HämeenlinnanValkonauha ry
Valkonauha Suomessa: Vastuuta sinusta ja minusta vuodesta 1896

H

ämeenlinnan Valkonauha ry on kristillis-yhteiskunnallinen naisjärjestö. Yhdistyksen tavoitteena on asennekasvatuksen ja ennaltaehkäisevän työn avulla
vähentää päihderiippuvuutta 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 vapaaehtoistyöhön ja ydinajatuksena on toimia
matalan kynnyksen ihmisläheisenä kohtaamispaikkana.
Hämeenlinnan Valkonauha on Suomen
Valkonauhaliiton jäsenyhdistys.

TOIMINTAA
Jäsenenä pääset vaikuttamaan ja osallistumaan toimintaamme. Hämeenlinnan Valkonauha on viime aikoina keskittynyt seuraaviin
hankkeisiin:
l Seminaarit ajankohtaisista hyvinvointiin,
jaksamiseen ja ihmisenä kasvamiseen
liittyvistä aiheista
l Avustustoiminta mm. kummilapsitoiminnan
kautta
l Päihdekasvatusaiheiset koulu- ja oppilaitosvierailut
l Hengelliset yleisötilaisuudet
l Vierailut vanhusten palvelutaloissa
l Yhteistyö paikallisten kristillisten yhdistysten ja seurakuntien kanssa
l Vankilatyö
l Myyjäiset

LISÄTIETOJA TOIMINNASTAMME

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.

Kokoonnumme sovittuina aikoina.
Lisätietoja puhelimitse
puheenjohtaja Jaana Rusko-Laitinen 041-5402 800
ja sihteeri Anna-Mari Laine 050-4204 102
sähköpostitse anna-mari.laine@kiipula.fi

SUOMEN VALKONAUHALIITTO RY
Liisankatu 27 A 3, 00170 Helsinki Puh. (09) 1351 268
www.suomenvalkonauhaliitto.fi

HÄMEENLINNAN VALKONAUHA RY:N HISTORIAA
Hämeenlinnan Valkonauha ry perustettiin 1967. Lokakuussa pidettiin
esitelmätilaisuus, jossa Suomen
Valkonauhaliiton edustajat
kertoivat sanoin ja kuvin valkonauhatyöstä ja samassa
tilaisuudessa hämeenlinnalainen Aili Toivonen kertoi
mieleenpainuvasti Hämeenlinnan naisvankilassa tekemästään vankiystävätyöstä. Viikon
kuluttua esitelmätilaisuudesta Valkonauhan jäsenet ja ystävät kokoontuivat
uudelleen, ja Hämeenlinnan yhdistys sai
alkunsa.
Yhdistyksen perustamisaikoihin maassamme havahduttiin ensimmäisen kerran
huumeongelmaan. Yhdistys perustikin
Nuorison neuvonta-aseman Hämeenlinnaan ja piti sitä yllä vapaaehtoisvoimin yli
20 vuotta. Ensimmäisten toimien joukossa
toteutettiin vaatekeräys vankilasta armahduslain perusteella vapautuvien vankien
auttamiseksi. Alkuvuosien toimintaan

Hämeenlinnan Valkonauhan
jäseniä jäsenillassa
1980-luvulla.

kuului myös yleisötilaisuuksien pitäminen
ja katulähetystyön tukeminen. Samoin
kehitettiin yhteistyötä Hämeenlinnan
Raittiusseuran jäsenistön kanssa.
Vuosien myötä yhdistyksen toiminta on
etsinyt ajassa liikkuvia tarpeita. Toiminnan
kohderyhmänä ovat mm. vanhukset, joiden luokse tehdään laitosvierailuja. Yhdistyksen jäsenet ovat toimineet myös valtakunnallisen ”Aamukorvan” vapaaehtoisina
ja vankiystävätyötä on jatkettu läpi vuosikymmenten.

