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KIERTOKIRJE 2/2020

Kesäkiertokirje 2020 jäsenille
Me kaikki olemme tämän kevään aikana yrittäneet luoda käsitystä, mitä ympärillämme tapahtuu. Yksi asia
on noussut selvästi esiin: Olemme suuren muutoksen keskellä. Millainen on ympäröivä todellisuus sitten kun
kirjeemme on lukijoilla? Millainen se on kesän jälkeen? Niin paljon on kysymyksiä, joihin emme löydä
vastausta. Ulkoiset puitteet ovat muutoksessa ja kuitenkin suurin muutos käydään mielissämme ja
sydämissämme.
Koronavirus muutti arkemme täysin, myös Suomen Valkonauhaliitossa. Jouduimme perumaan
kevätkokouksen, kaikki asiakastyö siirtyi etätyöskentelyksi puhelimen tai videoyhteyden avulla. Emme tiedä,
miten kauan näin jatkuu. Meidät on kuitenkin luotu toivomaan, uskomaan ja luottamaan. Arki kannattelee,
katse tulevaan tuo voimaa. Me tiedämme, että huoliimme ainoastaan Jumalalla on vastaus. Se riittää
tänäänkin.

SYYSNEUVOTTELUPÄIVÄ JA JÄSENKOKOUS KAUNIAISISSA 17.-18.10.2020
Kokoonnumme Suomen Raamattuopistolle Kauniaisiin. Olemme varanneet majoituksen täysihoidolla
opiston Ystävien talosta. Hinta on 1 hengen huoneessa on 95 euroa/henkilö ja 2 hengen huoneessa 70
euroa/henkilö.
Epidemian vuoksi pitämättä jäänyt kevätkokous yhdistetään asialistallaan syyskokouksen asialistaan.
Tiedotamme päivien tarkemmasta ohjelmasta alkusyksystä työvaliokunnan ja hallituksen päätösten jälkeen.
Todennäköisesti aikaisempien vuosien tapaan meillä on lauantaina 17.10. koulutuksellinen ohjelma.
Virallisessa jäsenkokouksessa18.10. jaetaan 6.12.2019 myönnetyt kunniamerkit, jotka jäivät epidemian
vuoksi keväällä jakamatta.
Liitto maksaa kolmelle edustajalle/paikallisyhdistys matkakulut Kauniaisiin liiton matkustussäännön
mukaisesti. Ilmoittautumiset pyydetään 5.10.2019 mennessä puh. 09-1351 268. Samalla pyydetään tieto
ruokarajoitteista, jolloin ne voidaan toimittaa ajoissa keittiöhenkilökunnalle.

Syyskokous on vaalikokous
Pyydämme lähettämään 21.8.2020 mennessä ehdotukset liiton puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi,
hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi. Ehdotukset tehdään liitteenä olevilla
lomakkeilla tai sähköpostilla, johon sisältyvät lomakkeissa pyydetyt tiedot. Ne voi lähettää joko postitse
liiton toimistoon tai sähköpostilla osoitteeseen irja.eskelinen@suomenvalkonauhaliitto.fi
Syyskokouksessa 2020 ovat erovuorossa seuraavat henkilöt:
Liiton puheenjohtaja Sinikka Vilén, Tampere
Liiton varapuheenjohtaja Tarja Heino, Oulu
Varsinainen jäsen
Paula Kupias, Tampere
Soili Castrén, Helsinki
Marjut Ropo-Lyytikäinen, Lappeenranta

Henkilökohtainen varajäsen
Pirjo Sipilä, Helsinki
Satu Kiviharju, Hämeenlinna
Eeva Riittinen, Mikkeli

Paula Kupias ei voi tulla uudelleen valituksi liiton sääntöjen 6 §, toimikausirajaus perusteella. Muiden
erovuoroisten uudelleen valinnalle ei ole sääntöjen mukaista estettä.
Satu Kiviharju on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä vaalissa.
Itsenäisyyspäivänä 2020 jaettavat valtiolliset kunniamerkit
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää toimittamaan ministeriöön kunniamerkkiehdotukset tulevana
itsenäisyyspäivänä tapahtuvaa valtiollisten kunniamerkkien jakoa varten.
Yhdistysten ehdotusten tulee olla Suomen Valkonauhaliitossa 5.6.2020 mennessä, jolloin jää riittävästi
aikaa ehdotusten toimittamiseen ministeriöön. Ministeriö ohjeistaa: Järjestöjen tulee huolehtia siitä, että
ehdotukset tulevat keskusjärjestöjen kautta, eivätkä paikallistaso lähetä ehdotuksia suoraan ministeriöön.
Valkonauhan rukoussunnuntai 27.9.2020 (LIITE)
Olemme lähettäneet luterilaisiin seurakuntien kirkkoherroille rukouspäivään liittyen kirjeen sisältäen myös
kolehtipyynnön ja Valkonauha-lehden. Samalla lähetettiin Selvin päin kesään -kampanjan tiedote
seurakuntien nuorisotyöntekijöille. Rohkaisemme yhdistyksiä voimiensa mukaan lähestymään
seurakuntiensa päättäjiä rukouspäivän ja mahdollisen messukumppanuuden osalta.
Syksyn seminaareista
Liitto tarjoaa yhdistyksille taloudellista ja tiedotuksellista tukea seminaarin järjestämiseen. Pyydämme
ehdotuksia toivotuista teemoista ja kouluttajasta. Olemme myös tiedustelleet TM, psykoterapeuttiopiskelija
Riina Nissisen mahdollisuuksia toimia kouluttajana. Mahdollinen teema voi olla liiton kevätseminaariksi
aiottu aihe Millainen on henkinen ja hengellinen kotiapteekkisi huolten ja ahdistusten keskellä? Jos
kiinnostuitte, ottakaa yhteyttä toimistoon niin tiedustelemme Riinan aikatauluja syksyn osalta.

