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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
TEEMA: Valkonauha, mukana ihmisten arjessa

■ JOHDANTO

■ VALKONAUHATYÖN ARVOT

Suomen Valkonauhaliiton vuoden 2021 toimintaympäristö on koronapandemian vuoksi vaikeasti ennakoitavissa. Sen suuret yhteiskunnalliset, taloudelliset ja inhimilliset vaikutukset joudutaan ottamaan huomioon toimintaa
suunnitellessa ja suunnitelmien käytäntöönpanossa. Valkonauhatyössä on varauduttava tekemään nopeasti toiminnan uudelleen ohjautumista, mikäli pandemian aiheuttama sairastuvuus lisääntyy voimakkaasti ja käyntiasiointia
joudutaan rajoittamaan kevään 2020 tavalla.

Asiakaslähtöisyys
Luottamuksellisuus
Suvaitsevaisuus
Vapaaehtoisuus
Verkostoituminen kansallisesti ja kansainvälisesti

Koronapandemia paljasti, että hyvinvoinnin ja terveyden
jakautuminen väestössä on yhä eriarvoisempaa. Eriytyminen ilmenee lähes kaikilla hyvinvoinnin ja terveyden tasoilla. Valkonauhalla on valtakunnallisena kansalaisjärjestönä
tärkeä tehtävä olla vähentämässä eriarvoisuutta ja toimia
heikossa asemassa olevien äänenä ja arjen apuna.
Vuosi 2021 on Suomen Valkonauhaliiton 116. toimintavuosi. Valtakunnallinen liitto perustettiin vaikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa vuoden 1905 Suurlakon jälkeen.
Liitto on kristillisiin arvoihin perustava naisjärjestö, jonka
toiminnan tavoitteena on vahvistaa päihteetöntä elämää,
auttaa riippuvuusongelmiin joutuneita, ja heidän läheisiään sekä tarjota matalan kynnyksen ammatti- ja vertaisapua vaikeuksissa oleville. Valkonauha toimii yhteistyössä
paikallisyhdistystensä, yhteistyökumppaniensa ja sidosryhmiensä kanssa. Valkonauha innostaa ja rohkaisee ihmisiä
kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeviin valintoihin elämänsä eri alueilla ja haastaa kansalaisia yhteiskunnalliseen vastuunottoon.
Suomen Valkonauhaliiton muodostavat yhdeksän (9)
kahdeksalla paikkakunnalla toimivaa paikallisyhdistystä
sekä suoraan liittoon kuuluvat henkilöjäsenet.
Suomen Valkonauhaliiton paikallisyhdistykset:
Helsingin Valkonauha – Vita Bandet i Helsingfors ry
Hämeenlinnan Valkonauha ry
Kuopion Valkonauha ry
Lappeenrannan Valkonauha ry
Mikkelin Valkonauha ry
Oulun Valkonauha ry
Suur-Helsingin Valkonauha ry
Tampereen Valkonauha ry
Turun Valkonauha ry – Förbundet Vita Bandet i Åbo rf

Suomen Valkonauhaliiton vuoden 2021 painopistealueet ovat:
● Järjestölähtöisten

toimintamuotojen rahoituspohjan
laajentaminen.
● Varmistaa toiminnan jatkuminen vaarantumatta ja
keskeytyksettä myös pandemian kaltaisen poikkeustilan
aikana.
● Paikallisyhdistysten vapaaehtoisten vastuunkantajien
ja toimijoiden tukeminen.
● AURORA-hankkeen jatkaminen.
● Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja Valkonauhan toiminnassaan havaitsemien epäkohtien esille tuominen päättäjille sekä tiedotuksen keinoin että suoran yhteydenpidon
avulla.

