja toteutta-
mista yhdessä kuopion Yliopistollisen 
sairaalan päihdepsykiatrian osaston, 
Viadia pohjois-savo ry:n, kuopion päih-
depalvelusäätiön, kuopion mielenterve-
yden tuki ry:n ja kuopion ev.lut. seura-
kuntayhtymän kanssa. koulutus toteu-
tui toista kertaa. 

naisten ryhmä päihdeongelmasta kun-
toutuville naisille kokoontui viikoittain. 
kokoontumispaikka oli 9.10. asti haa-
paniemenkatu 32 B, kellarikerros ja sen 
jälkeen diakoniakeskus, Vuorikatu 21. 
naisten ryhmän järjestelyistä vastasivat 
kuopion Valkonauha ry, kuopion ev.lut.
seurakuntayhtymä ja sirkkulanpuisto ry. 
ryhmää ohjasivat diakoni Stina mali-
nen ja teologi, työnohjaaja hannele 
nykänen.
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1. elina mäenpää pereh-
dytti kuulijoita erityis-
herkkyyden teemoihin. 
2. helsingin Valkonauha 
vieraili eduskunnassa.
3. hämeenlinnan Valko-
nauhan jäseniä härkätien 
kynttilässä.
5. Pekka Simojoen konser-
tit otettiin ilolla vastaan 
hämeenlinnassa.  

1. 2.

3.

4. 5.
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■ lappeenrannan  
Valkonauha ry 
Perustettu vuonna 1941 
lappeenrannanvalkonauha. 
yhdistysavain.fi 

puheenjohtajana toimi Pirjo alatalo, 
varapuheenjohtajana kaarina Piipari-
nen, rahastonhoitajana marjut Ropo-
lyytikäinen ja sihteerinä elli martikai-
nen. hallitus kokoontui 11 kertaa. 

Yhdistyksen jäsenet vierailivat selman-
kodissa 10 kertaa ja lähes kaikilla ker-
roilla mukana oli joku seurakunnan 
työntekijä. tilaisuuksiin osallistui 12–14 
kodin asukasta. päihdeasuntola siltalas-
sa vierailtiin kaksi kertaa tarjoten asuk-
kaille kahvit ja ohjelmaa. tilaisuuksiin 
osallistui 15–18 henkilöä. Vuosittainen 
vierailu urheilukadun palvelutalossa on 
ollut edelleen suosittu. Valkonauhalaiset 
jatkoivat palvelutalossa seurakunnan ti-
laisuuden jälkeen kahvitarjoilulla ja osal-
listujia oli 28. kaikkia vierailuja ohjelmal-
taan yhdisti yhdessä laulaminen. 

Valkonauhalaiset olivat messukumppa-
neina sammonlahden kirkossa Valko-
nauhan kansainvälisenä rukouspäivänä 
23.9. Yhdistyksen rahastonhoitaja mar-
jut Ropo-lyytikäinen kuului WWCtu:n 
kongressin valmistelutyöryhmään. 

Yhdistys järjesti 20.10. yhteistyössä lii-
ton ja agricola-opintokeskuksen kanssa 
herkkyys ja tunteet elämän voimavara-
na -seminaarin kouluttajana neuropsy-
kiatrinen valmentaja, psykoterapeutti 
elina mäenpää. osanottajia oli 34. 

teatteriretki järjestettiin oronmyllyl-
le, johon osallistui 19 henkilöä. Valko-
nauha-lehden lahjatilauksia kustannet-
tiin Vapaaehtoiskeskus kuutinkulmaan, 
tuomikotiin, selmankotiin ja seurakun-
takeskuksen diakoniatyön toimipistee-
seen. Valkonauhatyötä esiteltiin naisten 
aamiaisella ja esitteitä jaettiin eri koh-
teisiin. 

■ 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 hallituksen 
ulkopuolisena rahastonhoitajana leo 
malinen. hallitus kokoontui viisi kertaa. 

