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UUTISKIRJE 1/2022

Paikallisyhdistyksille, henkilöjäsenille
ja kannattaville jäsenille!
Rukouksen pesäpuu moniin oksiin haarautuu,
alla lehden varjojen pienet sormet hypähtävät,
pienet laulut helähtävät, viipyy katse enkelten.
Pesäpuun latvassa lintu soittaa huiluaan yöhön valkeaan.
Rukouksen taivaalla viipyy kajo auringon.
Luoja läsnä on.
(Niilo Rauhala)
Tätä kirjettä kirjoittaessamme koko tietoinen maailmamme tuntuu olevan muutosten ja levottomuuksien kourissa. Tässä kaikessa me tarvitsemme ajatuksillemme kiinnekohtaa, joka
auttaa luottamuksen ja toivon ylläpitämisessä. Kevättä kuvataan talven voittajana, kuten
Kristuskin on kuoleman vallan voittaja. Kevääseen liitetään elämän alkaminen vertauskuvana Kristuksen ylösnousemukselle. Virressä 570, Luomisen juhlaa täynnä, kuvataan: ”Luomisen juhlaa täynnä jälleen on kaikki maa. Kuoleman vallan alta elämä pulppuaa. Pimeys
liikahtaa, aurinko astuu esiin, kimmellys syttyy vesiin, jääkuori hajoaa.”
Toiveikkain mielin mekin saamme lähteä odottamaan kevättä ja uutta kesää.
Olemme koonneet tähän uutiskirjeeseen ajankohtaisia asioita. Liitteenä on myös kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.

■ JÄSENMAKSUT VUONNA 2022
Syyskokous päätti säilyttää jäsenmaksut entisinä. Henkilöjäsenen jäsenmaksu on 18 euroa
sisältäen Valkonauha-lehden vuosikerran. Jäsenmaksu pyydetään suorittamaan Suomen Valkonauhaliiton tilille 19.4.2022 mennessä.
Suomen Valkonauhaliiton tilinumero on: FI98 8000 1100 0623 23. Pyydämme merkitsemään
viestiosaan jäsenen nimen ja asian, jota maksu koskee. (Jäsenen nimi sekä viestiksi Jäsenmaksu 2022)
Kannattajajäsenen jäsenmaksu on 30 euroa sekä kannattajajäsenen kertakaikkisen jäsenmaksun vähimmäismäärä 120 euroa. Myös kannattajajäsenen jäsenmaksu sisältää Valkonauha-lehden vuosikerran. Maksu pyydetään maksamaan 19.4.2022 mennessä tilille FI98 8000
1100 0623 23. Pyydämme merkitsemään viestiosaan henkilön nimen ja asian, jota maksu
koskee.
Liiton toimisto laskuttaa paikallisyhdistysten kautta jäseninä olevien jäsenmaksut (16
euroa/jäsen sisältäen Valkonauha-lehden) yhdistyksiltä elokuussa 2022. Lasku jäsenmaksusta lähetetään yhdistysten ilmoittamille rahastonhoitajille sähköpostilla.

Jäsenmaksun yhteydessä pyydämme lahjoituksia, jotka ohjataan Suomen Lähetysseuran
(SLS) välityksellä Etiopiassa Habrun ja Legehidan alueella naisten, nuorten ja vammaisten tulonsaantimahdollisuuksien parantamiseen. SLS rakentaa alueella kastelujärjestelmiä ja puhtaan veden jakelupisteitä. Näin mahdollistetaan kaikkein heikoimmassa asemassa oleville
pienkarjan hoito ruokaturvan tehostamiseksi. Ohjelmalla tuetaan naisia oma-apuryhmissä.
Kiitos kaikille teille, jotka autoitte tukisumman (1 000 eur) kokoamisessa vuonna 2021.

■ LIITON KEVÄTKOKOUS 23.4.2022
Suomen Valkonauhaliiton kevätkokous järjestetään lauantaina 23.4.2022 liiton keskustoimistolla, Liisankatu 27 A 3, 00170 Helsinki. Ohjelma alkaa yhteisellä kahvitilaisuudella klo
11:00–12:00. Sen jälkeen klo 12:00-13:00 on juhlahetki. Ohjelmaan sisältyvät tasavallan presidentti Sauli Niistön itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 myöntämien valtiollisten kunniamerkkien luovutus saajilleen sekä muut huomionosoitukset. Kokoukseen osallistuu myös valittu
uusi pääsihteeri Inari Varimo. Musiikkia esittävät Taru Koivisto, Inka ja Aada Heilimo sekä
Melissa Paraczky.
Sääntömääräinen kevätkokous alkaa kello 13:00.
Tervetuloa kokoukseen ja kokousta edeltävään kahvi- ja juhlahetkeen tapaamaan ystäviä ja
tutustumaan uuteen pääsihteeriin!
Ilmoittautumiset mahd. ruokarajoitteineen 19.4. mennessä puh. 09 1351 268 tai
nina.hurtamo@suomenvalkonauhaliitto.fi.
Liitto maksaa kolmelle edustajalle/paikallisyhdistys matkakulut kevätkokoukseen liiton matkustussäännön mukaisesti, edullisinta kulkuneuvoa käyttäen. Lisäksi hallituksen varsinaisille
jäsenille maksetaan matkakulut kokoukseen. Mikäli varsinainen jäsen ei käytä paikkaansa,
tilalle siirtyy henkilökohtainen varajäsen.

