
Carola Häggvistin tunnetuksi tekemässä joululaulussa Himlen i min famn, Taivas sylissäni 
ovat koskettavat sanat:

Keneltä sai tähden tuo katse pienokaisen? 
Kuka poisti synkeyden yöstä paimenten?
Kuka solmi kruunun nyt sinun hiuksillesi? 
Viisaat kuka johti luokse rakkaan lapseni?

Olet toisten kaltainen? Lapsi lupauksien?
Tuotko, lapseni, nyt toivon maailmaan?
Olet aarre sydänten?
Miten sinut suojelen?
Helmassani kantaa itse taivastako saan?

Ken toi kyyneleitä jo silmiin pienokaisen?
Miksi äitiin tarraudut nyt niin vavisten?
Varjot toistaa sen nyt: enkeli on mennyt.
Kaiken kauniin muistan, vaikka en voi ymmärtää.

Täällä kaikkiin päiviin tuo ilo taivaallinen,
lempeyttä, rakkautta silmiin ihmisten.
Sanat, jotka kuulin, ne unohdu ei koskaan.
Vaikka mitä tulkoon, niistä aina voimaa saan.

Keneltä sai tähden tuo katse pienokaisen?
Betlehemin yllä loistaa tähti ikuinen.

Nuo koskettavat sanat löytyivät Suomen Lähetysseuran Kauneimmat joululaulut 2020-vihkosesta. 
Teille monille tuttu helsinkiläinen jäsenemme, Anneli Klemetti, toi lauluvihkoja Liisankadun toimistoom-
me. Tänä vuonna emme pääse laulamaan joukolla rakkaita joululauluja kirkkoihin emmekä voi järjestää 
Joulujuhlaa Valkonauhan Kotipesässä. Joululauluja kuunnellessa muistiin palautuvat oman elämän niin 
iloiset kuin surullisetkin joulut. Tulevaa joulua leimaa epidemia, joka oli tulossa jo vuosi sitten ja tuli 
todeksi kaikkien kohdalla kuluvan vuoden ensimmäisinä kuukausina. 

Juhlimme Valkonauhan joulua tänä vuonna etäyhteyksin. Taru Koivisto on toteuttanut avustajineen 
Jouluvideon ja joulutervehdyksen, jonka laitamme liiton kotisivuille ja lähetämme myös yhdistysten  
kontaktihenkilöiden sähköposteihin. Toivottavasti voitte itsellenne sopivana hetkenä kuunnella ja  
katsella jouluisen ”paketin” ja olla ajatuksissanne yhdessä kanssamme! Pohjoisin tervehdys saatiin Oulun 
Valkonauhasta. Se löytyy linkin alta: https://youtu.be/PDvZcXHQKZc

Suomen Valkonauhaliitto                                       
Liisankatu 27 A 3, 00170 Helsinki

puh. 09-1351 268
irja.eskelinen@suomenvalkonauhaliitto.fi
nina.hurtamo@suomenvalkonauhaliitto.fi

Tilinumero: IBAN: FI98 8000 1100 0623 23
SWIFT-BIC: DABAFIHH

Hyvät jäsenemme valkonauhayhdistyksissä  
eri puolilla Suomea koronajoulun alla 2020!

Uutiskirje joulukuu 2020



Anna lapselle raitis joulu -kampanja ja seurakuntiin lähetetty joulukirje
Liitto on tänäkin vuonna mukana valtakunnallisessa kampanjassa. Olemme lähettäneet kaikkiin  
luterilaisiin seurakuntiin Anna lapselle raitis joulu -materiaalin sekä joulukirjeen, johon sisältyy  
myös kolehtipyyntö. Tämän uutiskirjeen liitteenä on seurakuntapostituksen materiaali yhdistyksille  
tiedoksi ja harkintanne mukaan edelleen annettavaksi. 

Etiopiassa tehtävän työn tukeminen Suomen Lähetysseuran kautta 
Mikäli yhdistyksellänne on tilitettävää vuoden 2020 tukisummaan, pyydämme lähettämään tukenne 
liiton tilille 16.12.2020 mennessä. Liiton tilinumero on FI98 8000 1100 0623 23.

Vuoden 2020 tilastotiedot 
Pyydämme lähettämään 31.1.2020 mennessä vapaamuotoisen yhteenvedon vuoden toiminnastanne 
laitettavaksi liiton vuosikertomuksen liitteeksi. 

Pyydämme lähettämään dokumenttien valmistuttua jäljennökset seuraavista:
l Yhdistyksenne toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus 2020
l Yhdistyksenne toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021
l Yhdistyksenne toimihenkilöiden yhteystiedot vuonna 2021
l Vapaamuotoinen arviointi vuoden 2020 toiminnan toteutumisesta ja siihen liitettynä palaute liiton 
toimiston onnistumisesta tukea yhdistysten tekemää valkonauhatyötä

Jäsenluettelot ja Valkonauha-lehden tilauslistat pyydämme lähettämään 28.2.2021 mennessä. 
Vuoden 2021 ensimmäinen lehti ilmestyy 19.3.2021 ja siihen tuleva aineisto tarvittaisiin 5.2. 2021  
mennessä. Lähettäkäähän työtänne käsitteleviä tekstejä ja kuvia Valkonauha-lehteä varten. 

