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Suomen Valkonauhaliitto

– Förbundet Vita Bandet i Finland ry

vuosikertomus

2017

Vuoden teema oli KASVAKAAMME YHDESSÄ
Suomen Valkonauhaliitto – Förbundet Vita Bandet i Finland ry on valtakunnallinen kristillisellä arvopohjalla
toimiva päihteettömyyttä ja muuta
hyvinvointia tukeva naisjärjestö. Liitto perustettiin vuonna 1905 ja kuuluu vuonna 1891 Bostonissa perustettuun Valkonauhan maailmanliittoon (WWCTU).
Suomen Valkonauhaliiton työ
perustuu:
Asiakaslähtöisyyteen: Työ lähtee aina
apua tarvitsevan toivomuksista ja tarpeista.
Luottamuksellisuuteen: Jokainen voi
avautua Valkonauhan työntekijöille ja
vapaaehtoisille pelkäämättä tietojen leviämistä.
Suvaitsevaisuuteen: Ketään apua tarvitsevaa ei moralisoida.
Vapaaehtoisuuteen: Kehittyneen kansalaisyhteiskunnan merkki on vilkas jär-

jestötoiminta, jossa ammattilaisten lisäksi toimii suuri määrä vapaaehtoisia.
Verkostoitumiseen kansallisesti ja
kansainvälisesti: Suomen Valkonauha
liitto ja sen jäsenjärjestöt vaihtavat tietoja ja kokemuksia keskenään ja tekevät
tiiviisti yhteistyötä muiden toimijoiden
kanssa.
Liiton ja yhdistysten toiminnan tavoitteena on tukea monipuolisesti ihmisiä ongelmatilanteissa ja olla matalan
kynnyksen auttamispaikka.
Suomen Valkonauhaliittoon
kuuluu yhdeksän paikallisyhdistystä:
l Helsingin Valkonauha – Vita Bandet
i Helsingfors ry
l Hämeenlinnan Valkonauha ry
l Kuopion Valkonauha ry
l Lappeenrannan Valkonauha ry
l Mikkelin Valkonauha ry

Oulun Valkonauha ry
Suur-Helsingin Valkonauha ry
l Tampereen Valkonauha ry
l Turun Valkonauha ry
l
l

Suomen Valkonauhaliiton
sidosryhmät ovat:
l Kirkkopalvelut ry
l Kruununhaan Asukasyhdistys – Föreningen för Invånarna i Kronohagen ry
l Kuopion seudun päihdepalvelusäätiö
l Naisjärjestöjen Keskusliitto ry
l SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry
l Suomen UN Women – Finlands UN
Women ry
l Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
l Valkonauhan maailmanliitto, World´s
Woman´s Christian Temperance Union
(WWCTU)

KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN
Heti alkuvuodesta saimme kansainvälisiä vieraita, sillä Valkonauhan maailmanliiton (WWCTU) puheenjohtaja
Margaret Ostenstad ja Euroopan työn
sihteeri Brita Nilssen tekivät 19.–21.1.
työvierailun Suomeen tutustuen toimintaan sekä Helsingissä että Turussa.
Vierailu liittyi myös maailmanliiton hallituksen esittämään pyyntöön, että Suomi ottaisi vastuulleen heinäkuussa 2019
järjestettävän WWCTU:n kansainvälisen
kongressin. Prosessi eteni ja kesäkuussa Suomen Valkonauhaliiton hallitus ilmoitti myönteisen päätöksen. Tulossa
oleva kongressi otettiin huomioon laadittaessa tulevia toimintasuunnitelmia.
Hallitus ja paikallisyhdistysten
vastuuhenkilöt aloittivat 22.4. valmistella liiton strategiaa vuosille 2018–2022.
Sen vuoksi järjestettiin kaksi valtakunnallista työskentelypäivää. Strategiatyössä ulkopuolisena ohjaajana oli

konsultti Sami Lahtiluoma Kirkkopalveluista. Strategia hyväksyttiin liiton
syyskokouksessa 15.10. ja uuden strategian toimintaan saattaminen aloitettiin
25.11. Helsingissä järjestetyssä työpajapäivässä. Työskentelyn ulkopuolisena
ohjaajana oli Karoliina Nivari Kirkkopalveluista.
Sosiaali- ja terveysministeriön
rahoittama Kaikkien naisten talo -hanke alkoi heinäkuussa Turussa. Se on osa
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittamaa Suomen
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi käynnistettyä ”Kaikille eväät elämään”
avustusohjelmaa. Päiväkeskus erityisen
haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajataustaisten naisten ja heidän perheidensä tukemiseksi avattiin
elokuussa. Päiväkeskuksessa oli tarjolla
apua kokonaistilanteen selvittämiseen,
ryhmätoimintaa sekä ammatillista yk-

silötukea ja neuvontaa. Tärkeä osa hanketta oli kouluttaa vapaaehtoisia toimimaan kohderyhmän tukena.
Liiton vaikuttamistyössä keskeisenä asiana oli vaikuttaa alkoholilain
kokonaisuudistuksen sisältöön sekä
omilla kannanotoilla että osallistumalla
Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston (EHYT) kannanottoihin ja lausuntoihin. Liiton varapuheenjohtajan Hannele Nykäsen mielipidekirjoitus Helsingin
Sanomissa 22.9.2017 sai runsaasti palstatilaa. Se nosti keskusteluun Suomen
Valkonauhaliitonkin työssä havaitut, lisääntyvän alkoholinkulutuksen kasvun
kielteiset vaikutukset lasten, nuorten ja
perheiden hyvinvointiin.
EHYT:n lausunnossa painotettiin,
että alkoholi on yksi suurimmista kansanterveyttä vahingoittavista tekijöistä. Kulutuksen lisääntyessä kasvavat

Vuosikertomus 2017 3

myös siitä aiheutuvat haitat, jotka eivät
kohdistu ainoastaan alkoholin suurkuluttajien joukkoon. Monet haitoista aiheutuvat tavallisille kuluttajille ja muille
kuin käyttäjille itselleen, kuten läheisille,
työnantajille ja työyhteisöille. Arviolta
100 000 lasta elää Suomessa perheessä,
jossa vanhempien alkoholin käyttö aiheuttaa lapselle eriasteisia haittoja. Vuodessa syntyy noin 600 lasta, joilla on alkoholin aiheuttamia kehityshäiriöitä.

Eduskunta hyväksyi pitkän kiistelyn jälkeen alkoholilain kokonaisuudistuksen
19.12.2017 sisällöin, jotka eivät vastanneet enempää asiantuntijoiden kuin
ehkäisevän päihdetyön järjestöjenkään
näkemyksiä vastuullisesta alkoholipolitiikasta.

Suomen Valkonauhaliiton ja sen paikallisyhdistysten työpanosta tarvitaan
edelleen. Luotamme siihen, että toimintaedellytyksemme halutaan jatkossakin
turvata ja tulevaisuudessakin arvostetaan kolmannen sektorin roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä maassamme.

Myös järjestöjen rooli sotelinjauksissa puhutti pitkin vuotta. Saamamme
palautteen perusteella tiedämme, että

JÄSENKOULUTUS JA YHTEISHENGEN VAHVISTAMINEN
22.4. pidettiin Valkonauhan strategiapäivä Hotelli Helkan tiloissa Helsingissä.
Päivän aikana työstettiin liiton strategiaa vuosille 2018–2022. Ulkopuolisena asiantuntijana oli Sami Lahtiluoma
Agricola-opintokeskuksesta. Osanottajia oli 25.
l 9.9. kokoonnuttiin strategiapäivän
jatkotyöskentelyyn liiton tiloihin Helsingissä. Työskentelyä ohjasi Sami Lahtiluoma. Osanottajia oli 24.
l 25.11. työskenneltiin strategian juurl

ruttamistyöpajassa liiton tiloissa Helsingissä. Työskentelyä ohjasi Karoliina Nivari Agricola-opintokeskuksesta.
Osanottajia oli 23.
l 14.–15.10. järjestettiin jäsenistön
syysneuvottelupäivä Mikkelissä Huoneistohotelli Marjan tiloissa. Päivän teemana oli vapaaehtoistyöntekijän jaksaminen ja hyvinvointi. Aiheesta alusti
perheneuvoja Eija Himanen. Osanottajia oli 36.
l 9.12. vietettiin Valkonauhan joulujuh-

laa Helsingissä. Musiikkia esittivät musiikinopettaja Taru Koivisto ja viulisti
Inka Heilimo sekä oopperalaulaja Vikke Häkkinen. Joulusaarnan piti Sinikka Vilén.
Osanottajia
oli 40.

1.

2.

4.

3.

5.

1. Joulujuhlan nuorta väkeä. 2. Eija Himanen puhui hyvinvoinnista jäsenistölle Mikkelissä 14.10. 3. Työntekijäpäivässä 19.8. polkaistiin syksykausi käyntiin. 4. Vas. Pirjo Kivelä-Ristevirta ja Irja Eskelinen kevätkokouksessa. 5. Joulujuhlatunnelmia Liisankadulla.
Kuvat: Pirjo Sipilä.
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SEMINAARIT JA VALKONAUHAN KOTIPESÄN RYHMÄTOIMINTA
YHTEISTYÖSSÄ AGRICOLA-OPINTOKESKUKSEN KANSSA v.2017
Opintotilaisuuden
Opintotilaisuuden
nimi nimi
Opintotilaisuuden
nimi
Taideterapian
iltaryhmä
Taideterapian
iltaryhmä
Ohjaaja
Räisänen
Ohjaaja
HannaHanna
Räisänen

AlkoiAlkoi
PäättyiPäättyi
Paikkakunta
naisia
Paikkakunta
30.1. 30.1.27.3. 27.3.
Helsinki Helsinki 6

miehiä Miehiä
Osall. yht.
Naisia
Yht.Tunteja
Tunteja
60
0 6
6 32 32

Tunnesyöjien
vertaisryhmä
Tunnesyöjien
vertaisryhmä
Rouvinen
MerviMervi
Rouvinen

25.2. 25.2.6.5.

6.5.Helsinki Helsinki 8

80

0 8

8

Depressiokoulu
Depressiokoulu
Sirpa Knuutila
Sirpa Knuutila

14.2. 14.2.25.4.

25.4.
Helsinki Helsinki 6

64

4 10

10 20 20

Sokeririippuvuus-ryhmä
Sokeririippuvuus-ryhmä
Rouvinen
MerviMervi
Rouvinen

10.4. 10.4.29.5.

29.5.
Helsinki Helsinki 5

50

0 5

5

12 12

Naisten
voimaantumisryhmä
Naisten
voimaantumisryhmä
Pirkko-Liisa
Haikonen
Pirkko-Liisa
Haikonen

16.3. 16.3.11.5.

11.5.
Helsinki Helsinki 5

50

0 5

5

16 16

Eroryhmä
Eroryhmä
Marja-Liisa
Holopainen
Marja-Liisa
Holopainen

10.2. 10.2.7.4.

7.4.Helsinki Helsinki 7

70

0 7

7

16 16

Satujen
salaisuudet
Satujen
salaisuudet
Silja Mäki
Silja Mäki

2.2. 2.2.4.5.

4.5.Helsinki Helsinki 6

61

1 7

7

26 26

Irti jännittämisestä
ja paniikista 1.2. 1.2. 5.4.
Irti jännittämisestä
ja paniikista
Rouvinen
MerviMervi
Rouvinen

5.4.Helsinki Helsinki 9

90

0 9

9

20 20

raittiina
TämäTämä
päiväpäivä
raittiina
Zilliacus
MisanMisan
Zilliacus

22.2. 22.2.10.5.

10.5.
Helsinki Helsinki 7

70

0 7

7

20 20

Elämänkaariryhmä
I
Elämänkaariryhmä
I
Vaherjoki-Honkala
SaaraSaara
Vaherjoki-Honkala

4.4. 4.4. 30.5.