Yhdistys avusti ennen joulua seurakun-
nan diakoniatyön välityksellä vähäva-
raisia perheitä lahjakorteilla ja kauniit 
satamat -lastenkotia kiinassa. Yhdistys 
osallistui työttömien ja vähätuloisten 
itsenäisyyspäivän ruokailun järjestämi-
seen sekä tukemalla ruokailukuluissa 
että vapaaehtoistyön resurssein. itse-
näisyyspäivän tilaisuuteen osallistui 50 
henkilöä. 

Valkonauha-lehden lahjatilaukset mak-
settiin terveyskeskuksen ja keskussairaa-
lan eri osastoille. 

liisa ahonen järjesti heinäkuussa piha-
seurat, joiden kolehtituotot lahjoitettiin 
suomen lähetysseuran välityksellä etio-
pian habrun ja legehidan alueen nais-
ten voimaannuttamishankkeelle. 

Valkonauhan retken kohde 18.8. oli pa-
rikkalan oromylly ja metsäkeskus lusto. 
oromyllyllä katsottiin kesäteatteriesitys 
”Joutsenet laskeutuvat”. retkeen osal-
listui seitsemän valkonauhasisarta, yh-
distysväkeä ystävineen mikkelin seudun 
epilepsiayhdistyksestä ja ulkopuolisia 
toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä.

Jäsenet osallistuivat mäntyharjun kir-
kossa Valkonauhan kansainvälisenä ru-
kouspäivänä 23.9. messun palveluryh-
mään ja kirkkokahvituksen järjestämi-
seen. messussa kannettiin kolehti valko-
nauhatyölle. 

Susanna Sillanpää ohjasi Yhdessä vau-
van parhaaksi -ryhmää. Yhdistyksen 
toimitila kotikulma porrassalmenkadul-
la toimi matalan kynnyksen kohtaamis-
paikkana. kohtaamiskahvila oli avoinna 
keskiviikkoisin klo 13–15. kotikulman 
avoimien ovien päivä pidettiin joulu-
kuussa joulupuuron ja kahvin merkeissä. 

Yhdistys järjesti herkkyys ja tunteet elä-
män voimavarana -seminaarin 27.10. 
yhteistyössä liiton ja agricola-opinto-
keskuksen kanssa. kouluttajana oli neu-
ropsykiatrinen valmentaja, psykotera-
peutti elina mäenpää. osanottajia oli 
32. seminaarin teemasta julkaistiin ar-
tikkeli länsi-savo-lehdessä ja se sisälsi 
henkilöhaastattelun mikkelin Valkonau-
han hallituksen jäsenestä ja liiton halli-
tuksen varajäsenestä eeva Riittisestä.

marraskuussa järjestettiin musiikki-ilta-
päivä seurakuntakeskuksessa. teemana 
olivat Pekka Simojoen laulut, joita lau-
latti tuula hakkarainen kansan raa-

mattuseurasta. osallistujia oli 15. tilai-
suudessa oli kahvitarjoilu ja arpajaiset, 
joiden tuotto kerättiin mikkelin Valko-
nauhan työlle.

Jäsenkirjeitä lähetettiin kaksi. Yhdistyk-
sen tapahtumista tiedotettiin yhdistyk-
sen kotisivulla www.mikkelinvalkonau-
ha.fi ja paikallisissa lehdissä.

■ 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 kahdeksan ja hallituksen 
kokouksia kuusi. 

perinteinen kevätkonsertti järjestet-
tiin 8.4. Vanhassa pappilassa. esiintyji-
nä olivat oulun ammattikorkeakoulun 
laulumusiikin yliopettajan airi tokolan 
oppilaat: baritoni Jere hölttä, mezzo-
sopraano emma hirvilammi ja pianisti 
tetyana kushniruk. konsertin tarjoi-
lutuotot, arpatulot sekä lipputulot lah-
joitettiin oulun hope ry:n toiminnalle. 
perinteinen joulupuuro -tilaisuus oli jou-
lukuussa. 

oulun Valkonauha tuki home of hope 
-lastenkotia intiassa, ja yhdistyksellä on 
myös kummilapsi. lastenkodin toimin-
taa esiteltiin yhdistyksen jäsenillassa. 