■ SUOMEN VALKONAUHALIITON

TOIMINTA KOHDISTUU ERITYISESTI
VUONNA 2021:

● Riippuvuusongelmaisiin,

mielenterveys- ja päihdekuntoutujiin sekä heidän läheisiinsä
● Erouhkan ja ristiriitojen keskellä oleviin perheisiin
● Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleviin nuoriin
ja nuoriin aikuisiin
● Koronapandemian vuoksi taloudellisesti ja terveydellisesti vaikeassa tilanteessa oleviin
● Vankeusaikanaan opiskeleviin nuoriin aikuisiin ja
vankilassa oleviin naisiin
● Yksinäisyydestä, virikkeiden menetyksestä ja ihmissuhteiden katkeamisesta kärsiviin ikäihmisiin
● Etäauttamiskeinojen ja käytänteiden kehittämiseen
poikkeustilanteiden, kuten koronapandemia, varalta.
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Vuoden 2021 keskeiset toiminnat
ja tapahtumat
■ VALKONAUHAN KOTIPESÄN

JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ

Talousarvion Kustannuspaikat (Kp) 2150, 2155 ja 3100
YKSILÖKESKUSTELUT
(Kp 2150)
Ilman lähetettä tarjottavat maksuttomat yksilökeskustelut
ammattihenkilön kanssa. Suositus on enintään 10 käyntikertaa/asiakas. Työmuoto on avoinna eri-ikäisille, sekä
naisille että miehille, joille maksuttomuus on avunhakemisen kannalta keskeistä. Yleisimpiä hakeutumisen syitä ovat
päihde- ja mielenterveysongelmat ja elämän kriisit.
Määrällinen tavoite: 700 asiakasta ja 1300 asiakaskäyntiä.
Laadullinen tavoite: Asiakas arvioi saamansa hyödyn keskimäärin numerolla 8 (asteikko 4–10).
Muu indikaattori: Ammattiavun hakemisen kynnys madaltuu. Elämän kriisiytyminen estyy. Erityinen haaste: Työmuodon rahoituspohjan laajentaminen.
RYHMÄTOIMINTA
(Kp 2155)
Ryhmäsisällöissä otetaan huomioon toimintaympäristön
muutokset ja asiakastyössä esille tulevat tarpeet. Kehitetään ryhmäohjelmia, jotka täydentävät julkisten palvelujen aukkokohtia kuten ryhmät ahdistuneisuushäiriöstä
kärsiville nuorille. Ryhmänohjaajat ovat ammattihenkilöitä.
Ryhmämaksu on keskimäärin 55 euroa/10 kertaa kokoontuva ryhmä. Maksusta voi saada vapautuksen taloudellisilla syillä.
Määrällinen tavoite: 400 osanottajaa ja 1300 käyntikertaa.
Laadullinen tavoite: Ryhmään osallistuneista 80 % kuvaa
saamaansa hyötyä arviolla ”paljon” tai ”erittäin paljon.”
Muu indikaattori: Osallistuja haluaa osallistua jatkossakin
Valkonauhan toimintaan ja toivoo ryhmäpaikkaa itselleen
myös seuraavana toimikautena.
PERHETYÖ
(Kp 3100)
Suomen Valkonauhaliitolla on aluehallintoviraston voimassa oleva lupa perheasioiden sovittelutoimintaan. Nykyinen lupa on voimassa 31.8.2024 asti. Sovittelukäynnit
ovat maksuttomia. Työntekijät ovat perheterapian ammattihenkilöitä. Asiakasmaksu on 30 euroa /60 minuutin asiakaskäynti. Maksusta voi saada vapautuksen taloudellisilla
syillä.
Määrällinen tavoite: 400 perhettä ja 1300 perheistuntoa.
Laadullinen tavoite: Asiakkaan kokemus saamansa avun
vaikutuksista on 8 (asteikko 4–10).
Muu indikaattori: Vanhempien kyky huolehtia omasta ja
perheenjäsenten hyvinvoinnista vahvistuu, päihteiden tai
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muiden riippuvuuksien määrä vähenee, perheen sisäinen
ilmapiiri eheytyy ja ongelmiin haetaan tarvittaessa jatkossakin aktiivisesti apua.
Erityinen haaste: Työmuodon rahoituspohjan laajentaminen.