30.5.
Helsinki Helsinki 6

60

0 6

6

12 12

Elämänkaariryhmä
Elämänkaariryhmä
II II
Vaherjoki-Honkala
SaaraSaara
Vaherjoki-Honkala

4.4. 4.4. 30.5.

30.5.
Helsinki Helsinki 6

60

0 6

6

12 12

Kuvataideterapiaryhmä,
Liisankoti 4.2. 4.2.1.4.
Kuvataideterapiaryhmä,
Liisankoti
RiittaRiitta
Lindy Lindy

1.4.Helsinki Helsinki 7

70

0 7

7

26 26

Kuvataideterapiaryhmä,
Liisankoti 3.2. 3.2. 7.4.
Kuvataideterapiaryhmä,
Liisankoti
RiittaRiitta
Lindy Lindy

7.4.Helsinki Helsinki 7

70

0 7

7

26 26

Tunneryhmä
Tunneryhmä
Pia Lahtiranta-Pohjola
Pia Lahtiranta-Pohjola

27.5.Helsinki Helsinki 5

51

1 6

6

12 12

111

1 12

12 5

18.3. 18.3.27.5.

oma -seminaari9.9. 9.9.
RakasRakas
rämä,rämä,
muttamutta
oma -seminaari
Härkönen
Heidi Heidi
Härkönen

Hämeenlinna
Hämeenlinna
11

32 32

5

Tunnesyöjien
jatkoryhmä
Tunnesyöjien
jatkoryhmä
Rouvinen
MerviMervi
Rouvinen

19.9. 19.9.11.12. 11.12.
Helsinki Helsinki 4

40

0 4

4

14 14

Tunneryhmän
jatko-osa
Tunneryhmän
jatko-osa
Pia Lahtiranta-Pohjola
Pia Lahtiranta-Pohjola

2.9. 2.9. 16.9.

16.9.
Helsinki Helsinki 4

40

0 4

4

4

Irti jännittämisestä
ja paniikista 20.9. 20.9.22.11. 22.11.
Irti jännittämisestä
ja paniikista
Helsinki Helsinki 6
Rouvinen
MerviMervi
Rouvinen

61

1 7

7

20 20

Depressiokoulu
Depressiokoulu
Sirpa Knuutila
Sirpa Knuutila

19. 9.19. 9.28.11. 28.11.
Helsinki Helsinki 7

71

1 8

8

20 20

Tunnesyöjien
vertaisryhmä
Tunnesyöjien
vertaisryhmä
Rouvinen
MerviMervi
Rouvinen

30.9. 30.9.2.12.

2.12.
Helsinki Helsinki 6

60

0 6

6

20 20

Nainen
ja alkoholi
Nainen
ja alkoholi
Zilliacus
MisanMisan
Zilliacus

4.10. 4.10.13.12. 13.12.
Helsinki Helsinki 9

90

0 9

9

20 20

Tunneryhmä
Tunneryhmä
Pia Lahtiranta-Pohjola
Pia Lahtiranta-Pohjola

18.9. 18.9.27.11. 27.11.
Helsinki Helsinki 5

51

1 6

6

12 12

4
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Kuvataideterapiaryhmä,
Kuvataideterapiaryhmä,Liisankoti
Liisankoti
Riitta
RiittaLindy
Lindy

22.9. 8.12.8.12. Helsinki
Helsinki
22.9.

6

6

0

0

6

6

26 26

Eroryhmä
Eroryhmä
Marja-Liisa
Marja-LiisaHolopainen
Holopainen

29.9.
29.9.

Helsinki
8.12.8.12. Helsinki

6

6

0

0

6

6

16 16

Lauantain
Lauantainkuvataideterapiaryhmä
kuvataideterapiaryhmä
Riitta
RiittaLindy
Lindy

21.10. 18.11.
18.11. Helsinki
Helsinki
21.10.

8

8

0

0

8

8

26 26

Naisten
Naistenvoimaantumisryhmä
voimaantumisryhmä
Pirkko-Liisa
Pirkko-LiisaHaikonen
Haikonen

21.9.
21.9.

23.11. Helsinki
Helsinki
23.11.

7

7

0

0

7

7

16 16

Elämänkaariryhmä
ElämänkaariryhmäII
Saara
SaaraVaherjoki-Honkala
Vaherjoki-Honkala

19.9.
19.9.

28.11. TurkuTurku
28.11.

6

6

0

0

6

6

12 12

Elämänkaariryhmä
Elämänkaariryhmä II
Saara
SaaraVaherjoki-Honkala
Vaherjoki-Honkala

19.9.9. 28.11.
28.11. TurkuTurku
19.

6

6

0

0

6

6

12 12

Elämää
Elämäävauvan
vauvankanssa
kanssatukiryhmä
tukiryhmä
Susanna
SusannaSillanpää
Sillanpää

14.11. 19.12.
19.12. Mikkeli
Mikkeli
14.11.

6

6

0

0

6

6

15 15

Uniryhmä
Uniryhmä
Mervi
MerviRouvinen
Rouvinen

28.9. 12.10.
12.10. Helsinki
Helsinki
28.9.

3

3

0

0

3

3

4 4

Rakas
Rakasrämä,
rämä,mutta
muttaoma
oma-seminaari
-seminaari
Heidi
HeidiHärkönen
Härkönen

30.9.
30.9.

Kuopio
Kuopio

10

10

1

1

11

11

4 4

Rakas
Rakasrämä,
rämä,mutta
muttaoma
oma-seminaari
-seminaari
Heidi
HeidiHärkönen
Härkönen

7.10.
7.10.

Helsinki
Helsinki

10

10

2

2

12

12

4 4

Rakas
Rakasrämä,
rämä,mutta
muttaoma
oma-seminaari
-seminaari
Heidi
HeidiHärkönen
Härkönen

11.11.
11.11.

TurkuTurku

6

6

1

1

7

7

5 5

Laulukonttiryhmä
Laulukonttiryhmä
Taru
TaruKoivisto
Koivisto

31.10. 7.11.7.11.
31.10.

Helsinki
Helsinki

5

5

0

0

5

5

5 5

Tanssipaja,
Tanssipaja,Liisankoti
Liisankoti
Pia
PiaLindy
Lindy

2.12.
2.12.

Helsinki
3.12.3.12. Helsinki

5

5

0

0

5

5

10 10

Satujen
Satujensalaisuudet
salaisuudet
Silja
SiljaMäki
Mäki
YHTEENSÄ
YHTEENSÄ

21.9.
21.9.

7.12.7.12.

7

7

0

0

7

7

26 26

14

14

246246

577577

Kohtaamiskahvila Mikkelin Kotikulmassa kokoontui keskiviikkoisin klo 13-15.
Toiminta oli tauolla heinäkuun. Kävijöitä
oli keskimäärin viisi. Toiminnan käytännön järjestelyistä huolehtivat Mikkelin
Valkonauhan jäsenet.

Liitto järjesti yhteistyössä Helsingin Valkonauha–Vita Bandet i Helsingfors ry:n
kanssa Uniseminaarin 29.4. Kouluttajana toimi sosiaalipsykologi, yhteiskuntatieteiden tohtori Mervi Rouvinen.
Osanottajia oli 17.

Helsinki
Helsinki

232 232

1.

Ryhmistä tiedotettiin yhteistyöverkostoissa. Mikkelissä järjestetty Elämää
vauvan kanssa -tukiryhmä koottiin yhteistyössä neuvoloiden terveydenhoitajien kanssa.

1. Naisten voimaantumisryhmän ryhmäilmoituksen kuvitus oli Iina Hämäläisen toteuttama. 2. Mervi Rouvinen alusti unen
merkityksestä Helsingin
Valkonauhan seminaarissa. Kuva: Pirjo Sipilä

2.
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VALKONAUHAN KOTIPESÄN
JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ
■ PERHETYÖ

Ylisukupolvinen huono-osaisuus sekä
perheiden elämää rasittavat uhkatekijät koskettivat eri tavoin Valkonauhan
toiminnasta apua hakeneita perheitä.
Havaitsimme, että nykyinen yhteiskunnan palvelujärjestelmä ei kyennyt tarjoamaan riittävässä määrin ja joustavasti perheiden ongelmiin kohdistuvaa
matalan kynnyksen palvelua. Tyypillisiä
Valkonauhan perhetyössä kohdatuista
asioista olivat päihdeongelma tai muu
vahingollinen riippuvuus, oma- tai läheisen mielenterveyden ongelma, uusperheiden problematiikka, työuupumus,
sekä tuen tarve vanhemmuudessa.
Palkkiotoimiset työntekijät olivat ammattihenkilöitä. Työmuoto oli tarkoitettu lyhytkestoiseksi palveluksi, jossa
suositus oli enintään 10 käyntikertaa/
perhe. Perhetapaamisissa oli 25 euron
asiakasmaksu/käyntikerta/perhe. Asiakasmaksusta sai vapautuksen perustelluilla syillä.
1.1.–31.12.2017 asiakkaina oli 359
perhettä ja perhetapaamisia toteutui 1263.
Palkkiotoimisina perhetyöntekijöinä
toimivat koko vuoden perheterapeutit
Marja-Liisa Holopainen, Anne Hynninen ja Heli Koivulehto. Lisäksi perhetyöntekijänä oli Elina Mäenpää 7.10.
alkaen. Työnohjaajana toimi vaativan
erityistason perheterapeutti Aku Kaura.
Työnohjaus oli kerran kuukaudessa ryhmätyönohjauksena.

Perheet ottivat yhteyttä Valkonauhaan
seurakuntien perheneuvonnan ja kuntien perhepalvelujen ohjaamina. Monet
asiakkaista olivat kuulleet toiminnasta
myös lähipiirissään henkilöltä, jolla oli
tietoa Valkonauhan toiminnasta. Ajanvaraus hoidettiin joko soittamalla liiton toimistoon tai jättämällä sähköinen
ajanvarauspyyntö nettisivuille.
Suomen Valkonauhaliitolla oli aluehallintoviraston myöntämä lupa perheasioiden sovittelutoimintaan. Nykyinen
lupa on voimassa 31.8.2019 asti.
Perhetyön osana järjestettiin kaksi eroryhmää. Eroryhmien toimintatiedot sisältyvät Agricola-opintokeskuksen ryhmätoimintakoosteeseen.

■ YKSILÖKESKUSTELUT

Valkonauhan Kotipesän yksilökeskustelut oli tarkoitettu kaikenikäisille naisille
ja miehille, jotka hakivat apua päihde-,
ihmissuhde- ja mielenterveysongelmiin. Palkkiotoimiset työntekijät olivat
ammattihenkilöitä. Asiakkaille maksuttomat yksilökeskustelut olivat matalan
kynnyksen palvelumuoto, jossa suosituksena oli enintään 10 käyntikertaa/
asiakas. Asiakkuuteen ei vaadittu lähetettä, vaan ajan sai suoraan soittamalla toimistoon tai tekemällä liiton nettisivuilla sähköisen ajanvarauspyynnön.
Palkkiotoimisina yksilötyöntekijöinä
toimivat:
Haikonen Pirkko-Liisa, psykoterapeutti
Kahilainen-Niskanen Anneli, psykoterapeutti
Knuutila Sirpa, psykoterapeutti

Koivisto Taru, musiikkiterapeutti, musiikin maisteri
Lahtiranta-Pohjola Pia, psykiatrinen
sairaanhoitaja, psykoterapeuttiopinnot
suorittanut
Leppänen Helena, psykoterapeuttiopiskelija, teologian maisteri, erityisopettaja
Lindy Riitta, hahmotaideterapeutti
Mäki Silja, psykoterapeutti
Palmu Tarja, psykoterapeuttiopinnot
suorittanut, filosofian tohtori
Pruuki Tomi, teologian maisteri
Rautakoura Kristiina, psykoterapeutti
Rouvinen Mervi, psykoterapeuttiopinnot suorittanut, yhteiskuntatieteiden tohtori
Räisänen Hanna, ryhmätaideterapeutti
Silvola Antti, psykoterapeutti
Viitanen Eija, psykoterapeuttiopinnot
suorittanut, filosofian maisteri
Zilliacus Misan, psykoterapeutti
Palkkiotoimisten työntekijöiden työnohjaaja oli vaativan erityistason psykoterapeutti Eija-Liisa Rautiainen. Työnohjaus oli ryhmäohjauksena kerran kuukaudessa.
Yksilökäynneillä oli 628 asiakasta,
joista miehiä oli 141.
Asiakaskäyntejä oli 1046.
Asiakaspalautteet
Kirjallinen palaute kerättiin viimeisellä
käyntikerralla. Saadun palautteen perusteella toiminta vastasi hyvin tarpeeseen
ja sillä oli mitattavaa positiivista vaikutusta asiakkaiden arkeen. Vuoden 2017
aikana kirjallinen palaute saatiin 67 eri
asiakkaalta. Palautteiden sisältöä on kuvattu graafisin menetelmin.

