
Vuosikertomus 2015

Suomen Valkonauhaliitto - 
Förbundet Vita Bandet i Finland ry.

110 vuotta 
keskellä suomalaisten 

todellisuutta



2

Sisällysluettelo

Vuoden teema: 110 vuotta keskellä suomalaisten todellisuutta  ...... 3

Katsaus toimintavuoteen 2015 ................................................... 4

Valkonauhan Kotipesän järjestölähtöisen auttamisen työmuodot ..... 6

Agricola-opintokeskuksen tukema ryhmätoiminta .........................10

Vaikuttamistoiminta ja tiedotus .................................................12

Paikallisyhdistykset toimivat ......................................................14

Kokoukset ja jäsenistö .............................................................18

Tuloslaskelma .........................................................................20

Tase ......................................................................................21

Syyskokouksen yhteydessä järjestettiin työpaja, jossa kokeiltiin uusia työskentelytapoja. 
Kuva: Pirjo Sipilä 



3

Vuoden teema: 
110 vuotta keskellä suomalaisten todellisuutta

Suomen Valkonauhaliitto on vuonna 1891 
perustetun Valkonauhan maailmanliiton 
(WWCTU) jäsen.

Suomen Valkonauhaliittoon kuuluu 
yhdeksän paikallisyhdistystä:

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

Päivikki ja Sakari Sohlbergin kotimuseovierailulle 
18.4.2015 osallistuneita kevätkokouksen osanottajia. 
Kuva: Pirjo Sipilä  

taVoItteenamme oli olla merkittävä valtakun-
nallinen kristillisyhteiskunnallinen naisjärjestö, joka 
vähentää ennaltaehkäisevän ja korjaavan työn avulla 
päihderiippuvuutta, ohjaa ihmisiä yhteiskunnalliseen 
vastuuseen ja vahvistaa yksilön mahdollisuuksia elää 
psyykkisesti, fyysisesti ja hengellisesti tervettä elämää. 
Liitto ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja vahvistaa yhteis-
kunnallista tasa-arvoa. 

VaLKonauHaLIIKe on kansainvälinen toimien 
kaikissa maaosissa. Liikkeen juuret ulottuvat talvella 
1873–1874 Amerikassa syntyneeseen Naisten ristiret-
keen, joka kohdistui alkoholin kontrolloimatonta myyn-
tiä, naisten ja lasten heikkoa yhteiskunnallista asemaa 
ja yleistä turvattomuutta vastaan.

Suomeen liike rantautui 1896. Tuolloin perustettiin 
paikallisyhdistys Turkuun. Valtakunnallinen liitto perus-
tettiin 1905. 

Vuonna 2015 Suomen Valkonauhaliitto toteutti sään-
töjensä mukaista yleishyödyllistä tehtäväänsä yhdeksän 
paikallisyhdistyksen ja suoraan liittoon kuuluvien henki-
löjäsenten kautta. 

tYÖmme PeRuStuI tiedon, osaamisen ja vertaistuen 
jakamiseen sekä yhdessä tekemiseen. Toimintaympä-
ristössä vähennettiin perheiden ja yksilöiden päihde-
haittoja, elämänhallinnan- ja mielenterveyden ongelmia 
sekä toimittiin apua tarvitsevien ”äänenä” päättäjien 
suuntaan.

VaLKonauHatYÖn PeRuStana on Kultainen 
Sääntö: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, 
tehkää te heille” (Matt. 7:12). 

VaLKonauHan tunnuSmeRKKI on valkoinen nau-
haruusuke, joka kuvaa työn monipuolisuutta: valkoinen 
väri sisältää kaikki spektrin värit.
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Kertomusvuosi oli työntäyteinen. Toimin-
taympäristöä leimasivat monet epävar-
muustekijät, jotka heijastuivat myös Val-
konauhan arkiseen työhön. Ehkäisevän 

päihdetyön tarve on lisääntynyt Suomessa viime 
vuosina. Alkoholin käytöstä johtuvien haittojen 
määrä on ennätystasolla, vaikka kulutus on hieman 
laskenut. Myös tupakoinnin aiheuttamien sairauk-
sien määrä jatkaa kasvuaan ja etenkin nuoret ko-
keilevat ja käyttävät huumeita entistä enemmän. 

Päihdehaittojen ehkäisy ja vähentäminen paitsi 
lisää ihmisten hyvinvointia, se tuo myös kunnille 
säästöjä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mu-
kaan alkoholista, huumeista ja tupakasta aiheutuu 
yhteiskunnalle vuosittain ainakin noin 1,6 miljardin 
euron välittömät kustannukset. Suurimman osan 
kustannuksista maksavat kunnat.

Kuluneena vuonna keskeisiä toimintaympäristön 
lainsäädännöllisiä prosesseja olivat alkoholilain 
kokonaisuudistus, alkoholin mainontarajoituksiin 
liittyvä lakivalmistelu sekä nuorisolain uudistus. 
Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen pettymykseksi 
eduskuntavaalien jälkeen työnsä aloittanut halli-
tus keskeytti alkoholilain kokonaisuudistuksen. Työ 
kuitenkin jatkui syksyllä perhe- ja peruspalvelumi-
nisteri Juha Rehulan johdolla. Nykyinen alkoholi-
lainsäädäntö koostuu vuoden 1994 alkoholilaista ja 
sen nojalla annetuista 15 asetuksesta. Sääntely on 
nyt luotavassa uudessa laissa tarkoitus viedä ase-
tuksista alkoholilakiin. 

Alkoholilain mainontarajoitukset astuivat voimaan 
vuoden 2015 alusta, vaikkakaan ei aivan siinä muo-
dossa kuin järjestökenttä toivoi. Raittiustyölain ko-
konaisuudistus kuitenkin eteni ja laki ehkäisevästä 
päihdetyöstä hyväksyttiin keväällä 2015 ja astui 
voimaan 1.12. Näin noin 30 vuotta vanha raittius-
työlaki korvattiin uudella ehkäisevän päihdetyön 
järjestämistä koskevalla lailla. Lain tarkoituksena 
on ehkäistä ja vähentää alkoholista, huumeista, 
tupakasta ja rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja. 

Kunta vastaa jatkossakin omalla alueellaan ehkäi-
sevän päihdetyön organisoinnista. Kunnan tehtä-
vänä on huolehtia päihdehaittojen vähentämisestä 
laaja-alaisesti sekä omilla toimillaan että yhteis-
työssä esimerkiksi poliisin, alkoholi- ja tupakkalain 
valvontaviranomaisten ja elinkeinoelämän kanssa.
Uuden lain tavoitteena on lisätä terveyden ja hyvin-
voinnin tasa-arvoa alueellisesti ja paikallisesti. Sa-
malla pyritään lisäämään ihmisten mahdollisuuksia 
vaikuttaa omaan elinympäristöönsä ja omiin elä-
mäntapoihinsa. 

Uudistuksen myötä huomiota kiinnitetään myös 
muille kuin päihteiden käyttäjille aiheutuviin hait-
toihin. Kunnat saavat jatkossa ohjausta ja tukea 
laaja-alaisen ehkäisevän päihdetyön järjestämi-
seen aluehallintovirastoilta sekä valtakunnallisesti 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Päihdehait-
toja ehkäistään yhteistyössä päihdetyötä tekevien 
järjestöjen kanssa. 

Nuorisolakia esitettiin uudistettavaksi siten, että 
ehdotettu laki korvaisi nykyisen nuorisolain vuodel-
ta 2006. Uuden nuorisolain tavoitteina olisi edistää 
nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia 
sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, 
tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisölli-
syyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen op-
pimista samoin kuin nuorten harrastamista ja toi-
mintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten 
yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja oikeuksien toteu-
tumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinolo-
ja. Tavoitteiden lähtökohtina olisivat yhteisvastuu, 
monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elä-
mäntavat, ympäristön ja elämän kunnioittaminen 
sekä monialainen yhteistyö. Laki ehdotetaan tule-
vaksi voimaan 1. päivänä elokuuta 2016.

Lainsäädännön muutokset heijastuivat myös Suo-
men Valkonauhaliiton avustuksia koskeviin proses-
seihin. Erityisesti se ilmeni Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön avustuksen tasossa. Prosessit olivat osa 
valtakunnallista, kaikkia avustettavia järjestöjä 
koskevaa ja edelleen jatkuvaa muutosta. 

Paikallisyhdistykset toimivat monin työmuodoin, 
mutta kipuilu uusien aktiivijäsenten hankinnassa 
jatkui. Vuoden aikana ilmeni kuitenkin uusia ava-
uksia erityisesti Kuopion Valkonauhassa ja Turun 
Valkonauhassa, joissa löydettiin uusia vastuun-
kantajia ja jäsenmäärät lähes tuplaantuivat. Se-
minaaritoimintaa oli kaikilla yhdistyspaikkakunnilla 
ja osassa yhdistyksiä jaksettiin järjestää useitakin 
osanottajille ilmaisia valkonauhatyön teemoihin 
liittyviä seminaareja. Paikallisyhdistysten toimin-
nasta on tiivistelmät Paikallisyhdistykset toimivat 
-otsikon alla.

Liitto osallistui toiminnan esittelyllä Kouvolan kirk-
kopäiville ja Valtakunnallisille päihde- ja mielenter-
veyspäiville Helsingissä sekä Anna lapselle raitis 
joulu- ja Ehkäisevän Päihdetyön Viikon kampan-
joihin lähettämällä materiaalit evankelisluterilaisiin 
seurakuntiin. 

KatSauS toImIntaVuoteen 2015
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Vas. kuva: Anne 
Paulo-Tuovinen Kuo-
pion Valkonauhasta ja 
Liisa Ahonen Mikkelin 
Valkonauhasta. Oik.
kuva: Pirkko Larkela 
ja Marja Kariluoto 
Turun Valkonauhasta. 
Kuvat: Pirjo Sipilä

Järjestölähtöinen auttamistyö jatkui perhetyön, 
yksilökeskusteluiden ja ryhmien muodossa. Per-
hetyössä asiakkaana oli 464 perhettä ja perhe-
tapaamisia toteutui 1479. Asiakkaille voitiin tarjota 
keskimäärin 10 käyntikertaa. Suomen Valkonau-
haliitolla oli virallinen asema toimia Avioliittolain 
§ 23:n mukaisena virallisena sovittelijana. Perhei-
den avuntarpeet liittyivät erilaisiin ongelmiin ku-
ten päihderiippuvuudet, väkivalta, erouhka ja on-
gelmat lasten kanssa. Asiakkaiden ikäjakauma ja 
alueellinen edustavuus oli laaja. Perheiden tukitoi-
mintaa järjestettiin myös Mikkelissä Meijän perhe 
-hankkeessa. 

Yksilökäynneillä oli 637 asiakasta (525 naista, 
112 miestä) ja asiakkaalle maksuttomia yksilökes-
kusteluja toteutui 1161. Yleisimmät ajoille hakeu-
tumisen syyt olivat perusperheen päihdeongelmat, 
oma päihteiden liika käyttö, masennus ja yksinäi-
syys sekä erilaiset ahdistuneisuushäiriöt. Asiakkaille 
voitiin tarjota keskimäärin 10 maksutonta käyntiä.

