Suomen Valkonauhaliitto
- Förbundet Vita Bandet i Finland ry
Liisankatu 27 A 3, 00170 Helsinki
puh. 09-1351 268, 044 587 44 52
Sähköposti:
irja.eskelinen@suomenvalkonauhaliitto.fi
nina.hurtamo@suomenvalkonauhaliitto.fi

UUTISKIRJE kesä 2022

Kesän uutiskirje paikallisyhdistyksille
Kokoonnuimme 23.4. liiton jäsenkokoukseen Liisankadun toimistolle. Saimme tavata,
jakaa kokemuksiamme ja tutustua liiton uuteen pääsihteeriin Inari Varimoon. Kiitos kaikille
mukanaolosta! Vieraat tekevät juhlan myös Järjestökodissamme!
Kokouksen yhteydessä luovutettiin Tasavallan presidentin antamat valtiolliset kunniamerkit. Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalin saivat Elli Martikainen Lappeenrannasta ja Eeva Riittinen Hirvensalmelta. Liiton kunniakirjan sai Kaarina Piiparinen
Lappeenrannasta. Lämpimät onnittelut kaikille huomionosoituksen saaneille!
Odotamme kesää, jolloin saamme kerätä voimia uuteen työkauteen. Nostamme esille tässä
uutiskirjeessä asioita, joihin on valmistauduttava näin etukäteen.

LÄHDÖN AIKA
Irja Eskelinen siirtyy eläkkeelle 1.9. Irja kiittää yhteisistä työvuosista ja toivottaa Hyvän
Jumalan siunausta kaikille niin yhdistystoimintaan kuin henkilökohtaiseen elämään.
Liiton uusi pääsihteeri on TM, pastori, työnohjaaja Inari Varimo Espoosta.

SYYSNEUVOTTELUPÄIVÄ JA JÄSENKOKOUS ESPOOSSA
BACKBYN KARTANOSSA 22.–23.10.2022
Kokouspaikaksi on varattu Backbyn kartano Espoossa, osoite Bodomintie 37, 02740 Espoo.
Paikka tunnettiin vuoteen 2018 asti nimellä Hyvinvointikartano Kaisankoti. Majoitus täysihoidolla 1 hengen huoneessa on 152 euroa/henkilö ja 2 hengen huoneessa 122 euroa/
henkilö. Liitto maksaa liiton matkustussäännön mukaiset matkakulut kolmelle edustajalle/
paikallisyhdistys. Mikäli yhdistys ei käytä koko kolmen edustajan kiintiötään, voidaan säästyvällä matkakustannuksella kompensoida täysihoitomaksuja.
Järjestämme lauantaina 22.10. Helsingin keskustasta yhteiskuljetuksen kokouspaikalle ja
paluun sunnuntaina syyskokouksen jälkeen. Tiedotamme tarkemmista yksityiskohdista
syksyn Uutiskirjeessä.
Työvaliokunta suunnittelee syysneuvottelupäivän ohjelman ja ottaa mielellään vastaan
teemaehdotuksia ja aiheita lauantaipäivää varten. Ehdotuksia voi lähettää työvaliokunnan
puheenjohtaja Marjut Ropo-Lyytikäiselle sähköpostitse marjut.ropo@gmail.com. Toivomme
ehdotuksia 10.6.2022 mennessä.

PYYDÄMME EHDOTUKSIA LIITON PUHEENJOHTAJAKSI, VARAPUHEENJOHTAJAKSI JA HALLITUKSEN JÄSENIKSI 19.8. 2022 MENNESSÄ
Syyskokous on vaalikokous. Pyydämme lähettämään 19.8. mennessä ehdotukset liiton
puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi irja.eskelinen@suomenvalkonauhaliitto.fi. sekä marjut.ropo@gmail.com.
Ehdotukset tehdään liitteenä olevilla lomakkeilla tai lähettämällä lomakkeissa pyydetyt
tiedot em. sähköpostiosoitteisiin.
Syyskokouksessa 23.10.2022 valitaan henkilöt 1.1.2023 alkaville 2-vuotiskausille. Syyskokouksessa 2022 ovat erovuorossa seuraavat henkilöt:
Liiton puheenjohtaja Sinikka Ervelius-Vilén, Tampere
Sinikka Ervelius-Vilén on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä puheenjohtajavaalissa. Hänen
valinnalleen hallituksen jäseneksi ei ole liiton sääntöjen 6 §:n perusteella (toimikausirajaus)
estettä ja hän on käytettävissä hallituksen jäseneksi.
							
