
OulunValkonauha ry 
Valkonauha Suomessa: Vastuuta sinusta ja minusta vuodesta 1896

TOIMINTAA
l tukee jäseniään vapaaehtoistyössä ja te-
kee toimintaansa tunnetuksi
l tekee yhteistyötä paikallisten viranomais-
ten, yhdistysten, seurakuntien, nuorisokotien 
ja vankilan kanssa
l tukee vaikeissa oloissa opiskelevia nuoria 
sekä kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia 
ja nuoria
l tukee hoitokoteja ja raittiustyötä
l tukee lastenkoteja kotimaassa ja Intiassa 
l on mukana kansainvälisissä Unicef-  
projekteissa ja tukee Naisten Pankin  
toimintaa Kirkon Ulkomaanavun kautta
l järjestää seminaareja ajankohtaisista hy-
vinvointiin, jaksamiseen ja ihmisenä kasva-
miseen liittyvistä aiheista 

LISÄTIETOJA TOIMINNASTAMME
Puheenjohtaja Maritta Pietilä-Holopainen,  
marittapietila@gmail.com tai 0500-6644 77
Sihteeri Tarja Heino, heino.tarja@luukku.com

ulun Valkonauha on kristillis-yhteis-
kunnallinen naisjärjestö. Yhdistyksen 
tavoitteena on asennekasvatuksen avul-
la ja ennaltaehkäisevästi tukea ja ohjata 
ihmisiä yhteiskunnalliseen vastuuseen.  
Pyrkimyksenä on tarjota laadukkaita 
koulutustilaisuuksia ja seminaareja eri 
elämäntilanteisiin ja edistää hyvinvointia 
pitkällä aikavälillä – antaa apua ja vah-
vistaa yksilön voimavaroja ja näin lisätä 
toivon näkökulmaa.

Toiminta perustuu jäsenistön vapaa-
ehtoistyöhön  ja ydinajatuksena on  
toimia matalan kynnyksen yhdistyksenä.

Oulun Valkonauha on Suomen Valko-
nauhaliiton jäsenyhdistys.

JÄSENYYS
Jäseneksi voi liittyä jokainen nainen, 
joka tuntee yhdistyksen periaatteet 
omikseen. 

SUOMEN VALKONAUHALIITTO RY
Liisankatu 27 A 3, 00170 Helsinki   Puh. (09) 1351 268   
www.suomenvalkonauhaliitto.fi

O



OULUN VALKONAUHA RY:N HISTORIAA

Oulun Valkonauha 
perusti 1930 yömajan 
lähelle rautatieasemaa. 

Oulun Valkonauha ry perustettiin 1906 
poliittis-yhteiskunnallisten olojen 
vapauduttua suurlakon jälkeen. 
Se keskittyi tuolloin raittius- 
ja siveellisyyskasvatukseen, 
nuorisokasvatukseen, eläin-
suojeluun ja ns. rautatielähe-
tykseen. Yhdistyksen jäsenet 
menivät asemalle vastaan 
maalaistyttöjä, joilla ei ollut 
asuntoa eikä työpaikkaa ja aut-
toivat heitä saamaan luotettavia pal-
veluspaikkoja ja tarjosivat yösijan. Täysin 
varattomille yösija, ruoka ja jopa vaatteet 
olivat ilmaiset. Rautatielähetyksen osana 
toimi heinäkuussa 1906 avattu Turvakoti. 
Yhdistys piti yllä myös kirjastoa, joka luovu-
tettiin Ensi- ja turvakodille kunnallisen kir-
jastolaitoksen käynnistyessä. 
Keskeinen osa alkuaikojen toimintaa oli 
äideille ja kasvattajille suunnattu esitelmä-
toiminta. 

Vuonna 1913 yhdistys perusti Vankeinhoi-
toyhdistyksen ja Diakonissakodin kanssa 
työnvälitystoimiston, joka etsi työpaikkoja 

vapautuneille vangeille. Vankeja tuettiin 
myös muissa käytännön asioissa. Oulun 
Valkonauha toimi myös yleisen ja yhtäläi-
sen äänioikeustietouden levittämiseksi ja 
sosiaalisten uudistusten vauhdittamiseksi. 
Yhdistyksen toiminnan tuloksena saatiin 
Ouluun ensimmäiset naispoliisit ja jäsenet 
toimivat aktiivisesti poikakodin ja lasten-
suojelulautakunnan perustamiseksi  
Ouluun. 1930-luvulla yhdistys perusti  
Yömajan, johon saattoivat äidit lapsineen 
majoittua tullessaan kaupunkiin esimer-
kiksi lääkäriin. Yömajan paikalla on nykyi-
sin Oulun postitalo.