Syyskokouksen 2020 päätöksiä 
Sinikka Vilén Tampereelta valittiin jatkamaan liiton puheenjohtajana.
Tarja Heino Oulusta valittiin jatkamaan varapuheenjohtajana. 

Hallituksen jäseniksi ja (henkilökohtaisiksi varajäseniksi) valittiin:
Eeva Riittinen, Mikkeli; (Pirjo Sipilä, Helsinki)
Marjut Ropo-Lyytikäinen, Lappeenranta; (Päivi Määttänen, Hämeenlinna)
Soili Castrén, Helsinki; (Susanna Gröhn, Tampere)

Esittelemme uudet hallituksen jäsenet Susanna Gröhnin ja Päivi Määttäsen vuoden 2021 ensimmäisessä 
Valkonauha-lehdessä. 

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Yrjö Haukatsalo ja tilintarkastusyhteisö AuditPlan Oy, jonka 
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jonas Sandell. KHT Yrjö Haukatsalon varatilintarkastajaksi 
valittiin HT Pauli Aaltonen. Kaikki tilintarkastajat ovat samasta tilintarkastusyhteisöstä.

Patentti- ja rekisterihallitukselle tehtävät muutosilmoitukset
Muistattehan tehdä tarvittavat muutosilmoitukset Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisteriin, 
mikäli yhdistyksenne nimenkirjoittajissa tapahtuu muutoksia.

Liiton kevätkokous on 24.4.2021
Pyydämme laittamaan päivämäärän muistiin. Tarkemmat tiedot saatte kevään uutiskirjeessä. 

Kevätkauden 2021 seminaarit ja tapahtumat
Joudumme odottamaan epidemiatilanteen selkiytymistä ennen kuin voimme vahvistaa kevätkaudelle 
2021 suunniteltuja seminaaritapahtumia.

Tapaamistanne odottaen ja työkaudesta kiittäen!
Siunattua joulua ja uutta vuotta 2021!

 Sinikka Vilén Irja Eskelinen Nina Hurtamo
 puheenjohtaja pääsihteeri toimistosihteeri
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Hyvä valkonauhatyön ystävä

”Syttyi siunattu joulutähti
yöhön maailman raskaaseen,
hohde määrätön siitä lähti,
viel´ on auvona ihmisten...”

(Sanoitus Alpo Noponen)

Teksti viittaa vahvasti noin 2000 vuoden takaiseen, maailman ensimmäiseen jouluun. Yhteis-
kunnan rakenne poikkesi varmasti monella tavalla tämänpäiväisestä elinympäristöstämme, mutta 
silti monenlaiset huolet ja murheet varjostivat myös silloin ihmisten arkea. Aivan tavallisena 
työyönään paimenet saivat ensimmäisinä olla ihmettelemässä ja todistamassa taivaalle syttynyt-
tä uutta, kirkasta tähteä.

Tänäkin vuonna vietämme omalla tavallaan maailman ensimmäistä joulua. Vietämme maail-
man ensimmäistä koronajoulua. Merkittävä eroavaisuus on kuitenkin siinä, että noin 2000 vuotta 
sitten syntynyt poikalapsi muutti koko maailman pysyvästi. Korona sen sijaan menee ohi ja jää 
oletettavasti jonakin päivänä vain ikävänä muistona ihmiskunnan historiaan.

Arkista elämäämme rajoittaa tällä hetkellä monet suositukset ja määräykset. Arjessa selviy-
tyminen vaatii paljon sopeutumista. Erilaisia tilaisuuksia joudutaan perumaan emmekä mekään 
saa mahdollisuutta kokoontua nauttimaan yhdessä perinteisestä joulukahvitilaisuudestamme 
Liisankadulle.

”Anna lapselle raitis joulu” -juliste saa taas tänä vuonna olla muistuttamassa erittäin tärkeästä 
asiasta. Lähetetään tämä viesti nyt erittäin voimakkaasti maailmalle koskemaan aivan jokaista 
ihmistä elämäntilanteestaan riippumatta, sillä poikkeavat olosuhteet kärjistävät helposti tunteet 
ja Jumalan lapsiahan saamme olla ihan jokainen.  

Mutta, mikä hienointa, nyt meille tarjoutuu oiva tilaisuus suhteuttaa asioita ja miettiä niiden 
tärkeysjärjestystä. Suurta juhlaamme, joulua, joka menee kaiken edelle, eivät mitkään rajoitteet 
tai suositukset pysty perumaan. Jatketaan siis paimenten viitoittamaa tietä tähteä seuraten.

Kiitos vuodesta 2020 ja siunausta ja voimia vuodelle 2021.
Joulurauhaa Sinulle ja läheisillesi,

 
 Sinikka Vilén
 Puheenjohtaja


