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Kesäuutiskirje 2021 paikallisyhdistyksille
Kokoonnuimme 24.4. liiton jäsenkokoukseen ns. hybridimallilla eli kokoukseen osallistuttiin 
osin Paasitornin Juho Rissanen -salista ja osin Teams-yhteyksillä eri puolilta maata. Kokouksesta  
on valmistunut tallenne, johon pääsee linkillä. Tallenne pitää ladata omalle koneelle, sillä jos 
sitä katsoo suoraan tuosta alla olevasta linkistä, on laatu huonompi ja koko tallenne ei ole vält-
tämättä katsottavissa. Voitte pyytää linkin myös toimistosta sähköpostiinne.

https://www.dropbox.com/sh/z5l8c6img107x2e/AABWiPu1RBoJfGe1tA79bg4ba?dl=0

Kokouksessa käsiteltiin kevätkokoukselle kuuluvat sääntömääräiset asiat ja lisäksi kokoukses-
sa käytiin hallituksen jäsenen vaali. Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Päivi Pennasen jäljellä 
olevaksi kaudeksi valittiin pastori Tiina Palmu Vantaalta. Kausi alkoi 24.4. ja päättyy 31.12.2021. 
Tiina toimii Suur-Helsingin Valkonauha ry:n puheenjohtajana. Toivotamme Tiinan tervetulleeksi 
hallitustyöskentelyyn! 

Nyt on jo aika katsoa kauemmaksi, tähytä syksyyn… 
➤ SYYSNEUVOTTELUPÄIVÄ JA JÄSENKOKOUS KARJAALLA 23.–24.10.2021
Lärkkulla on Karjaalla sijaitseva hiippakunta- ja kurssikeskus. Majoitus täysihoidolla 1 hengen 
huoneessa on 132 euroa/henkilö ja 2 hengen huoneessa 102 euroa/henkilö. Liitto maksaa liiton 
matkustussäännön mukaiset matkakulut kolmelle edustajalle/paikallisyhdistys. Järjestämme 
lauantaina Helsingin keskustasta yhteiskuljetuksen Lärkkullaan ja paluun sunnuntaina syysko-
kouksen jälkeen. Tiedotamme tarkemmista yksityiskohdista syksyn Uutiskirjeessä. 

Työvaliokunta on aloittanut syysneuvottelupäivän ohjelman kehittelyn ”toivon tiellä” -teemas-
ta käsin. Toivon teema voi laajeta moneen suuntaan. Vaikeina aikoina se toimii tienviittana tai 
majakkana. Se luo mielikuvia paremmasta ja asettuu optimismin ja pessimismin kamppailussa 
valon puolelle. Toivo on myös elämän voimavara, jopa perusta, yhdessä uskon ja rakkauden 
kanssa. Voimme tehdä toivon tekoja. Ohjelmaan sisältyy myös hengellisyyttä ja hengellistä 
elämää, spiritualiteettia, vahvistavia elementtejä. Päivän ohjelman kouluttajaksi olemme pyy-
täneet Marjaana Kanervan, joka toimii hengellisen elämän ja työelämätaitojen kouluttajana 
Agricola-opintokeskuksessa. 

PYYDÄMME EHDOTUKSIA VARAPUHEENJOHTAJAKSI JA HALLITUKSEN JÄSENIKSI 20.8.  
MENNESSÄ
Syyskokous on vaalikokous. Pyydämme lähettämään ehdotukset liiton varapuheenjohtajaksi, 
hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi irja.eskelinen@suomenval-
konauhaliitto.fi. Ehdotukset tehdään liitteenä olevilla lomakkeilla tai lähettämällä lomakkeissa 
pyydetyt tiedot em. sähköpostiin.

H



Syyskokouksessa 24.10.2021 valitaan henkilöt 1.1.2022 alkaville 2-vuotiskausille.  
Syyskokouksessa 2021 ovat erovuorossa seuraavat henkilöt:
       
Liiton varapuheenjohtaja Elli Martikainen, Lappeenranta 

Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen
Leena Kontula, Helsinki  Johanna Ahtila, Hämeenlinna
Tiina Palmu, Vantaa  Arja Keränen, Kuopio
Liisa Ahonen, Mikkeli  Maritta Pietilä-Holopainen, Oulu

Elli Martikainen ja Liisa Ahonen eivät voi tulla uudelleen valituksi liiton sääntöjen 6 §:n perus-
teella (toimikausirajaus). Muiden erovuoroisten uudelleen valinnalle ei ole sääntöjen mukaista 
estettä.

