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Till kyrkoherden
Detta brev är skickat från Förbundet Vita Bandet i Finlands högkvarter på Elisabetsgatan i 
Kronohagen i Helsingfors. I år tänker vi med särskilt tacksamhet på den generation som 1921, 
för exakt hundra år sedan, djärvt tog ett lån och köpte en egen lokal åt vårt förbund ur ett hus 
på Elisabetsgatan 27. Byggnaden, som kallades för Kyrkomännens Rosen, ägdes av olika kristna 
föreningar. Flera sådana föreningar beslutade att köpa huset för att underlätta kristna orga-
nisationers arbete. Till de centrala gestalterna hörde Tauno Israel Nikolainen (far till biskop 
Aimo T. Nikolainen) och pastorn Lauri Rikala. Nikolainen var kassör och Rikala generalsekrete-
rare vid dåvarande Unga Kristnas Förbund [som senare blev Nuorten Keskus].

Byggnader i vilka många viktiga händelser ägt rum och där starka känslor flödat blir viktiga 
för människor som vistats i dem. Vår föreningslokal är oss kär på samma sätt som en bostad 
kan få en särskild ställning som en persons hem. En av väggarna i vårt konferensrum pryds av 
Kalervo Kallios relief Kristus och liljan. Föremålen i Vita Bandets lokaler påminner om själva 
grunden i vår verksamhet: Kristus.

Det gångna året har understrukit hemmets betydelse då pandemin fått oss att vistas mycket 
hemma och rentav isolera oss från omvärlden. Vi möter framtiden med hopp om att på nytt 
kunna betona betydelsen av att samlas och stärka känslan av gemenskap.

VI VILL SAMARBETA MED FÖRSAMLINGARNA

För att stärka känslan av gemenskap i vårt samhälle har vi förberett ett antal seminarieteman 
om hur man hittar sin roll i ett större sammanhang och hur man bygger broar mellan männis-
kor. 

Tytti Pietilä (pedagogie magister, pensionerad utbildare) har tillsammans med Vita Bandet 
tagit fram ett seminarieprogram kring temat ”Finn din plats i livet och samhället”.

I samarbete med Studiecentralen Agricola har vi redan tidigare tagit fram och ordnat ett semi-
narium inom samma tema med rubriken ”Gästfria sociala omgivningar – Vill du bli kontaktska-
pare?”. Ledare för seminariet har varit Pirjo von Essen, socionom (YH) och undervisningskoor-
dinator vid Studiecentralen Agricola.

Vi på Vita Bandet och Studiecentralen Agricola är tacksamma för allt samarbete med försam-
lingarna hittills och hoppas kunna ordna seminariedagar på ännu fler orter! Kanske vi kunde 
komma till er församling för att ordna ett seminarium? Ring oss gärna eller skicka e-post, vi ser 
fram emot att diskutera möjligheterna till detta liksom andra frågor som kan dyka upp! Än så 
länge har seminarierna ordnats på finska, men vår målsättning på sikt är att även ordna semi-
nariedagar i samarbete med svenska församlingar.

VITA BANDETS BÖNEDAG

Våra lokalföreningar kontaktar sina respektive församlingar med förfrågan om möjlighet att 
medverka vid söndagens mässa 26.9.2021.
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DEN RIKSOMFATTANDE KAMPANJEN NYKTER – SOLKLART! 2021

Också i år ansvarar Förbundet Vita Bandet i Finland för att skicka ut kampanjmaterialet till 
församlingarna. Vi hoppas att materialet kan delges dem som ansvarar för ungdomsarbetet i 
er församling. Vi hoppas att materialet ska vara till nytta vid diskussion kring värderingar och 
val i livet utifrån ETT STORT UNDER, kyrkans plan för konfirmandarbetet sedan 2017. Nykter 
– solklart! koordineras av Nykterhetens vänner rf. Bifogat finns en hälsning från föreningens 
verksamhetschef Marko Kailasmaa.

VI SER FRAM EMOT ATT TRÄFFAS PÅ KYRKODAGARNA I ULEÅBORG VÅREN 2022

Förbundet Vita Bandet i Finland kommer att delta i Kyrkodagarna i Uleåborg, vars live-evene-
mang senarelagts till våren 2022 på grund av pandemin. Hur deltagandet går till i praktiken 
framgår efter hand då planeringen fortskrider. Vi kommer att presentera vårt arbete och ordna 
interaktivt program i den mån det är möjligt.

VITA BANDETS ARBETE SOM FÖRBÖNSÄMNE OCH KOLLEKTÄNDAMÅL

Lyft gärna fram oss som förbönsämne eller kollektändamål! Vi tackar alla som redan varit med 
om att stödja vår verksamhet. Vårt kontonummer är:
Danske Bank FI98 8000 1100 0623 23, SWIFT-BIC: DABAFIHH. 

Vår verksamhet kan presenteras på följande sätt under kungörelserna:

Förbundet Vita Bandet i Finland grundades 1905 för att hjälpa dem som på den tiden hade 
den svagaste positionen i samhället. Vita Bandet arbetar bland annat med personer som lider 
av missbruksproblematik, psykisk ohälsa och trasiga människorelationer. Förbundet upprätt-
håller ett studenthem, stödjer mödrar med missbruksproblematik i Södra Savolax och ger ut 
tidningen Valkonauha. Till förbundet hör åtta lokalföreningar. Vita Bandets verksamhet bygger 
på den gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra 
för dem.” (Matt 7:12)

 
 
 På Elisabetsgatan i Helsingfors, april 2021

 Tron är en fågel som sjunger medan det fortfarande är mörkt. 
 Mitt i livet med dess fruktan och besvikelser får vi höra fågeln sjunga. 
 Den sjunger om Gud, som älskar livet, det liv som ofta är trasigt, hopplöst, 
 utmattat och nedbrutet. 
 (översatt från Sovinnon postilla av Kai Henttonen, 1994)
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