Valkonauha-lehden lahjatilaus ohjattiin 
oulun vankilalle ja vankilaopetukseen 
sekä aikuislukioon.

oulun vankilassa vierailtiin toukokuus-
sa, jossa jaettiin stipendejä vankeusaika-
naan opiskeleville vangeille. 

tervaväylän erityiskoulun oppilaille jaet-
tiin kaksi stipendiä. opettajat valitsivat 
stipendien saajat. Valinnan perusteena 
oli oppilaan saavuttama hänelle henki-
lökohtaisesti asetettu oppimistavoite. 

Yhdistyksen jäsenet kutoivat villasukkia 
annettavaksi heinäkuussa 2019 lahja-
na ulkomaisille kongressivieraille. Vara-
puheenjohtaja irmeli kaipainen toimi 
WWCtu:n kongressin valmistelutyöryh-
mässä.
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1. lappeenrannan Valkonauhan jäseniä  
kahvikasseineen Ryhmäkoti Siltalan ovella.
2. mikkelin Valkonauhan jäseniä työttömien 
ja vähätuloisten itsenäisyyspäivän ruokai-
lua järjestämässä.
3. mikkelin jäseniä ja yhteistyökumppaneita 
oromyllyllä. 
4. oulun Valkonauhan hyväntekeväisyys-
konsertin esiintyjiä.
5. konsertti järjestettiin oulun Vanhassa 
pappilassa ja konserttivieraita oli lähes 100 
henkilöä.

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 työ-
voiman palvelukeskukselle. Yhdistys yl-
läpiti vuonna 1959 perustettua liisan-
kotia, asumispalveluyksikköä päihdeon-
gelmaisille naisille, katajanokalla. kodin 
johtajana toimi maria nuutinen, vas-
taavana ohjaajana tiina tanninen, oh-
jaajina tuula Stålhane, Janne Välimä-
ki, marke heikkinen, henri Borodulin, 
essi laurikainen, titta kivi, emäntänä 
anne koski ja 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 vuo-
den. asukkaat tulivat liisankotiin hel-
singin kaupungin sosiaali- ja terveys-
toimen asumisen tuki -yksikön kautta. 
toipumista tukevia menetelmiä kodis-
sa ovat yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja 
identiteettiä tukevat keskustelut. Vuo-
den 2018 aikana koko liisankodin hen-
kilökunta kouluttautui toipumisorien-
taatio viitekehykseen, jonka myötä toi-
pumisorientaation periaatteet on otettu 
käytäntöön myös kodin päivittäisessä 
toiminnassa. 

liisankodin yhteisöllisyys koostui päih-
teettömästä, toiminnallisesta arjesta ja 
useista juhlista, joihin kutsuttiin mukaan 
läheisiä, lähinaapureita sekä yhdistyk-
sen jäseniä. hyvinvointia lisäsivät erityi-
sesti syyskaudella aloitetut päivittäiset 
läsnäoloharjoitukset sekä viikoittaiset 
lihaskunto- ja venyttelytunnit. retkiä 
tehtiin mm. elokuviin, teatteriin, muse-
oihin, korkeasaareen, lankakauppaan 
ja viikoittain skatan tilalle Vuosaareen. 
papit Virpi liirus-mäkelä ja tiina Pal-
mu ohjasivat hengellisiä ryhmiä. kesä-
aikaan liisankodin naiset viihtyivät päi-
väkahveilla läheisessä tove Janssonin 
puistossa. 90-vuotiasta suur-helsingin 
Valkonauha ry:tä juhlittiin kodin joulu-
juhlan yhteydessä 13.12.2018. Juhlassa 
esitettiin tanssi- ja lauluesitysten lisäk-
si suomen Valkonauhaliiton kaitafilmi 

1960-luvun liisankodista sekä Fanni 
mikkosen ohjaama, metropolia ammat-
tikorkeakoulun opiskelijatyönä toteu-
tettu, naistenpäivä-elokuva. liisankodin 
naisista kertova lyhytelokuva valittiin 
myös uusin silmin – kotimaisia opiskeli-
jaelokuvia -katselmukseen. 