■ HANKKEET
AURORA-HANKE VUOSILLE 2020–2022
AURORA -hankkeessa järjestetään vertaistuki- ja ryhmätoimintaa 15–30-vuotiaille Mikkelin seudulla asuville päihdetaustaisille naisille, joilla on 0–2-vuotiaita lapsia. Ryhmiin
osallistutaan yhdessä lasten kanssa. Ryhmänohjaajat ovat
ammattihenkilöitä ja lisäksi ryhmän toimintaan osallistuu
kokemusasiantuntija.
AURORA-hanke alkoi keväällä 2020. Ryhmien käynnistämistä hidasti koronapandemian aiheuttama toimintasulku. Kevään aikana keskityttiin tiedottamaan päihdeäitien
auttamistyön tarpeista ja tavoitteista. Lisäksi pidettiin yhteyttä yksittäisiin päihdetaustaisiin perheisiin etäyhteyksin. Tiedottamisessa keskeisiä henkilöitä ovat terveydenja sosiaalihuollon henkilöstö. Myös aluelehdissä kerrottiin
hankkeesta.
AURORA-hankkeen sisällöistä tehtiin kolme tiedotusvideota, joita levitettiin sosiaalisen median välityksellä.
AURORA-ryhmä kokoontuu yhden vuoden ajan, 11 kuukautta, kerran viikossa 3 tuntia. Ryhmäkertoja/hankevuosi
on noin 45.
Ryhmäläisten lisäksi hankkeen toiminnan piiriin voidaan
ottaa aikaisemmin tuen piirissä olleita, kuntoutumisessaan
edistyneitä äitejä. Näiden äitien tukemisessa keskeinen
voimavara ovat tehtävään koulutetut tukihenkilöt (kokemusasiantuntijat). Näin varmistetaan se, että tuki ei katkea
yhtäkkisesti ja samalla saadaan vahvistettua muuta perheen tukiverkkoa. Jatkotuki suunnitellaan yhdessä pikkulapsivastaanoton ja HALSO-poliklinikan kanssa.
AURORA-ryhmissä on keskeistä häpeän tunteiden käsittely,
uusien päihteettömien ympäristöjen ja ystäväpiirin löytäminen ja äidin (ja myös muun perheen) niihin sitouttaminen. Tukihenkilöt (kokemusasiantuntijat) ovat äidin ja perheen tukena tarpeen mukaan 6 kuukauden ajan ryhmän
päättymisestä.

■ HALLINTO
(Kp 2700)

Kevätkokous järjestetään lauantaina 24.4.2021 Helsingissä. Kokouksessa käsitellään vuoden 2020 vuosikertomus ja tilinpäätös.
Syyskokous järjestetään 24.10.2021 Lärkkullan kurssikeskuksessa Karjaalla. Kokouksessa valitaan hallitus, jo-

hon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja
kuusi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Kokouksessa päätetään myös seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.
Määrällinen tavoite: Jäsenkokouksissa ovat edustettuina kaikki yhdeksän paikallisyhdistystä ja henkilöjäseniä.
Jäsenkokouksiin osallistuu noin 35 henkilöä. Hallitus kokoontuu vähintään neljä kertaa.
Laadullinen tavoite: Jäsenkokoukset vahvistavat yhteistä
työnäkyä. Kokouksissa tarjotaan koulutusta, joka vahvistaa
valkonauhatyön sisältöjä. Hallituksessa noudatetaan hyvää
hallintotapaa, kokoukset ovat hyvin valmisteltuja ja päätökset muuttuvat ripeästi käytännön toimiksi. Hallituksen
jäsenet ovat vahvasti sitoutuneet organisaatioon.
Muu indikaattori: Hallinto luo selkeät raamit ja perustan
käytännön valkonauhatyölle. Hallituksen jäsenten osaamisalueet ovat kokonaisvaltaisesti käytössä. Syyskuussa
2020 päivitetyt hallinto- ja taloussääntö ovat käytössä.

■ JÄRJESTÖKOULUTUS
Syysneuvottelupäivä järjestetään 23.10. 2021 Karjaalla
Lärkkullan kurssikeskuksessa. Koulutuksen teema valitaan
siten, että se hyödyttää koko Valkonauhan järjestökenttää. Yhdistysten edustajien osallistumista tuetaan liiton
varoista.
Määrällinen tavoite: Koulutukseen osallistutaan kaikista
paikallisyhdistyksistä. Osanottajissa on osa henkilöitä, jotka eivät ole osallistuneet aikaisemmin koulutuksiin.
Laadullinen tavoite: Koulutuksen teema on vahva asiasisällöltään ja liittyy järjestön sen hetkisiin tarpeisiin.
Muu indikaattori: Koulutus avaa näköaloja ja antaa tietotaitoa vastata työn mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

■ TIEDOTUSTOIMINTA

JA VAIKUTTAMINEN

(Kp 2500)

