
Valkonauha Suomessa: Vastuuta sinusta ja minusta vuodesta 1896

TOIMINTAA
Nykyisin toimintamme keskittyy Kotikulmaan 
osoitteessa Porrassalmenkatu 59.  Kotikulma 
on matalan kynnyksen kohtaamis- ja kokoon-
tumispaikka, jossa pidämme kirpputoria ja 
jäsentilaisuuksia.

Jäsenenä pääset vaikuttamaan ja osallistu-
maan erityyppiseen toimintaamme. Mikkelin 
Valkonauha on viime aikoina keskittynyt  
seuraaviin hankkeisiin:
l Seminaarit ajankohtaisista hyvinvointiin,  
jaksamiseen ja ihmisenä kasvamiseen  
liittyvistä aiheista 
l Vertaistukiryhmät mm. päihdeongelmaisille 
ja läheisille 
l Avustustoiminta mm. kummilapsitoiminnan 
kautta
l Käsityökerho ja pienryhmät 
l Ystävä- ja sisarillat sekä myyjäiset

ikkelin Valkonauha ry on kristillis- 
yhteiskunnallinen naisjärjestö. Yhdistyk-
sen tavoitteena on asennekasvatuksen 
ja ennaltaehkäisevän työn avulla vähen-
tää päihderiippuvuutta ja ohjata ihmisiä 
yhteiskunnalliseen vastuuseen.  Pyrki-
myksenä 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 ihmis-
läheisenä kohtaamispaikkana.

Mikkelin 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. 
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MIKKELIN VALKONAUHA RY:N HISTORIAA

Airolan lastenkoti ja 
kodin väkeä nauttimassa 
kesäisestä kahvihetkestä.

Mikkelin Valkonauha ry perustettiin 
1907. Alkuvuosina yhdistys toimi 
mielipidevaikuttajana, kuten 
käy ilmi vuosikirjamerkinnäs-
tä: yhdistys onnistui mm. 
sulkemaan kahvilan, “koska 
liikkeellä oli ikäviä huhuja 
elämästä siellä”.  Seuraavalla 
vuosikymmenellä Mikkeliin 
perustettiin tyttökoti, ja yhdis-
tys teki myös aloitteen naispolii-
sin palkkaamisesta poliisilaitokselle.

Yhdistyksen perustama Pursialan turvako-
ti ja sittemmin Airolan tyttökoti tarjosivat 
vuosina 1914–1952 paikan ilman vanhem-
pien hoitoa jääneille alaikäisille tytöille. 
Tytöt oppivat kodinhoitoa ja he pystyivät 
käymään koulua. Toiminta oli mahdollista 
valtionavulla ja yksityisten lahjoituksilla.

Vuonna 1963 Mikkeliin perustettiin  
tytöille Valkonauhakoti, joka toimi  
14 vuotta.  1980-luvulla yhdistyksen  
toimintana olivat seminaari- ja teetupa-
toiminta  sekä pienryhmätoiminta.