liisankodissa verkostoiduttiin esittele-
mällä talon toimintaa nea – naiserityi-
syys asunnottomuustyössä -hankkeelle, 
jonka työryhmät kävivät tutustumassa 
kodin yhteisöllisyyteen ja ottamassa op-
pia hyvistä käytännöistä ja työn asen-
teesta. kodin henkilöstö on osallistunut 
myös kertomusvuonna uuden päihde-
huollon asumisen palveluntuottajien 
verkostotapaamisiin. alan yhteisöjä koh-
dattiin myös lokakuussa asunnottomien 
yö -tapahtumassa, jossa jaettiin naisten 
neulomia sukkia, lapasia ja pipoja sekä 
esitettiin naisten ja henkilökunnan yh-
teinen tanssi- ja musiikkiesitys. lisäksi 
osallistuttiin erilaisiin ryhmiin ja tapah-
tumiin ympäri helsinkiä. 

liisankoti on vakiinnuttanut paikkansa 
katajanokalla siten, että tavoitteena on 
ostaa ja peruskorjata luotsikatu 4 e:n 
tilat, joissa koti on tällä hetkellä vuok-
ralaisena. ara antoi kertomusvuonna 
suur-helsingin Valkonauha ry:n nimissä 
perustettavalle kiinteistö oy liisankodil-
le ehdollisen varauksen erityisryhmien 
investointiavustuksesta ja korkotukilai-
nan myöntämisestä.

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

puheenjohtajana toimi 6.4. asti Salme 
elo ja sen jälkeen Sinikka Vilén, vara-
puheenjohtajana 6.4. asti eeva-maija 
ahonen-hakala ja sen jälkeen Ritva 
leino, rahastonhoitaja-sihteerinä 6.4. 
asti Pia Soidinmäki ja sen jälkeen Pau-
la kupias. 

Yhdistys järjesti herkkyys ja tunteet 
elämän voimavarana -seminaarin 22.9. 
yhteistyössä liiton ja agricola-opin-
tokeskuksen kanssa. kouluttajana oli 
neuropsykiatrinen valmentaja, psyko-
terapeutti elina mäenpää. osanotta-
jia oli 25. Yhdistys perusti englanninkie-
len kerhon ja sukkakerhon, joissa opis-
keltiin kokoussanastoa tulossa olevaa 
WWCtu:n kongressia varten ja kudottiin 
sukkia annettavaksi lahjaksi kansainväli-
sille vieraille kongressissa. kerhoissa oli 
keskimäärin 8 osallistujaa.

katri nahkuri ja Sinikka Vilén vierai-
livat yhden kerran hämeenlinnan van-
kilassa tapaamassa naisvankeja. katri 
nahkuri ja sinikka Vilén vierailivat kan-
gasalla hopealammen, Jalmarin kodon 
ja kuntoutumiskeskus apilan hoitoyksi-
köissä. musiikkiterapeutti taru koivis-
to osallistui omalla ohjelmallaan yhteen 
vierailuun kangasalan hopealammessa 
ja Jalmarin kodossa.
päihdeongelmaisten asumispalveluyk-
sikkö Väkipyörässä tampereella vierail-
tiin kolme kertaa. Vierailut sisälsivät oh-
jelmaa ja yhteistä kahvittelua. 

askartelupäivä järjestettiin 6.10. ja sa-
malla oli yhdistyksen tiloissa avointen 
ovien päivä. tapahtumasta ilmoitettiin 
aamulehden menot-palstoilla. osallis-
tujia oli 7. 

katri nahkuri ja Paula kupias kävivät 
tervehtimässä liiton kunniapuheenjoh-
taja anja aaltoa koskikodissa. paula 
kupias vei anjalle joulutervehdyksen ja 
teki onnittelukäynnin syntymäpäivänä. 

