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Jumala, siunaa Sinä muistojeni timantit

ja säröiset tinat.
Siunaa aarteet, jotka löysin,

ja ne, jotka kadotin.
Siunaa minut niin, että näen maailmasi kauniina

ja ihmiset lahjanasi.
Siunaa niin, että kadotetut ja katoamattomat aarteet

yhä tuoksuvat ja kantavat huomiseen.
– Irja Askola

U uden toimintakauden alussa nousevat vah-
vasti mieleen niin tulevaisuuden toiveet kuin 
huomisen huolenaiheetkin. Suomen Valko-

nauhaliitossakin eletään toiveiden ja huolien värittä-
mää syksyä. Julkisuudessa käydään voimakasta keskus-
telua kansalaisjärjestöjen merkityksestä koko yhteis-
kunnan hyvinvoinnille, mutta samalla näkemykset toi-
minnan rahoituspohjasta synnyttävät keskustelua. Nyt 
kysytään, pystytäänkö rahapelihaittoja vähentämään 
tehokkaimmin rahapelimonopolin vai kenties lisenssi-
järjestelmän kautta. 

Suomessa rahapelituotoilla mahdollistetaan myös 
sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa. Tuolla rahalla 

järjestöt puolustavat eri syistä heikoilla olevien ih-
misryhmien oikeuksia, mahdollistavat osallistumista, 
vapaaehtoistoimintaa, vertaistukea ja järjestöjen anta-
maa apua matalalla kynnyksellä. Toiminta on tuloksel-
lista, minkä korona-aika jälleen osoitti. 

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat aina pitäneet peli-
haittojen ehkäisyä tärkeänä ja ovat haitallisten peli-
muotojen rajoittamisen takana. Rahapelikeskustelussa 
tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa eri 
vaihtoehtojen hyödyt ja haitat punnitaan avoimesti. 
Tähän keskusteluun myös Suomen Valkonauhaliitto 
osallistuu yhdessä muiden Veikkauksen edunsaajien 
kanssa.

■ Suomen Valkonauhaliiton syysneuvottelupäivä ja jäsenkokous 23.–24.10.2021  
Lärkkullan hiippakuntakeskuksessa Karjaalla 
Tänä syksynä kokouspaikkana on Karjaalla sijaitseva Lärkkullan hiippakuntakeskus, Lärkkullantie 22, 
10300 Karjaa, puhelin 019 275 7200. 
Osallistumismaksu täysihoidolla on 2 hengen huoneessa sisältäen liinavaatteet: 102 euroa/henkilö. 
Osallistumismaksu täysihoidolla on 1 hengen huoneessa sisältäen liinavaatteet: 132 euroa/henkilö. 
Liitto maksaa kolmelle edustajalle/yhdistys matkakulut Karjaalle liiton matkustussäännön mu-
kaisesti. Mikäli yhdistys ei käytä kokonaan sille varattua matkakorvausosuutta, voidaan säästyvällä 
osuudelle kompensoida Lärkkullan täysihoitomaksua. Osallistumismaksu laskutetaan osallistujilta 
päivien jälkeen. 
Järjestämme Lärkkullaan yhteiskuljetuksen, joka lähtee Helsingistä, Fennian talon edestä Mikonkadulta 
lauantaina 23.10. kello 10:00. Paluu samaan paikkaan on sunnuntaina 24.10. kello 17 mennessä. 
Sitovat ilmoittautumiset pyydetään 13.10.2021 mennessä liiton toimistolle joko sähköpostitse  
nina.hurtamo@suomenvalkonauhaliitto.fi tai puhelimella 09 1351 268. Samalla pyydetään kertomaan 
mahdollisista ruokarajoituksista. 
Lauantain työskentelyä johtaa TM, kouluttaja Marjaana Kanerva STEP-koulutuksesta (entinen Järven-
pään seurakuntaopisto) 



LAUANTAI 23.10.2021 
Teema: Toivon tiellä ja toivon varassa 
Klo 10:00  Yhteiskuljetus Helsingistä 
Klo 11:10  Saapuminen ja majoittuminen 
Klo 11.30-12:30  Lounas 
Klo 12:45  Avauspuheenvuoro, Sinikka Vilén 
Klo 13:00  Päivän teeman käsittely alkaa, 
  Marjaana Kanerva 
Klo 14:30  Iltapäiväkahvi 
Klo 15:00  Teeman käsittely jatkuu 
Klo 16:30  Palautteen anto, Kiitos koulutuksesta! 
Klo 17:00  Päivällinen 
  Sauna 
  Iltapala 
  Yhteistä seurustelua ja jakamista 
  iltaohjelman merkeissä. 