YKSILÖKESKUSTELUT
Vastanneiden
vointi hoitojakson alussa
ja päättyessä
keskimäärin
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YKSILÖKESKUSTELUT
Mitä erityisesti piditte tärkeänä, mistä koitte hyötyneenne?

Hyötyyn liittyvät kokemukset

ikäjakauma
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■ RYHMÄTOIMINTA

Ryhmien toimintatiedot sisältyvät Agricolaopintokeskuksen ryhmätoimintakoosteeseen.
Ryhmissä oli osanottajia 742, joista miehiä
oli 41. Ryhmäkäyntejä oli 1728.
Esimerkkejä ryhmäpalautteista
Palautelomakkeissa oli avoin kysymys, jossa
pyydettiin kertomaan ryhmäkokemuksesta kuvitteelliselle Valkonauhan ryhmään ilmoittautumista harkitsevalle henkilölle. Lomakkeessa kysyttiin lupa palautteen julkaisemiseen.
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KERHOTOIMINTA
JA ITSE TEHTY ARKI
-TYÖPAJAT
Kerhotoimintaa järjestettiin vanhainkodeissa, palvelukeskuksissa, erityisryhmien päiväkeskuksissa Espoossa,
Helsingissä ja Vantaalla, maahanmuuttajien vastaanottokeskuksissa ja sairaaloissa. Kerhoja ja Itse tehty arki -työpajoja ohjasivat musiikkiterapeutti Taru
Koivisto ja taideterapeutti Iina Hunter.
Musiikkiterapeutti Antti Asunmaa ohjasi Klaukkalassa nuorten kehitysvammaisten musiikkikerhoa.
Kuninkaantien toimintakeskus, kehitysvammaisten aikuisten päivätoiminta
Espoossa, 106 käyntikertaa. Osallistujia
oli keskimäärin 21.
Riilahden toimintakeskus, kehitysvammaisten päivätoiminta Espoossa,
111 käyntikertaa. Osallistujia oli keskimäärin 22.
Klaukkalan musiikkikerho 20–30-vuotiaille, osallistujia 9 nuorta, 45 käyntikertaa.
Myyrasti-mielenterveysyhteisö Vantaalla, yksinäisyydestä, mielenterveysongelmista tai sosiaalisen toimintakyvyn heikkenemisestä kärsiville +60
-vuotiaille, 193 käyntikertaa. Osallistujia
oli keskimäärin 9. Myyrastissa tehtiin yhteistyötä Vantaan kaupungin psykiatrian poliklinikan, sosiaalitoimen ja alueen
muiden yhteisöjen kanssa.
Helsingin alueen vanhainkodit ja palvelukeskukset, 728 käyntikertaa.
Espoon alueen vanhainkodit ja palvelukeskukset, 338 käyntikertaa.
Vantaan alueen vanhainkodit ja palvelukeskukset sekä Katriinan sairaalan osastot, 491 käyntikertaa.
Jorvin sairaalan lastenosastot, 8 käyntikertaa.
Suursuon sairaalan saattohoito-osasto, 5 käyntikertaa.
Karhusaaren vastaanottokoti yksin
saapuneille nuorille maahanmuuttajille,
15 nuorta, 30 käyntikertaa.
Joutsenon maahanmuuttajien vastaanottokeskus, 84 naista ja 40 lasta,
124 käyntikertaa.

Suomi 100 teeman alla järjestettiin
kaksi Sota-ajan laulut -ryhmää viidessä
paikassa: Mainiokoti, Kustaankartanon
kaksi eri osastoa, Helapuisto ja Elämäntalo Aaria, 58 käyntikertaa.

KAIKKIEN NAISTEN
TALO -HANKE
2017–2020
Valkonauhaliikkeen piirissä ovat
alkaneet monet sellaiset työmuodot,
jotka ovat syntyneet vastaukseksi yhteiskunnassa vallinneisiin kipeisiin ongelmiin. Näin myös heinäkuussa liiton
käynnistämä Kaikkien Naisten talo -hanke, joka käsittää päiväkeskustoimintaa
haavoittuvassa asemassa oleville maahanmuuttajataustaisille naisille lapsineen ja perheineen.
Hankkeessa projektipäällikkönä toimi
sosionomi YAMK Minna Saunders ja
projektityöntekijänä kulttuurituotannon medianomi Elizabelle Laine. Hanke kuuluu STEA:n Kaikille Eväät elämään
avustusohjelmaan, joka tähtää eriarvoisuuden torjumiseen.
Turun paikallisyhdistyksen kanssa yhteistyössä suunniteltu ja paikallisyhdistyksen vapaaehtoistoiminnan ympärille rakennettu hanke tukee erityisen
haavoittuvassa asemassa olevia naisia ja
lapsia perheineen. Toiminnan pariin löysi 7.7.-31.12. välisenä aikana 52 naista,
48 lasta ja 25 miestä.
Kohderyhmä on paperittomat naiset tai
sen uhan alla elävät naiset perheineen.
Toiminta tavoitti turvapaikkaprosessin
eri vaiheissa olevia henkilöitä:
l Ensimmäisen, toisen ja kolmannen negatiivisen päätöksen saaneita
l Uusintahakemusvaiheessa olevia
l Oikeusprosessin lopussa olevia ihmisiä, joiden vastaanottopalvelut ovat lakkautettu tai uhassa lakkautua
l Oleskeluluvan uusimisessa epäonnistuneita
l Avioliiton kariuduttua ilman oleskelulupaa jääneitä
l Työ- tai opiskeluluvan hakijoita
l Käännytysuhan alla eläviä paperittomia tai
l Edelleen valituksesta päätöstä odottavia, mutta ilman vastaanottopalveluita
olevia ihmisiä.

Kuvaus hankkeen toiminnasta
Päiväkeskukseen tulija sai yksilöllistä tukea oman tilanteensa mukaan. Syksyn
2017 aikana päiväkeskusta varten vuokrattu tila kalustettiin yhdessä asiakkaiden kanssa turvalliseksi ja viihtyisäksi.
Päiväkeskus tavoitti 7.7.–31.12. aikana
runsaasti kohderyhmään kuuluvia ja
vastasi matalan kynnyksen palveluna
Turun seudulla vallitsevaan suureen tarpeeseen.
Asiakkaat hakivat ja saivat keskuksen
työntekijöiltä, yhteistyökumppaneilta ja
vapaaehtoisilta apua kokonaistilanteensa selvittämiseen sekä viranomaisasioiden hoitamiseen. Asiakkaat saivat tukea
ja apua myös hankkeen yhteistyöverkostoilta sekä vapaaehtoisilta. Suurin
osa avunpyynnöistä liittyi oleskeluoikeuden saavuttamiseen liittyviin kysymyksiin.
Päiväkeskuksessa ryhmien ja yksilötyön
ohessa laitettiin ruokaa, juhlittiin syntymäpäiviä sekä myötäelettiin elämän
iloissa ja suruissa. Vertaistuen elementti
oli läsnä päivittäisessä toiminnassa.
Yksilötyön lisäksi päiväkeskuksessa toimi viikoittaisia ryhmiä, joissa opiskeltiin
suomen kieltä. Suomen kielen ryhmiä
vapaaehtoistyönä ohjasivat suomenkielenopettajat Sinikka Vahalahti ja Eva
Björkqvist mukanaan myös muita vapaaehtoisia.
Yksi hankkeen päätyömuoto on vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Koulutuksiin ja toimintaan osallistui 34 vapaaehtoista. Hankkeen vapaaehtoisilla oli
erilaisia tehtäviä ryhmien ohjaamisesta
virastokäynteihin. Vapaaehtoiset saivat
tukea, koulutusta sekä työnohjausta
tehtäviensä mukaan. Toteutuneissa koulutuksissa käsiteltiin turvapaikkaprosessia, paperittomuutta sekä vapaaehtoisten toiminnan mahdollisuuksia ja rajoja.
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1.

2.
1. Vastaanottokeskuksen taide- ja musiikkipajassa koettiin luomisen iloa.
2. Myyrastissa järjestettiin 10 kerran
Tunteet musiikiksi -ryhmä. 3. Kaikkien
naisten talon toimintatietoja graafisin kuvin.

3.
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VAIKUTTAMISTOIMINTA
JA TIEDOTUS
Suomen Valkonauhaliitto oli Valtakunnallisen nuorisoalan ehkäisevän
päihdetyön osaamiskeskuksen jäsen
(Preventiimi). Sen tehtävänä oli tukea
nuorten parissa toimivien ammattilaisten
osaamista ehkäisevässä päihdetyössä.
Lisäksi oltiin mukana Kuule mua -verkostossa, joka koostui nuorten (noin
18–30-vuotiaiden) mielenterveyskuntoutujien kanssa toimivista kolmannen sektorin toimijoista. Verkoston sihteerinä oli
Helsingin seurakuntayhtymän edustaja.
”Kuule mua” -verkoston keskeinen tavoite
oli lisätä yhteistyötä kolmannen sektorin
toimijoiden ja ns. virallisten hoitotahojen välillä. Yhteistyöllä haluttiin parantaa
nuorten hoitoon pääsyä ja vähentää hoidon pirstaleisuutta.
Liiton toimintaa esiteltiin Sosiaalipedagogiikan päivillä 6.4. Mikkelissä.
Turun Kirkkopäiville osallistuttiin 19.–
21.5. yhdessä Turun Valkonauhan kanssa
esittelemällä toimintaa Kirkkotorilla. Päivystäjinä olivat pääsihteeri Irja Eskelinen, Turun Valkonauhan hallituksen jäsen
Marja Kariluoto, liiton puheenjohtaja
Pirkko Larkela ja liiton hallituksen jäsen
Päivi Pennanen.
Päihdepäiville osallistuttiin 6.–7.6. Helsingissä sekä omalla näyttelypisteellä
että järjestämällä yhdessä Sininauhaliiton kanssa työpaja. Työpajan teemana oli
Taide tukena muutoksen tiellä – taiteen
mahdollisuudet 2020-luvun päihdetyössä. Valkonauhasta työpajan suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat psykoterapeutti Misan Zilliacus, tohtorikoulutettava, musiikkiterapeutti Taru Koivisto ja kokemusasiantuntija Sanna Vaara.
Lisäksi toteutuksessa oli mukana taiteen
tohtori Mimmu Ronkainen Aalto-yliopistosta. Työpajan puheenjohtajana toimi
järjestöpäällikkö Asta Juntunen Sininauhaliitosta. Työpajaan osallistui 30 päihdetyön ammattilaista eri puolilta maata.
Päihdepäivien näyttelypisteellä toimintaa esittelivät toimistosihteeri Nina Hurtamo, Taru Koivisto, Tuulikki Perho ja
Marita Saarela.
Liitto oli mukana valtakunnallisissa Anna
lapselle raitis joulu, Selvin päin kesään

