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Sininauhaliitto 70 vuotta – juhlavuosiko?

Sininauhaliitto täyttää 70 vuotta ristiriitaisessa tilanteessa. Työ-
tä syrjäytyneiden parissa riittää enemmän kuin kukaan toivoisi. 
Toisten auttamiseen erikoistuneet järjestöt eivät varsinaisesti voi 
iloita toiminnan lisääntymisestä. Kolmannen sektorin toimijana 
Sininauhaliitto elää myllerryksessä, jossa nopeaa kasvukautta on 
seurannut hämmennys. Järjestöjen asema tuntuu olevan vahva, 
mutta vahvuuden perusteet ovat kovat.

Järjestöjen odotetaan tekevän jotain, mihin kukaan muu ei 
pysty: synnyttämään ja kanavoimaan vapaaehtoisuutta. Samaan 
aikaan kun yritysten ja heidän vanavedessään työntekijöiden ei 
kuvitella ajattelevan muuta kuin lyhytjänteistä omaa taloudellista 
etua, järjestöjen pitäisi edustaa maailmassa taloudellisista arvois-
ta vapaata epäitsekkyyttä. Järjestöjen tehtäväksi on annettu met-
sästää kadonnutta välittämistä. Tuntuu, että järjestöjen toivotaan 
kannattelevan muualta kadoksissa olevaa ihmisyyttä, solidaari-
suutta ja vapaaehtoisuutta. Järjestöjen toivotaan tekevän ihmeen, 
löytävän ihmisistä hyvyyden ja jalouden sekä kanavoivan ne pyy-
teettömään työhön. Järjestöjä huudetaan hätiin täyttämään yh-
teiskuntaan muodostunut ihmisen kokoinen aukko.

Suomessa on enemmän toivottomuutta kuin moni haluaa 
myöntää. 70-vuotiaan Sininauhaliiton tavoite on torjumisen 
asemesta kohdata toivottomuus sekä olla merkittävä kansa-
laistoimija toivottomuuden vastaisessa taistelussa.
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Kirjaa varten haastatellut

Tätä kirjaa varten on haastateltu seuraavia henkilöitä 
(haastateltuihin henkilöihin viitataan tekstissä suluissa 
näkyvillä kirjainlyhenteillä):

Aulikki Kananoja (AKa), sosiaalijohtaja*, Helsingin kaupunki

Pirkko Karjalainen (PKa), toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto

Aarne Kiviniemi (AKi), toiminnanjohtaja, Sininauhaliitto

Jouko Lönnqvist (JLö), osastonjohtaja, Kansanterveyslaitos

Jorma Niemelä (JNi), rehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Ulla-Maija Nikula (U-MNi), toiminnanjohtaja, 

Rauman Seudun Katulähetys

Olli Mäki (OMä), vastuunkantaja, Kalliomäen puolimatkankoti 

ja päiväkeskus

Hannu Salokorpi (HSa), johtaja, Raha-automaattiyhdistys

Juha Siltala (JSi), professori, Helsingin yliopisto

Jorma Soini (JSo), toimitusjohtaja, Sininauhasäätiö

Paavo Voutilainen (PVo), diakoniajohtaja**, 

Helsingin diakonissalaitos

* Aulikki Kananoja jäi eläkkeelle maaliskuun lopussa 2006.
* * Paavo Voutilainen siirtyi Helsingin kaupungin
      sosiaalijohtajaksi huhtikuun alusta 2006.

Lisäksi kirjaa varten on tehty jäsenkysely Sininauhaliiton ja sen 
jäsenjärjestöjen työntekijöiden ja luottamushenkilöiden koulu-
tustilaisuudessa marraskuussa 2005.

Kirjan kirjoittaja Pekka Lund, TT ja FM, on kirkkohistorian 
tutkija Helsingin yliopistossa. Akateemisten julkaisujen lisäksi 
Lund on kirjoittanut useita oppikirjoja.