SUNNUNTAI 24.10.2021 
Klo 8:00   Aamupala 
Klo 11:00  Lärkkullan kappeli, 
  Yhteinen kappelihetki 
  Minä annan teille tulevaisuuden ja 
  toivon (Jer.29:11) 
Klo 11:30  Lounas 
Klo 13.00  Sääntömääräinen jäsenkokous 
  Kokouskahvit, 
  kotimatkalle valmistautuminen 
Klo 15:30  Yhteiskuljetus Helsinkiin lähtee. 

■ Etiopian naisten ja tyttöjen tukihanke 
Suomen Valkonauhaliitolla on edelleen kumppanuus-
sopimus Suomen Lähetysseuran (SLS) kanssa. Tuemme 
vuosittain 1000 eurolla Etiopiassa Habrun ja Legehi-
dan alueen naisten yrittäjyyttä ja tyttöjen koulutusta. 
Pyydämme lähettämään vuodelle 2021 varaamanne 
tukisumman liiton tilille 3.12. 2021 mennessä. 

Tilinumero on: FI98 8000 1100 0623 23/Suomen 
Valkonauhaliitto. Viestiosaan pyydämme merkitsemään: 
Etiopian työlle. Kiitos kaikille, jotka olette jo tukeneet 
hanketta! 

■ Seminaari-ideoita vuodelle 2022 
Toimintasuunnitelman mukaisesti liitto tukee paikallis-
yhdistyksiä seminaarien järjestämiskuluissa. Liitto vastaa 
kouluttajien palkkioista, matkakuluista ja seminaarien 
ilmoituskuluista sekä materiaalikuluista. Liitto huolehtii 
myös seminaariohjelman visuaalisesta laadinnasta. Pai-
kallisyhdistykset vastaavat seminaarien tarjoilukuluista. 

Yksi vuodelle 2022 varattu uusi seminaariteema on 
”Kasvurauhaa vanhemmuuteen”. Tässä lyhyt sisällön 
esittely: 

Tämän päivän yhteiskunnassa vanhemmat kohtaavat 
monenlaisia ulkoisia paineita ja vanhemmuuteen epävar-
muutta tuovia tekijöitä. Suomen Valkonauhaliiton järjes-
tämä Kasvurauhaa vanhemmuuteen -seminaari tarjoaa 
vanhemmalle mahdollisuuden pysähtyä ja hengähtää 
hetkeksi itsensä ja oman vanhemmuutensa äärelle. 

Vanhemmuuteen kasvetaan yhdessä lapsen ja ajan 
kanssa. Seminaarissa tarkastellaan yhteisten keskustelujen 

ja toiminnallisten harjoitusten avulla, millaisia voimavaro-
ja vanhempana voi löytää omasta arjestaan sekä pysäh-
dytään oman itsen ja omien tunteiden äärelle. Yhteyden 
saaminen ja säilyttäminen omaan itseen on edellytys yhte-
yteen toisten kanssa. Kasvu tapahtuu yhteydessä ollen. 

Seminaarissa ohjaajina toimivat Anna-Maria Majava 
(KM, työnohjaaja, mindfulness-kouluttaja) sekä Päivi 
Purovesi (psykoterapeutti, perhe- ja pariterapeutti). 

Myös aikaisemmin laaditut seminaariohjelmat ovat 
edelleen toteutettavissa kuten Aikamatka -seminaari, 
Henkilökohtaisen talouden -seminaari ja Vieraanvarai-
set yhteisöt – sinustako yhteisönrakentaja -seminaari. 

Löydä paikkasi elämässä ja yhteisöissä -seminaarit siir-
tyivät koronan vuoksi. Kovasti toivomme ja luotamme, 
että pääsemme taas järjestämään vapaasti yleisötilai-
suuksia. Löydä paikkasi elämässä ja yhteisöissä -semi-
naarien yhteyteen on tarkoitus järjestää yhdistyspaikka-
kunnilla myös Valkonauhan Avointen Ovien tilaisuuksia. 

Pohtikaa yhdistyksissä mahdollisuuksianne lähteä  
toteuttamaan seminaaria valitsemallanne teemalla.  
Pyydämme olemaan yhteydessä toimistoon, mikäli  
haluatte järjestää seminaarin joko loppuvuodesta 2021  
tai kevätkaudella 2022. Voitte myös ehdottaa omia 
seminaariaiheita edellä mainittujen lisäksi. 

Toivotamme myös kaikki liittoon suoraan jäseninä 
olevat henkilöjäsenet tervetulleiksi tapahtumiin ja 
osallistumaan liiton toiminnan kehittämiseen ja toteut-
tamiseen! 

Lämpimin kokousterveisin ja teidän tapaamistanne odottaen! 

Helsinki 17.9.2021 

 
 Sinikka Vilén Irja Eskelinen Nina Hurtamo
  puheenjohtaja     pääsihteeri  toimistosihteeri