Vertaistukiryhmissä oli 631 osallistujaa (613 
naista, 18 miestä) ja ryhmäkäyntejä toteutui 1884. 
Ryhmiä järjestettiin erilaisin teemoin. Ryhmätoi-
mintaan saatiin taloudellista tukea Agricola-opinto-
keskukselta, Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä 
Helsingin kaupungilta. 

Liiton toinen helsinkiläinen paikallisyhdistys, Suur-
Helsingin Valkonauha ry, ylläpiti Liisankotia Länsi-
Pakilassa, jossa oli 10 asumispaikkaa. Koti muutti 
kesäkuussa uusiin tiloihin Katajanokalle, jossa on 
19 paikkaa, joista käytössä oli 14. Asukkaat tuli-
vat Helsingin kaupungin sosiaaliviraston asumisen 
tuen kautta. Helsingin kaupungin käyttämiä hoito-
vuorokausia kertomusvuonna oli 4376. 

Kevätkokous järjestettiin 18.4. Helsingissä ja syys-
kokous 18.10. Lohjalla, joka oli jälleen kaksipäiväi-
nen ensimmäisen päivän sisältäen työpajatyösken-
telyä. 

Suomen Valkonauhaliiton 110-vuotisessa toimin-
nassa on ollut jatkuva haaste säilyttää Valkonauhan 
työnäky elävänä ja tämän hetken tarpeisiin päivi-
tettynä. Olemme jälleen taloudellisen laman, yh-
teiskunnallisten säästötoimien ja ehkä henkisenkin 
laman sekä näistä kaikista nousevien haasteiden 
edessä. Olemme pyrkineet toimimaan järkevästi 
ja ennakoiden. Se ei kuitenkaan sulje pois valko-
nauhatyön ytimeen liittyvää uskoa ja luottamusta. 
Niiden varassa jaksoimme vuoden 2015 ja niiden 
varaan rakentuu myös tulevaisuutemme. 

Järjestölähtöisen 
auttamistyön palkkio-
toimisia työntekijöitä 
vas. Hanna Räisänen, 
Misan Zilliacus, Kristii-
na Peltonen, Silja Mäki, 
Marja-Liisa Holopainen, 
Tomi Pruuki ja Anne 
Hynninen työnteki-
jäpäivässä luentoon 
syventyneinä.
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Yksilökäynneillä oli 637 asiakasta (525 naista, 112 
miestä) ja asiakkaalle maksuttomia yksilökeskusteluja 
toteutui 1161. Yleisimmät yksilöajoille hakeutumisen 
syyt olivat lapsuusperheen päihdeongelmat ja niistä 
johtuvat vaikeudet omassa aikuiselämässä, oma päih-
teidenkäyttö, masennus ja yksinäisyys sekä erilaiset ah-
distuneisuushäiriöt. Asiakkaille voitiin tarjota enintään 
10 maksutonta käyntiä. 

Yksilökäynneistä pääosa järjestettiin liiton tiloissa Lii-
sankadulla, mutta sen lisäksi asiakastyötä tehtiin muun 
muassa Suur-Helsingin Valkonauhalta ja Helsingin Rait-
tiusseuralta vuokratuissa tiloissa. 

Palkkiotoimiset työntekijät. Katso LIITE 1

Asiakkaat antoivat kirjallista palautetta toiminnasta 
(Asiakkailta on kysytty lupa julkaisemiseen)

”Oli huojentavaa puhua ääneen vaikeista asioista ja 
saada asioita eteenpäin. Olin jumissa asioiden kanssa.”

”Kiitos, että tällainen mahdollisuus on olemassa tilan-
teessa, jossa olin yksinäinen ja ilman ihmissuhteita.”

”Kiitos, että sain käydä ilta-aikana, Se mahdollisti 
osallistumiseni.”

”Hienoa, että käynnit olivat maksuttomia, sillä olen 
erittäin vähävarainen.” 

Vertaistukiryhmissä oli 631 osallistujaa (613 naista, 
18 miestä) ja ryhmäkäyntejä toteutui 1884. Ryhmiä jär-
jestettiin erilaisin teemoin ja niistä perittiin keskimäärin 
40 € osallistumismaksu/10 kertaa kokoontuva ryhmä.
Maksusta sai perustelluilla syillä vapautuksen. 

Pääosa ryhmistä oli liiton tiloissa Liisankadulla, mutta li-
säksi ryhmätoimintaa oli Helsingin Valkonauhan tiloissa. 
Palkkiotoimiset ryhmänohjaajat. Katso LIITE1 

Esittelyt ryhmien sisällöistä ovat kohdassa Agricola-opin-
tokeskuksen tukema ryhmä- ja seminaaritoiminta. 

Asiakkaat antoivat kirjallista palautetta toiminnasta 
(Asiakkailta on kysytty lupa julkaisemiseen)

”Suurkiitos, opin tuntemaan itseäni 10 viikon aikana 
enemmän kuin tähän asti yhteensä. Se puhkaisi kuplan, 
jossa elin.”

”Keskustelujen vuoksi toimintakykyni parani ja aloin 
selvitä arkisista asioista paremmin.”

”Herään aamulla ilman ahdistusta ja voin luottaa alka-
vaan päivään ja siihen että elämä kantaa.”

”Ymmärsin, että pitkään suunnittelemani alkoholin 
käytön lopettaminen oli ajankohtaista.”

”Kannattaa osallistua, oppii kuuntelemaan ja arvosta-
maan sekä ymmärtämään erilaisia ihmisiä.”

”Ryhmässä tapahtuu itsetutkistelua huomaamatta, pis-
tää työstämään asioita.”

”Tunsin tulleeni kuulluksi, minua arvostettiin ja ym-
märrettiin.”

”Sain ryhmästä työkaluja siihen, miten tulevia vaikeita 
jaksoja voisi ennaltaehkäistä tai ainakin toimia niiden 
aikana paremmin itseäni säästäen.” 

Perhetyössä asiakkaana oli 464 perhettä ja per-
hetapaamisia toteutui 1479. Asiakkaille voitiin tarjota 
keskimäärin 10 käyntikertaa. Perhetyön asiakasmaksu 
oli 20 €/kerta, mutta maksusta sai perustelluilla syillä 
vapautuksen. 

Perheet ohjautuivat asiakkaiksi omaehtoisesti, muiden 
auttamispaikkojen ohjaamina tai lähipiirin suosittelema-
na. Suomen Valkonauhaliitolla oli virallinen asema toimia 
Avioliittolain § 23:n mukaisena virallisena sovittelijana. 

Palkkiotoimiset perhetyöntekijät. Katso LIITE 2

Yhteistyötä tehtiin muiden auttamispaikkojen kanssa 
kuten kaupungin perhekeskus, seurakuntien perheasi-
ainneuvottelukeskukset ja Mielenterveysseura sekä A-
klinikka. Perheiden avuntarpeet liittyivät erilaisiin on-
gelmiin kuten päihderiippuvuudet, väkivalta, erouhka, 
ongelmat lasten kanssa sekä uusperheen problematiik-
ka. Asiakkaiden ikäjakauma ja alueellinen edustavuus oli 
laaja. 

Asiakkaat antoivat kirjallista palautetta toiminnasta (Asi-
akkailta on kysytty lupa julkaisemiseen)

”Olen kiitollinen, että kaltaisenne mahdollisuus on 
olemassa ja sain käyttää sitä”.

”Paljon kiitoksia kun autoitte meitä selviytymään”.

 ”Kiitollisena avustanne elämäni pahimmassa tilan-
teessa. Kiitos, että saimme nopeasti apua kriittisellä 
hetkellä”. 

”Eroryhmän avulla pystyin käsittelemään vaikean 
erotilanteen tehokkaammin kuin yksin olisin pystynyt. 
Sain paljon apua muiden kokemuksista”. 

onGeLmIa VoIdaan eHKÄIStÄ Ja HoItaa

Valkonauhan Kotipesän järjestölähtöisen  
auttamisen työmuodot
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työntekijäpäivä järjestettiin 21.11. ja sen teemana 
oli Vakavan traumatisoitumisen hoito. Kouluttajana oli 
Peter Wallin Traumaterapiakeskuksesta. Päivän aikana 
myös ulkoiltiin.

”meIJÄn PeRHe”-hankkeen virkistyspäivä 

Virkistyspäivän järjestämisessä olivat mukana mikkelin 
kaupungin perhetyö, mikkelin tuomiokirkkoseura-
kunta ja Suomen Valkonauhaliitto. Päiviin osallistui 
seitsemän perhettä, joista kahden vanhemman perheitä 
neljä ja yksinhuoltajaperheitä kolme. Kohderyhmänä oli-
vat Mikkelin seudun nuoret perheet, joissa vanhemmat 
olivat alle 30-vuotiaita. 

Hankkeen toimintaa olivat perheleiri tammikuussa sekä 
kaksi virkistyspäivää, joista ensimmäinen oli jatkotyös-
kentelyä aikaisemmin olleille perheleireille. Suomen Val-
konauhaliitto oli mukana 14.3. ja 12.9. tapahtumissa. 

Vanhempien oman ohjelman muodosti Valkonauhaliiton 
osuus, jonka toteuttajina olivat vauvaperheohjaaja Su-
sanna Sillanpää ja perheneuvoja eija Himanen. 
Vanhemmat (kahdeksan henkilöä) työskentelivät pien-
ryhmissä ja pohdinnan kohteena olivat lasten kanssa 
syntyvät haasteelliset tilanteet ja keinot, joilla vanhem-
mat pyrkivät niistä selviytymään. 

Tilanteita tarkasteltiin lapsen neurologisen kehityksen 
näkökulmasta todeten lapsen ohjautuvan mielihyväperi-
aatteella ja tarvitsevan aikuisen kykyä ajatella, asettaa 
rajoja ja auttaa lasta oppimaan tunteiden nimeämistä ja 
käsittelyä. 

Kerhotoiminta

Kerhotoiminnassa järjestimme kuukausittain hoidollisia 
musiikkikerhoja vanhusten palvelutaloissa, vammaisten 
asumisyksiköissä, mielenterveyskuntoutujien päiväkes-
kuksissa sekä lasten päiväkerhoissa Helsingin, Espoon, 
Nurmijärven ja Vantaan alueella. 

Kerhotoiminnasta huolehtivat käsityönopettaja anja 
Huhtasaari (Ronald McDonald Lasten Talon askartelu-
kerho) ja MuM ja musiikkiterapeutti taru Koivisto. 

Kerhotoimintaan saatiin avustusta muun muassa Päivik-
ki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä ja OLVI-säätiöltä.

Kerhotoiminta kehitysvammaisten parissa

Vammaisyhteisöissä toiminnan tavoitteena on nuorten 
osallisuuden lisääminen, psyykkisten ja fyysisten voima-
varojen vahvistaminen. Kehitysvammaiset nuoret ovat 
alttiina päihdekokeiluille erityisesti siirtyessään itsenäi-
seen palveluasumiseen. 

