TurunValkonauha ry

Valkonauha Suomessa: Vastuuta sinusta ja minusta vuodesta 1896

T

urun Valkonauha on kristillis-yhteiskunnallinen naisjärjestö. Yhdistyksen tavoitteena on asennekasvatuksen ja ennaltaehkäisevän työn avulla vähentää päihde
riippuvuutta ja ohjata ihmisiä yhteiskunnalliseen vastuuseen. Pyrkimyksenä
on tarjota laaja-alaista apua ihmisen eri
elämäntilanteisiin ja edistää hyvinvointia
pitkällä aikavälillä – antaa apua ja vahvistaa yksilön voimavaroja ja näin lisätä
toivon näkökulmaa.
Toiminta perustuu jäsenistön vapaa
ehtoistyöhön ja ydinajatuksena on
toimia matalan kynnyksen ihmislähei
senä kohtaamispaikkana.
Turun Valkonauha on Suomen Valko
nauhaliiton jäsenyhdistys.

JÄSENYYS
Jäseneksi voi liittyä jokainen nainen,
joka tuntee yhdistyksen periaatteet
omikseen. Erityisesti haluamme
rohkaista valkonauhatyöhön sinua,
jolla on omakohtaisia kokemuksia
päihteiden aiheuttamista ongelmista
omassa elämässä tai lähipiirissä.

toimintaa
Turun Valkonauha on viime aikoina
keskittynyt seuraaviin hankkeisiin:
l Seminaarit ajankohtaisista hyvinvointiin,
jaksamiseen ja ihmisenä kasvamiseen
liittyvistä aiheista
l Vertaistukiryhmät
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turun VALKONAUHA RY:N HISTORIAA
Suomen ensimmäinen valkonauhayhdistys
perustettiin Turkuun vuonna 1896.
Yhdistyksen nimi oli Ehdottomasti
Raitis Kristillinen Naisyhdistys,
E.R.K.N. Pian perustamisen jälkeen jäsenet ottivat tunnuksekseen valkoisen nauharuusukkeen. Vuonna 1903 Valkonauha-nimi liitettiin yhdistyksen
nimeen. Turun Valkonauhan
perustamiselle loi pohjan suomalaisten naisasianaisten Alli TryggHeleniuksen, Aleksandra Gripenbergin
ja tanskalaisen valkonauhatyön lähettilään
Elisabeth Selmerin toiminta.
Uuden yhdistyksen julkaisutoiminta oli
vireää. Omaa lehteä, Valkonauhaa, alettiin
julkaista 1902. Muu alkuaikojen toiminta
painottui lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön sekä ns. juomalakkoliikkeen
organisointiin, jonka myötä lähes 70 000
kansalaista sitoutui vähintään vuoden kestävään raittiuteen. Muita Turun Valkonauhan saavutuksia oli lastenkodin ja Naisten

Turun Valkonauha ylläpiti
naisten yömajaa palveluspaikkaa etsiville naisille.

yömajan perustaminen sekä naispoliisin
virkojen perustaminen Turkuun. Valkonauhan jäsenet päivystivät myös rautatieasemalla junien tuodessa maaseudulta tyttöjä
työnhakuun kaupunkiin. Näille nuorille
naisille välitettiin työpaikkoja ja tarjottiin
yösijaa Valkonauhan Yömajassa. Tämä toiminta tunnettiin rautatielähetyksen nimellä.