(Raittiuden Ystävät koordinoijana) sekä
Ehkäisevän päihdetyön viikon (EHYT
koordinoijana) -kampanjoissa huolehtien
joulu- ja kesäkampanjamateriaalin postittamisesta kaikkiin evankelisluterilaisiin
seurakuntiin.
Selvin päin kesään kampanjakirjeen yhteydessä tiedotettiin 24.9. vietettävästä
Valkonauhan kansainvälisestä rukouspäivästä. Samalla seurakuntiin lähetettiin rukouspäivän saarnatekstiin liittyvä
artikkeli sekä Valkonauhan toiminnan
esittely. Muutamat paikallisyhdistykset
olivat rukouspäivänä messukumppaneina osallistuen jumalanpalveluksen ja kirkkokahvituksen järjestämiseen.
Liiton vaikuttamistyössä keskeisenä asiana oli olla vaikuttamassa alkoholilain kokonaisuudistuksen sisältöön sekä omilla
kannanotoilla että osallistumalla Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston (EHYT)
kannanottoihin ja lausuntoihin. Liiton
varapuheenjohtajan Hannele Nykäsen
kannanotto 22.9.2017 sai Helsingin Sanomissa palstatilaa.
Kuluvana vuonna Mikkelin Valkonauha
ry täytti 110 vuotta ja Hämeenlinnan
Valkonauha ry 50 vuotta. Yhdistysten
toimintaa esitteleviä tiedotteita lähetettiin paikallisiin ja alueellisiin lehtiin.
Sosiaalisen median hyödyntämistä lisättiin ja samalla päätettiin aloittaa yhteistyö Poutapilvi Oy:n kanssa.
Naisjärjestöjen Keskusliiton Tasa-arvoteko-juhlassa 10.11. Helsingin yliopistolla esiteltiin Valkonauhan toimintaa.
Mukana toiminnan esittelyssä olivat varapuheenjohtaja Tuulikki Perho ja Taru
Koivisto.

VALKONAUHALEHTI
Lehden päätoimittaja oli puheenjohtaja Pirkko Larkela. Toimituskuntaan
kuuluivat Tuulikki Perho, Marja Kariluoto, Tarja Heino, Hannele Nykänen ja
Anni Ylönen. Toimitussihteerinä oli pääsihteeri Irja Eskelinen ja taittotyöstä vastasi Anne Tervahauta / Kuvitella. Lehti
painettiin Eräsalon Kirjapainossa Tampereella. Lehti ilmestyi neljänä numerona.
Lehden ulkoasun uudistamistyö aloitettiin ja ensimmäinen uudella ulkoasulla
oleva lehti ilmestyy pääsiäiseksi 2018.

OPISKELIJAKOTI
Vuonna 1963 perustettu opiskelijakoti
sijaitsee Kruunuhaassa. Kodissa asui viisi
naisopiskelijaa. Valkonauhan opiskelijakodissa voi asua enintään kolme vuotta.
Koti on savuton ja päihteetön.

LIISANKOTI
Suur-Helsingin Valkonauha ry ylläpiti naisten asumisyksikköä, Liisankotia
Katajanokalla. Liisankodin toiminta esitellään Suur-Helsingin Valkonauhan vuosikertomustiivistelmässä.

KANSAINVÄLINEN
TOIMINTA
Liitto jatkoi yhteistyötä Suomen Lähetysseuran kanssa ja lähetti kohdesopimuksen puitteissa vuosittaisen 1.000
euron tuen Etiopian Mersan alueen tyttöjen koulunkäynnin ja naisten toimeentulomahdollisuuksien kehittämiseen. Tukisumma saatiin kokoon jäsenten lahjoituksilla.
Valkonauhan maailmanliiton (WWCTU)
puheenjohtaja Margaret Ostenstad ja
Euroopan työn sihteeri Brita Nilssen vierailivat Suomessa 19.–21.1. tutustuen toimintaan Helsingissä ja Turussa. Vierailuohjelmaan sisältyivät tutustuminen Helsingin Tuomiokirkkoon oppaana Anneli
Klemetti sekä monipuolinen Turun Valkonauhan järjestämä ohjelma.
Irja Eskelinen toimi Valkonauhan maailmanliiton 3. varapuheenjohtajana. Hän
osallistui 2.5.–5.5. Etelä-Korean Soulissa
pidettyyn hallituksen kokoukseen. AnnaMari Laine toimi sosiaalipalvelun osastonjohtajana ja Anneli Klemetti julkilausumakomitean jäsenenä.
Suomen Valkonauhaliiton hallitus teki kesäkuussa päätöksen ottaa vastattavaksi
seuraavan Valkonauhan maailmanliiton
kongressin järjestämisen. Ajankohdaksi
päätettiin 10.–15.7.2019.
Varapuheenjohtaja Tuulikki Perho ja
raha-asiainjaoston puheenjohtaja Sinikka Vilén osallistuivat Norjan Valkonauhan vieraana ja kustantamana Det Hvite
Bånd i Norge -järjestön vuosikokoukseen
2.–5.10.Sandefjordissa. He esittivät kokouksessa liiton tervehdyksen ja esittelivät
päivien aikana myös Suomessa tehtävää
valkonauhatyötä.
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1.
3.

2.

4.
5.

1. Oik. Brita Nilssen, Pirkko Larkela, Margaret
Ostenstad, Anna-Mari Laine, Anneli Klemetti
ja Marita Saarela Kansallisarkiston rappusilla. 2. Helsingin Valkonauha järjesti sisartilaisuuden vieraille. 3. Liisankodin enkelijuhlaa.
4. Taru Koivisto ja ”kukkahattutäti” Tuulikki
Perho Päihdepäivillä. 5. Valkonauha-lehti on
ilmestynyt vuodesta 1909.
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HALLINTO JA
JÄSENISTÖ
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin
Helsingissä Hotelli Helkan Saarni-salissa lauantaina 22.4. Kokoukseen osallistui 24 henkilöä, joista 10 valtakirjalla.
Musiikkiohjelmaa esitti Taru Koivisto.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset kevätkokoukselle kuuluvat asiat. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pirjo
Kivelä-Ristevirta.
Yhdistyslain ja järjestötoiminnan ydinkysymysten koulutus järjestettiin 10.6.
Tampereella. Kouluttajana oli yhdistystoiminnan asiantuntija Kari Loimu.
Osanottajia oli 15.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin
Huoneistohotelli Marjan tiloissa Mikkelissä 15.10. Kokoukseen osallistui 25
henkilöä, joista 12 valtakirjalla. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset syyskokoukselle kuuluvat asiat. Kokouksen puheenjohtajana toimi Liisa Ahonen.

■ Syyskokouksen

henkilövalinnat

Liiton varapuheenjohtajaksi kaudelle 2018–2019 valittiin Elli Martikainen
Lappeenrannasta. Hallituksen jäseniksi (ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi)
kaudelle 2018–2019 valittiin Anneli Klemetti Helsingistä (Johanna Ahtila Hämeenlinnasta), Liisa Ahonen Mikkelistä (Maritta Pietilä-Holopainen Oulusta) ja Päivi Pennanen Turusta (Hannele
Nykänen Kuopiosta).
Tilintarkastajiksi valittiin KHT Yrjö Haukatsalo ja tilintarkastusyhteisö AuditPlan Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jonas Sandell sekä Haukatsalon varatilintarkastajaksi HT Pauli
Aaltonen.

■ Hallitus

vuonna 2017

Puheenjohtaja Pirkko Larkela, Turku
Varapuheenjohtaja Hannele Nykänen,
Kuopio
Varapuheenjohtaja Tuulikki Perho,
Helsinki
Jäsen Paula Kupias, Tampere
Henkilökohtainen varajäsen
Sinikka Vilén, 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-Holopainen, Oulu
Jäsen Päivi Pennanen, Turku
Henkilökohtainen varajäsen
Elli Martikainen, Lappeenranta
Jäsen Anneli Klemetti, Helsinki
Henkilökohtainen varajäsen
Maria Nuutinen, Helsinki
Hallituksen kokouksia oli kahdeksan ja
pöytäkirjapykäliä yhteensä 118. Rahaasiainjaoston kokouksia oli kaksi ja työvaliokunnan kokouksia yksi. Niiden jäsenet valittiin hallituksen keskuudesta.
Työvaliokunnan puheenjohtajana toimi
Tuulikki Perho ja raha-asiainjaoston
puheenjohtajana toimi Sinikka Vilén.

■ Keskustoimisto

Toimisto sijaitsi liiton omistamissa tiloissa osoitteessa Liisankatu 27 A 3, 00170
Helsinki. Pääsihteerinä oli Irja Eskelinen ja toimistosihteerinä Nina Hurtamo. Kirjanpidon ja palkanlaskennan hoiti Päivi Soini/Tilipalvelu Soini. Toimiston
siivouksesta vastasi Natalia Saboure.

■ Jäsenistö

Suomen Valkonauhaliiton jäsenistö
muodostuu paikallisyhdistysten jäsenistä ja suoraan liittoon kuuluvista henkilöjäsenistä. Henkilöjäseniä oli 32.
		
Helsingin Valkonauha-Vita Bandet
i Helsingfors ry
49
Hämeenlinnan Valkonauha ry
33
Kuopion Valkonauha ry
55
Lappeenrannan Valkonauha ry
20
Mikkelin Valkonauha ry
22
Oulun Valkonauha ry
33
Suur-Helsingin Valkonauha ry
53
Tampereen Valkonauha ry
32
Turun Valkonauha ry
27
Yhteensä jäseniä
paikallisyhdistyksissä
324
Kokonaisjäsenmäärä
356

■ LIITON

KUNNIAPUHEENJOHTAJA

Anja Aalto, Tampere

■ HE SAAVAT LEVÄTÄ
Mikkelin Valkonauha ry
Mirja Särkkä

Helsingin Valkonauha-Vita Bandet
i Helsingfors ry
Orvokki Ijäs

Sitten kun kaikki on kerrottu moneen
kertaan.
Kun käydyt matkat ja eletyt hetket ovat
muuttuneet
kaukaisiksi muistoiksi.
Jäljelle jää pelkkä puhdas rakkaus.
(Paul Coelho)

■ HUOMIONOSOITUKSET

Ritarikuntien suurmestari Tasavallan
presidentti Sauli Niinistö myönsi valkonauhatyössä sekä yhteiskunnallisessa
toiminnassa ansioituneille Valkonauhan
jäsenille kunniamerkkejä.
Mikkelin Valkonauhan 110-vuotispäivänä 14.10. yhdistyksen varapuheenjohtaja Aune Laitinen ja sihteeri Päivi Nykänen saivat Suomen Valkoisen Ruusun
ritarikunnan I luokan mitalin. Kunniamerkit luovutettiin saajille yhdistyksen
vuosijuhlassa.
Itsenäisyyspäivänä 6.12. Tasavallan presidentti myönsi kunniamerkin seuraaville Hämeenlinnan Valkonauhan jäsenille
ja pitkäaikaisille vastuunkantajille:
Anneli Kiurulle Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitali kultaristein
Satu Kiviharjulle Suomen Valkoisen
Ruusun ritarikunnan I luokan mitali kultaristein
Eeva Lindholmille Suomen Valkoisen
Ruusun ritarikunnan I luokan mitali kultaristein
Riitta Rekolalle Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan mitali
Jaana Rusko-Laitiselle Suomen Leijonan ansioristi
Milja Salmelalle Suomen Valkoisen
Ruusun ritarikunnan mitali

■ VALKONAUHAN VIULU

Suomen Valkonauhaliiton omistama
vuonna 1912 rakennettu Heinrich Heberlein viulu oli viulistiopiskelija Inka
Heilimon käytössä.