Toivotamme Jumalan siunausta kesäänne! Pidetään yhteyttä!
Valkonauhan Kotipesässä huhtikuussa 2020

Sinikka Vilén
puheenjohtaja

Irja Eskelinen
pääsihteeri

LIITTEET:
Lomakkeet syyskokouksen henkilövaaleja varten

Nina Hurtamo
toimistosihteeri

SUOMEN VALKONAUHALIITTO
FÖRBUNDET VITA BANDET I FINLAND RY
Liisankatu 27 A 3, 00170 Helsinki
Palautus 21.8.2020 mennessä postitse tai
sähköpostitse liiton toimiston osoitteeseen TAI
irja.eskelinen@suomenvalkonauhaliitto.fi

SUOMEN VALKONAUHALIITON HALLITUKSEN VARAJÄSENEN VAALI 2020
Ehdokkaan nimi

_____________________________________________

Syntymävuosi _________________________
Yhteystiedot _____________________________________________

Ammatti

________________________

Toiminta valkonauhatyössä:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Muu järjestökokemus:

Ehdottajan nimi ja yhteystiedot

_____________________________________________________

Päiväys ja allekirjoitus

______________________________________________________

HUOM! Pyydämme selvittämään ehdokkaan suostumuksen etukäteen!

SUOMEN VALKONAUHALIITTO
FÖRBUNDET VITA BANDET I FINLAND RY
Liisankatu 27 A 3
00170 Helsinki

Palautus 21.8.2020 mennessä postitse tai
sähköpostitse liiton toimiston osoitteeseen TAI
irja.eskelinen@suomenvalkonauhaliitto.fi

SUOMEN VALKONAUHALIITON HALLITUKSEN VARSINAISEN JÄSENEN VAALI 2020
Ehdokkaan nimi

_____________________________________________

Syntymävuosi

______________________

Yhteystiedot

____________________________________________

Ammatti

________________________

Toiminta valkonauhatyössä:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Muu järjestökokemus:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Ehdottajan nimi ja yhteystiedot

________________________________________________

Päiväys ja allekirjoitus

________________________________________________

HUOM! Pyydämme selvittämään ehdokkaan suostumuksen etukäteen!

SUOMEN VALKONAUHALIITTO
FÖRBUNDET VITA BANDET I FINLAND RY
Liisankatu 27 A 3, 00170 Helsinki
Palautus 21.8.2020 mennessä postitse liiton
toimiston osoitteeseen TAI
irja.eskelinen@suomenvalkonauhaliitto.fi

SUOMEN VALKONAUHALIITON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI 2020
Ehdokkaan nimi

_____________________________________________

Syntymävuosi

______________________

Yhteystiedot

_____________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ammatti

________________________

Toiminta valkonauhatyössä:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Muu järjestökokemus:

____________________________________________________________________________

Ehdottajan nimi ja yhteystiedot________________________________________________

Päiväys ja allekirjoitus

______________________________________________________

HUOM! Pyydämme selvittämään ehdokkaan suostumuksen etukäteen!

SUOMEN VALKONAUHALIITTO
FÖRBUNDET VITA BANDET I FINLAND RY
Liisankatu 27 A 3, 00170 Helsinki
Palautus 21.8.2020 mennessä postitse liiton
toimiston osoitteeseen TAI
irja.eskelinen@suomenvalkonauhaliitto.fi

SUOMEN VALKONAUHALIITON PUHEENJOHTAJAN VAALI 2020
Ehdokkaan nimi

_____________________________________________

Syntymävuosi

______________________

Yhteystiedot

_____________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ammatti

________________________

Toiminta valkonauhatyössä:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Muu järjestökokemus:

____________________________________________________________________________

Ehdottajan nimi ja yhteystiedot________________________________________________

Päiväys ja allekirjoitus

______________________________________________________

HUOM! Pyydämme selvittämään ehdokkaan suostumuksen etukäteen!