Valkonauhan toiminta kehitysvammaisten asumisyksi-
köissä aloitettiin vanhempien otettua yhteyttä ja ilmais-
tua huoltaan nuortensa hyvinvoinnista. 

Espoolaisessa asumispalveluyksikössä järjestettiin mu-
siikkiryhmä eri tavoin vaikeasti vammautuneille 60-80 
vuotiaille vanhuksille. Ryhmään osallistui 10 vanhusta, 
joista osa oli kärsinyt kehitysvammastaan johtuvista 
käytöshäiriöistä. 

Ryhmässä käytettiin musiikkiterapian menetelmiä laaja-
alaisesti, esimerkiksi kuvionuotteja, vuorovaikutuksel-
lista soittoa ja laulua, keskustelua ja musiikkiliikuntaa. 
Kommunikoinnin tukena käytettiin myös kuvia. Käynti-
kertoja oli 54.

Toimintaa nuoremmille järjestettiin kolmessa espoo-
laisessa nuorten kehitysvammaisten asumisyksikössä 
(Hansakallion Maston ryhmäkoti, Peuramäki ja Lakisto). 
Ryhmiin osallistui 26 nuoruusikäistä kehitysvammaista 
ja kuusi henkilökohtaista avustajaa. Käyntikertoja oli 
303, kestoltaan 1,5 tuntia. 

Lisäksi järjestimme kaksi musiikki- ja taideleiriä, toisen 
11.–14.6. Peuramäessä ja toisen 1.–3.7. Hansakalliossa. 
Leirien ohjelmaan sisältyi kierrätysmateriaaleista teh-
tävien soittimien valmistaminen. Ohjaajina olivat MuM 
Taru Koivisto ja taideterapeutti Iina Hunter. Leireille 
osallistui 20 kehitysvammaista nuorta, joista puolella oli 
mukana henkilökohtainen avustaja. 

Laulukontti-tilaisuuksissa koottiin eri puolilla Espoota 
ja Vantaata yhteiseen tilaisuuteen alueen vanhuksia ja 
päiväkoti-ikäisiä lapsia. Tilaisuuksissa oli 467 osallistu-
jaa.



8

muita kerhotoiminnan tunnuslukuja

• Ronald McDonald Lasten Talon muskareihin osallistui 
43 lasta ja 13 aikuista sekä askareihin 15 lasta
• Nurmijärven erityistä tukea tarvitsevien lasten ryh-
mässä oli 28 käyntikertaa
• Vanhainkodeissa- ja palvelutaloissa kerhoihin osallis-
tui 1289 osallistujaa
• Monikulttuuristen lasten ryhmään osallistui 8 lasta ja 
käyntikertoja oli 56

Seminaarit 

Seuraavat viiden oppitunnin kestoiset ”Hetken merkitys 
kiireen maailmassa”-seminaarit järjestettiin yhteistyös-
sä Agricola-opintokeskuksen kanssa, alustajana oli Ilmo 
Häkkinen:

OULUN Valkonauhassa 14.3. (osanottajia 34)
HÄMEENLINNAN Valkonauhassa 11.4. (osanottajia 19)

Lisäksi järjestettin seuraavat seminaarit Agricola-opin-
tokeskuksen tuntikiintiön ulkopuolella:

HELSINGIN Valkonauhassa 19.9. (osanottajia 13)
KUOPION Valkonauhassa 26.9. (osanottajia 13)
yhteistyössä Alavan seurakunnan kanssa 
TAMPEREEN Valkonauhassa 3.10. (osanottajia 12)
MIKKELIN Valkonauhassa 10.10.(osanottajia 14)
LAPPEENRANNAN Valkonauhassa 7.11. (osanottajia 16)
TURUN Valkonauhassa 14.11. (osanottajia 15)
yhteistyössä Turun Martin seurakunnan kanssa 

”Mihin siideri vie suomalaisen naisen?”-ammattilaissemi-
naari? KUOPION Valkonauhassa 18.3. 
Kouluttajina olivat maria Pesonen/Hoitokoti Tuhki-
mo, Hannele nykänen 
ja anne Paulo-tuovinen 
(osanottajia 23)

Paikallisyhdistysten ja liiton 
yhteistyössä järjestämiin 
osanottajille ilmaisiin se-
minaareihin osallistui 136 
henkilöä. Kuopion ammat-
tilaisseminaari oli maksulli-
nen.

Ilmo Häkkinen kävi pitämässä kahdeksalla Valkonauhan paik-
kakunnalla Hetken merkitys kiireen maailmassa -seminaarin. 
Kuva Helsingin tilaisuudesta. Kuva: Pirjo Sipilä

Kehitysvammaisten 
leirillä tehtiin omat 
soittimet kierrätys-

materiaaleista. Kuva: 
Taru Koivisto
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muuta
 

Valkonauhan toimintaa esiteltiin Kallion seurakunnas-
sa 3.2. Mukana olivat pääsihteeri Irja Eskelinen, Taru 
Koivisto, Kari Koistinen ja Veikko Lappalainen. 
Osanottajia oli 100 henkilöä. 

Valkonauhan toimintaa esiteltiin Pitäjänmäen kir-
kossa 8.9. Mukana olivat Taru Koivisto, MuM Hanne 
närhinsalo ja marke Kaskimies Helsingin Valko-
nauhasta. Osanottajia oli 80 henkilöä.

Vas.Musiikkileiri-
läisiä heinäkuussa 
uusine soittimi-
neen. Vas. ohjaaja 
Taru Koivisto.
Kuva: Iina Hunter

Ylh.oik. Kevätkokouk-
seen kokoontunutta 
jäsenistöä Liisankadun 
Kotipesässä 18.4. 

Ylh.vas. Seija Karjalai-
nen Mikkelistä, Eeva 
Riittinen Hirvensalmel-
ta ja Marja Kariluoto 
Turusta. 

Ylh.oik. Satu Kiviharju 
lauloi kevätkokouk-
sessa. 
Kuvat: Pirjo Sipilä
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agricola-opintokeskuksen tukema ryhmätoiminta
Ryhmä- ja seminaaritoimintaan saatiin tuntikohtaista tukea Agricola-opintokeskukselta. Lisäksi toimintaa rahoitet-
tiin muista avustuksista sekä osanottajamaksuilla.

Opintotilaisuudet aiheittain ajalta: 1.1.2015 – 31.12.2015

aihe  lkm miehiä yht naisia yht osallistujia yht tunteja yht

Sosiaaliala 19 4 141 145  375

opetus- ja 
kasvatustyö ja 
psykologia

8 7 83 90 148

Kirjallisuus 2 0 14 14 56

Kuvataide 1 0 7 7 21

Yhteensä 30 11 245 256 600

Opintotilaisuudet maakunnittain ajalta: 1.1.2015 - 31.12.2015
 
maakunta lkm miehiä yht naisia yht osallistujia yht tunteja yht

Kanta-Häme 1 2 16 18 5

Pohjois-Pohjan-
maa

1 3 30 33 5

Pohjois-Savo 1 1 20 21 4

uusimaa 27 5 179 184 586

Yhteensä 30 11 245 256 600

Yhteenveto yhteistyössä Agricola-opintokeskuksen kanssa toteutetusta toiminnasta     
 
nimi aika ohjaaja tuntimäärä

Satujen salaisuudet 14.1.-11.2. Silja Mäki 13

Satujen salaisuudet 18.3.-20.5. Silja Mäki 26

taruterapia 16.9.-25.11. Silja Mäki 26

Ryhmän tavoitteena oli antaa mahdollisuus ahdistavien tunteiden käsittelyyn ja sitä kautta voimavarojen lisäämi-
seen kirjallisuusterapian keinoin.

Kuvataideryhmä 21.1.-11.3. Riitta Lindy 21

Kuvataideryhmä 16.9.-18.11. Riitta Lindy 21

Kuvataideryhmä-ilta 21.1.-11.3. Hanna Räisänen 21

Kuvataideryhmä-ilta 9.9.-4.11. Hanna Räisänen 21

Kuvataidelauantait 5.-28.2. Riitta Lindy 26

Kuvataidelauantait 19.9.-17.10. Riitta Lindy 26

Kuvataidelauantait 7.11.-12.12. Riitta Lindy 26

Ryhmissä käsiteltiin hahmotaideterapeuttisin ja taideterapeuttisin menetelmin riippuvuuksia, masennusta, uupu-
mista sekä vaikeita elämänkokemuksia sekä etsittiin uusia keinoja resilienssin lisäämiseksi (resilienssi merkitsee 
iskusta kärsineen ja siitä yli päässeen lannistumattomuutta)

Voimaantumisryhmä nai-
sille

29.1.-16.4. Pirkko-Liisa Haikonen 20

Voimaantumisryhmä nai-
sille

17.9-26.11. Pirkko-Liisa Haikonen 20

Ryhmä oli tarkoitettu kaikenikäisille haastavien elämäntilanteiden ja -kokemusten uuvuttamille naisille, jotka 
tahtoivat tehdä yhdessä kappaleen matkaa elämässä selviytymisestä kohti omaa, aitoa itseä. Keinoina käytettiin 
omaa naiseksi kasvamisen tarinaa, erilaisten roolien ja niissä elämisen tutkimista, sukupuuta, voimaannuttavaa 
valokuvaa, rentoutumisharjoituksia ja omien tulevaisuuden portaiden rakentamista.
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elämänkaari ehyeksi kuvi-
en kautta

5.-25.4. Pirjo Sipilä 42

   
Ryhmän tavoitteena oli auttaa vaikeuksissa olevia oman idetiteettinsä etsinnässä ja vahvistamisessa eheyttävän 
valokuvan menetelmin. 

Päihdeongelmaisten lä-
heisten tukiryhmä

2.2.-11.5. Misan Zilliacus 20

Päihdeongelmaisten lä-
heisten tukiryhmä

14.9.-30.11. Misan Zilliacus 20

Ryhmä oli tarkoitettu kaikille, jonka perheessä/lähipiirissä on päihdeongelmainen läheinen.

depressiokoulu 3.2.-14.4. Sirpa Knuutila 20

depressiokoulu 15.9.-24.11. Sirpa Knuutila 20

Ryhmässä käytettiin materiaalina Depressiokoulu-työkirjaa, jonka avulla tutkittiin ajatusten, mielialan ja toiminnan 
vaikutusta toisiinsa. Ryhmässä keskusteltiin, tehtiin kotitehtäviä ja saatiin vertaistukea toisilta ryhmäläisiltä.

tämä päivä raittiina nais-
ten ryhmä

4.2.-29.4. Misan Zilliacus 20

tämä päivä raittiina nais-
ten ryhmä

25.9.-4.12. Misan Zilliacus 20

eroryhmä avo/avioeron 
kokeneille tai sitä harkit-
seville

6.2.-10.4. Marja-Liisa Holopainen 16

eroryhmä avo/avioeron 
kokeneille tai sitä harkit-
seville

25.9.-13.11. Marja-Liisa Holopainen 16

työelämän ryhmä 14.3.-11.4. Mervi Rouvinen 16

työelämän ryhmä 9.5.-30.5. Mervi Rouvinen 16

työelämän ryhmä 19.9.-7.11. Mervi Rouvinen 32
   
Ryhmä oli henkilöille, jotka kokivat työelämän haastavana ja miettivät jaksamista ja mahdollista muutosta suh-
teessa nykyiseen tilanteeseensa. Ryhmä oli sekä työelämässä oleville että kyseisenä hetkenä työttömyyden tai 
muun syyn vuoksi sen ulkopuolelle jääneille. Tavoitteena oli auttaa käytännön tasolla työhön liittyvissä pulmissa.

elämänkertakirjoittajien 
ryhmä

14.4.-26.5. Saara Vaherjoki-Honkala 28

elämänkertakirjoittajien 
ryhmä

8.9.-1.12. Saara Vaherjoki-Honkala 28

 
Ryhmässä edettiin elämänkaari-mallin mukaan isovanhempien ja vanhempien tarinoiden kautta oman elämänkaa-
ren tarinaan ja sen ymmärtämiseen.