■ LAHJOITUKSET

Kustannus Tammi lahjoitti kaksi kassillista uutuuskirjoja annettavaksi lahjana Ronald McDonald Lasten Talon sekä
Kaikkien naisten talon lapsille. Kirjalahjat ottivat vastaan liiton joulujuhlassa
9.12. Lasten Talon emäntä Johanna Serlachius ja Kaikkien naisten talon projektipäällikkö Minna Saunders.
Kustannus Tammi lahjoitti kirjalahjoja
jaettavaksi muistamisina myös vapaaehtoistyöntekijöille.
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TOIMINNAN JA
RISKIEN ARVIOINTI

Otimme toiminnan arvioinnin avuksi arviointilomakkeen, joka sisälsi neljä osaaluetta: Ihmisten osallisuus ja toimintamahdollisuudet, Perustehtävien hallinta,
yhteistyö ja näkyvyys, Talous ja toimitilat sekä Tuloksellisuus ja kehittämisorientoituneisuus. Saatujen vastausten
perusteella liiton ja sen yhdistysten suurimmat pulmat liittyivät vapaaehtoisten
vähäiseen määrään sekä varainhankintaan. Toiminnan vahvuuksina näyttäytyivät valkonauhatyön toiminta-ajatuksen
innostavuus ja toiminnalle asetetut selkeät tavoitteet ja tarpeet.
Suomen Valkonauhaliitto paikallisyhdistyksineen painii yhä niukempien
resurssien turvin. Tiukka rahoituksen
hakemiseen ja saamiseen liittyvä vaatimustaso jo hakemusten teknisessä
laadinnassa ja siihen liittyvä arvioinnin
ja tuloksellisuuden vaatimus haastavat
sekä yhdistysten että liiton toimijoita.
Yleisesti järjestötoiminnassa korostui
entisestään brändien ja imagon merkitys. Tässä tilanteessa pärjäämistä määritti mediahuomioarvo ja kyky vedota ihmisten tunteisiin. Kehityssuunta ei
suosinut Suomen Valkonauhaliiton tekemää työtä, mikäli onnistumisen mittarina ovat lisääntyvät toiminnan varat ja
jäsenmäärän kasvu.
Suomen Valkonauhaliiton kannalta
oli tärkeää miettiä, miten tavoittaa jäsenyyteen ja vapaaehtoistoimintaan sitoutuvat ihmiset. Lisäksi ratkaisevaa oli löytää ne tekijät, joiden avulla heidät saadaan kiinnittymään toimintaan. Tämä
työ on jatkuvaa ponnistelua ja se oli toimintavuonnakin asialistan kärkipaikalla.

3.

1. Vas. Tarja Heino ja Maritta Pietilä-Holopainen Oulusta.
2. Kevätkokouksen osanottajia. 3. Inka ja viulu – loistava
yhdistelmä. 4. Minna Saunders sai kirjakassin viemiseksi Kaikkien naisten talolle. 5. Aune Laitinen Mikkelistä sai
kunniamerkin ja piti luovutustilaisuudessa kiitospuheen.

1.

2.

4.

5.
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PAIKALLISYHDISTYSTEN VUOSITIIVISTELMÄT
■ Helsingin Valkonauha

–Vita Bandet i Helsingfors ry
Perustettu vuonna 1905
Bulevardi 15 C 32, 00120 Helsinki
www.helsinginvalkonauha.fi
Puheenjohtajana toimi Pirjo KiveläRistevirta, varapuheenjohtajana sekä
rahastonhoitajana Marita Saarela ja
sihteerinä Marke Kaskimies. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Pirkko
Laakso. Hallitus kokoontui neljä kertaa.
Jäsenkirjeitä lähetettiin neljä.

Yhdistyksen tiloissa kokoontuneet seitsemän pienryhmää ja yhdistyksen järjestämät kaksi seminaaria on esitelty
Agricola-opintokeskuksen ryhmätoiminnan koosteessa.
Sairaanhoitaja Taina Häkkinen piti
jäsenkokouksessa luennon aiheesta
Syöpä koskettaa.
Yhdistys kantoi päävastuun Suomen
Lähetysseuran (SLS) kohdesopimuksen
rahoituksesta. SLS:n toiminnalla parannetaan etiopialaisten naisten ja lasten
asemaa tukemalla lasten koulunkäyntiä
ja naisten yrittäjyyttä.
Yhdistyksen varoilla hankittiin käsityötarvikkeita vapaaehtoisille kutojille.
Villasukkia lahjoitettiin yksinäisille vanhuksille ja ikäihmisten pyörähanketta
tuettiin 300 eurolla.
Yhdistyksen jäsen Maija-Liisa Mäkeläinen toimi vapaaehtoisena SPR:n
Luetaan yhdessä -ryhmässä. Marke
Kaskimies oli vapaaehtoisena Hoitokoti Wilhelmiinassa. Jäsenet tekivät vapaaehtoistyötä seurakunnissa.
Jäsenretkiä tehtiin kaksi. Toukokuussa retkeiltiin Helsingin Vuosaaressa sijaitsevassa Kulttuurikeskus Sofiassa ja
marraskuussa Vantaan Fazerilassa. Toukokuun retken yhteydessä pidettiin yhdistyksen vuosikokous.
Anneli Klemetti toimi Valkonauhan
maailmanliiton (WWCTU) julkilausumakomitean jäsenenä.
Itsearvioinnissa yhdistyksen vastuunkantajat kokivat toiminnan vahvuuksina osallisuuden ja toimintamahdollisuudet sekä perustehtävien hallinnan sekä yhteistyön. Ongelmina nähtiin
vapaaehtoisten vähyys ja siitä johtuva
toiminnan kehittämisen vaikeus.

■ Hämeenlinnan

Valkonauha ry
Perustettu vuonna 1967
www.hameenlinnanvalkonauha.fi
Puheenjohtajana toimi Jaana RuskoLaitinen, varapuheenjohtajana Johanna Ahtila, sihteerinä Anna-Mari Laine
ja rahastonhoitajana Päivi Määttänen.
Hallitus kokoontui 12 kertaa.

Yhdistyksen 50-vuotisjuhla järjestettiin
19.11. Yhdistyksen järjestämä seminaari
9.9. on esitelty Agricola-opintokeskuksen ryhmätoiminnan koosteessa.
Espanjassa maahanmuuttajien parissa työskentelevän Pedro ReyesCastron Suomen vierailuun liittyvä
yleisötilaisuus oli 20.7. Kari Korhosen
kouluvierailun osana oli Valkonauhan
ja Saalem-seurakunnan yhteistyössä
järjestämä nuortenilta, johon osallistui
100 nuorta. Teemu Kaski vieraili Hämeenlinnan yläkoulun uskontotunneilla puhuen päihteiden vaaroista.
Hämeenlinnan Valkonauhalla oli neljä avustuskohdetta: Suomen Lähetysseuran työ perheiden parissa Etiopiassa,
kummilapsi Sabita Endris Seid Etiopiassa, Pedro Reyes-Castron avustus- ja
lähetystyö Espanjassa sekä Sansan Toivoa naisille Intiassa, yleisavustus.
Luokanopettaja Marjo Viitalan Child
Evangelism Fellowship -koulutukseen
osallistumista tuettiin. Yhdistys avusti
420 eurolla ja jäsenlahjoituksena saatiin
80 euroa, yhteensä 500 euroa.
Vankilavierailuun Hämeenlinnan
vankilassa osallistuivat Satu Kiviharju,
Anna-Mari Laine ja Johanna Ahtila.
Paikalla oli 19 naisvankia, apulaisjohtaja ja muuta henkilökuntaa. Vankilaan
vietiin tuliaisina kortteja postimerkkeineen. Lokakuussa vankilapastorina aloittaneen Hanna Vettenniemen
kanssa tehtiin hyvää yhteistyötä. Yhdistys lahjoitti vankilaan CD-soittimen
ja suuren kassillisen erivärisiä lankoja,
sillä vankilassa toimi innokas kutojapiiri. Vankilaan lahjoitetut 205 joulukorttia saatiin Hämeenlinnan jäseniltä ja
Tampereen Valkonauhan Sinikka Vilén
ja Katri Nahkuri olivat myös lahjoittajina. Tavoitteena oli, että jokainen vanki
voi lähettää ainakin kaksi valitsemaansa
korttia ystäville tai läheisilleen.

Yhdistyksen jäsenet vierailivat viidessä palvelutalossa, yhteensä 10 kertaa: Ilovuoressa kolme kertaa, Validia talossa kaksi kertaa, Tanhua-kodissa kaksi
kertaa, Villa Tavastiassa kaksi kertaa ja
Koivikko-kodissa kerran. Vierailuihin
sisältyi hengellinen tilaisuus. Musiikkija puheosuuksiin osallistuivat Paula ja
Markku Rekola, Riitta Rekola, Milja
Salmela ja Satu Kiviharju. Jaana Rusko-Laitinen juonsi tilaisuudet. Ilovuoressa oli ehtoollisen vietto, josta huolehti pastori Heikki Toivio. Hän soitti
tilaisuudessa myös kitaraa ja Markku
Rekola huilua. Joissakin palvelutaloissa
tarjottiin kahvit. Valkonauhan vierailut
palvelutaloihin olivat tärkeitä, sillä osalla vanhuksia kodin ulkopuolisiin tilaisuuksiin osallistuminen oli terveydellisten rajoitteiden vuoksi vaikeutunut.
Yhteistyö Hämeenlinnan seurakunnan kanssa oli suuri kiitoksen aihe. Seurakunnalta saatiin maksutta tilat käyttöön 50-vuotisjuhlapäiväksi, vahtimestarin palvelut sekä kirkkomuusikko ja
kuoro juhlistamaan tilaisuutta. Juhlajumalanpalveluksessa saarnasi Jaana
Rusko-Laitinen ja juhlassa juhlapuheen piti liiton puheenjohtaja Pirkko
Larkela. Hämeen sanomat ja Kaupunginuutiset kirjoittivat juhlasta ja yhdistyksen toiminnasta palstoillaan.

■ Kuopion Valkonauha ry
Perustettu 1906
www.kuopionvalkonauha.fi
kuopionvalkonauha@gmail.com

Puheenjohtajana toimi Hannele Nykänen, varapuheenjohtajana Anne Paulo-Tuovinen ja rahastonhoitajana Arja
Keränen. Sihteerin tehtävistä huolehti
pääasiassa Hannele Nykänen. Hallitus
kokoontui viisi kertaa ja jäsenkirjeitä lähetettiin kaksi.
Keskustelu- ja harrastusryhmä päihteidenkäytön lopettaneille naisille kokoontui kevätkaudella 15 kertaa ja syyskaudella 12 kertaa. Ryhmä toteutettiin
yhteistyössä Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry:n kanssa.
Jäsenretki tehtiin Heinävedelle Marjamäen pappilaan. Retkelle osallistui 11
henkilöä.
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Yhdistyksen omistama asunto vuokrattiin heikossa asemassa olevalle naiselle.
Yhdistyksen järjestämä Rakas rämä,
mutta oma -seminaari on esitelty Agricola-opintokeskuksen ryhmätoiminnan
koosteessa. Puheenjohtaja kävi kouluttamassa päihderiippuvuuden kehittymisestä ja ylisukupolvisuudesta ev.lut.seurakuntayhtymän päihdeleirillä.
Yhdistys aloitti kokemusasiantuntijakoulutuksen kehittämisen ja toteuttamisen yhdessä Kuopion yliopistollisen
sairaalan päihdepsykiatrian osaston, ViaDia Pohjois-Savo ry:n, Kuopion Päihdepalvelusäätiön, Kuopion Mielenterveyden tuki ry:n ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa.
Yhdistys kehitti uutta toimintaa, johon haki STEAn hankerahoitusta. Toiminnan kehittämistä varten tehtiin aiesopimukset yhteistyöstä Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry:n ja Kuopion
Setlementti Puijolan kanssa.
Toiminnasta tiedotettiin facebookissa
ja lehdissä. Yhdistys esitteli toimintaansa Kallaveden kirkolla Katulähetyksen
päihdepäivillä ja seminaarissa, Kuopion
kaupungin päihdetyöntekijän kokoon
kutsuman päihdetoimijoiden ryhmän
kokoontumisissa, Tukipilarin tupaantuliaisissa ja Päihdepalvelu Hemman avointen ovien -tapahtumassa.
Poimintoja yhdistyksen itsearvioinnista:
Miten näemme tehtävämme ja paikkamme omalla seutukunnalla?
l Päihteiden käytön lopettaneiden naisten ryhmätoiminnan toteuttaja
l Päihdeasioiden ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kouluttaja
l Seminaarien järjestäjä ja muiden järjestämiin seminaareihin osallistuja
l Asiantuntija päihdetoimijoiden verkostossa
Millaisia vaikutuksia toivomme yhdistyksen toiminnalla olevan?
l Päihteisiin liittyvä koulutustarjonta
monipuolistuu ja tieto leviää
l Päihderiippuvuudesta toipuminen
edistyy ja yksinäisyys vähenee
Koimmeko pettymyksiä ja onnistumisia
kertomusvuonna?
l Erittäin suuri onnistuminen oli kokemusasiantuntijakoulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä
muiden päihdetoimijatahojen kanssa.
Kuopion Valkonauhan puheenjohtaja

2.

