TampereenValkonauha ry
Valkonauha Suomessa: Vastuuta sinusta ja minusta vuodesta 1896

T

ampereen Valkonauha on kristillisyhteiskunnallinen naisjärjestö. Yhdistyksen tavoitteena on asennekasvatuksen
ja ennaltaehkäisevän työn avulla vähentää päihderiippuvuutta ja ohjata ihmisiä
yhteiskunnalliseen vastuuseen.
Pyrkimyksenä on tarjota laaja-alaista
apua ihmisen eri elämäntilanteisiin ja
edistää hyvinvointia pitkällä aikavälillä
– antaa apua ja vahvistaa yksilön voimavaroja ja näin lisätä toivon näkökulmaa.
Toiminta perustuu jäsenistön vapaa
ehtoistyöhön ja ydinajatuksena on
toimia matalan kynnyksen ihmis
läheisenä kohtaamispaikkana.
Tampereen Valkonauha on Suomen
Valkonauhaliiton jäsenyhdistys.

JÄSENYYS
Jäseneksi voi liittyä jokainen nainen,
joka tuntee yhdistyksen periaatteet
omikseen. Erityisesti haluamme
rohkaista valkonauhatyöhön sinua,
jolla on omakohtaisia kokemuksia
päihteiden aiheuttamista ongelmista
omassa elämässä tai lähipiirissä.

toimintaa
Jäsenenä pääset vaikuttamaan ja
osallistumaan toimintaamme.
Tampereen Valkonauha on viime aikoina
keskittynyt seuraaviin hankkeisiin:
l Seminaarit ajankohtaisista perheiden
hyvinvointiin, jaksamiseen sekä ihmisenä
kasvamiseen liittyvistä aiheista
l Vertaistukiryhmät mm.
päihdeongelmaisille ja läheisille
l Tukihenkilökurssit
l Henkilökohtaiset keskustelut
luottamuksellisessa ilmapiirissä
l Naisten kristilliset iltapäivät

LISÄTIETOJA TOIMINNASTAMME
Puh. 040-411 0774
Yhdistyksen toimitila sijaitsee osoitteessa
Satamakatu 16 D 79, 33200 Tampere.
Olemme paikalla pääasiassa tilaisuuksien
aikana.
Kotisivumme ovat
www.tampereenvalkonauha.fi.
Sähköpostiosoitteemme on
tampereenvalkonauha@gmail.com

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

Tampereen VALKONAUHA RY:N HISTORIAA
Tampereen Valkonauha ry perustettiin
sortokauden aikana vuonna 1902
Raittiuden Ystävien alaosastona.
Sortokausi rajoitti kansalaisten
vapaata järjestäytymistä ja
esti kansainvälisen järjestön
jäsenjärjestön perustamisen
Suomeen. Kun poliittiset
olot vapautuivat ja Suomen
Valkonauhaliitto perustettiin,
liittyi Tampereen Valkonauha
sen jäseneksi vuonna 1906.
Tampereen Valkonauhan ensimmäisiä
saavutuksia oli Naisten yömajan perustaminen vuonna 1908 ja naispoliisin
virkojen perustaminen Tampereelle.
Yhdistys järjesti leikkikenttätoimintaa ja
kesäleirejä. Valkonauhan jäsenet päivystivät rautatieasemalla junien tuodessa
maaseudulta tyttöjä työnhakuun kaupunkiin. Näille nuorille naisille välitettiin
työpaikkoja ja tarjottiin yösijaa Valkonauhan Yömajassa. Myös vankilaja katutyö kuului yhdistyksen toimintaan. 1940–50-luvuilla yhdistys järjesti
ajan mittapuun mukaan arvioiden varsin
laajaa lasten - ja nuorten leiritoimintaa.

Intian Valkonauhan puheen-
johtaja vierailulla Tampereen
Valkonauhassa joulukuussa 1950.

Yhdistyksen puheenjohtajista ja sihteereistä useat ovat palvelleet luottamustehtävissään jopa kymmeniä vuosia.
Jäsenistössä on vaikuttanut moni vahva
persoona kuten 26 vuotta yhdistystä
johtanut lastentarhanopettaja Alli
Palmroth. Hänen testamenttilahjoituksensa ansiosta Tampereen Valkonauha
sai v. 1982 omat toimitilat.