Yhdistys järjesti 24.11. retken Vesilah-
den seurakuntaan ja laukon kartanoon. 
osallistujia oli 40, sekä jäseniä että val-
konauhatyöstä kiinnostuneita. ohjel-
massa oli kirkkoherra harri henttisen 
luento ja oiva Paloheimon taiteilija-
kodin esittely, joka oli kunnostettu tal-
kootyönä vuonna 2010. retkeläisille oli 
järkytys, että viikko vierailun jälkeen tai-
teilijakoti tuhoutui tulipalossa. matkan 
kuluessa osanottajille kerrottiin valko-
nauhatyöstä ja jaettiin yhdistyksen esit-
teitä ja Valkonauha-lehtiä. 

Jäsenkirjeitä lähetettiin kolme kertaa. 
Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin 
paikallislehti tamperelaisessa, morossa 
ja aamulehden ilmaispalstoilla. Yhdis-
tykselle avattiin instagram-tili. sen hal-
linnoinnista vastaa jäsen eija heikura.

■ turun Valkonauha ry  
– Vita Bandet i ÅBo rf
Perustettu vuonna 1896
Sairashuoneenkatu 6 A1
20100 Turku
www.turunvalkonauha.fi
 
puheenjohtajana toimi Pirkko larkela, 
varapuheenjohtajana malena Björk-
gren, rahastonhoitajana Päivi Penna-
nen huhtikuulle 2018 asti, sen jälkeen 
Johanna Reunamo, sihteerinä Päivi 
Pennanen. hallitus kokoontui 10 kertaa 
ja piti kaksi sähköpostikokousta, työva-
liokunta kokoontui viisi kertaa. sääntö-
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1. liisankodissa juhlaan  
valmistautumassa.
2. liisankodin naisten sukka-
satoa.
3. Vas. katri nahkuri ja oik.  
Sinikka Vilén  kahvihetken 
tarjoilujen kanssa 
4. tampereen Valkonauhan 
järjestämälle Vesilahden ret-
kelle osallistui yli 40 jäsentä, 
työn ystävää ja valkonauha-
työstä kiinnostunutta.   

1. 2.

3.

4. 5. 6.
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määräisiä vuosikokouksia oli yksi ja li-
säksi kaksi ylimääräistä vuosikokousta. 

Yhdistys muutti kesällä samoihin tiloihin 
kaikkien naisten talon kanssa. 

terapiakäyntejä oli seitsemän ja elämän-
kerta-ryhmä kokoontui 10 kertaa vuo-
den aikana.

Yhteistyötä oli turun mikaelin seurakun-
nan, turun ruotsalaisen seurakunnan ja 
seurakuntayhtymän diakoniakeskuk-
sen sekä naispaviljongin kanssa, jossa 
puheenjohtaja Pirkko larkela edusti 
yhdistystä. 

kohtaamiskahvila oli avoinna 10 kertaa, 
osanottajia oli yhteensä 64. Yhdistyksen 
toimintaan kävivät tutustumassa helsin-
gin Valkonauha – Vita Bandet i helsing-
fors ry ja suomen Valkonauhaliiton hal-
litus. naispaviljongin osallistujille järjes-
tettiin teatteriretki ja lisäksi järjestettiin 
yksi jäsenretki. avointen ovien tilaisuus 
järjestettiin sekä lounatuulet Yhteisöta-
lon tiloissa, että kaikkien naisten talolla, 
jossa järjestettiin myös uudenvuoden 
juhla. 
 

Yhdistys avusti talkootyön muodossa 
apua tarvitsevaa sokeaa ja liikuntaky-
vytöntä naista puutarhatöissä, mukana 
oli kahdeksan vapaaehtoista. maakun-
ta-arkistoon järjestettiin seitsemän vie-
railua, johon kuului tutustumista turun 
Valkonauha ry:n arkistoihin. osallistujia 
arkistokäynneillä oli 16. Yhdistys järjesti 
kirkkokahvit mikaelin kirkossa ja esitteli 
valkonauhatyötä. Yhdistys järjesti herk-
kyys ja tunteet elämän voimavarana 
-seminaarin 17.11. yhteistyössä liiton ja 
agricola-opintokeskuksen kanssa. kou-
luttajana oli neuropsykiatrinen valmen-
taja, psykoterapeutti elina mäenpää. 
osanottajia oli 29. 
 