1.

3.
1. Kuopion Valkonauhan puheenjohtaja Hannele Nykänen toimitilan
maalauspuuhissa. 2. Helsingin Valkonauhan jäsenet Kulttuurikeskus
Sofiassa. 3. Kuopion jäsenet saivat
osakseen vieraanvaraisuutta Marjamäen pappilassa. 4. Vas. Johanna
Ahtila, Riitta Rekola, Linnea Kataja,
Satu Kiviharju, Milja Salmela, Keijo
Laitinen, Anna-Mari Laine, Anneli Kiuru, Jaana Rusko-Laitinen Hämeenlinnan Valkonauhan 50-vuotisjuhlassa. Kuva: Jorma Lepistö

4.
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toimi koulutuksen koordinaattorina ja
oli toinen kokemusasiantuntijoiksi valmistuneille annetun todistuksen allekirjoittajista. Pettymys oli naisten ryhmän
laimea osanotto varsinkin kevätkaudella, jolloin kokoontumisillaksi valittu perjantai ei toiminut.
Keihin vaikuttajiin olimme yhteydessä?
l Kuopion kaupungin Hyvinvoinnin
Edistämisen palvelualueen ja ev.lut.seurakuntayhtymän työntekijöihin
l Kaupunginvaltuutettu Laura Meriluoto oli yhteyshenkilömme Sirkkulanpuisto ry:ssä ja hän osallistui naisten
ryhmätoiminnan vetämiseen.
Arvioimme toimintaamme käyttäen
apuna väittämiä (asteikko 1-5, jolloin 1
on vähän ja 5 paljon):
l Yhdistyksessämme eletään voimakasta
kasvun ja kehityksen aikaa 3
l Yhdistyksessämme on mukavasti uusia
tulokkaita 1
l Tulokkaat ovat jääneet ja sitoutuneet
toimintaan 3
l “Aktivistit” toimivat hyvin yhdistyksen
rakenteen kannattelijoina 3
l Tulokkaiden vastaanotto on yhdistyksessä “sydämen asia” 5
l Kokouksissamme vaalimme “ryhmärauhaa” ja hyvää mieltä 5
l Yhdistyksellä on suotuisat ulkoiset
puitteet 4
l Yhdistyksessä pystyy kokemaan valkonauhatyön “voimaa” 3
l Yhdistyksessä on helppo tuoda mielipiteensä ja ideansa esille 4
l Yhdistyksessä on myönteinen suhtautuminen palvelutehtäviin 4

■ Lappeenrannan

Valkonauha ry
Perustettu vuonna 1941

Puheenjohtajana toimi Pirjo Alatalo,
varapuheenjohtajana Kaarina Piiparinen, rahastonhoitajana Marjut RopoLyytikäinen ja sihteerinä Elli Martikainen. Hallitus kokoontui 11 kertaa. Yhdistys on jäsenenä Lappeenrannan Katulähetys ry:ssä ja Vapaaehtoiskeskus ry:ssä.
Yhdistyksen jäsenet vierailivat kuukausittain Selmankodin palvelutalossa sekä
kaksi kertaa vuodessa päihdeasuntola Siltalassa. Kerran vuodessa vierailtiin
Urheilukadun palvelutalossa seurakunnan tilaisuudessa. Vierailuilla painotettiin asukkaiden virkistämistä ja yksinäisyyden lievittämistä. Käynteihin sisäl-

tyi myös ohjelmaa. Päihdeasuntolassa
ja Urheilukadun palvelutalossa tarjottiin myös kahvit osanottajille ohjelman
ohella. Mukana oli usein yhdistyksen ulkopuolisia vierailijoita.
Yhdistys tuki vähävaraisen lapsiperheen harrastustoimintaa. Seurakunnan
diakoniatyön välityksellä lahjoitettiin
varoja lapsiperheen lasten harrastusten
tukemiseen tilanteessa, jossa perheen
varattomuus johtui päihde- tai mielenterveysongelmista.
Yhdistys järjesti jäsenretken Parikkalan Oronmyllylle kesäteatteriin. Retkellä
oli 20 osallistujaa sekä jäseniä että toiminnastamme kiinnostuneita. Retki oli
myös mahdollisuus tehdä jäsenhankintaa. Yhdistys kustansi bussikulut. Esityksenä oli Arto Myllärisen Riemuvaurio.
Sen tarina sijoittui kesään 1951. Samalla
se kertoi ajastamme. ”Kuinka voisin sietää ihmistä, joka elää toisin kuin minä.”
Viitekehyksenä oli alueen paikallishistoria ja koko Suomen tarina.
Yhdistyksen jäsenet tekivät yhteistyötä kansanedustaja Anneli Kiljusen
kanssa tuoden esiin näkemyksensä alkoholilain kokonaisuudistuksen kielteisistä vaikutuksista kansalaisten terveyteen.
Jäsenet myös jakoivat Valkonauhan tiedotteita sekä Valkonauha-lehtiä eri tahoille. Jäsenet avustivat Sammonlahden
kirkon jumalanpalveluksessa Valkonauhan rukouspäivänä 24.9. ja esittelivät
valkonauhatyötä.
Yhdistyksen itsearvioinnissa painottuivat vahva jäsenten keskinäinen osallisuuden kokemus, toimintamahdollisuuksien tasapaino resursseihin nähden
sekä kyky käydä rakentavaa keskustelua
muiden toimijoiden kanssa.

■ Mikkelin Valkonauha ry
Perustettu vuonna 1907
Kotikulma, Porrassalmenkatu 59
50100 Mikkeli
www.mikkelinvalkonauha.fi

Puheenjohtajana toimi Liisa Ahonen,
varapuheenjohtajana Aune Laitinen,
sihteerinä Päivi Nykänen ja hallituksen ulkopuolisena rahastonhoitajana
Leo Malinen. Hallitus kokoontui kuusi
kertaa.
Yhdistys avusti pienituloisia perheitä
joululahjakorteilla diakoniatyön kautta
ja Kauniit satamat lastenkotia Kiinassa.
Perhekoti Väisälänhovia autettiin homesienen aiheuttamissa ongelmissa. Yhdis-

tys osallistui työttömien ja vähätuloisten itsenäisyyspäivän ruokailun kustannuksiin.
Valkonauha-lehden lahjatilaukset
maksettiin terveyskeskuksen ja keskussairaalan eri osastoille.
Liisa Ahonen järjesti heinäkuussa pihaseurat, joiden kolehtituotot annettiin
Suomen Lähetysseuran kautta Etiopian
naisten ja tyttöjen koulunkäynnin sekä
yrittäjyyden tukemiseen.
Jäsenretki tehtiin elokuussa Parikkalan Oronmyllylle, jossa nähtiin kesäteatteriesitys ”Riemuvaurio”. Samalla
tutustuttiin Veijo Rönkkösen Patsaspuistoon. Retkeen osallistui seitsemän
valkonauhasisarta sekä yhdistysväkeä
ystävineen Mikkelin seudun epilepsiayhdistyksestä.
Mikkelin Valkonauhan 110-vuotisjuhlaa vietettiin 14.10. Upseerikerholla. Juhlapäivän ohjelma aloitettiin Eija Himasen luennolla. Suomen Valkonauhaliiton
puheenjohtaja Pirkko Larkela luovutti
juhlassa Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan kunniamerkit Aune Laitiselle ja Päivi Nykäselle. Juhlassa esiteltiin
Päivi Nykäsen ja Irja Eskelisen valmistelema yhdistyksen 110-vuotishistoriikki. Tuula Hakkarainen esitti juhlassa
musiikkia. Mikkelin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikka toi juhlaan kaupungin tervehdyksen. Pastori Sari Martikainen esitti seurakunnan
tervehdyksen. Juhlaan osallistui valkonauhasisaria eri puolilta maata.
Pitäjänkirkossa 15.10. kannettiin kolehti Mikkelin Valkonauhan työlle. Yhdistyksen vastuunkantajia oli mukana jumalanpalveluksen toteuttamisessa.
Aune Laitinen ja Päivi Nykänen veivät Suomen Valkonauhaliiton, Mikkelin
Valkonauhan ja valkonauhasisarten kukkatervehdyksen Mirja Särkän siunaustilaisuuteen.
Susanna Sillanpää ohjasi Elämää vauvan kanssa -ryhmää. Yhdistyksen toimitila Kotikulma Porrassalmenkadulla
toimi matalan kynnyksen kohtaamispaikkana. Kohtaamiskahvila oli avoinna
keskiviikkoisin klo 13 – 15. Kotikulman
avoimien ovien päivä pidettiin joulukuussa joulupuuron ja kahvin merkeissä. Samalla pääsi tutustumaan Kirsi Valkosen nukkekotinäyttelyyn. Iltapäivän
aikana kävijöitä oli 10 ulkopuolista henkilöä ja muutama valkonauhasisar.
Jäsenkirjeitä lähetettiin kolme. Yhdistyksen tapahtumista tiedotettiin yhdistyksen kotisivulla www.mikkelinvalkonauha.fi ja paikallisissa lehdissä.
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Itsearvioinnissa tärkeänä nähtiin yhdistyksen mahdollisuuden tukea koulutuksiin osallistumista ja kohderyhmän
selkeä määrittely. Voimavaroina koettiin jäsenten hyvä keskinäinen yhteys
ja innostus toimia yhteisen päämäärän
hyväksi.

