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Toimintateemamme vuodelle 2021: Valkonauha, mukana ihmisten arjessa

 
Arvoisa kirkkoherra
“Giv mig ett bo med samvetsro, med glad förtröstan, hopp och tro.
Anna minulle asumus, jossa vallitsee omantunnonrauha, iloinen lohdutus, toivo ja usko”.

Nämä sanat ovat Zacharias Topeliuksen rakastetusta joululaulusta En etsi valtaa, loistoa. Suo-
menkielisessä tekstissä sanat on käännetty hieman toisin. 

Z. Topeliuksella on ollut suuri merkitys suomalaisen yhteiskunnan arvoihin. Vaikutus ilmeni 
erityisesti asenteisiin heikkoja ja apuamme tarvitsevia kohtaan. Myötätuntoinen elämänasen-
ne sai Topeliuksen toiminnassa käytännön muodon Majföreningen-nimisessä yhdistyksessä, 
jonka hän perusti pikkulintujen suojelemiseksi. Myös oma järjestömme, Suomen Valkonauha-
liitto, piti eläinsuojelua yhtenä osastona 1950-luvulle asti. Empatiakyky toisia luotuja kohtaan 
kertoo yhteisön ja sen jäsenten henkisestä ja hengellisestä hyvinvoinnin tasosta. 

Lähestyvä joulunaika palauttaa useimmat meistä ajassa taaksepäin, jopa varhaiseen lapsuu-
teen. Muistoihimme liittyvät parhaimmillaan ihmisten välinen läheisyys ja lämpö. Monille 
muistot eivät ole iloa tuottavia, vaan niihin sisältyy kokemus ristiriidoista, ahdistuksesta, jopa 
pelosta. Moni lapsi, nuori, aikuinen ja vanhus rukoilee tai toivoo tämänkin joulun alla asumus-
ta, jossa vallitsee omantunnonrauha. 

Kulunut vuosi on ollut suomalaisissa kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla poikkeuksellista aikaa. 
Moni odottaa vuotta 2021 arkana miettien, miten he itse ja heidän yhteisönsä selviävät ko-
ronapandemiasta. Olemme yhdessä etsineet niin seurakunnissa kuin kristillisissä järjestöissä-
kin hetkiä, joissa pidetään yllä unelmia ja toiveita.  

Mennyt aika on opettanut meille paljon toivosta ja luottamuksesta. Elämämme on täysin 
Jumalan laupeuden varassa. Sen kannattelemana olemme tehneet tänäkin vuonna työtämme 
myös Suomen Valkonauhaliitossa. 

Tämänkin joulun alla olemme mukana valtakunnallisessa Anna lapselle raitis joulu -kampan-
jassa. Suomen Valkonauhaliitto huolehtii kampanjamateriaalin lähettämisen kaikkiin seura-
kuntiin. Toivomme, että julisteelle löytyisi paikka seurakuntanne tiloista reitin varrelta, jota 
aikuiset käyttävät kirkolla asioidessaan. 

Iloitsimme, että saatoimme aloittaa Mikkelissä AURORA-toiminnan, joka tarjoaa apua päih-
deongelmaisille äideille. Ryhmän käynnistyminen siirtyi pandemian vuoksi, mutta olemme 
kouluttaneet ammattiryhmiä, jotka kohtaavat päihdeäitejä ja tehneet työtä madaltaaksemme 
päihdeäitien kynnystä ottaa vastaan tarvitsemaansa hoitoa. Heti kun pandemiatilanne sallii, 
käynnistämme äideille lapsineen viikoittain kokoontuvan ryhmän. Väliajalla kohdistamme 
työmme yksittäisten perheiden tukemiseen kotiin vietävän toiminnan avulla. Olemme tehneet 
myös AURORA-toimintaa esittelevät lyhyet videot, jotka ovat katsottavissa liittomme koti-
sivuilla. 