Kuuluuko viesti, tuletko 
ymmärretyksi?

15.4.-13.5. Taru Koivisto 13

   
Ryhmä oli tarkoitettu kaikille, jotka kokevat jäävänsä yksinäiseksi sen vuoksi, että vuorovaikutuksen aloittaminen 
ja säilyttäminen toisten ihmisten kanssa on syystä tai toisesta vaikeaa. Menetelmänä käytettiin musiikkiterapiaa.

tässä ja nyt -ryhmä 9.11.-4.12. Riitta Lindy 7
    
Ryhmä oli tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea jaksaakseen senhetkisissä vaikeissa tilanteissa. 

Piirros: Iina 
Hämäläinen
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Vaikuttamistoiminta  
ja tiedotus

Suomen Valkonauhaliitto toimi Ehkäisevän päihdetyön 
järjestöverkostossa (EPT-verkosto), joka on 40 päih-
dejärjestön yhteenliittymä. Toiminta käynnistyi vuonna 
2012 Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana ja EHYT 
ry:n koordinoimana. Verkosto toimii aktiivisesti kansan-
terveyden ja hyvinvoinnin puolesta päihde- ja pelihaitto-
ja ehkäisten ja vähentäen.

Verkoston jäsenet toimivat asiantuntijoina, jotka välit-
tävät luotettavaa tietoa päätöksentekoprosesseihin ja 
julkiseen keskusteluun. Verkosto yhdistää voimavaroja 
ja osaamista yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Yh-
dessä toimien järjestöjen näkemyksillä on suurempi pai-
noarvo ja vaikuttavuus. Verkostomainen työote tarjoaa 
mahdollisuuden tietojen ja taitojen jakamiseen sekä jär-
jestön oman toiminnan kehittämiseen.

EPT-verkoston näkyviä yhteistoiminnan muotoja ovat 
päihdepoliittinen vaikuttamistyö (lausunnot, kannanotot, 
asiantuntijatyö, viestintätoimet), kampanjatyö (Tipaton 
tammikuu ja Ehkäisevän päihdetyön viikko) sekä kou-
lutuksien tuottaminen päihdealan toimijoille (Päihdepäi-
vät). 

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä astui voi-
maan 1.12.2015. Lain toimeenpanoa tuetaan Ehkäisevän 
päihdetyön toimintaohjelmalla, jossa annetaan vinkkejä 
siihen mihin työtä kannattaa suunnata. EPT-laki antaa ne 
rakenteet ja perusperiaatteet, joissa ehkäisevää päihde-
työtä tulisi käytännössä toteuttaa. Tavoitteena on edis-
tää terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa varmistamal-
la ehkäisevän työn toimintaedellytykset koko maassa. 
Vuonna 2015 keskityttiin myös Alkoholilain kokonaisuu-
distuksen suuntaviivoihin yhdessä muiden EPT-verkos-
ton järjestöjen kanssa. Perhe- ja peruspalveluministeri 
Juha Rehula kutsui verkoston koolle 11.8. Sosiaali- ja 
terveysministeriöön. Työskentely jatkui syksyn kuluessa. 
Alkoholilain kokonaisuudistuksen lainsäädännön on tar-
koitus tulla voimaan 1.1.2017. 

Suomen Valkonauhaliitto oli vuonna 2015 mukana EPT-
verkoston toiminnassa ja osallistui Tipaton tammikuu 
ja Ehkäisevän päihdetyön viikko -kampanjoihin sekä oli 
esittelijänä Valtakunnallisilla Päihdepäivillä 19.–20.5. 
Kulttuuritalolla Helsingissä, jossa liiton esittelyä hoitivat 
marita Saarela, tuulikki Perho ja Irja Eskelinen. 

Syksyn kuluessa valmistuivat perehdytyskansiot tiedo-
tustoimintaa varten. Kansiot suunnitteli anne terva-
hauta ja ne painatettiin Tammerprint Oy:ssä. Lisäksi 
painatettiin kaikille yhdistyksille käyntikortit ja jäsenliit-
tymiskaavakkeita.

Liitto osallistui myös Raittiuden Ystävien koordinoimaan 
Anna lapselle raitis joulu -kampanjaan sekä Selvin päin 
kesään -kampanjaan postittaen kampanjamateriaalin 
evankelisluterilaisiin seurakuntiin. Ruotsinkielisiin seura-
kuntiin lähetetyt tekstit käänsi TM, lääketieteen opiskeli-
ja Henrik Lampikoski.

Valtakunnallisilla Kirkkopäivillä oltiin näyttelynasettajana 
22.-23.5. Kouvolassa. Kirkkopäiville osallistuivat Salme 
elo, Hannele nykänen, Irja Eskelinen sekä Paula Ku-
pias.

Valkonauhan kansainvälisen rukouspäivän puitteissa lä-
hetettiin seurakuntiin ”saarnajuuri” sekä kolehtipyyntö. 
Osa paikallisyhdistyksistä järjesti rukouspäivänä 20.9. 
kirkkokahvit ja työn esittelyä paikallisseurakunnissa. 
Muun muassa Hämeenlinnan Valkonauha, Lappeen-
rannan Valkonauha ja oulun Valkonauha osallistui-
vat paikkakunnillaan sekä messun toimittamiseen että 
kahvitilaisuuden järjestämiseen.

Suomen Valkonauhaliitto oli yhteistyökumppanina Suo-
malaisen Naisliiton naisten Ääni -hankkeessa, jossa 
kerättiin naisten pienoiselämänkertoja tietokantaan. Tie-
tokannassa on tähän mennessä julkaistu kymmenen Val-
konauhan jäsenen biografiat. Tietokantaan voi tutustua 
osoitteessa www.naistenaani.fi. Naisten Ääni -tieto-
kanta on osa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlintaa 
vuonna 2017.

Liiton arkisto on säilytettävänä Kansallisarkistossa. Syk-
syn kuluessa jatkettiin vuonna 1989 tehdyn arkistosopi-
muksen mukaisesti materiaalin siirtoa arkiston kokoel-
miin siten, että viimeinen siirrettävä vuosi tehtävässä 
siirrossa on 2005. 

Valkonauha-lehti

Lehden päätoimittaja oli puheenjohtaja Salme Elo ja 
toimituskuntaan kuuluivat tuulikki Perho, Pia Soi-
dinmäki, marja Kariluoto, tarja Heino ja Satu Ki-
viharju. Toimitussihteerinä oli pääsihteeri Irja Eskelinen 
ja taittotyöstä vastasi Anne Tervahauta/Ateljee Kuvitella. 
Lehti painettiin Tammerprint Oy:ssä, ja ilmestyi neljänä 
numerona. Valkonauha-lehden kirjoittajat edustivat laa-
jasti yhteiskunnan eri alueita. 
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opiskelijakoti
Liitto ylläpiti 1963 perustettua Opiskelijakotia. Taloyh-
tiössä tehtiin kertomusvuonna suuria peruskorjauksia. 
Kodissa asui kerrallaan viisi naisopiskelijaa. Valkonauhan 
opiskelijakoti tarjoaa savuttoman ja päihteettömän ko-
din opintojaan aloitteleville ja tukee uudella paikkakun-
nalla verkostojen luomisessa.
 

Liisankoti
Suur-Helsingin Valkonauha ry:n ylläpitämä Liisankoti 
muutti kesäkuussa ajanmukaisiin tiloihin Katajanokalle. 
KatSo Suur-Helsingin Valkonauhan vuosikerto-
mustiedot.

Kansainvälinen yhteistyö
Liitolla oli kohdesopimus Suomen Lähetysseuran kanssa, 
jonka mukaisesti tuettiin 1 000 eurolla Etiopian Mersan 
alueen naisten toimeentulomahdollisuuksien kehittämis-
tä. Hankkeen tavoitteena on parantaa maaseudun köy-
hien naisten ja lasten sosiaalista ja taloudellista asemaa. 
Tähän pyritään järjestämällä naisille koulutusta sekä 
rohkaisemalla yrittäjyyteen, jotka tukevat heidän toi-
meentulomahdollisuuksiaan. Naisia kurssitetaan karjan-
kasvatuksesta, pienyrittäjyydestä ja heille annetaan ter-
veysvalistusta, jolla pyritään vähentämään ja estämään 
hiv/aids-ongelman leviämistä. Suomen Lähetysseuralle 
lähetettävä tukisumma saatiin kerättyä jäsenten lahjoi-
tuksilla. 

Irja Eskelinen toimi Valkonauhan maailmanliiton, WWCTU:n, 
kristillisen työn osastonjohtajana ja anneli Klemetti julki-
lausumakomitean jäsenenä.

Suomen Valkonauhaliiton omistama viulu
1912 rakennettu Heinrich Heberlein viulu oli viulistiopis-
kelija Inka Heilimon käytössä. 

Lahjoitukset
Kustannus Tammi lahjoitti lastenkirjoja lahjoitettavak-
si Ronald McDonald Lasten Talolle liiton joulujuhlassa 
12.12. Lahjoituksen otti vastaan Talon emäntä Johan-
na Serlachius. Kustannus Tammi lahjoitti myös teokset 
liittohallituksen erovuoroisille jäsenille.

Tuulikki Perho kiitti 
hallitustyöskentelystä 
poisjäävää Marita 
Saarelaa.

Johanna Serlachius otti vastaan kirjalahjoituksen 12.12. 

Vas. Anne Paulo-Tuovinen, Elli Martikainen, Kaarina Piiparinen, 
Ritva Keränen, Arja Laiho ja Tarja Heino 
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Paikallisyhdistykset 
toimivat

Helsingin Valkonauha-
Vita Bandet i Helsingfors ry 

Perustettu 1905
Bulevardi 15 C 32, 00120 Helsinki

www.helsinginvalkonauha.fi

Puheenjohtajana toimi Pirjo Kivelä-Ristevirta, varapu-
heenjohtajana ja rahastonhoitajana marita Saarela ja 
sihteerinä Kukka-maaria Kansikas. Hallitus kokoontui 
viisi (5) kertaa. Yhdistys järjesti 23.5. kevätretken Hvit-
träskin museoon, jonka yhteydessä vietettiin Helsingin 
Valkonauhan 110-vuotisjuhlaa. 