■ Oulun Valkonauha ry
Perustettu vuonna 1906
www.oulunvalkonauha.fi

Puheenjohtajana toimi Maritta PietiläHolopainen, varapuheenjohtajana Irmeli Kaipainen, rahastonhoitajana Arja
Laiho ja sihteerinä Tarja Heino. Jäsenkokouksia oli kuusi ja hallituksen kokouksia oli kolme.
Valkonauha -lehti tilattiin lahjoituksena
Oulun vankilaan ja vankilaopetukseen/
aikuislukio.
Vuosi aloitettiin jäsentilaisuudella.
Hannele Karikoski vieraili kertomassa kuulumisia oululaisen lastenlääkärin
Leena Pasasen elämäntyöstä Ilembulan sairaalassa. Huhtikuussa järjestettiin musiikkitapahtuma restauroidussa
Oulun Vanhassa Pappilassa. Esiintyjinä
olivat Oulun ammattikorkeakoulun neljä opiskelijaa (piano, viulu, sopraano ja
mezzosopraano). Järjestelyt hoidettiin
talkoovoimin. Tapahtuman tuotto 1125
euroa lahjoitettiin Oulun Poikien Talolle.
Matti Rissanen Poikien Talolta kertoi tilaisuudessa toiminnan kohdistuvan syrjäytyneisiin ja yksinäisiin 12–28-vuotiaisiin nuoriin.
Toukokuussa vierailtiin Oulun vankilassa, jossa jaettiin stipendejä vankeusaikanaan opiskeleville vangeille. Vaikeuksissa olevaa perhettä tuettiin seurakunnan diakoniatyön välityksellä.
Tervaväylän erityiskoulussa tavattiin
iloisia oppimishaluisia lapsia, joista kaksi
sai stipendin. Opettajat valitsivat stipendien saajat. Valinnan perusteena oli oppilaan saavuttama hänelle henkilökohtaisesti asetettu oppimistavoite.
Marraskuussa järjestettiin Itsenäisyyden illanvietto. Tilaisuuteen osallistui
yhdistyksen jäseniä ystävineen, yhteensä 35 henkilöä. Arja Vuori lausui illan
teemaan sopivia runoja ja Esko Granruth säesti yhteislauluja pianolla.
Oulun Valkonauha tuki Home of
Hope -lastenkotia Intiassa, ja yhdistyksellä on myös kummilapsi. Marraskuussa järjestettiin Hiirosen vanhainkodissa musiikkitapahtuma, jossa esiintyi 11
nuorta, iältään 6–11 vuotta.

1.

2.

1. Mikkelin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikka toi juhlaan kaupungin tervehdyksen. 2. Lappeenrantalaisessa Selman kodissa ollaan
tyytyväisiä valkonauhalaisten
vierailuihin. Vas. paikallisosaston Elli Martikainen, Selman
kodin asukas 102-vuotias Toini
Julkunen, Selman kodin johtaja Kirsi Salonen ja paikallisosaston Kaarina Piiparinen.
3. Oulun Valkonauhan jäseniä
Suomi 100 vuotta -juhlassa.
4. Konsertin esiintyjiä kukitettavina. 5. Poikien Talo muisti
Oulun Valkonauhaa kunniakirjalla.

3.

4.

5.
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■ Suur-Helsingin

Valkonauha ry
Perustettu vuonna 1928
Luotsikatu 4 E, 00160 Helsinki

Puheenjohtajana toimi Jorma Soini,
varapuheenjohtajana Anne Nurminen
ja hallituksen ulkopuolisena sihteerinä
Maria Nuutinen.
Yhdistys tarjosi vuoden aikana yhdyskuntapalvelupaikkoja Helsingin rikosseuraamuslaitokselle ja kuntouttavan
työtoiminnan paikkoja Helsingin työvoiman palvelukeskukselle
Yhdistys ylläpiti vuonna 1959 perustettua Liisankotia, asumispalveluyksikköä päihdeongelmaisille naisille, Katajanokalla osoitteessa Luotsikatu 4 E.
Kodin johtajana toimi Maria Nuutinen,
vastaavana ohjaajana Tiina Tanninen,
ohjaajina Tuula Stålhane, Janne Välimäki, Marke Heikkinen, Henri Borodulin, Essi Laurikainen ja emäntänä
Anne Koski sekä laitoshuoltajana Lotta
Raaska. Lisäksi Liisankodissa työskenteli
tarpeen mukaan joukko sijaisia. Työnohjauksesta vastasi Seija Taivainen.
Liisankodissa on 19 asukaspaikkaa,
jotka olivat kaikki käytössä lähes koko
vuoden. Asukkaat tulivat Liisankotiin
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen Asumisen tuki -yksikön kautta.
Helsingin kaupungin käyttämiä hoitovuorokausia oli kertomusvuonna 6914
(6139 vuonna 2016).
Toipumista tukevia menetelmiä Liisankodissa ovat yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja identiteettiä tukevat keskustelut. Liisankodin yhteisöllisyys oli
kertomusvuonna hyvää sisältäen päihteetöntä, toiminnallista arkea ja paljon
juhlia, joihin kutsuttiin mukaan läheisiä
ja lähinaapureita sekä yhdistyksen jäseniä. Liisankodista osallistuttiin myös
ulkopuolisiin yhteisöihin mm. jakamalla itse neulomia sukkia, lapasia ja pipoja Asunnottomien yön -tapahtumassa
lokakuussa sekä osallistumalla yhdessä
Vihreä Veräjä- hankkeen kanssa Vuosaaren joulupolku- tapahtumaan sisustamalla Skatan tilalle joulutalli.
Lisäksi osallistuttiin erilaisiin ryhmiin
ja tapahtumiin ympäri Helsinkiä. Retkiä
tehtiin mm. elokuviin, teatteriin, Lapinlahden lähteelle, Seurasaareen, Korkeasaareen, Tavastian mummodiskoon ja
Skatan tilalle. Liisankodissa kokoontui
viikoittain kirjoittajaryhmä Kynäkilta ja
joka toinen viikko pappien Tiina Palmu ja Virpi Liirus-Mäkelä vuoroittain

ohjaama hengellinen ryhmä ym. muita
asukkaiden toiveista kokoontuvia vaihtuvia ryhmiä. Kesäaikaan Liisankoti toi
väriä läheiseen Tove Janssonin puistoon, kun päiväkahvit juotiin sään salliessa piknikillä puistossa.
Liisankoti on vakiinnuttanut paikkansa Katajanokalla naapurustossaan. Viesti
naapureilta on ollut, että koti tuo ympäristöönsä lisäarvoa luomalla yhteisöllisyyttä ja välittämisen ilmapiiriä.

■ Tampereen Valkonauha ry
Perustettu vuonna 1902
Satamakatu 16 D 79, 33200 Tampere
www.tampereenvalkonauha.fi.

Puheenjohtajana toimi Salme Elo, varapuheenjohtajana Leena Rauhala ja
rahastonhoitajana sekä sihteerinä Pia
Soidinmäki. Yhdistys on kehittänyt toimintaansa alueellisten tarpeiden mukaisesti.

■ Turun Valkonauha ry

Perustettu vuonna 1896
Läntinen Pitkäkatu 33, 2.kerros
20100 Turku/Lounatuulet Yhteisötalo ry
www.turunvalkonauha.fi
Puheenjohtajana toimi Pirkko Larkela,
varapuheenjohtajana Minna Saunders,
sihteerinä koko vuoden ja lisäksi myös
rahastonhoitajana 6.3. alkaen Päivi Pennanen. Elisa Jyllikoski toimi rahastonhoitajana 1.1.-6.3. Yhdistys toimii yli 80
toimijan yhteisessä Lounatuulet Yhteisötalossa, jossa on mukana Sote-alan
järjestöjä, säätiöitä sekä yksityisiä palvelutuottajia. Hallitus kokoontui viisi kertaa. Toiminnantarkastajina olivat Carita
Sankamo ja Noora Nurmi.
Jäsenkirjeitä lähetettiin viisi. Turun Valkonauhan omien kotisivujen lisäksi oltiin mukana Facebookissa. Turun Valkonauha osallistui Kirkkopäiville 19.5.
– 20.5. Turun Logomossa. Toimintaa
kirkkotorilla esittelivät Marja Kariluoto,
Pirkko Larkela ja Päivi Pennanen. Yhdistyksen edustajana Varsinais-Suomen
JärjestöSote 113 -koulutuksiin osallistui Päivi Pennanen. Lisäksi osallistuttiin
Yhteisötalo Lounatuulet ry:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja Avointen
ovien -päiviin. Avointen ovien tapahtumia oli sekä keväällä että syksyllä. Molemmissa tilaisuuksissa oltiin esittäytymässä.

Yhdistys osallistui Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän Diakoniakeskuksen
järjestämään Tullaan tutuksi -lähimmäispalvelutyön tapahtumapäivään omalla
esittelypöydällään Turun Konserttisalissa. Toimintaa esittelivät Marja Kariluoto ja Pirkko Larkela.
Toimintaa esiteltiin myös Turun kaupungin ennaltaehkäisevän päihdetyön
seminaarin suunnittelukokouksessa ja
seminaarissa, jonka teemana oli ikääntyneitten päihteidenkäyttö. Valkonauhatyö sai uutta näkyvyyttä, kun yhdistyksen aloitteesta käynnistynyt Kaikkien
naisten talo -hanke alkoi heinäkuussa.
Hanketta on selvitetty laajemmin vuosikertomuksen alkupuolella.
Jäsenistössä tapahtui jonkin verran
kasvua. Yhdistyksen järjestämä Rakas
rämä, mutta oma -seminaari ja muu ryhmätoiminta on esitelty Agricola-opintokeskuksen ryhmätoiminnan koosteessa.
Yhdistyksen huoneisto Sairashuoneenkatu 6:ssa oli vuokrattuna ulkopuolisille ja saaduilla tuloilla katettiin asunnon yhtiövastikkeet sekä toimistotilan
vuokrakulut. Yhdistyksen kirjanpidon
hoiti Tilipalvelu Rantalainen Oy.
Yhdistys järjesti kevät- ja syyskauden
aikana kerran kuukaudessa Kohtaamiskahvilan, jossa oli yhteensä 75 osallistujaa. Kohtaamiskahvila kokoontui 10 kertaa. Jäsenet vierailivat Turun Kaupunkilähetyksen uusissa toimitiloissa. Naispaviljonki kokoontui Yrjänässä, Itäinen
Pitkäkatu 49, keväällä ja syksyllä viisi
kertaa ja osallistujia oli yhteensä 32. Lisäksi tehtiin retket Ruissaloon ja Tuorlan
Kartanoon yhdessä Turun A-Killan kanssa. Retkille osallistui yhteensä 18 naista.
Valkonauha järjesti kolme laulutilaisuutta Lounatuulissa, joissa oli osallistujia
yhteensä 31.
Yhdistyksen jäsenet kävivät tutkimassa yhdeksän kertaa Turun Valkonauhan
historiallista aineistoa kevään ja syksyn
aikana Turun Maakunta-arkistossa. Osallistujia oli yhteensä 31.
Turun Valkonauha järjesti yhteistyössä Fingerroos-Säätiön kanssa hiljaisen
viikon ehtoolliskirkon Pyhän Hengen
kappelissa yhdessä pastori Aino Vestin
kanssa. Valkonauhan jäseniä osallistui
11. Turun Valkonauha osallistui kutsuttuna Fingerroosin Tarinatuvan joulujuhlaan.
Kirkkotilaisuuksia järjestettiin Turun
Kakskerran kirkossa ja Mikaelinkirkossa.
Vastuuhenkilöinä olivat Pekka ja Pirkko Larkela ja Matti ja Päivi Pennanen.
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Vahdon kappeliseurakunnassa kerättiin kolehti valkonauhatyölle.
Terapeuttiopiskelija Nina Koskela
piti vastaanottoa Turun Valkonauhan
toimistossa kesäkuusta joulukuuhun.
Istuntoja oli yhteensä 62 ja terapiaa
annettiin neljälle eri henkilölle.