➤ VALKONAUHAN RUKOUSSUNNUNTAI 26.9.2021 (LIITE)
Liitosta lähetettiin huhtikuussa seurakuntiin kirje, joka sisälsi tietoa sekä rukouspäivästä että 
Valtakunnallisen Selvin päin kesään -kampanjasta. 

➤ SYYSKAUDELLE SEMINAAREJA (LIITTEITÄ)
Me toivomme ja luotamme, että korona ei estäisi syksyllä seminaari- ja ryhmätoimintaa. Liitto 
tukee entiseen malliin yhdistyksissä järjestettäviä seminaareja huolehtimalla kouluttajan palkki-
oista ja tiedottamiskuluista. 

Voitte ehdottaa toivomianne ideoita teemasta ja kouluttajasta tai hyödyntää jo olemassa olevia 
ohjelmia. Jo valmiina olevia ohjelmia ovat: 

FM Tuija Viestilän laatimat ”Aikamatka menneille vuosikymmenille” ja ”Ennakoiden eläkkeelle”, 
joka sisältää Tarkkana talousmenoissa ja Viisaita vaatevalintoja -osiot.

KM Tytti Pietilän kanssa suunniteltu miniseminaari ”Löydä paikkasi elämässä ja yhteisössä”. 
Sen yhteyteen yhdistys voi järjestää ”Valkonauhan avoimet ovet”. 

Agricola-opintokeskuksen opintotoiminnan koordinaattori, Pirjo von Essen on kehittänyt 
seminaariohjelman ” Vieraanvaraiset yhteisöt – Sinustako sillanrakentaja?”. Seminaarin pilotti oli 
syksyllä 2020 Helsingin Valkonauhassa. 

➤ NAISJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITTO – 110 VUOTTA NAISJÄRJESTÖJEN TYÖTÄ
Yhdistys juhlii 24.9.2021 klo 14.30–17 Hanasaaren kulttuurikeskuksessa. Pääsemme osallis-
tumaan juhlaan omalta tietokoneeltamme missä päin maata tahansa. Tilaisuudessa puhuvat 
muun muassa presidentti Tarja Halonen, komissaarina ja ministerinä toiminut Cecilia Malm-
ström, näyttelijäntaiteen professori Elina Knihtilä ja teatterinjohtaja Maria Sid. Tilaisuuden 
juontaa Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Kirsi Heikel. Ilmoittautuminen juhlaan aukeaa 
Naisjärjestöjen Keskusliiton sivuille myöhemmin, seurataan yhdistyksen sivuja! 



Toivotamme siunausta ja varjelusta kesäänne!  
Pidetään yhteyttä! 

Tie tulkoon vastaasi ystävänä.
Valaiskoon aurinko kasvojasi.

Vahvistakoon tuuli selkääsi
ja sade ympärilläsi juottakoon vainioita.

Ja siihen saakka, kunnes
taas tapaamme toisemme,

pitäköön hyvä Jumala sinua
kädessään.

– Vanha rukous Irlannista
 

Valkonauhan Kotipesässä toukokuussa 2021 

Valkonauhan väki on kokoontunut samassa osoitteessa, Liisankatu 27 A 3, kuluvana vuonna jo 
yli sadan vuoden ajan. Valkonauhaliitto osti huoneiston vuonna 1921. Suojelusta kodillemme 
uudella vuosisadalla! 

 Sinikka Vilén Irja Eskelinen Nina Hurtamo
 puheenjohtaja pääsihteeri toimistosihteeri

LIITTEET
Seurakuntapostitus
Seminaariohjelmia
Lomakkeet henkilöiden esittämiseksi liiton hallitukseen 

Kuva Liisankadun kukkaikkunalta.