Koronapandemia koskettaa Valkonauhan kohderyhmiä. Työttömyys, lomautukset ja kaikin-
puolinen epävarmuus lisäävät ongelmien vakavuutta päihde-, mielenterveys- ja ihmissuhde-
ongelmista kärsivien yksilöiden ja perheiden arjessa. Muun muassa perheväkivalta ja päih-
deongelmat ovat lisääntyneet kohderyhmissämme poikkeusolojen aikana. Haasteena ei ole 
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vain pandemian aikaisen akuutin hädän yli selviäminen vaan pitempiaikaisen tuen tarve. Tässä 
tilanteessa on kovin tärkeää, että voimme tarjota ”matalalla kynnyksellä” palveluja vaikeuksis-
sa oleville. 

Lisääntynyt avuntarve liittyy myös ihmisten tukemiseen, uusien mahdollisuuksien osoittami-
seen ja arjessa kannattelemiseen. Olemme kehittäneet poikkeusolojen aikana valmiuksiamme 
toimia etäauttamisen keinoilla sekä yksilötyössä että perhetyössä. Suomen Valkonauhaliitosta 
apua hakevien yleisimmät tulosyyt ovat oma tai läheisen päihde- tai muu riippuvuusongelma, 
ahdistuneisuus, masennus ja muut mielenterveyttä kuormittavat vaikeudet. 

OSANOTTAjILLe mAkSuTTOmAT SemINAArIT

Ehdimme järjestää ennen koronapandemian puhkeamista Vaikeudet voimavaraksi -seminaarit 
Helsingissä ja Turussa sekä Ihmiselon ihanuus ja kurjuus -seminaarin Mikkelissä yhteistyössä 
Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. Loppuvuodesta olemme järjestämässä Lappeenrannan seu-
rakunnan tiloissa Mistä helpotusta vaikeuksissa? -seminaarin. Vuodelle 2021 on suunniteltu 
seminaarit vähintään kahdeksalle paikkakunnalle. 

Osallistumme toukokuussa 2021 järjestettäville Oulun Kirkkopäiville yhdessä Oulun Valkonau-
han kanssa. Tervetuloa tutustumaan työhömme ja ideoimaan mahdollista yhteistyötä. 
 
Kiitämme Teitä, jotka olette jo osoittaneet tänä vuonna kolehdin valkonauhatyölle. Olemme 
nähneet, että koronaepidemia on rajoittanut suuresti seurakuntien toimintaa ja vähentänyt 
kolehtituottoa. Siitä huolimatta monet teistä olette voineet muistaa meitä kolehdein, ja tästä 
haluamme kiittää lämpimästi. Vaikeuksien keskellä saamme myös lohtua siitä, että seurakun-
tien esirukous on jatkunut vahvana pandemian läpi.

Ehkä voisitte muistaa meitä esirukouksessa tai kolehdilla? Tilitietomme ovat:
Danske Bank FI98 8000 1100 0623 23, SWIFT-BIC: DABAFIHH. 

Esirukous- ja kolEhtikohtEEna valkonauhatyötä voi EsitEllä sEuraavasti:
 
Suomen Valkonauhaliitto perustettiin vuonna 1905 auttamaan aikansa yhteiskunnan turvat-
tomimpia. Liitolla on paikallista toimintaa Helsingissä lähialueineen, Hämeenlinnassa, Kuopi-
ossa, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Järjestö tekee monipuo-
lisesti työtä päihde-, ja mielenterveysongelmista ja ihmissuhdevaikeuksista kärsivien parissa, 
ylläpitää Opiskelijakotia naisopiskelijoille sekä julkaisee Valkonauha-lehteä. Järjestön tunnus-
lause on Jeesuksen Kultainen sääntö: "Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää 
te heille." (Matt. 7:12)

Yhteistyöstä kiittäen, lohdutusta ja toivoa jouluunne ja vuoteen 2021 toivottaen! 
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