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TOIMINTAA
Jäsenenä pääset vaikuttamaan ja osallistu-
maan erityyppiseen toimintaamme. Kuopion 
Valkonauha on viime aikoina keskittynyt  
seuraaviin hankkeisiin:
l Seminaarit ajankohtaisista hyvinvointiin,  
jaksamiseen ja ihmisenä kasvamiseen  
liittyvistä aiheista 
l Koulutuksia, tutustumisretkiä ja päihdealan 
ammattilaisten tapaamisia Kuopion seudulla
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KuopionValkonauha ry 

uopion Valkonauha ry on kristillis-
yhteiskunnallinen naisjärjestö. Yhdistyk-
sen tavoitteena on asennekasvatuksen ja 
ennalta ehkäisevän työn avulla vähentää 
päihde riippuvuutta ja ohjata ihmisiä yhteis-
kunnalliseen vastuuseen. Pyrkimyksenä on 
tarjota laaja-alaista apua ihmisen eri elämän-
tilanteisiin ja edistää hyvinvointia pitkällä 
aikavälillä – antaa apua ja vahvistaa 
yksilön voimavaroja ja näin lisätä toivon 
näkö kulmaa.

Toiminta perustuu jäsenistön vapaaehtois-
työhön ja ydinajatuksena on toimia mata-
lan kynnyksen ihmisläheisenä kohtaamis-
paikkana.

Kuopion Valkonauha on Suomen Valko-
nauhaliiton jäsenyhdistys ja jäsenenä 
Kuopion seudun päihdepalvelusäätiössä.

JÄSENYYS
Jäseneksi voi liittyä jokainen nainen, joka 
tuntee yhdistyksen periaatteet omikseen. 
Erityisesti haluamme rohkaista valkonauha-
työhön sinua, jolla on omakohtaisia koke-
muksia päihteiden aiheuttamista ongelmista 
omassa elämässä tai lähipiirissä. 

K



KUOPION VALKONAUHA RY:N HISTORIAA

aloitettiin Yölähetys sekä perustettiin Yö-
partiot naispoliisin avuksi. Tärkeäksi palve-
luksi muodostui myös naisten työnvälitys-
toimiston pyörittäminen. 

1930-luvulla aloitettiin monta hanketta 
kuten toiminta naisvankien parissa, ko-
tisisartoiminta ja salokylälähetit. Talvi- ja 
jatkosodan aikana yhdistys tuki evakko-
jen henkistä hyvinvointia. Yhdistyksellä on 
myös ollut opiskelijakoti, joka toimi vielä 
2000-luvulla.

Kuopion Valkonauhakodin 
tyttöjä ja kodin emäntä 
Kerttu Jäntti.

Kuopion Valkonauha ry perustettiin 
vuonna 1906. Yhdistyksen ensim-
mäinen puheenjohtaja oli tyt-
tökoulun johtajatar Elisabeth 
Ingman, joka kuului “Kuopion 
naisintelligenssiin” yhdes-
sä Minna Canthin, Elisabeth 
Steniuksen, Selma Backlun-
din ja Lydia Herckmanin kans-
sa. Nämä viisi kielitaitoista ja 
valveutunutta kuopiolaisnaista 
vaikuttivat kannanotoillaan, kirjoi-
tuksillaan ja toiminnallaan kieli-, koulu-, 
raittius- ja naisasiakeskusteluun, ei vain 
Kuopiossa vaan koko Suomessa. 

Toiminta oli vauhdikasta ja monipuolista: 
yhdistyksessä kierrätettiin keräyslistoja, 
kehrättiin harmaata lankaa, kustannet-
tiin tyttöjen sijoittumista Emmauskotiin 
Helsinkiin, kudottiin puuvillakangasta ja 
tehtiin käsitöitä. Vuonna 1908 perustettiin 
Rajalan Valkonauhakoti. Se oli pieni maa-
tila kotieläimineen, johon sijoitettiin tur-
vaa vailla olevia lapsia ja nuoria. Kuopioon 
saatiin ensimmäinen naispoliisi vuonna 
1912 yhdistyksen aloitteesta. Tehtävään 
tuli diakonitar Maria Mähönen. Kun Rajala 
jouduttiin lakkauttamaan sodan vuoksi, 