Alueelliset Valkonauhan Avointen Ovien päivät
Järjestetään alueellisesti Valkonauhan Avointen Ovien päivä. Koollekutsujana on paikallisyhdistys. Tavoitteena on
kutsua laajasti seutukunnan järjestötoimijat yhteiseen tilaisuuteen ajankohtaisen teeman ja yhteisen työn ympärille.
Liitto huolehtii tapahtumien kustannuksista ja on apuna
tilaisuuksien käytännönjärjestelyissä ja tiedottamisessa.
Tavoitteena on järjestää 8 tilaisuutta eri puolilla maata, paikallisyhdistysten paikkakunnilla. Tilaisuuksiin sisältyy miniseminaari ajankohtaisesta teemasta.
Määrällinen tavoite: 50 osallistujaa/paikkakunta.
Laadullinen tavoite: Asiasisällöltään vahvaa viestiä, joka
vaikuttaa ihmisten arjessa.
Muu indikaattori: Paikallistoiminta saa uusia jäseniä ja
työn tunnettavuus lisääntyy.

Oulun Kirkkopäivät 21.-23.5.2021
Päivien teemana on: Kuuntelen. Ymmärrän. Kunnioitan. Liitto ja Oulun Valkonauha ry esittelevät toimintaansa Kirkkotorilla Oulun kaupunginteatterilla. Kirkkopalveluille esitetään yhteistyöpyyntö saada järjestää osana Kirkkopäivien
ohjelmaa Valkonauhan työpaja tai seminaari ajankohtaisesta teemasta kuten Mitä tarkoittaa ”uusi normaali” pandemian jälkeinen aika erityisesti Oulun seudulla ja pohjoisessa Suomessa? Ohjelmakokonaisuuteen kuuluvat YK:n
kestävän kehityksen tavoitteet ja esille nostetaan luonnon
hyvinvointia vahvistava merkitys. Teemaa konkretisoidaan
videolla, joka kuvaa Koitelin koskea eri vuodenaikoina.
Määrällinen tavoite: Tavataan pidemmän keskustelun
muodossa 500 Kirkkopäiväkävijää.
Laadullinen tavoite: Valkonauhan edustama arjen kristillisyys vahvistuu.
Muu indikaattori: Paikallistoiminta saa uusia jäseniä ja
Oulun Valkonauhan työn tunnettavuus lisääntyy.
Päihdepäivät Helsingissä 19.-20.5.2021 ja valtakunnalliset kampanjat
Päihdepäivien teemana on Päihteet, mieli ja nuorten hyvinvointi. Ohjelmasisällöt siirtyivät koronapandemian vuoksi
toukokuusta 2020 vuodella. Osallistutaan päiville omalla
esittelypisteellä Kulttuuritalolla ja ollaan mukana ohjelmasisällöissä, mikäli se on järjestäjien puolesta mahdollista.
Naisjärjestöjen Keskusliiton (NJKL) 110-vuotisjuhlavuoteen osallistuminen
Juhlavuoden teema on Naisjärjestöjen Suomi – Paras kaikille! Suomen Valkonauhaliitto liittyi NJKL:n jäseneksi
vuonna 1919.
Tavoite: Osallistutaan yhdessä muiden naisjärjestöjen
kanssa juhlavuoden toiminnan toteuttamiseen. Juhlavuoden pääjuhla järjestetään toukokuussa Helsingissä. Olemme mukana muistuttamassa, mikä on naisjärjestöjen merkitys ja miksi myös Suomen Valkonauhaliittoa tarvitaan
yhä. Pureudumme ajankohtaisiin tyttöjä ja naisia koskeviin
ongelmiin, ja tuomme samalla esille sen, miten paljon naisjärjestöt tekevät kaikille paremman yhteiskunnan hyväksi.
Osallistutaan valtakunnallisiin yhteiskampanjoihin kuten
Anna lapselle raitis joulu, Selvin päin kesään ja EPT-Viikko (Ehkäisevän päihdetyön viikko) sekä Tipaton tammikuu. Huolehditaan kampanjamateriaalien seurakuntajakelusta.
Määrällinen tavoite: Tavataan pidemmän keskustelun
muodossa 250 osallistujaa.
Laadullinen tavoite: Valkonauhan pitkään jatkunut työ
saa huomiota.
Muu indikaattori: Saadaan mukaan uusia Valkonauhan edustajia liiton esittelypisteelle.
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Valkonauhan Kansainvälinen rukouspäivä 26.9.2021
Evankelis-luterilaisiin seurakuntiin lähetetään rukouspäiväinfo, johon sisältyy pyhäpäivän teemaan liittyvä infokirje. Paikallisyhdistykset osallistuvat jumalanpalveluksiin
messukumppanina mielenkiintonsa ja voimavarojensa
mukaan.
Tehdään suunnitelmallista tiedotusta pitkin vuotta siten,
että esillä on AURORA-hanke ja yhteiskunnassa esiintyvät,
päättäjien huomiota vaativat kansalaisten hyvinvointia
vaarantavat tekijät.
Vaikutetaan lausunnonantajana valkonauhatyön asiantuntemukseen liittyvissä lakihankkeissa.
Pidetään yllä rakentavia ja avoimia suhteita muihin järjestöihin, rahoittajiin ja jäseniin.
Otetaan käyttöön liiton uusi viestintäsuunnitelma. Nostetaan yhteiskunnalliseen keskusteluun työssä havaittu
”äänetön hätä” ja vaikutusmahdollisuuksien vajeesta kärsivät kansalaiset.

