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Toimintateemamme vuonna 2022: Yhteistyötä ja toiminnan iloa!

Arvoisa kirkkoherra

Vuonna 1914, elokuun 3. päivän iltana Iso-Britannian ulkoministeri Sir Edward Grey katseli 
työhuoneensa ikkunasta ja totesi ystävälleen: ”Nyt sammuvat valot koko Euroopasta. Meidän 
elinaikanamme ne eivät syty uudelleen”. Tuona iltana Iso-Britannia julisti sodan Saksalle. 
Sota, jonka luultiin kestävän viikkoja, kestikin vuosia.

Ranskalaisen Christian Carionin ohjaama elokuva Päivä ilman sotaa kertoo ihmisyydestä yli 
rintamalinjojen. Eletään ensimmäisen maailmansodan jouluaattoa vuonna 1914. Juoksu-
haudat ovat täynnä palelevia ja väsyneitä miehiä. Saksalaisten ja toisella puolella olevien 
ranskalaisten ja skottien asemien välillä on matkaa vain joitakin satoja metrejä. Rintamien 
välissä makaa sodan uhreja, joita kumpikaan osapuoli ei ole voinut korjata pois eikä haudata. 

Joulun Sanoma herää eloon, kun skotit aloittavat joululaulunsa säkkipillien säestyksellä. 
Saksalaiset kuulevat sen ja vastaavat laululla Jouluyö, juhlayö! Täytetty nyt on työ.
Olkoon kunnia Jumalalle! Maassa rauha, myös ihmisille, Olkoon suosio suur. 
[Stille Nacht, heilige Nacht] 

Yksi laulajista nousee taisteluhaudastaan ja vie pienen joulukuusen asemien väliselle kaista-
leelle. Päällystö päättää joulun vuoksi keskeyttää vihollisuudet. Elokuva kertoo tositapahtu-
masta, joka koettiin belgialaisen Ypresin kaupungin lähellä jouluna 1914. 

Carionin elokuvan teema on runoilija Henry Wadsworth Longfellow´n ajatus: ”Jos me tunti-
simme vihollistemme historiaa, löytäisimme jokaiselta heistä sen verran surua ja kärsimystä, 
että se olisi syy vihollisuuksien lopettamiseen.” 

Ristin varjo kuuluu jouluun. Moni on ulkopuolinen, keskellä kärsimystä tänäkin jouluna. 
Suomen Valkonauhaliitossa ja paikallisyhdistyksissä eri puolilla maata on toimittu tänäkin 
vuonna toivon ja rohkaisun puolesta. Korona-aika aika on vienyt kohtaamiemme ihmisten 
voimia, ja synnyttänyt lisääntyviä avuntarpeita. Olemme saaneet runsaasti avunpyyntöjä 
masennuksen ja näköalattomuuden kanssa kamppailevilta. Kiitämme, että moni seurakunta 
ja lukemattomat jäsenenne ovat tukeneet työtämme kätten töillä ja rukouksin. 

Yhteistyömme ”Anna lapselle raitis joulu” -kampanjan puitteissa jatkuu. Mikkelissä toteutetta-
va AURORA-ryhmä tukee päihdeäitejä. Tuomiokirkkoseurakunnan Kuuttitupa tarjoaa ryhmälle 
sopivat puitteet. Hämeenlinnan vankilapappi Hanna Vettenniemen ohjauksessa olemme voi-
neet auttaa naisvankeja järjestämällä heille lankoja käsitöiden tekemistä varten. Toiminnasta 
Hämeenlinnan uudessa vankilassa kerrotaan Valkonauha-lehden joulunumerossa. Lehti on 
luettavissa liiton kotisivuilla www.suomenvalkonauhaliitto.fi. 
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Jatkamme yhteistyötä seurakuntien kanssa myös v. 2022. Olemme mukana Oulun Kirkkopäi-
villä yhdessä Oulun Valkonauha ry:n vapaaehtoisten kanssa. Toiveemme on, että tapaisimme 
mahdollisimman monet teistä 20.–22.5. Oulun Kirkkotorilla. 

Järjestämme osallistujille maksuttomia seminaareja ja teemme mielellämme yhteistyötä kans-
sanne ensi vuonnakin. Kiitos seurakunnille, jotka ovat olleet mukana paikallisyhdistystemme 
toiminnassa seminaaritilojen, kolehdin, messukumppanuuden tai muun yhteistyön myötä.

Kiitos tuestanne ja valkonauhatyölle kohdistamistanne kolehdeista. Kiitos, jos voitte sisällyt-
tää työmme edelleen kolehtikohteeksenne. Tilitietomme ovat: 
Danske Bank FI 98 8000 1100 0623 23, SWIFT-BIC: DABAFIHH. 

Kiitos, että muistatte järjestömme työtä jumalanpalvelusten esirukouksessa.

Työtämme voi kolehtikohteena esitellä seuraavasti: Suomen Valkonauhaliitto on kristillisiin 
arvoihin perustuva naisjärjestö, jonka toiminnan tavoitteena on vahvistaa päihteetöntä 
elämää, auttaa ongelmissa olevia sekä tarjota matalan kynnyksen ammatti- ja vertaisapua 
vaikeuksissa oleville yksilöille ja perheille. Toiminnan kohteena ovat eri-ikäiset, sekä naiset 
että miehet. Liitto ylläpitää opiskelijakotia Helsingissä ja julkaisee Valkonauha-lehteä. Liittoon 
kuuluu kahdeksan paikallisyhdistystä eri puolilla maata.

Valkonauhaliikkeen tunnuslause on: ”Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää 
te heille.” (Matt.7:12).

Kiitämme yhteistyöstä ja toivotamme Siunattua Joulua! 

Lähdemme vuodelle 2022 lupausten varassa (Psalmi 130:5–6)

Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi. 
Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua. 
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