HelsinginValkonauha
– Vita Bandet i Helsingfors ry
Valkonauha Suomessa: Vastuuta sinusta ja minusta vuodesta 1896

H

elsingin Valkonauha ry on kristillisyhteiskunnallinen 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 kohtaamis
paikkana.

TOIMINTAA
Jäsenenä pääset vaikuttamaan ja osallistumaan toimintaamme. Helsingin Valkonauha
on viime aikoina keskittynyt seuraaviin
hankkeisiin:
l Seminaarit ajankohtaisista hyvinvointiin,
jaksamiseen ja ihmisenä kasvamiseen
liittyvistä aiheista
l Vertaistukiryhmät mm. päihdeongelmaisille
ja läheisille
l Perhemuskarit
l Avustustoiminta mm. kummilapsitoiminnan
kautta
l Käsityökerho ja kädentaitoryhmät

LISÄTIETOJA TOIMINNASTAMME
Kokoonnumme Valkonauhasäätiön omistamissa tiloissa osoitteessa Bulevardi 15 C 32,
00120 Helsinki sovittuina aikoina. Lisätietoja
kotisivuiltamme www.helsinginvalkonauha.fi

Helsingin Valkonauha on Suomen
Valkonauhaliiton 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.

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

HELSINGIN VALKONAUHA RY:N HISTORIAA
Helsingin Valkonauha – Vita Bandet
i Helsingfors ry perustettiin heti
suurlakon jälkeen 1905, ja se
keskittyi tuolloin raittius- ja siveellisyyskasvatukseen, nuorisokasvatukseen ja eläinsuojeluun. Helsingin Valkonauha
ry:n perustamiselle loi pohjan opettaja Frida Sjöblomin
vahva työnäky. Frida Sjöblom
toimi yhdistyksen ensimmäisenä
puheenjohtajana 21 vuotta. Yhdistys tuli tunnetuksi ns. rautatielähetyksen
kautta: yhdistyksen jäsenet menivät pääkaupungin asemalle vastaan maalaistyttöjä, joilla ei ollut asuntoa eikä työpaikkaa.
Tytöt saivat asua “Maalaistyttöjen majassa”
30 pennillä yötä kohden, ja lisäksi yhdistys
välitti työpaikkoja ja ylläpiti Kauniaisissa
Valkonauhan tiellä Emmauskotia. Täysin
varattomille yösija, ruoka ja jopa vaatteet
olivat ilmaiset. 1950-luvulla opetettiin
käytännönläheisiä taitoja eli vaatehuoltoa
sekä ruotsin ja englannin kieltä. 1980-luvulla alettiin järjestää tukihenkilökursseja

Helsingin Valkonauha – Vita Bandet
i Helsingfors ry oli aktiivinen toimija
naispoliisikurssien järjestämisessä.
Kuva vuoden 1939 kurssilta. Valkonauhatyötä tehtiin vuosisadan alussa monissa
osoitteissa ympäri Helsinkiä.

ja 1990-luvulla Snellmanin koulussa iltapäivisin koululaisten taidekerhotoimintaa,
joka sisälsi välipalan. 2000-luvulla on tuettu katulapsia ja kudottu nuttuja ja peittoja
Etiopian vastasyntyneille sekä järjestetty
seminaareja ajankohtaisista aiheista.