”Hetken merkitys kiireen maailmassa” -seminaari yhteis-
työssä liiton kanssa järjestettiin 19.9. kouluttajana Ilmo 
Häkkinen, osanottajia oli 13. Yhdistys tuki Etiopiassa 
naisten ja lasten aseman parantamiseksi tehtävää työtä 
Suomen Lähetysseuran kautta sekä kustansi tarvikkeita, 
joista valmistettiin käsitöitä hyväntekeväisyyteen muun 
muassa villasukkia yksinäisille vanhuksille. Jäsenkirjeitä 
lähetettiin neljä. 27.10. järjestettiin teematilaisuus ”Hoi-
totahdon tekeminen”, jota ohjasi Sara Bäckman. 

Yhdistys järjesti yhteistyössä Agricola-opintokeskuksen 
kanssa sekä kevät että syyskaudella Elämänkertakirjoit-
tajien ryhmän, jota ohjasi kulttuurihistorioitsija Saara 
Vaherjoki-Honkala. 

Hämeenlinnan Valkonauha ry 
Perustettu 1967 

Kokoukset pidettiin jäsenten kodeissa tai Hämeenlinnan 
keskusseurakuntatalolla. Puheenjohtajana toimi Jaana 
Rusko-Laitinen, varapuheenjohtajana anneli Kiuru, 
sihteerinä anna-mari Laine ja rahastonhoitajana Päivi 
määttänen. Hallitus kokoontui 10 kertaa. 

”Hetken merkitys kiireen maailmassa” -seminaari jär-
jestettiin 11.4. yhteistyössä liiton ja Hämeenlinnan Pe-
lastusarmeijan kanssa. Kouluttajana oli Ilmo Häkkinen 
ja osanottajia oli 19. Yhdistyksen jäsenet osallistuivat 
messun toimittamiseen Vanajan kirkossa Valkonauhan 
kansainvälisenä rukouspäivänä 20.9. sekä esittelivät 
Valkonauhan työtä. Jaana Rusko-Laitinen esitteli valko-
nauhaliikettä ja laati esirukouksen, Riitta Rekola luki 
Raamatun tekstejä ja Satu Kiviharju lauloi. 

Yhdistys kustansi syyskaudella Ritu Ylipahkalan kou-
luvierailut Lyseon ja Kaurialan yläasteille. Tilaisuuksiin 
osallistui 600 oppilasta opettajineen. Ritu kertoi ajan-
kohtaista tietoa päihteiden vaarallisuudesta ja omakoh-
taisia kokemuksia päihderiippuvuudesta toipumisesta ja 
elämän eheytymisestä. 

Jäsenet vierailivat Validia-palvelutalossa neljä kertaa jär-
jestäen asukkaille lauluhetkiä markku Rekolan huilu-
säestyksellä. Osanottajia tilaisuuksissa oli keskimäärin 
20/tilaisuus. Lisäksi vierailtiin mielenterveyskuntoutuji-
en Ilovuoren palvelutalossa adventti- ja joulujuhlan mer-
keissä. 

Jäsenet osallistuivat marraskuussa lähetysmyyjäisiin ar-
papöydällä, jonka laadukkaat voitot kerättiin lahjoituksi-
na. Arpojen myynnistä saatu tuotto lahjoitettiin Pedro 
Reyes-Castron Espanjan avustustyölle. Yhdistys tuki 

myös kummilastaan Sabita endris Seidia Etiopiassa, 
Medialähetys Sanansaattajat Sansan välityksellä Naiset 
toivon lähteellä -työtä Intiassa sekä SLS:n kautta Etio-
piassa naisten aseman parantamiseksi tehtävää työtä. 

Yhdistys lahjoitti Lyseon lukion uskonnon ja psykologian 
opetuksen käyttöön sikiönukkesarjan. Lahjoitusta käyte-
tään vuosittain noin 500 opiskelijan opetuksessa. Nuk-
kesarjan avulla on mahdollisuus havainnollistaa muun 
muassa äidin raskaudenaikaisen päihteidenkäytön vai-
kutuksia sikiöön.

Yhdistys lahjoitti myös Hämeenlinnan vankilalle kitaran. 
Vinkki soittimen tarpeellisuudesta saatiin vankilapastori 
tuomo Kinnuselta. Jäsenet vierailivat Hämeenlinnan 
vankilan suljetulla osastolla kaksi kertaa, joista toinen 
tehtiin yhdessä Tampereen Valkonauhan kanssa. Yhdis-
tys on sopinut vankilapastorin kanssa, että Valkonau-
han vierailut profiloituvat hieman eri tavalla verrattuna 
muihin hengellistä työtä vankilassa tekeviin ryhmiin. Se 
tarkoittaa, että Valkonauha jättää käynneillään vankilalle 
jotain heidän tarvitsemaansa kuten villalankoja käsitöitä 
tekeviä vankeja varten, palapelejä tai joulukortteja. Van-
kilalle annetut tavarat ja tuotteet saatiin lahjoituksina tai 
olivat jäsenten itsensä lahjoittamia. Vankilavierailuilla 
musiikkiohjelmaa esitti Satu Kiviharju. 

Kuopion Valkonauha ry
Perustettu 1906

www.kuopionvalkonauha.fi

Puheenjohtajana toimi 29.1. asti Leena Vaasto ja sen 
jälkeen Hannele nykänen, varapuheenjohtajana 29.1. 
asti anna-Liisa Salke ja sen jälkeen anne Paulo-tuo-
vinen ja sihteerinä 29.1. asti eila Koponen, sen jälkeen 
kevätkauden anneli Sikanen ja sen jälkeen anni Ylö-
nen. Rahastonhoitajana toimi arja Keränen. Hallitus 
kokoontui viisi (5) kertaa. Yhdistys kokoontui Setlementti 
Puijolan tiloissa.

Yhdistys verkostoitui paikallisten seurakuntien sekä 
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa. Uudenlais-
ta yhteistyötä haettiin Kuopion seudun eri organisaati-
oissa päihdetyötä tekevien ammattilaisten sekä Naisten 
Hoitokoti Tuhkimon yrittäjien ja työntekijöiden kanssa. 
Yhdistyksen talouden vakaus perustui säännöllisiin vuok-
ratuloihin. Yhdistys omistaa As Oy Kuopionlahdessa 51 
neliön suuruisen huoneiston, joka on vuokrattuna yksi-
tyishenkilölle. Huoneistossa tehtiin vuoden aikana mitta-
va parveke- ja ikkunaremontti, jonka kustannuksiin oli 

Vs. Kouluttaja Lari Karreinen, Hannele Nykänen ja Anne Paulo-
Tuovinen. Kuva: Pirjo Sipilä
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varauduttu jo aiempina vuosina. Toiminnan rahoittami-
seksi järjestettiin myös yksi sosiaali- ja terveysalan am-
mattilaisille suunnattu maksullinen seminaari. 

Päihdetyön ammattilaisille suunnattu seminaari järjes-
tettiin 18.3. otsikolla ”Mihin siideri vie suomalaisen nai-
sen”. Seminaarissa varapuheenjohtaja Anne Paulo-Tuo-
vinen kertoi, miten hän psykoterapeutin työssään kohtaa 
lapsena alkoholin traumatisoimia aikuisia. 

Hoitokoti Tuhkimon sairaanhoitaja kertoi työstään päih-
deriippuvuuden hoidossa ja Hannele Nykänen puhui 
naisten ja tyttöjen alkoholinkäyttöön liittyvistä erityis-
kysymyksistä. Ammattilaisseminaariin osallistui 23 kuo-
piolaisten päihdeorganisaatioiden ja järjestöjen työn-
tekijää. Huhtikuussa puheenjohtajalla oli puheenvuoro 
Sirkkulanpuisto ry:n Kuopion kirjastossa järjestämässä 
yleisötilaisuudessa ”Mitä meidän tulisi tietää tyttöjen ja 
naisten päihteiden käytöstä”. 

Maksuton seminaari ”Hetken merkitys kiireen maail-
massa” oli 26.9.15 klo 9-13, jossa Ilmo Häkkinen ker-
toi ajankäytön realiteeteista, muutoksista, valinnoista ja 
mahdollisuuksista. Seminaari pidettiin Alavan seurakun-
tasalissa ja siihen osallistui 13 henkilöä. 

Päihdetyön ammattilaisille järjestettiin 20.8. tutustumis-
retki Naisten Hoitokoti Tuhkimoon Tohmajärvelle. Mu-
kana oli 16 naista useasta Kuopion alueella päihdetyötä 
tekevästä organisaatiosta. Edustettuina olivat Päihdepal-
velusäätiön kolme eri työyksikköä, KYSin päihdeosasto, 
Ensikotiyhdistyksen Amalia ja Pihla, Sirkkulanpuisto, 
Päihdepalvelu Hemma, Kuopion Mielenterveystuki sekä 
Alavan seurakunta. Lisäksi matkalla oli mukana Valko-
nauhan jäseniä. Verkottumisen ja toiminnan suunnitte-
lun kannalta matka oli erinomaisen onnistunut. Matkan 
aikana osallistujilta kysyttiin mm. sitä, mitä uutta Valko-
nauha voisi tuoda Kuopion päihdealan palvelutarjontaan. 

Syksyllä käynnistyneen jäsenhankintakampanjan myötä 
järjestettiin 7.11. uusille sekä vanhoille jäsenille koko-
päiväretki Valamon luostariin, jossa oli opastettu kierros 
luostarialueella, ruokailu noutopöydästä ja tutustuminen 
Mestarin jälki -näyttelyyn. Osallistujia oli 16. Syyskaudel-
la aloitettiin yhdistyksen perustamispäivänä 12.2.2016 
järjestettävän Kuopion Valkonauhan 110-vuotisjuhlase-
minaarin valmistelutyöt. 

Pitkään jatkunut Päiväpiirin toiminta oli tauolla, koska 
siihen kaivattiin uusia toimintamuotoja ja toista vetäjää 
Leena Vaaston ohelle. 

Yhdistykselle perustettiin sähköpostiosoite kuopionvalko-
nauha@gmail.com sekä internetsivusto www.kuopionval-
konauha.fi. Nettisivustoa kehitettiin ja päivitettiin vuoden 
aikana niin, että sivustolta löytyi tietoa yhdistyksestä 
sekä tulevista ja menneistä tapahtumista. Sivustolta löy-
tyi myös jäseneksi liittymiskaavake. Hallituksen kesken 
tietoa jaettiin sähköpostilistan välityksellä. Vuoden aika-
na lähetettiin kaksi jäsenkirjettä sähköpostitse ja postitse 
niille jäsenille, joilla ei ole sähköpostia käytössä. 

Yhdistys tilasi lahjana Valkonauha-lehden vuosikerran 
yhdeksän eri auttamispaikan tiloihin: Perheasiain neu-
vottelukeskus, Pyörön lapsiperheyksikkö, Pyörön terve-
ysasema, Kuopion psykiatrinen keskus, Kuopion seudun 
päihdeklinikka, KYS Julkulan sairaalan kriisiosasto, Mal-
japuron palvelukoti, Kallaveden seurakunta ja Kuopion 
työterapinen yhdistys.

