
Torstai 6.4.2017Torstai 6.4.2017 1716

Kevätmuodissa  
väriä ja kukkasia
Zonta-kerho tukee tyttöjen  
harrastusmahdollisuuksia

Yrittäjä Minna Lehtinen juonsi muotinäytöksen letkeällä 
tyylillään.

Kirsti Hillebrand esiintyi 
Dekomin valkoisessa koko-
naisuudessa.

Hanna-Maija Koponen-
Piiroisella oli yllään num-
melalaisen Fancy Dreamin 
vaatteita.

 ■ Hiidenveden Zonta-ker-
hon hyväntekeväisyysmuo-
tinäytös kokosi Luksiaan 
aprillipäivän viettoon ison 
joukon muodista ja kauneu-
desta kiinnostuneita vihti-
läisiä. Aulatiloissa kävi iloi-
nen porina, kun tavattiin 
tuttuja ja tutkittiin myyn-
tipöytiä.

– Kerhomme täyt-
ti helmikuussa viisi vuot-
ta ja oli aika uudistua. 
 Toimme tilaisuuden Ojak-
kalantielle Luksiaan, kos-
ka haluamme antaa pai-
kallisille yrityksille parem-
man mahdollisuuden esitel-
lä tuotteitaan, totesi kerhon 
puheenjohtaja Mari Ahola-
Aalto tervetuliaissanoissaan.

Aulassa olikin 15 pai-
kallista esittely- ja myynti-
pöytää ja ruokalassa toimi 
kahvila.

Ennätysmäärä 
yrityksiä
Mukana oli ennätysmäärä 

yrityksiä, kaikkiaan 21 yri-
tystä. Näytöksessä lavalle 
astuivat tavalliset, eri-ikäi-
set ja erikokoiset mallit. 
Malleja oli 22 ja yhteensä 
esiteltiin lähes 50 asukoko-
naisuutta. Mukana oli myös 

kenkiä, laukkuja, aurinko- 
ja silmälaseja. Paikalliset 
kauneusalan osaajat, kam-
paajat ja meikkaajat valmis-
telivat mallit näytökseen.

Muotinäytös rakentui ai-
kuisen naisen päiväohjel-
man mukaisesti. Aamutoi-
mien jälkeen lähdettiin koi-
ran kanssa lenkille sekä 

harrastamaan  liikuntaa. 
Työpäivä toi esille monen-
tyyppisiä arkiasuja. Työ-
päivän jälkeen lähdettiin 
virkistäytymään liikunnan 
parissa sekä taidenäyttelyn 
avajaisiin. Sen jälkeen ilta 
olikin yhtä tanssia ja juhlaa.

Kevään vaatteissa on pal-
jon värejä ja kukkasia. Tyy-
li oli paljolti itämaista ja 
rentoa.

Yleisö eli  
mukana
Tilaisuuden sujuva ja 

luonteva juontaja, Zonta-
kerhon toiminnassa alusta 
saakka mukana ollut Min-
na Lehtinen piti yleisön 
lämpimänä. Mallit saivat-
kin spontaaneja suosion-
osoituksia, yleisö eli mu-
kana ja tunnelma oli läm-
minhenkinen. Yleisö oli sitä 
mieltä, että aikuiset Zontat 
olivat parempia kuin am-
mattimallit. Rohkeita nai-
sia tekemässä hyvää.

– Mukana olemalla autat-
te meitä jälleen tekemään 
hyvää. Kiitos siitä! Olem-
me päättäneet käyttää tä-
mänvuotisen muotigaa-

Raija Koivisto esitteli hymys-
sä suin karkkilalaisen vaa-
teliike Tallamäen mekkoa.

Yrittäjänaiset Ritva Harilainen (vas.), Terttu Huuhka ja Eija Mäyrälä 
olivat yritysten puolesta iloisia siitä, miten hyvän näkyvyyden ne 
muotinäytöksessä saivat.

Puheenjohtaja Mari Ahola-
Aalto on kertoi yleisölle 
Zonta-järjestön tavoitteista. 

Monipuolisessa näytöksessä oli malleja kaikkiaan 22. Kaikki eivät kuvaan ehtineet.

Ensimmäinen  
kesätyöpaikka

 ■ Viime vuonna muoti- ja 
kauneusgaalan tuotosta an-
nettiin stipendejä erityis-
nuorten kesätyöllistymi-
seen. Yksi viime kesän sti-
pendin saajista, Lauri Vep-
säläinen, 18, kertoi gaalas-
sa kokemuksestaan.