■ LIITON TOIMISTON KESÄLOMA
Liiton toimisto on suljettuna 4.7.2022- 29.7.2022. Toimisto avataan 1.8.

■ IRJA ESKELINEN SIIRTYY ELÄKKEELLE 1.9.2022
Liiton pääsihteerinä 35 vuotta toiminut Irja Eskelinen jää syksyllä eläkkeelle. Hän pyrkii vierailemaan paikallisyhdistyksissä ennen 31.8. Toivotamme hallituksen valitseman uuden pääsihteerin TM, pastori, työnohjaaja Inari Varimon tervetulleeksi johtamaan liittomme operatiivista toimintaa. Inari aloittaa kesän kuluessa Irjan rinnalla.

■ VALKONAUHAN KANSAINVÄLINEN RUKOUSPÄIVÄ 25.9.2022
Kirkkovuoden mukainen sunnuntain teema on Jumalan huolenpito. Lähetämme toukokuussa seurakunnille päivään liittyvän viriketekstin, jonka yhteydessä esittelemme valkonauhatyötä. Olemme kiitollisia, mikäli yhdistykset ovat rukouspäivän osalta yhteydessä seurakuntiinsa. Muutamilla yhdistyspaikkakunnilla on muodostunut säännöllistä yhteistyötä
valkonauhayhdistyksen ja seurakunnan välille rukouspäivän sunnuntain jumalanpalveluksen toteutuksessa. Rukouspäiväpostituksen liitteenä lähetämme Valtakunnallisen ”Selvin
päin kesään” -materiaalin kaikille seurakunnille.

■ LIITON KOULUTUSPÄIVÄ 22.10.2022 JA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 23.10.2022
Kokouspaikaksi on varattu Backbyn kartano Espoossa. Pyydämme varaamaan päivämäärät
kalentereihin! Tiedotamme syyskokoukseen liittyvistä asioista tarkemmin seuraavissa uutiskirjeissämme ja aikanaan myös syksyn Valkonauha-lehdessä.

■ SYYSKAUDELLA JÄRJESTETTÄVÄT SEMINAARIT
Liitto tukee edelleen paikallisyhdistysten seminaaritoimintaa huolehtimalla kouluttajakuluista ja tiedotuksesta. Otamme vastaan uusia seminaari-ideoita ja aikaisemminkin esitellyt

teemat kuten ”Aikamatka menneille vuosikymmenille” on edelleen käytettävissänne. Uusi
seminaariohjelma ”Kasvurauhaa vanhemmuuteen” on kohdistettu erityisesti pikkulapsiperheiden vanhemmille.

■ ALUEELLISET VALKONAUHAN AVOINTEN OVIEN PÄIVÄT 2022
Ohjelmaehdotus on odottanut toteutumistaan jo kaksi vuotta. Tarkoituksena olisi, että yhdistys esittelisi toimintaansa ja sen ohessa järjestettäisiin ns. miniseminaari ajankohtaisesta
aiheesta. Kasvatustieteen maisteri Tytti Pietilän kanssa ideoimme ennen koronaa ”Löydä
paikkasi elämässä ja yhteisöissä” -seminaareja toteutettavaksi Avointen ovien -päivien yhteydessä. Tämäkin mahdollisuus on yhdistyksille edelleen tarjolla.
Pääsiäisen iloa! Tapaamisen toivossa!
Pyhä Jumala. Me tavoittelemme onnea kuin tuulta,
etsimme ja kokoamme aarteita,
jotka yhtäkkiä saattavat kadottaa arvonsa.
Korostamme omaa viisauttamme,
vaikka tietomme ulkopuolella on paljon salattua ja tutkimatonta.
Jumala, anna meille nöyryyttä, kyselevää mieltä ja ymmärrystä,
niin että valitsisimme sen, mikä on meille hyväksi nyt ja ikuisesti.
(Valkonauhan rukoussunnuntain 25.9.2022 päivänrukous, Kirkkokäsikirja)

On tulossa kaunis päivä.
Vanhuksen hengitys on jo lakannut,
mutta hänen rukouksensa jatkuu huoneessa.
Katselen hänen kasvojaan ja ajattelen, että rakkaus leviää rukouksen kautta,
ja sinä päivänä, kun rukous loppuu, myös maailma loppuu.
Mutta niin kauan kuin rukous jatkuu,
myös maailma jatkuu, sillä rukous ei pysy tällaisilla saarilla,
ei missään kätketyissä paikoissa,
vaan karkaa luotamme ja kiirii kaikkialle.
Se kulkee nopeammin kuin yksikään lentokone,
se kuuluu rautaisten, moninkertaisesti lukittujen ovien taakse,
se saavuttaa kaikkein hiljaisimman kolkan ja yksinäisimmän paikan.
Se tavoittaa kaikki unohdetut ja lohdutusta vaille jääneet,
joiden puolesta kukaan ei ole rukoillut.
(Lainaus on Joel Haahtelan kirjasta ”Hengittämisen taito”, sivuilta 157–158)
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