Vuoden 2014 lopussa jäseniä oli 28 ja kunniajäseniä 
kaksi: Maire Kiiski ja Marjatta Kinnunen. Keväällä 2015 
aloitettu jäsenhankintakampanja tuotti tulosta. Vuoden 
lopussa jäseniä oli 49. Jäsenmäärä kasvoi siis 21 jäse-
nellä. Samalla jäsenistön keski-ikä laski huomattavasti.

Lappeenrannan Valkonauha ry 
Perustettu 1941 

Puheenjohtajana ja rahastonhoitajana toimi Ritva Kerä-
nen, varapuheenjohtajana Kaarina Piiparinen ja sih-
teerinä elli martikainen. Hallitus kokoontui 11 kertaa. 
Yhdistys kokoontui seurakunnan tiloissa.

Laulutilaisuus toteutettiin yhteistyössä seurakunnan 
kanssa Urheilukatu 7:n Vanhusten palvelutalossa 23.2. 
Oltiin toteuttamassa Vapaaehtoiskeskus Kuutinkulman 
yhteislaulutilaisuutta 26.3. Palveluasunto Selmankodissa 
vierailtiin koko vuoden ajan kuukausittain ja Onnelantien 
palvelutalossa kevätkauden ajan. Selmankodissa järjes-
tettiin taru Koiviston johdolla Laulukontti -konsertti 9.6. 

Selmankodin tilaisuuksissa oli säännöllisesti mukana ul-
kopuolisia esiintyjiä esimerkiksi musiikkiterapeutti tii-
napriitta Savela, tanssiterapeutti Katja Puranen ja 
näyttelijä aino mölsä sekä seurakuntien eläkkeellä ole-
via työntekijöitä. Tilaisuuksissa huomioitiin pienimuotoi-
sesti kotien asukkaiden merkkipäiviä. 

Etelä-Karjalan Sosiaali ja Terveyspiirin (EKSOTE) kanssa 
tehtiin yhteistyötä tilaisuuksista tiedottamisessa ja esit-
teiden jakamisessa. ”Hetken merkitys kiireen maailmas-
sa” -seminaari järjestettiin 7.11. yhteistyössä liiton kans-
sa. Kouluttajana oli Ilmo Häkkinen ja osanottajia oli 16.

Päihdekoti Siltalassa järjestettiin virkistystilaisuus 10.8. 
Mukana oli 12 henkilöä. Raittiuden Ystävien Raittiusyh-
distys Yritys II:n kanssa tehtiin kirkkoretki Lemille. Yh-
distys tilasi Valkonauha-lehden lahjatilauksena seitse-
mään eri kohteeseen. Yhdistyksen jäsenet osallistuivat 
messun toimittamiseen ja kirkkokahvien järjestämiseen 
Valkonauhan kansainvälisenä rukouspäivänä 20.9. sekä 
esittelivät Valkonauhan työtä. 

mikkelin Valkonauha ry 
Perustettu 1907

Kotikulma, Porrassalmenkatu 59, 
50100 Mikkeli 

www.mikkelinvalkonauha.fi

Puheenjohtajana toimi Liisa ahonen, varapuheenjohta-
jana aune Laitinen, sihteerinä Päivi nykänen ja hal-
lituksen ulkopuolisena rahastonhoitajana Leo malinen. 

Vas. Kaarina Piiparinen Lappeenrannasta ja Jaana Rusko-Laiti-
nen Hämeenlinnasta. Kuva: Pirjo Sipilä
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Suur-Helsingin Valkonauha ry 
Perustettu 1928

Fredrikinkatu 58 A 2, 00100 Helsinki

Puheenjohtajana toimi Jorma Soini, varapuheenjohta-
jana Sisko Sivén ja hallituksen ulkopuolisena sihteerinä 
maria nuutinen. 

Yhdistys ylläpiti Huoltokoti Liisankotia Länsi-Pakilas-
sa 2.6. asti ja sen jälkeen Katajanokalla vuokratiloissa 
osoitteessa Luotsikatu 4 E. Kodin johtajana toimi Maria 
Nuutinen, lähihoitajina Pia Heinänen, tuula Ståhlha-
ne, tiina tanninen, Janne Välimäki, emäntänä anne 
Koski ja laitoshuoltajana elsamaria Saastamoinen. 
Lisäksi tarpeen mukaan oli sijaisia. Työnohjaajana toimi 
Seija taivainen. 

Länsi-Pakilassa sijainneessa Liisankodissa oli 10 asu-
mispaikkaa, Katajanokan uusissa tiloissa on 19 paikkaa, 
joista käytössä oli 14. Asukkaat tulivat Helsingin kau-
pungin sosiaaliviraston asumisen tuen kautta. Helsingin 
kaupungin käyttämiä hoitovuorokausia kertomusvuonna 
oli 4376 (3620 vrk vuonna 2014). 

Liisankodin toiminnassa keskitytään erityisesti naisten 
päihdeongelmissa esiintyviin psykologisiin, kulttuurisiin 
ja lähisuhteiden merkitystä korostaviin näkökulmiin. 
Koska suurin osa naisista on ikääntyviä, ikäerityinen 
päihdetyö on naisnäkökulman rinnalla toinen kodin hen-
kilöstön erityisosaamisalue.

Yhteisöllisyys ja kodinomaisuus ovat kuntouttavan toi-
minnan perusta. Asukkaiden toiveiden mukaisesti toi-
mintaa suunnattiin entistä enemmän myös Liisankodin 
ulkopuolelle ryhmissä tai yksittäin naisten kanssa. Ulos-
päin suuntautuva toiminta tuo vaihtelua yhteisön arkeen, 
mielekkyyttä elämään, ehkäisee yksinäistymistä ja lisää 
tunnetta kuulua täysipainoisesti yhteiskuntaan. 

Liisankodin toimintaan saatiin Valkonauhasäätiöltä 3 000 
euron lahjoitus, Suomen Valkonauhaliitto tarjosi asuk-
kaille ryhmätoimintaa, Sininauhaliitto tarjosi Vihreä Ve-
räjä -hankkeen palveluja ja Raha-automaattiyhdistys lii-
ton välityksellä 1 000 euron Toimintatonnin asukkaiden 
virkistystoimintaan. 

Hallitus kokoontui viisi kertaa. ”Hetken merkitys kiireen 
maailmassa” -seminaari järjestettiin yhteistyössä liiton 
kanssa 10.10. Kouluttajana oli Ilmo Häkkinen ja osan-
ottajia oli 18. Kotikulman Kohtaamiskahvila oli avoinna 
keskiviikkoisin koko vuoden lukuun ottamatta kesätau-
koa. Toiminnasta vastasivat vapaaehtoiset. 

Maaliskuussa järjestettiin seurakuntakeskuksella mu-
siikki-ilta Viisikielisen laulukirjan merkeissä. Laulattaja-
na oli Kansan Raamattuseurasta tuula Hakkarainen. 
Tilaisuudessa pidettiin myös arpajaiset ja siihen osal-
listui 25 henkilöä. Liisa Ahosen pihaseuroissa kerättiin 
kolehti Suomen Lähetysseuran kautta Etiopiassa naisten 
ja lasten aseman parantamiseksi tehtävälle työlle. Yh-
distys avusti perheitä joululahjakorteilla ja maksamalla 
pienimuotoisesti laskuja. Yhdistys osallistui työttömien 
itsenäisyyspäivän ruokailun järjestämiseen. Yhdistys otti 
kummilapsen Kiinan kauniit satamat -lastenkodista si-
toutuen 420 euron vuosittaiseen tukeen. 

Valkonauha-lehden lahjatilauksia maksettiin terveyskes-
kuksen ja keskussairaalan muutamille osastoille. Jäsen-
kirjeitä lähetettiin kolme ja toiminnasta tiedotettiin myös 
yhdistyksen kotisivuilla. 

oulun Valkonauha ry
Perustettu 1906

www.oulunvalkonauha.fi

Puheenjohtajana toimi maritta Pietilä-Holopainen, 
varapuheenjohtajana Irmeli Kaipainen, rahastonhoita-
jana merja Ylitie ja sihteerinä tarja Heino. Hallitus ko-
koontui seitsemän kertaa. Yhdistys kokoontui palvelukoti 
Aurinkokodin tiloissa.

Jäsenkokouksia oli kahdeksan, joihin sisältyi usein toi-
minnallista yhdessä tekemistä esimerkiksi uusien käden-
taitojen opettelua ja askartelua. Joulujuhla järjestettiin 
vanhusten palvelukoti Aurinkokodin tiloissa. 

”Hetken merkitys kiireen maailmassa” -seminaari jär-
jestettiin yhteistyössä Agricola-opintokeskuksen kanssa 
14.3. Kouluttajana oli Ilmo Häkkinen ja osanottajia 34. 
Tuettiin Intiassa toimivaa Home of Hope lastenkotia, joka 
on oululaisen tuulikki tepon perustama. Yhdistyksen 
jäsen arja Laiho toimi yhdyshenkilönä Home of Hope 
-lastenkotiin, jossa yhdistyksellä on yksi kummilapsi.

Oulun vankilan opiskelevia vankeja tuettiin kolmella opis-
kelustipendillä, Heinätorin erityiskoulun oppilaille jaettiin 
kaksi stipendiä ja lisäksi annettiin tukisumma diakonia-
työlle. Yhdistys tilasi Valkonauha-lehden lahjatilauksena 
Oulun vankilaan ja vankilaopetukseen/Oulun aikuislukio. 

Yhdistys järjesti keväällä kaksi ja loppuvuodesta kaksi 
musiikkitapahtumaa, joissa esiintyjinä olivat Oulun kon-
servatorion nuoret opiskelijat. He olivat iältään 6–13- 
vuotiaita ja soittimina olivat piano kahdella tai neljällä 
kädellä soittaen, viuluja, huiluja ja käyrätorvia. Tilai-
suuksiin osallistuivat yleisönä palvelutalojen asukkaat, 
heidän omaisensa, valkonauhalaiset sekä lasten musii-
kinopettajat ja muut paikalle tulleet kiinnostuneet. 

Toiminnassa oli mukana yhteensä 27 soittajaa, jotka sai-
vat pienen stipendin osallistumisestaan konsertin toteut-
tamiseen. Tilaisuuksissa oli yleisöä noin 30-40 henkilöä/
tilaisuus eli yhteensä noin 150. Yhteyshenkilönä Oulun 
konservatoriosta oli Samuli Seppänen.