ARVIOINTI
TALOUDELLISESTA
TILANTEESTA
Suomen Valkonauhaliiton toiminnan
rahoitus on eri tahoilta haettavien ja
saatavien avustusten varassa. Liitossa on tehty työtä, jotta rahoitus ei olisi
riippuvainen vain yhdestä rahoituslähteestä. Se on edellyttänyt monipuolista toimintaa ja herkkää reagointia tarjolla oleviin rahoitusmahdollisuuksiin.
Liiton saamaa tuen määrää voidaan pitää varsin vaatimattomana suhteutettuna toiminnan määrään ja laatuun.
Julkisen rahoituksen perusteet ovat
kaiken aikaa tiukentuneet ja avustusten laatimiseen käytettävä aika on samalla lisääntynyt. Tämä on edellyttänyt entistä suurempaa aloitteellisuutta
rahoituksen hakemisessa.
Kertomusvuonna säilyi kulurakenne vakaana ja tuloihin suhteutettuna. Rahoituksen euromääräisen tason
rinnalla erittäin tärkeä asia oli varmuus rahoituksen jatkuvuudesta, sillä
se turvaa toiminnan kehittämisen pidemmällä tähtäimellä. Suomen Valkonauhaliiton saama rahoitus vaihtelee
kuitenkin vuosittain paljonkin. Tämä
aiheuttaa joskus yllättäviäkin haasteita
säilyttää talouden tasapaino ja samalla
kantaa vastuu toiminnoista. Pidämme
tärkeänä myös saamamme tuen monipuolisuutta. Yhdistykset saivat käyttöönsä maksutta kokoontumistiloja ja
eri tahot antoivat myös tavaralahjoituksia. Lämmin kiitos kaikesta valkonauhatyölle eri muodoissa osoitetusta
tuesta.

1.

2.

1. Päivi Pennanen Kirkkopäivien kirkkotorilla. 2. Vas. Kaikkien naisten talo -hankkeen projektipäällikkö Minna Saunders
ja projektityöntekijä Elizabelle Laine. 3.
Vas. Toimistosihteeri Nina Hurtamo ja Eila Hörkkö. 4. Vas. Marja Kariluoto, Päivi
Järvinen, Päivi Pennanen, Ulla Elomaa,
Margaret Ostenstad, Pirkko Larkela, Brita
Nilssen ja Johanna Reunamo Turun Valkonauhan tiloissa. 5. Liisankodin kahvihetki.

3.

4.

5.
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SUOMEN VALKONAUHALIITTO

– FÖRBUNDET VITA BANDET I FINLAND RY
STRATEGIA VUOSILLE 2018 –2022
15.10.2017

Perustehtävä
Suomen Valkonauhaliitto on kristillisellä arvopohjalla toimiva päihteettömyyttä ja muuta hyvinvointia tukeva naisjärjestö, joka on mukana yhteiskunnallisessa muutoksessa tekemässä
parempaa elämää.

Valkonauhatyön arvot
Suomen Valkonauhaliiton työ perustuu
Asiakaslähtöisyyteen: Työ lähtee aina apua tarvitsevan toivomuksista ja tarpeista.
Luottamuksellisuuteen: Jokainen voi avautua Valkonauhan työntekijöille ja vapaaehtoisille
pelkäämättä tietojen leviämistä.
Suvaitsevaisuuteen: Ketään apua tarvitsevaa ei moralisoida.
Vapaaehtoisuuteen: Kehittyneen kansalaisyhteiskunnan merkki on vilkas järjestötoiminta,
jossa ammattilaisten lisäksi toimii suuri määrä vapaaehtoisia.
Verkostoitumiseen kansallisesti ja kansainvälisesti: Suomen Valkonauhaliitto ja sen jäsenjärjestöt vaihtavat tietoja ja kokemuksia keskenään ja tekevät tiiviisti yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Visio 2022
Valkonauha on tulevaisuudessa entistä ulospäin suuntautuneempi järjestö, joka toimii yhä
tiiviimmin yhteistyössä erilaisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Vuonna 2022 liiton ja
sen paikallisyhdistysten toiminnan määrä on kasvanut uusien jäsenten ja nykyisten jäsenten aktivoitumisen myötä.
Suomen Valkonauhaliitto jatkaa työtään edistäen yhteiskunnassa raittiita elämäntapoja
ja vapaaehtoista vastuunkantoa. Rakennamme yhdessä yhteiskuntaa, jossa välitetään toisistamme ja autetaan toisiamme vaikeuksissa.
Valkonauhatyö vahvistaa ihmisiä tekemään joka päivä hyvinvointia tukevia valintoja elämän eri osa-alueilla.
Valkonauha on turvallinen auttamispaikka ja keskustelutukea tarjoava taho päihde- ja
mielenterveysongelmista kärsiville. Vuonna 2022 Valkonauhan kynnys on edelleen matala, ja kaikki tuntevat itsensä tervetulleiksi tilanteestaan ja taustastaan riippumatta. Ymmärrämme, että ihmisillä on kaipuu kokea yhteisöllisyyttä ja läheisyyttä sekä tarve ”turvaverkkoihin” kun elämässä on vaikeaa. Valkonauha on paikka, jossa voi kokea valkonauhaliikkeen
alkuaikojen tunnuslauseen mukaisesti ”Järjestäytynyttä äidinrakkautta” eli pyyteetöntä välittämistä.
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Toimintaperiaatteet
Suomen Valkonauhaliiton toiminnan painopisteenä on sekä ongelmia ennaltaehkäisevä että korjaava työ koko väestön parissa ja erityisesti naisten, nuorten, perheiden ja yksinäisten
vanhusten keskuudessa. Toiminnalla vahvistetaan syrjäytymisvaarassa olevien osallisuutta
ja parannetaan yhteiskunnan heikoimpien asemaa antaen toivon näkökulmaa sitä tarvitseville. Valkonauhatyötä ohjaa Kultainen sääntö: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.” Valkonauhatyössä riippuvuusongelmat ymmärretään laajasti.
Valkonauhatyön periaatteena on auttaa yksilöä juuri tämän tarvitsemalla tavalla. Kohtaamme jokaisen apua tarvitsevan valikoimatta ja arvokkaana ihmisenä periaatteella ”Jos
otat Valkonauhaan yhteyden, sinut kohdataan!”. Lähtökohtamme on, että hyvän yhteiskunnan rakentaminen on kokonaisvaltaista työtä, jossa yksilön ja yhteiskunnan haasteet liittyvät erottamattomasti toisiinsa.
Valkonauhan tavoite on luoda ja ylläpitää toimintaan osallistuvien arjessa ”hyvän kierre”.
Tavoitteeseen pääsemme tarjoamalla mahdollisuuksia aitoihin kohtaamisiin sekä yhteiseen,
merkitykselliseen tekemiseen. Kohtaamalla ihmisen Valkonauha vähentää toivottomuutta
ja yksinäisyyttä, jotka estävät kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittymistä. Merkittävä osa
toimintaa on vertaistuen mahdollistaminen.
Suomen Valkonauhaliitto pitää tärkeänä tukea paikallisyhdistystensä työtä nojautuen siihen periaatteeseen, että paikalliset toimijat tuntevat parhaiten omien alueittensa tarpeet.
Tuemme paikallistason työtä vertaisoppimisen kautta, jolloin hyvien käytäntöjen dokumentoinnin ja jakamisen mahdollistaminen nousee strategiavuosina tärkeäksi osaksi liiton tehtävää.
Valkonauhan työntekijät ja vapaaehtoiset ovat kuuntelijoita, jotka ovat läsnä ihmisen arjessa. Lähtökohtana ovat apua tarvitsevien muuttuvat tarpeet. Kiinnitämme yhä enemmän
huomiota työntekijöiden ja vapaaehtoisten ymmärryksen lisäämiseksi. Sen takaamiseksi panostamme työmuotojen ja työtapojen kehittämiseen ja ajantasaisena pysyttämiseen.
Suomen Valkonauhaliitto vapauttaa toiminnallaan ihmisiä haitallisesta riippuvuudesta
tukien heidän itsenäisyyttään. Tämän myötä he voivat kehittyä osaksi yhteisöä, jossa uskallus tarvita toista ihmistä vaikeuksien kohdatessa on arvostettava asia. Siten vallalla oleva
haitallinen yksilöä kuormittava ”yksin pärjäämisen eetos” vähenee ihmisten keskinäisessä
kanssakäymisessä. Tällä työotteella Suomen Valkonauhaliitto pyrkii päihteettömyyden lisäksi edistämään yhteisöllisyyttä, jolloin vastavuoroisuus ihmisten välisessä kanssakäymisessä mahdollistuu.
Suomen Valkonauhaliitto pyrkii seuraavien vuosien aikana sekä aktivoimaan nykyisiä jäseniään että saamaan uusia. Valkonauhaliitto kutsuu varsinaisten jäsenten lisäksi myös muita mukaan vapaaehtoistyöhön, antaen mahdollisuuksia muun muassa tukihenkilönä toimimiseen.
Valkonauha on tulevina vuosina innovatiivinen ja järjestää useita kaikille avoimia tilaisuuksia, kuten Avointen ovien päiviä, musiikkimatineoita, seminaareja, kohtaamiskahviloita ja keskustelutuokioita. Verkkoviestinnän tarjoamat mahdollisuudet tukevat toiminnan
kehittämistä.
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TULOSLASKELMA
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Tase
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Toiminnoittain
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VUODELLE 2017 SAADUT AVUSTUKSET
■ Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
(STEA), yleisavustus 164 000 euroa
42,23 %
■ Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö, ennaltaehkäisevään
ja korjaavaan työhön 20 000 euroa 5,16 %
■ Stiftelsen 7:nde Mars Fonden, kerhotoimintaan
2 500 euroa 0,64 %
■ Tunkelon säätiö, ennaltaehkäisevään ja korjaavaan
työhön 7 500 euroa 1,93 %
■ Opetus- ja kulttuuriministeriö, nuorisotyö 6 000 euroa 1,54 %

Graafinen esitys: Henrik Lampikoski
Muokkaus: Anne tervahauta

■ Kirkkohallitus, yleisavustus 15 000 euroa 3,86 %
■ Espoon kaupunki, espoolaisten yksilö- ja ryhmätoimintaan sekä perhetyöhön 1 000 euroa 0,26 %
■ Vantaan kaupunki, vantaalaisten yksilö- ja ryhmätoimintaan sekä perhetyöhön 700 euroa 0,18 %
■ Helsingin kaupunki, helsinkiläisten yksilö- ja ryhmätoimintaan sekä perhetyöhön 82 000 euroa 21,11%
■ STEA, Toimintatonnit (jäsenjärjestöavustukset paikallisyhdistyksille) 9 000 euroa
2,32 %

■ STEA Kaikkien naisten talo 2017-2020
Hankerahoitus 80 650 euroa 20,77 %

SIJOITUKSET
Liisankatu 27 A 3. Huoneistossa toimi liiton keskustoimisto, pidettiin hallintokokoukset ja tilat olivat perhetyön, yksilötyön ja ryhmätoiminnan käytössä.
Snellmaninkatu 27 D 18. Huoneistossa toimii Opiskelijakoti.
Solnantie 32 B 37. Huoneisto on vuokrattuna yksityiselle perheelle.
RAHASTOT 31.12.2017
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
	YHTEENSÄ 18 016, 25 euroa

Työllemme kerättiin seurakuntakolehteja 6 733,15 euroa. Lämmin kiitos antamastanne tuesta:
Pargas kyrkliga samfälliget, Lappeenrannan seurakunta, Nurmijärven seurakunta, Brändö-Kumlinge församling, Savonlinnan
seurakunta, Lappajärven seurakunta, Karijoen seurakunta, Hangö kyrkliga samfällighet, Kuopion seurakuntayhtymä, Paimion seurakunta, Hollolan seurakunta, Hartolan seurakunta, Kolarin seurakunta, Helsingin seurakuntayhtymä, Korsholms kyrkliga samfällighet, Vuosaaren seurakunta, Mikkelin seurakunta, Tyrnävän seurakunta, Lapuan tuomiokirkkoseurakunta, Haminan
seurakunta, Nurmijärven seurakunta, Kouvolan seurakunta, Kaskisten seurakunta, Kärkölän seurakunta, Sulkavan seurakunta,
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Espoon seurakuntayhtymä, Kyyjärven seurakunta, Paraisten seurakunta ja Vantaan seurakuntayhtymä.
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Järjestäytynyttä
äidinrakkautta
vuodesta 1896
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Eräsalon Kirjapaino Oy 2018 Ulkoasu ja taitto Anne Tervahauta / Kuvitella
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