Liiton varapuheenjohtaja Tarja Heino, Oulu.
Tarja Heino ei voi tulla uudelleen valituksi liiton sääntöjen 6 §:n perusteella (toimikausirajaus).
Varsinainen jäsen		
Henkilökohtainen varajäsen
Eeva Riittinen, Hirvensalmi		
Pirjo Sipilä, Helsinki
Soili Castrén, Helsinki		
Eila Hänninen, Helsinki
Seija Karjalainen, Mikkeli		
Päivi Määttänen, Hämeenlinna
Soili Castrén ei voi tulla uudelleen valituksi liiton sääntöjen 6 §:n perusteella (toimikausirajaus). Pirjo Sipilä on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä hallituksen vaalissa. Muiden erovuoroisten jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten uudelleen valinnalle ei ole sääntöjen
mukaista tai muuta estettä.

VALKONAUHAN KANSAINVÄLINEN RUKOUSPÄIVÄ 25.9.2022
Kirkkovuoden mukainen sunnuntain teema on Jumalan huolenpito. Lähetimme touko
kuussa 2022 seurakunnille päivään liittyvän viriketekstin, jonka yhteydessä kerroimme toiminnastamme. Rukouspäiväpostituksen liitteenä oli Valtakunnallisen ”Selvin päin kesään”
-kampanjan materiaali seurakuntien nuoriso- ja rippikoulutyötä varten.

EI MINUSTA TARVITSE VÄLITTÄÄ – TUHKIMOTARINOITA NAISTEN
PÄIHDERIIPPUVUUDESTA
Kuopion Valkonauhan puheenjohtaja, TM, työnohjaaja Hannele Nykäsen elokuussa ilmestyvä teos kuvaa päihderiippuvuutta ja siitä toipumista. Kuinka päihderiippuvuuteen
sairastutaan? Miten siitä toivutaan? ”Ei minusta tarvitse välittää” -teos kertoo, mitä päihderiippuvuudesta toipuminen tuo tullessaan. Kirjaan on haastateltu eri-ikäisiä naisia, joilla on
takanaan vuosikymmeniä raitista elämää. Tarinat ovat yhtäältä rankkoja kuvauksia päihderiippuvuudesta, toisaalta valoisia kertomuksia toipumisesta. Samalla se on kannanotto
suomalaiseen päihdetyöhön. Kirjan kustantaa SKS Kirjat. Kirjaan liittyviä tiedusteluja voi
tehdä: lmh.nykanen@gmail.com. Teoksesta on mahdollisuus tehdä ennakkotilauksia.

SEMINAARIEN JÄRJESTÄMISESTÄ YHTEISTYÖSSÄ LIITON KANSSA
Seminaarien järjestelykuluissa toimitaan vakiintuneen mallin mukaisesti. Liitto huolehtii
kouluttajan palkkiosta ja matkakuluista sekä yhden lehti-ilmoituksen kustannuksista. Seminaarit järjestetään yhteistyössä STEP-opintokeskuksen kanssa.
Pyydämme ilmoittamaan seminaarisuunnitelmista liiton toimistoon, jolloin tilaisuus voidaan ilmoittaa opintokeskukselle ja kustantaa avuksenne myös lehti-ilmoitus sekä laatia
jaettavia seminaarimainoksia. Seminaariasioista pyydetään ilmoittamaan osoitteella nina.
hurtamo@suomenvalkonauhaliitto.fi.

On aika hiljaa kiittää ja kättä puristaa. Nyt meidät yhteen liittää vain muistojemme maa.
Jäi jälki sydämiimme, jälki unelmiin, teille laulamme nyt näkemiin.
Turvallista matkaa me toivotamme näin. On aika purjeet nostaa ylöspäin.
Turvallista matkaa aalloilla elämän, kanssa hyvän ystävän.
Ei huomispäivän teitä voi kukaan aavistaa. On joskus kyyneleitä ja joskus naurattaa.
On yksi, joka pysyy, kaiken ymmärtää, Jeesus vierellemme aina jää.
– Pekka Simojoki –
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