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Suomen Valkonauhaliitto 
– Förbundet Vita Bandet i Finland ry

ARVOISA KIRKKOHERRA

Useimmat meistä eivät ole tottuneet iloitsemaan asioista, jotka ovat pieniä ja kätkössä. Olemme 
pandemian ja sodan uutisten myötä varautuneet ottamaan vastaan huonoja uutisia, todistamaan 
ristiriitoja ja sekasortoa. 

Auttamistyössämme, niin seurakunnassa kuin kristillisessä järjestössäkin, olemme valmiina kuule-
maan ihmisten ongelmista, masennuksesta ja ahdistuksesta. Tämä kaikki huoli ja murhe vie meiltä 
kyvyn iloita, nähdä ympärillämme toivon merkkejä. 

Sunnuntaina 25.9.2022 vietetään Valkonauhan kansainvälistä rukouspäivää. Pyhäpäivän aihe on 
Jumalan huolenpito. Kun Jeesus puhui Taivaallisen Isän hoivasta luomaansa maailmaa kohtaan, 
käytti hän sitä kuvatessaan realistisia kielikuvia: 

”Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän 
taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut! Kuka teistä voi 
murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa?”

Rukous on valkonauhaliikkeen yhteinen kieli. Keskipäivän rukoushetkeä on vietetty eri puolilla 
maailmaa vuodesta 1891 lähtien. Rukous muistuttaa meitä, että Jumala on kanssamme ja keskel-
lämme. Sydämemme rukous vahvistuu ja syvenee uskon yhteisön suojassa. Olemme kiitollisia,  
että järjestömme työ on esirukouksen kohteena ja Valkonauhalla on seurakuntayhteys. Iloitsem-
me, että monet jäsenistämme toimivat aktiivisesti myös kotiseurakuntiensa vapaaehtoistehtävissä.

Paikallisyhdistystemme edustajat ovat yhteydessä seurakuntiin tiedustellen mahdollisuutta mes-
sukumppanuuteen 25.9. rukouspäivänä. Liiton paikallisyhdistykset toimivat Helsingissä ja pääkau-
punkiseudulla, Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Oulussa ja Tampereella, 
jossa yhdistys perustettiin jo vuonna 1902. 

Valtakunnallinen Selvin päin keSään -kampanja 2022
Suomen Valkonauhaliitto lähettää tälläkin kertaa kampanjamateriaalin seurakuntiin. Pyydämme, 
että välittäisitte sen seurakuntanne rippikouluista vastaaville työntekijöille. Toivomme, että sille 
olisi käyttöä mm. rippikoulujen elämänarvoihin ja valintoihin liittyvillä oppitunneilla. Valtakunnal-
lista Selvin päin kesään -kampanjaa koordinoi Raittiuden Ystävät ry. Yhdistyksen toiminnanjohtaja 
Marko Kailasmaa on laatinut liitteenä olevan tiedotteen.

Tapaamisiin Oulun kirkkOpäivien kirkkOTOrilla 20.–21.5.2022
Suomen Valkonauhaliitto osallistuu yhdessä Oulun Valkonauhan kanssa Valtakunnallisille Kirk-
kopäiville. Meidät löytää Oulun teatterin tiloista osastolta numero 15. Oulun Valkonauhan va-
paaehtoiset ovat valmistelleet Kirkkopäiväkävijöille pieniä yllätyksiä kotiin vietäväksi. Tervetuloa 
jakamaan ajatuksia ja hakemaan oma Kirkkopäivämuistosi! Kirkkotorilla tapaat myös Suomen 
Valkonauhaliiton uuden pääsihteerin, pastori Inari Varimon. Liiton pääsihteerinä 35 vuotta toi-
minut pastori Irja Eskelinen jää eläkkeelle 1.9.2022. Lämmin kiitos tuesta ja yhteistyöstä, joka on 
kannatellut työtämme Irjan pääsihteerikaudella. Luotamme, että hyvä yhteistyö jatkuu myös 
Inarin johdolla. Inari saapuu liiton palvelukseen Espoon hiippakunnasta. Hän on toiminut Olarin 
seurakunnassa pastorina. 
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valkOnauhaTyö rukOuksen ja Tuen kOhTeena
Lämmin kiitos seurakunnille kaikista valkonauhatyölle vuonna 2021 omistetuista rukouksista ja kolehdeista! 
Pyydämme, että muistaisitte meitä seurakunnassanne jumalanpalveluksen esirukouksessa tänäkin vuonna. 
Tilitietomme mahdollisen kolehdin tilittämistä varten ovat: 
Danske Bank FI98 8000 1100 0623 23, SWIFT-BIC: DABAFIHH. 

Valkonauhatyötä voi esitellä jumalanpalveluksessa seuraavasti: 
Suomen Valkonauhaliitto perustettiin vuonna 1905 auttamaan aikansa yhteiskunnan turvattomimpia. Järjestö 
tekee edelleen monipuolisesti työtä päihde-, ja mielenterveysongelmista ja ihmissuhdevaikeuksista kärsivien 
parissa, ylläpitää opiskelijakotia, järjestää hoidollisia AURORA-ryhmiä päihteistä kuntoutuville iältään nuorille 
äideille Mikkelissä sekä julkaisee Valkonauha-lehteä. Liittoon kuuluu kahdeksan paikallisyhdistystä. Järjestön 
tunnuslause on Jeesuksen Kultainen sääntö: ”Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.” 
(Matt. 7:12)

Herra, minäkin tahdon mennä lähelle kärsivää ja 
maailman tuskan taakkaa vain hiukankin lievittää. 

On seurana kipuni oma. Sen keskellä armo on. 
Ja maailman murheiden yllä soi rakkaus sammumaton. 

- Anna-Mari Kaskinen

Rakas Jumala, anna minun tuntea sinun myötätuntoasi ihmisiä kohtaan tavatessani heitä tänään,
erityisesti silloin, kun tunnen itseni väsyneeksi.

- Tim Byron SJ

Valkonauhan Kotipesässä Liisankadulla huhtikuussa 2022

Sinikka Ervelius-Vilén Irja Eskelinen Inari Varimo
puheenjohtaja pääsihteeri, pastori pääsihteeri electa, pastori
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