
Valkonauha Suomessa: Vastuuta sinusta ja minusta vuodesta 1896

toimintaa
Jäsenenä pääset vaikuttamaan ja osallistu-
maan erityyppiseen toimintaamme. Lappeen-
rannan Valkonauha on viime aikoina keskitty-
nyt seuraaviin hankkeisiin:
l Seminaarit ajankohtaisista hyvinvointiin,  
jaksamiseen ja ihmisenä kasvamiseen  
liittyvistä aiheista 
l Ystävä- ja sisartilaisuudet
l Vierailukäynnit vanhusten palvelukoteihin 
l Retkitoiminta
l Yhteistyö paikallisten yhdistysten ja seura-
kuntien kanssa

appeenrannan Valkonauha ry on kristillis-
yhteiskunnallinen naisjärjestö. Yhdistyk-
sen tavoitteena on asennekasvatuksen ja 
ennaltaehkäisevän työn avulla vähentää 
päihderiippuvuutta ja ohjata ihmisiä yhteis-
kunnalliseen vastuuseen.  Pyrkimyksenä on 
tarjota laaja-alaista apua ihmisen eri elämän-
tilanteisiin ja edistää hyvinvointia pitkällä 
aikavälillä – antaa apua ja vahvistaa yksilön 
voimavaroja ja näin lisätä toivon näkökul-
maa.

Toiminta perustuu jäsenistön vapaaehtois-
työhön  ja ydinajatuksena on toimia mata-
lan kynnyksen ihmisläheisenä kohtaamis-
paikkana. Nykyisin toimintamme keskittyy 
ohjelmallisiin vierailuihin vanhusten palvelu-
kodeissa ja seminaaritoimintaan sekä jäsen-
tilaisuuksien järjestämiseen.

Lappeenrannan Valkonauha on Suomen  
Valkonauhaliiton jäsenyhdistys.

Suomen Valkonauhaliitto ry
Liisankatu 27 A 3, 00170 Helsinki   Puh. (09) 1351 268   
www.suomenvalkonauhaliitto.fi

JÄSenyyS
Jäseneksi voi liittyä jokainen nainen, joka 
tuntee yhdistyksen periaatteet omikseen.  
Erityisesti haluamme rohkaista valkonauha-
työhön sinua, jolla on omakohtaisia koke-
muksia päihteiden aiheuttamista ongelmista 
omassa elämässä tai lähipiirissä. 
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lappeenrannan Valkonauha ry:n hiStoriaa

Lappeenrannan Valkonauhan jäsen 
opettaja Siiri Koivula lahjoitti 1956 
Taipalsaaren pitäjässä sijainneen  
kesähuvilansa Valkonauhan leiri
toiminnalle ja jäsenten virkistykseen. 
Paikka nimettiin Lähdekallioksi.  
Kuvassa on Valkonauhan jäseniä  
leirihartaudessa.

Lappeenrannan Valkonauha ry perus-
tettiin vuonna 1941 nimellä Lap-
peenseudun Valkonauha. 
Lappeenrannan Valkonauha 
ry on järjestänyt seminaareja 
ja tukihenkilökursseja esim. 
päihdeongelmaisten ja hei-
dän läheistensä auttamiseksi. 
Katulähetystyö ja ”soppakir-
kot” olivat osa yhdistyksen toi-
mintaan useiden vuosien ajan.  
Seutukunnan äideille järjestettiin 
äitienpäiväjuhlia sekä kodiniltoja ja nais-
järjestöjen joulumyyjäisiin osallistuttiin 
säännöllisesti.

Viime vuosina on tehty yhteistyötä Rait-
tiusyhdistys Yritys II:n kanssa ja järjestetty 
mm. syyskesäisin leiripäiviä päihdeongel-
maisille ja heidän läheisilleen paikallisseu-
rakunnan leirikeskuksessa. Yhdistyksen 
toiminta tapahtuu Lappeenrannan seura-
kuntakeskuksessa.