kaikkien naisten talo -hanke siirtyi 
1.7.2018 suomen Valkonauhaliitolta tu-
run Valkonauha ry:n toiminnaksi. kaikki-
en naisten talon toiminnanjohtajana oli 
minna Saunders ja projektityöntekijä-
nä elizabelle laine. 
 
tilastotietoja talon toiminnasta  
1.7.–31.12. 2018 ajalta:
asiakaskontakteja oli yli 100.
ryhmissä oli 63 käyntikertaa, keskimää-
rin osallistujina oli kahdeksan naista ja 
seitsemän lasta/ryhmäkerta.

sinapin leirikeskukseen tehtiin retki, 
osallistujia oli 28.
lastensuojelun keskusliiton järjestämä 
retki linnanmäelle hankkeen asiakas-
perheille, 50 osallistujaa.
Vapaaehtoisten koulutustilaisuuksia oli 
kolme kertaa, osallistujia oli 70.
Vapaaehtoisten työnohjaus järjestettiin 
neljä kertaa, yhteensä 12 osallistujaa.
Vapaaehtoisten iltoja järjestettiin viisi 
kertaa, osallistujia oli 70.
 
osallistuttiin seuraaviin koulutuksiin ja 
tapahtumiin:
CCme nordic Baltic meeting, puheen-
vuoron pitäjänä oli minna Saunders
tYks, synnytysosaston koulutus pape-
rittomuudesta, puheenvuoron pitäjänä 
oli minna saunders, osallistujia 15
kuraattorien koulutus paperittomuu-
desta, puheenvuoron pitäjänä oli minna 
saunders, osallistujia 12
perhetalo heideken, toiminnan esittely, 
puheenvuoron pitäjänä oli minna saun-
ders, osallistujia kahdeksan.
 
lisäksi yhteistyötä tehtiin siirtolaisinsti-
tuutin, seurakuntien, suomen punaisen 
ristin ja mannerheimin lastensuojelulii-
ton kanssa. 

1.
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1. kaikkien naisten talolla jaetaan yhdessä elämää, 
niin iloja kuin surujakin.
2. lapsia varten oma leikkinurkkaus.
3. itsenäisyyspäivänä talon asukkaat tekivät  
Suomi-aiheisen taideteoksen.
4. Yhteinen ruokailu yhdistää ja luo kodin tuntua.
5. turun Valkonauhan seminaari kokosi suuren 
yleisön.
6. turun Valkonauhan sihteeri valmistelee  
tapahtumaa.

2.

4.

3.

5. 6.
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tYöllemme keRättiin kolehteJa 6 699,56  
euRoa. kiitämme seurakuntia taloudellisesta  
tuesta sekä työmme muistamisesta jumalan-
palvelusten esirukouksissa. 

Valkonauhatyölle kerättiin kolehteja seuraavissa 
seurakunnissa:
Jämijärvi, savonlinna, ilomantsi, oulu, karijoki, 
sodankylä, Joensuu, hyvinkää, lahti, helsinki, 
hanko, kurikka, lapua, lappeenranta, hämeenlinna-
Vanaja, turku-kaarina, kuopio, kaskinen, laihia, 
hankasalmi, hollola, Joutsa, Jyväskylä, ilmajoki, 
uurainen, naantali, harjavalta, pornainen, kärkölä

SiJoitukSet
liisankatu 27 a 3. huoneistossa toimi liiton keskus-
toimisto, pidettiin hallintokokoukset ja tilat olivat 
perhetyön, yksilötyön ja ryhmätoiminnan käytössä. 
Snellmaninkatu 27 D 18. huoneistossa toimii opis-
kelijakoti.
Solnantie 32 B 37. huoneisto on vuokrattuna yksi-
tyiselle perheelle.

RahaStot 31.12.2018
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
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Suomen Valkonauhaliitto – Förbundet Vita Bandet i Finland ry
Liisankatu 27 A 3, 00170 Helsinki, 09-135 1268

www.suomenvalkonauhaliitto.fi

Järjestäytynyttä 
äidinrakkautta 
vuodesta 1896
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