Vas. Eila Hänninen Suur-Helsingin Valkonauhasta, Johanna Ah-
tila Hämeenlinnan Valkonauhasta ja Eila Hörkkö Suur-Helsingin 
Valkonauhasta. 
Kuva: Pirjo Sipilä
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Muu jäsentoiminta:
Kesäretki tehtiin Kangasalan Lepokotiin 3.6. ja kesän 
päätteeksi kokoonnuttiin 31.8. Katri Nahkurin kesäpai-
kalle Kangasalalle. Valkonauha-lehti tilattiin lahjatilauk-
sena Tampereen A-killalle ja Nekalantien Ydintuvalle. 

turun Valkonauha ry
Perustettu 1896

Sairashuoneenkatu 6 B 38, 20100 Turku

Puheenjohtajana toimi Leena Varjonen, varapuheen-
johtajana Pirkko Palmu, sihteerinä tarja ekholm ja 
rahastonhoitajana nina ekholm-Saarinen. Hallitus ko-
koontui kolme kertaa. Leskenlehdet eli äskettäin leskeksi 
jääneille suunnattu pienryhmä ja Valkonauhan sisarker-
ho kokoontuivat molemmat yhdeksän kertaa, ja niissä oli 
käyntikertoja 63. 

Toukokuusta alkaen kokoontumiset järjestettiin Kohtaa-
miskahvila-nimisenä. Osanottajia oli keskimäärin 15/
kerta. Joulujuhla ja kevätjuhla järjestettiin omissa tilois-
sa Sairashuoneenkadulla. 14.11. järjestettiin ”Hetken 
merkitys kiireen maailmassa” -seminaari yhteistyössä 
Martin seurakunnan kanssa. Kouluttajana oli Ilmo Häkki-
nen ja osanottajia oli 15. Yhdistyksen toiminnasta tiedo-
tettiin Turun Sanomissa ja paikallislehti Turun tienoossa. 

Yhdistyksen toiminnan kehittämiskokous järjestettiin 
21.3. Siihen kutsuttiin jäseniä ja sidosryhmien edustajia. 
Liitosta mukana olivat puheenjohtaja Salme Elo ja pää-
sihteeri Irja Eskelinen. Toinen kokoontuminen oli 10.11. 
Liikemiesten Lähetysliiton tiloissa, jolloin suunniteltiin 
vuoden 2016 toimintaa. 

tampereen Valkonauha ry 
Perustettu 1902

Satamakatu 16 D 79, 33200 Tampere
www.tampereenvalkonauha.fi.

Puheenjohtajana toimi Salme elo, varapuheenjohtajana 
eeva-maija ahonen-Hakala ja rahastonhoitaja-sihtee-
rinä Pia Soidinmäki. Hallitus kokoontui 10 kertaa. 

Seminaari teemalla ”Syömishäiriöt, mistä on kyse?” jär-
jestettiin 7.3. Kouluttajana oli syömishäiriöön sairas-
tuneita ja heidän läheisiään edustava Syömishäiriöliit-
to – Syli ry sekä Väli-Suomen syömishäiriöperheet ry. 
Osanottajia oli 12. ”Hetken merkitys kiireen maailmassa” 
-seminaari järjestettiin yhteistyössä liiton kanssa 3.10. 
Kouluttajana oli Ilmo Häkkinen ja osanottajia oli 12. 

Yhdistys tarjosi sielunhoidollisia keskusteluja ajanva-
rauksella. Yhteydenottoja yhdistyksen jäseniin ja soitto-
ja yhdistyksen puhelimeen oli lähes 300. Kahdenkeskisiä 
yksilötapaamisia oli useita ja auttamissuhteet pitkäkes-
toisia.

Yhdistyksen nimissä yhdistyksen puheenjohtaja, vankila-
lähetti Salme Elo teki viikoittain vierailuja Hämeenlinnan 
vankilaan ja joka toinen viikko Vanajan vankilaan. Vanki-
lavierailut sisälsivät sekä yksilö- että ryhmätapaamisia. 
Vankilalähetin mukana Vanajan vankilassa oli yhdistyk-
sen muita jäseniä maaliskuussa, toukokuussa, elokuus-
sa ja marraskuussa. Joulukuussa tehtiin Hämeenlinnan 
Valkonauhan kanssa yhteisvierailu Hämeenlinnan vanki-
laan. 

Yhdistyksen nimissä jäsen Katri nahkuri teki useita 
vierailuja Kangasalan Hopealampeen ja Villa Stenbergiin, 
neljä vierailua Tampereen Huoltsuun ja kaksi vierailua 
Palhoniemen huoltokotiin Kuruun. Palhoniemen vierailul-
le hiljaisella viikolla ennen pääsiäistä osallistuivat myös 
Sinikka Vilén, eero nahkuri ja pastori Raimo nau-
manen. 

Matalan kynnyksen Kotipesän tilaisuuksia järjestettiin 
kahdeksan kertaa ja niihin osallistui keskimäärin 12 
henkilöä/tilaisuus, joista osa oli jäsenistön ulkopuolelta. 
Teemoina olivat: Körttiläisyyden esittelyä, Katulähetys-
työ, Humanitaarinen auttamistyö Baltiassa, Kansainväli-
nen Romanipäivä, Vankilalähetti Mathilda Wreden elämä 
ja hengellinen elämäntyö vankien parissa, Erotiikkatyö 
Tampereella, Naisena vankilassa ja Kristittynä islaminus-
koisessa maassa.
 

Vas. Eeva-Maija Ahonen-Hakala Tampereen Valkonauhasta ja 
Ritva Keränen Lappeenrannan Valkonauhasta. 

Ylh.vas. Päivi Jääskeläinen Lappeenrannan Valkonauhasta.
Ylh.oik. edessä Kirsi Valkonen Mikkelin Valkonauhasta. 
Alakuvassa eri yhdistysten edustajia syyskoulutuspäivässä 
17.10. Lohjalla. Kuvat: Pirjo Sipilä 
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Kokoukset ja jäsenistö
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Helsingissä lii-
ton tiloissa 18.4. Kevätkokouksen ohjelmaan sisältyi 
vierailu Päivikki ja Sakari Sohlbergin kotimuseoon. Ko-
koukseen osallistui 27 henkilöä, joista 13 valtakirjalla. 
Kokouksessa esittivät musiikkiohjelmaa Satu Kiviharju 
ja Taru Koivisto. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset 
kevätkokoukselle kuuluvat asiat. Kokouksen puheenjoh-
tajana toimi Pirjo Kivelä-Ristevirta.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Lohjalla Vivamon 
toimintakeskuksessa 18.10. Kokoukseen osallistui 32 
henkilöä, joista 17 valtakirjalla.  Kokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset syyskokoukselle kuuluvat asiat. Koko-
uksen puheenjohtajana toimi Pirjo Kivelä-Ristevirta.

Liiton joulujuhla pidettiin 12.12. liiton tiloissa. Osanotta-
jia oli noin 40 eri puolilta maata. 

 Syyskokouksen henkilövalinnat

Varapuheenjohtajaksi kaudelle 2016-2017 valittiin 
Hannele Nykänen Kuopiosta

hallituksen jäseniksi 
2016-2017

henkilökohtaisiksi vara-
jäseniksi

Anneli Klemetti Helsingistä Maria Nuutinen Helsingistä

Liisa Ahonen Mikkelistä Maritta Pietilä-Holopainen 
Oulusta

Marja Kariluoto Turusta Elli Martikainen Lappeen-
rannasta

Tilintarkastajiksi valittiin KHT marja-Leena turunen ja 
KHT Katja Hanski ja varahenkilöiksi KHT Kari mietti-
nen ja Pirjo Kivelä-Ristevirta.

Jäsenkoulutuspäivä pidettiin 17.10. Lohjalla. Koulu-
tuspäivä järjestettiin toimintasuunnitelman mukaises-
ti työpajatyöskentelynä, jota ohjasi fasilitaattori Lari 
Karreinen. Osanottajia oli kaikista yhdeksästä paikallis-
yhdistyksestä, yhteensä 32.

Hallitus vuonna 2015

Puheenjohtaja Salme elo, Akaa
Varapuheenjohtaja tuija Rönkä, Kuopio
Varapuheenjohtaja tuulikki Perho, Helsinki

Jäsen Paula Kupias, Tampere
Henkilökohtainen varajäsen Pia Soidinmäki, Tampere

Jäsen Kaarina Piiparinen, Lappeenranta
Henkilökohtainen varajäsen eeva Riittinen, Mikkeli

Jäsen tarja Heino, Oulu
Henkilökohtainen varajäsen Satu Kiviharju, Hämeenlinna

Jäsen Liisa ahonen, Mikkeli
Henkilökohtainen varajäsen maritta Pietilä-Holopai-
nen, Oulu

Jäsen marja Kariluoto, Turku
Henkilökohtainen varajäsen elli martikainen, 
Lappeenranta

Jäsen marita Saarela, Helsinki
Henkilökohtainen varajäsen Heidi metsälä, Helsinki

Huomionosoitukset
Kevätkokouksessa onniteltiin liiton puheenjohtaja  
Salme eloa hänen 70-vuotismerkkipäivänsä johdosta. 

Liiton kunniapuheenjohtaja
anja aalto, Tampere

Liittohallitus kokoontui neljä kertaa ja pöytäkirjapykäliä 
oli 68. Raha-asianjaoston kokouksia oli kaksi ja työva-
liokunnan kokouksia yksi. Niiden jäsenet valittiin halli-
tuksen keskuudesta ja niiden puheenjohtajina toimivat 
varapuheenjohtajat.   

Keskustoimisto

Toimisto sijaitsi liiton tiloissa Liisankatu 27 A 3. Pääsih-
teerinä oli Irja Eskelinen ja toimistosihteerinä nina Hur-
tamo. Kirjanpidon ja palkanlaskennan hoiti Päivi Soini/
Tilipalvelu Soini. Toimiston siivouksesta vastasi natalia 
Saboure.  

Jäsenistö

Suomen Valkonauhaliiton jäsenistö muodostuu paikallis-
yhdistysten jäsenistä ja suoraan liiton jäseninä toimivis-
ta henkilöjäsenistä. Henkilöjäseniä oli 40.
Helsingin Valkonauha-Vita Bandet i Helsingfors ry 58

Hämeenlinnan Valkonauha ry 31

Kuopion Valkonauha ry 49

Lappeenrannan Valkonauha ry 28

Mikkelin Valkonauha ry 26

Oulun Valkonauha ry 35

Suur-Helsingin Valkonauha ry 53

Tampereen Valkonauha ry 35

Turun Valkonauha ry    20

Yhteensä jäseniä paikallisyhdistyksissä 335

Kokonaisjäsenmäärä 375

Vas. Kaarina Piiparinen onnittelee Salme Eloa 18.4. Helsingissä 
pidetyn kevätkokouksen yhteydessä.
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Pirkko Laakso Helsingistä piti joulusaarnan joulujuhlassa Katri Nahkuri Tampereelta liiton joulujuhlassa 12.12.

