
uur-Helsingin Valkonauha on kristillis-
yhteiskunnallinen naisjärjestö. Yhdistyksen 
tavoitteena on asennekasvatuksen ja ennal-
taehkäisevän työn avulla vähentää päihde-
riippuvuutta ja ohjata ihmisiä yhteiskunnal-
liseen vastuuseen. Pyrkimyksenä on tarjota 
laaja-alaista apua ihmisen eri elämäntilantei-
siin ja edistää hyvinvointia pitkällä aikavälillä 
– antaa apua ja vahvistaa yksilön voimavaro-
ja ja näin lisätä toivon näkökulmaa.

Toiminta perustuu jäsenistön vapaaehtois-
työhön  ja ydinajatuksena on toimia mata-
lan kynnyksen ihmisläheisenä kohtaamis-
paikkana.

Suur-Helsingin Valkonauha on Suomen  
Valkonauhaliiton jäsenyhdistys.

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. 

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

Valkonauha Suomessa: Vastuuta sinusta ja minusta vuodesta 1896

Suur-HelsinginValkonauha ry 

TOIMINTAA
Jäsenenä pääset vaikuttamaan ja osallistumaan 
erityyppiseen toimintaamme. Merkittävimmät 
toimintamuotomme ovat nykyisellään  
seuraavat:
l Seminaarit ajankohtaisista hyvinvointiin,  
jaksamiseen ja ihmisenä kasvamiseen liitty-
vistä aiheista, vertaistukiryhmät mm. päihde-
ongelmaisille ja läheisille 
l Päihdetyö
Yhdistys ylläpitää Liisankotia Helsingin  
Katajanokalla osoitteessa Luotsikatu 4 E,  
00160 Helsinki Puh. (09) 7245 479. 

LISÄTIETOJA TOIMINNASTAMME
Lisätietoja toiminnanjohtaja  
Maria Nuutinen (09) 7245 479 
liisankoti@suur-hginvalkonauha.fi
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SUUR-HELSINGIN VALKONAUHA RY:N HISTORIAA

Suur-Helsingin Valkonauha ry perus-
tettiin vuonna 1928 nimellä Keski-
Helsingin Valkonauha ry. Hel-
singissä toimi jo kaksikielinen 
Helsingin Valkonauha – Vita 
Bandet i Helsingfors ry, ja 
sen rinnalle haluttiin vastaa-
va suomenkielinen järjestö. 
Nimi muutettiin nykyiseksi 
vuonna 1961.

Ensimmäisen toimintasuunnitelman 
alueet olivat nuorisotyö, naisten kansa-
laisvastuun herättäminen sekä raittius- ja 
siveellisyystyö. Työmuotoina olivat mm. 
kerhot, raittiusvalistus, naisten valista-
minen uudesta avioliittolaista, esitelmät 
sekä yhteydenpito naisiin, joita muu yh-
teiskunta hyljeksi. Yhdistys myös perusti 
yömajan maalta kaupunkiin muuttaneille 
naisille. Vuonna 1961 Suur-Helsingin Val-
konauha ry:n vastuulle siirtyi Liisankoti, 
jonka Suomen Valkonauhaliitto ry oli pe-
rustanut kaksi vuotta aiemmin. Liisanko-
din ensimmäiset asukkaat olivat vankilas-
ta vapautuneita naisia, ja vuodesta 1970 
lähtien asukkaiksi on otettu päihdeongel-
maisia naisia. Liisankoti muutti 1972 Laut-
tasaaresta Pakilaan ja 2015 Katajanokalle.

Suomen Valkonauhaliiton puheenjohtaja-
na 1921–35 toiminut Fanny von Hertzen 
oli Suur-Helsingin Valkonauha ry:n perus-
tajia. Hänen kaudellaan hankittiin liitolle 
oma huoneisto Liisankadulta, ja tiloihin 
perustettiin raittiusravintola. Samoihin ai-
koihin alettiin julkaista Äidin Päivä -lehteä 
ja järjestää kutsuiltoja naisylioppilaille.  

Suur-Helsingin Valkonauhan 
lastenkerho vuodelta 1933.