■ JULKAISUTOIMINTA
(Kp 2510)

Valkonauha-lehden 112. ilmestymisvuonna jatketaan laadukkaan lehden julkaisemista.
Määrällinen tavoite: Valkonauha-lehti ilmestyy neljänä
numerona.
Laadullinen tavoite: Kirjoittajat ovat eri alojen asiantuntijoita. Lehden sisältö on monipuolinen ja laajasti ehkäisevän päihdetyön teemoja sekä muita yhteiskunnallisia asioita käsittelevä. Lehdessä on myös Valkonauhan kristillistä
arvopohjaa tukevaa sisältöä.
Muu indikaattori: Valkonauha-lehti koetaan jäsenistön,
työn tukijoiden ja yhteistyötahojen väliseksi sillanrakentajaksi.

■ KURSSI- JA SEMINAARITOIMINTA
(Kp 2100)

Järjestetään yhteistyössä jokaisen paikallisyhdistyksen
kanssa vähintään yksi osanottajille maksuton seminaari/
kurssi. Järjestelyissä tehdään yhteistyötä Agricola-opintokeskuksen kanssa ja teemat valitaan ajankohtaisista aiheista. Kouluttajat ovat ammattihenkilöitä.

Määrällinen tavoite: Järjestetään yhdeksän tilaisuutta eri
yhdistyspaikkakunnilla. Tavoitteena on 250 osallistujaa.
Laadullinen tavoite: Kurssien ja seminaarien sisällöt antavat tietoa ja tarjoavat mahdollisuuden saada vertaistukea
erilaisissa elämänvaikeuksissa. Tilaisuudet liittyvät valkonauhatyön tavoitteisiin kuten päihteettömyys ja ihmisen
kokonaisvaltainen hyvinvointi.
Muu indikaattori: Seminaarien osanottajista liittyy henkilöitä paikallisyhdistyksen jäseneksi.

■ KERHOTOIMINTA
(Kp 2130)

Toiminta on tarkoitettu väestöryhmille, joiden on vaikea
osallistua toimintaan kotinsa ulkopuolella kuten kehitysvammaiset, palvelukodeissa asuvat muistisairaat, hoitokodeissa asuvat päihde- ja mielenterveyskuntoutujat ja
pitkäaikaisosastojen potilaat. Kerhotoiminnassa käytetään
erityisesti musiikki- ja taideterapeuttisia menetelmiä ja sitä
järjestää mahdollisuuksien mukaan eri puolilla maata.
Määrällinen tavoite: Kuukausittain järjestetään 20 tilaisuutta kestoltaan noin 60 minuuttia, osanottajia 20/tilaisuus.
Laadullinen tavoite: Tarjotaan asiakkaan elämänpiiriä lähellä elämänlaatua parantavaa toimintaa tilanteissa, joissa
toiminnan saavutettavuus on uhattuna.
Muu indikaattori: Vahvistetaan yhteistyöverkostoa ja annetaan kovassa kuormituksessa olevalle hoitohenkilöstölle
mahdollisuus oppia musiikki- ja taideterapeuttisia menetelmiä avuksi työhön.
Erityinen haaste: Koronapandemian jatkuessa työmuodon toteuttaminen etätyöskentelyllä on erittäin vaikeaa.

■ KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
(Kp 2750)

Ylläpidetään Valkonauhan maailmanliiton kongressissa kesällä 2019 luotuja verkostoja.
Määrällinen tavoite: Suomen edustajat vaikuttavat sosiaali- ja lapsityön osastoissa.
Muu indikaattori: Vaikutetaan kansainvälisen valkonauhatyön painotuksiin.

■ KESKUSTOIMISTO
(Kp 2600)

Liitolla on keskustoimisto käytännön asioiden hoitamista varten. Keskustoimistossa työskentelevät kokopäiväiset toimistosihteeri ja pääsihteeri. Pääsihteeri työskentelee
hallituksen alaisuudessa ja toimii henkilöstön esimiehenä.
Arkistonhoidossa käytetään arkistosihteerin lisäapua. Liiton arkisto siirretään Kansallisarkiston kokoelmaan 5 vuoden jaksolta, jolloin liiton tiloissa säilytettävän materiaalin
rajavuosi on 2010. Paikallisyhdistysten toiminnan tukena
on osa-aikainen palkkiotoiminen kenttäsihteeri.
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■ OPISKELIJAKOTI

(Kp 7100)

As Oy Aedificiumissa sijaitsee savuton ja päihteetön opiskelijakoti. Kodissa voi asua viisi opiskelijaa samanaikaisesti.
Määrällinen tavoite: Opiskelijakoti on koko vuoden 100%
asuttu.
Laadullinen tavoite: Asukasvalinnoissa painotetaan valkonauhatyön arvoja.
Muu tavoite: Opiskelijakoti vahvistaa liiton sosiaalista vastuuta ja tukee asukkaiden hyvinvointia ja tutkintojen valmistumista. Järjestölähtöisen auttamistyön palvelut ovat
tarjolla myös opiskelijakodin asukkaille.

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Liisankatu 27 A 3
Huoneistossa sijaitsee liiton toimisto ja tiloissa toteutuu
valtaosa Valkonauhan Kotipesän järjestölähtöisistä työmuodoista. Tiloissa pidetään myös hallintokokoukset.
Snellmaninkatu 27 D 18
Huoneistossa toimii opiskelijakoti.
Solnantie 32 B 37
Huoneisto on vuokrattuna yksityisen perheen kodiksi.
SIDOSRYHMÄT
Suomen Valkonauhaliitto on jäsenenä seuraavissa
järjestöissä:

■ TALOUS, VARAINHANKINTA,

Agricola-opintokeskus

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Kirkkopalvelut ry

(Kp 7600, 7800)

Kruununhaan Asukasyhdistys-Föreningen för Invånarna i
Kronohagen ry

TALOUS

Naisjärjestöjen Keskusliitto ry

Toiminnan rahoittamiseksi avustuksia haetaan Sosiaali- ja
terveysalan järjestöjen avustuskeskukselta (STEA) Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungeilta, luterilaisilta seurakunnilta sekä yksityisiltä säätiöiltä. Varainhankinnassa etsitään uusia rahoituslähteitä käyttökatteen parantamiseksi.
Valkonauhatyö tarvitsee lisäpanostuksia rahoittajilta. Vain
siten voimme huolehtia siitä, että toimintaa voidaan kehittää. Ainoastaan korkeammalla avustusasteella voimme
turvata valkonauhatyön laaja-alaisuuden myös tulevaisuudessa.

NordAN, Nordic Alcohol and Drug Policy Network
Päihdepalvelusäätiö
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
UN Women Suomi
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
Valkonauhan maailmanliitto, World´s Woman´s Christian
Temperance Union (WWCTU)

STEA:n Kohdennettu toiminta-avustus (AK 3, Toimintatonnit) siirretään siirtosopimuksilla paikallisyhdistyksille hakemusten perusteella.
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Suomen Valkonauhaliitto – Förbundet Vita Bandet i Finland ry
Liisankatu 27 A 3, 00170 Helsinki, 09-135 1268
www.suomenvalkonauhaliitto.ﬁ

Järjestäytynyttä
äidinrakkautta
vuodesta 1896
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