   Pirjo Kivelä-Ristevirta ja Marita Saarela Helsingistä

Vas. Salme Elo, Raili Nyyssönen ja Annele Kinnunen 
Tampereelta

Vas. Marja Kariluoto, Pia Soidinmäki ja Sinikka Vilén
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tuloslaskelmaTULOSLASKELMA

Rahayksikkö EURO 31.12.2015 31.12.2014

Varsinainen toiminta
   Tuotot
     Myynti- ja palvelutuotot 30 177,60 29 505,00
     Vuokratuotot 18 483,45 17 789,10
     Avustukset 170 283,39 161 829,04
     Varsinaisen toiminnan muut tuotot 1 180,00 700,00
   Tuotot yhteensä 220 124,44 209 823,14

   Kulut
     Henkilöstökulut -224 174,93 -242 111,90
     Poistot ja arvonalentumiset 0,00 -47,10
     Varsinaisen toiminnan muut kulut -190 147,11 -168 554,34
   Kulut yhteensä -414 322,04 -410 713,34

Varsinainen toiminta yhteensä -194 197,60 -200 890,20
Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -194 197,60 -200 890,20

Varainhankinta
   Tuotot 7 417,67 12 712,95
   Kulut -430 -400
Varainhankinta yhteensä 6 987,67 12 312,95

Tuotto- / kulujäämä -187 209,93 -188 577,25

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
   Tuotot 12 892,65 11 637,96
   Kulut -2 674,20 -2 674,20
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 10 218,45 8 963,76

Tuotto- / kulujäämä -176 991,48 -179 613,49

Yleisavustukset
   Yleisavustukset 171 000,00 179 000,00
Yleisavustukset yhteensä 171 000,00 179 000,00

Kokonaistuotto- / kulujäämä -5 991,48 -613,49

TILIKAUDEN TULOS -5 991,48 -613,49



21

tase
  

TASE

Rahayksikkö EURO 31.12.2015 31.12.2014

VASTAAVAA
     PYSYVÄT VASTAAVAT
     Sijoitukset
       Muut osakkeet ja osuudet 125 716,50 125 716,50
     Sijoitukset yhteensä 125 716,50 125 716,50
     PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 125 716,50 125 716,50

     VAIHTUVAT VASTAAVAT
          Lyhytaikaiset saamiset
             Myyntisaamiset 0,00 216,00
             Muut saamiset 507,15 3 064,67
             Siirtosaamiset 7 356,35 4 347,43
          Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 7 863,50 7 628,10
      Rahat ja pankkisaamiset 111 739,11 148 101,04
     VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 119 602,61 155 729,14
VASTAAVAA YHTEENSÄ 245 319,11 281 445,64

Rahayksikkö EURO 31.12.2015 31.12.2014

VASTATTAVAA
     OMA PÄÄOMA
        Arvonkorotusrahasto 13 455,03 13 455,03
        Vapaat rahastot 18 016,25 18 016,25
        Edellisten tilikausien yli- / alijäämä 203 421,88 204 035,37
        Tilikauden ylijäämä -5 991,48 -613,49
     OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 228 901,68 234 893,16

     VIERAS PÄÄOMA
        Lyhytaikainen vieras pääoma
        Ostovelat 1 040,69 3 219,67
        Muut velat 5 196,04 6 100,31
        Siirtovelat 10 180,70 37 232,50
        Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 16 417,43 46 552,48
     VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 16 417,43 46 552,48
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 245 319,11 281 445,64
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VuodeLLe 2015 Saadut aVuStuKSet

Suomen Valkonauhaliiton sidosryhmät

Suomen Valkonauhaliitto kuuluu seuraaviin yhteistyöjärjestöihin:
SOSTE Suomen Sosiaali- ja terveys ry
Kirkkopalvelut ry
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry
Suomen UN Women-Finlands UN Women ry
Kuopion Seudun päihdepalvelusäätiö
Valkonauhan maailmanliitto, World´s Woman´s Christian Temperance Union, WWCTU

Yhteistyö ja edustukset

Kirkkopalvelut ry ja agricola-opintokeskus
Kirkkopalvelut ry:n kokouksessa edustajana oli Salme Elo ja Agricola-opintokeskuksen kokouksessa Irja Eskelinen. 

Kirkkohallitus
Irja Eskelinen toimi kirkon järjestöyhteistyön neuvottelukunnan jäsenenä.

Suomen un Women - Finlands un Women ry
Edustajana oli Salme Elo.

naisjärjestöjen Keskusliitto ry
Edustajana oli Salme Elo.

ehkäisevä päihdetyö eHYt ry
Edustajana oli Marita Saarela.

SoSte Suomen sosiaali ja terveys ry 
Edustajana oli Marita Saarela.

Kuopion seudun päihdepalvelusäätiö
Edustajina olivat Hannele Nykänen ja Hannele Jalkanen.

Raha-automaattiyhdistys, yleisavustus 164 000 euroa
Raha-automaattiyhdistys Toimintatonnit paikallisyhdistyksille kohdistettua avustusta 9 000 euroa
Kirkkohallitus, yleisavustus 7 000 euroa
Helsingin kaupunki, helsinkiläisten yksilö- ja ryhmätoimintaan sekä perhetyöhön 85 000 euroa
Vantaan kaupunki, vantaalaisten yksilötyöhön ja ryhmätoimintaan 700 euroa
Tunkelon Säätiö, ennaltaehkäisevään ja korjaavaan työhön 7 500 euroa
Opetus- ja kulttuuriministeriö, nuorisotoimintaan 12 000 euroa
Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö, hoidolliseen työhön 20 000 euroa
Stiftelsen 7:nde Mars Fonden hoidolliseen työhön 2 000 euroa
Espoon kaupunki espoolaisten yksilö-, ryhmä ja perhetyöhön 1 000 euroa
OLVI-säätiö ennaltaehkäisevään ja korjaavaan auttamistyöhön 20 000 euroa

Evankelisluterilaisissa seurakunnissa kerättiin kolehteja 5 900,67 euroa 
(Luettelo seurakunnista LIITE 4)

Sijoitukset

Liisankatu 27 A 3:ssa toimii liiton keskustoimisto ja siellä toteutuu pääosa Valkonauhan Kotipesän työstä.
Snellmaninkatu 27 D 18:ssa toimii Opiskelijakoti.
Solnantie 32 B 37 on vuokrattuna yksityiselle perheelle.

Rahastot 31.12.2015

Elsa Ranckenin rahasto 11 890,70 euroa
Marja Salmelan rahasto  1 525, 40 euroa
Viipurin Valkonauhan rahasto  635,38 euroa
Vararahasto 3 964,77 euroa
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Liite 1 
Valkonauhan Kotipesän palkkiotoimiset  
työntekijät 

Pirkko-Liisa Haikonen, erityisopettaja, psykoterapeutti
Janne Hassinen, työyhteisökouluttaja, kriisi- ja trau-
materapeutti, pastori, työnohjaaja
marja-Liisa Holopainen, teologian maisteri, varanotaa-
ri, psykoterapeutti
anja Huhtasaari, käsityönopettaja
Sirpa Knuutila, teologian maisteri, psykoterapeutti
taru Koivisto, musiikin maisteri, musiikkiterapeutti
Heli Koivulehto, psykologi ja psykoterapeutti
Pia Lahtiranta-Pohjola, sosiaalityöntekijä
Riitta Lindy, hahmotaideterapeutti
Silja mäki, filosofian maisteri, psykoterapeutti
Kirsti Paloheimo, erikoissairaanhoitaja, psykoterapeutti
Kristiina Peltonen, psykologi, psykoterapeutti
tomi Pruuki, teologian maisteri
eija-Liisa Rautiainen, VET perheterapeutti, psykologian 
tohtori, työnohjaaja
Kristiina Rautakoura, sosiaalipsykologi, psykoterapeutti
mervi Rouvinen, aikuispedagogi, yhteiskuntatieteiden 
tohtori
Hanna Räisänen, KTM, ryhmätaideterapeutti
Hanna Salmi, FM, arkistotyöntekijä
antti Silvola, erityisopettaja, psykoterapeutti
Pirjo Sipilä, valokuvaaja, lähihoitaja
Saara Vaherjoki-Honkala, kulttuurihistorioitsija,  
elämänkertakirjoittaja 
misan Zilliacus, psykoterapeutti, työnohjaaja
 
Liite 2
Palkkiotoimiset perhetyöntekijät

marja-Liisa Holopainen, TM, psykoterapeutti
anne Hynninen, psyk.SH, psykoterapeutti
Heli Koivulehto, psykologi, psykoterapeutti
anne-elena Vatjus, sosiaalipsykologi, psykoterapeutti

Liite 3
Suomen Valkonauhaliiton vakinaiset työntekijät

Irja eskelinen, pääsihteeri
nina Hurtamo, toimistosihteeri

Lisäksi oli palkkiotoimisia kouluttajia ja seminaarien 
luennoitsijoita, muusikoita, ryhmäohjelmien kuvittajia, 
toimistossa avustaneita sekä eri puolilla maata järjes-
tettyjen tapahtumien kouluttajia:
Kari ehonsalo, valokuvaaja
eija Himanen, perheneuvoja, Mikkeli
Ilmo Häkkinen, työnohjaaja, trubaduuri
Iina Hämäläinen, YTM 
Kari Koistinen, pianisti
Henrik Lampikoski, FM, TM, lääketieteen ylioppilas
Veikko Lappalainen, kitaristi
marjo-Riitta Rolland, artesaani, kääntäjä
natalia Saboure, siivooja
Susanna Sillanpää, vauvaperheohjaaja
Iina Hunter, taideterapeutti
Jarkko Linnanvirta/IT-Palvelu Taitava, ATK-tuki 
Päivi Soini/Tilipalvelu Soini, kirjanpito ja palkkalaskenta
anne tervahauta/Kuvitella, Valkonauha-lehden taitto  

Liite 4
Suomen Valkonauhaliiton työtä kolehdein  
tukeneet evankelisluterilaiset seurakunnat:

Helsinki, Veteli, Kemi, Sievi, Kouvola, Tammela, Mänty-
harju, Kuopion seurakunnat, Turun ja Kaarinan seura-
kunnat, Jyväskylä, Nokia, Kotka-Kymi, Alavus, Joensuu, 
Sastamala, Korso, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, 
Luvia, Kolari, Tuira, Kallio, Karstula, Hämeenlinna, 
Mänttä-Vilppula, Köyliö, Hollola, Savonlinna, Naantali ja 
Hyrynsalmi

Suomen Valkonauhaliitto – Förbundet Vita Bandet i Finland ry
Liisankatu 27 A 3, 00170 Helsinki, 09-135 1268

www.suomenvalkonauhaliitto.fi

Vas. Tarja Heino ja Arja Laiho Oulusta sekä Katri Nahkuri, Sinikka Vilén ja Annele Kinnunen Tampereelta tutkimassa ryhmätyön 
tuotoksia. Kuva: Pirjo Sipilä

Lämmin kiitos kaikille valkonauhatyötä tukeneille seurakunnille! 
Tukenne oli todella merkityksellinen. 



He saavat levätä

”Oi Herra, ole kirkas liekki edessäni, 
johtotähti taivaallani, tasainen polku 

jalkojeni alla,  Hyvä paimen takanani, nyt ja aina.”  

Lappeenrannan Valkonauha ry
Sylvi Luukkonen

Oulun Valkonauha ry
Taimi Palokangas

Tampereen Valkonauha ry
Inkeri Helminen
Toini Puupponen

Kannen kuvat: Pirjo Sipilä