Lauri asuu Salmessa Ota-
lammella ja hän opiske-
lee Keskuspuiston amma-
tillisessa erityisoppilaitok-
sessa Helsingissä kiinteis-
tönhoitajan perustutkintoa. 
Hän valmistuu kolmivuo-
tisesta koulutuksesta tänä 
keväällä.

– Vaikka zonta-järjes-
tö keskittyy ensi sijaises-
ti naisten aseman ja elä-
män parantamiseen, täy-
tyy sanoa, että sympaatti-
nen Lauri paransi monen 
naisen elämänlaatua niiden 
kahden viikon aikana, jot-
ka hän kesätyössään oli, to-
tesi Mari Ahola-Aalto, yksi 

Laurin viime kesän työka-
vereista.

Lauri on kaksonen ja syn-
tyi keskosena, joka aiheutti 
hänelle käytännön elämää 
hankaloittavia hahmotus-
ongelmia.

Lauri oli tyytyväinen sii-
tä, että sai elämänsä ensim-
mäisen kesätyöpaikan ja 
omalta alaltaan. Hän teki 
pääosin erilaisia kiinteis-
tön hoitoon liittyviä tehtä-
viä Karprintissa Huhmaris-
sa. Hän viihtyi työssään ja 
työkavereidensa joukossa, 
jotka ottivat hänet ystäväl-
lisesti huomioon.

Lauri ryhtyy keväällä töi-
den etsintään ja toivoo löy-
tävänsä oman alansa työ-
paikan ja rakentavansa itse-
näisen tulevaisuuden.

– Kiitos paljon Lauri ja 
toivomme joukolla kaikkea 
hyvää elämääsi!

Lauri Vepsäläinen oli tyytyväinen, että sai stipendin muotinäy-
töksen tuotosta ja pääsi ensimmäiseen kesätyöpaikkaansa.

Pian sata vuotta vanha 
hyväntekeväisyysjärjestö

 ■ Zonta on kansainväli-
nen hyväntekeväisyysjär-
jestö. Zonta Internatio-
nal perustettiin vuonna 
1919 Buffalossa, Yhdys-
valloissa, ja toiminta on 
levinnyt sen jälkeen 68 
maahan. Suomessa toi-
mii lähes 70 kerhoa, jois-
ta Vihdin, Karkkilan ja 
vanhan Nummi-Pusulan 
alueella toimiva 28-jäse-
ninen Hiidenveden Zon-
ta-kerho on yksi. 

Maailmanlaajuinen pal-
velujärjestö edistää suku-
puolten tasa-arvoa ja eh-
käisee naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvaa väkivaltaa. 
Zontat antavat aikaansa, 
taitojaan ja taloudellista 
tukeaan Zontan paikal-
listen ja kansainvälisten 
palveluohjelmien toteut-
tamiseen.

Zonta Internationalilla 
on ollut vuodesta 1969 
saakka neuvoa-antava 
asema YK:n talous- ja 
sosiaalineuvostossa, kan-
sainvälisessä työjärjestös-
sä ILOssa sekä kasvatus-, 
tiede- ja kulttuurijärjestö 
Unescossa.

Zonta International nä-
kee tulevaisuuden maa-
ilman sellaisena missä 
naisten oikeudet tunnus-
tetaan ihmisoikeuksiksi 
ja missä jokainen nainen 
pystyy käyttämään hy-
väkseen kaikki kykynsä.

Sellaisessa maailmas-
sa naisilla on käytös-
sään tasavertaisesti mies-
ten kanssa kaikki tarjol-
la olevat voimavarat ja 

heillä on edustus pää-
töksenteossa tasavertai-
sesti miesten kanssa. Sel-
laisessa maailmassa ku-
kaan nainen ei elä väki-
vallan pelossa.

– Nämä voivat meis-
tä hyvinvointi-Suomessa 
tuntua kaukaisilta asioil-
ta, mutta näinhän asia ei 
itse asiassa ole, ainakaan 
kaikilta osin, sanoi pu-
heenjohtaja Mari Aho-
la-Aalto tervetuliaissa-
noissaan.

Suomessa 33 % nai-
sista on kokenut muun 
kuin kumppanin teke-
mää fyysistä ja/tai sek-
suaalista väkivaltaa täy-
tettyään 15 vuotta.

Suomi on yksi niistä 
kolmesta maasta, jois-
sa nykyisen tai entisen 
kumppanin tekemää fyy-
sistä ja/tai seksuaalista 
väkivaltaa kokeneiden 
naisten osuus on EU:n 
korkein, 30 %.

Suomessa 71 % naisis-
ta on kokenut seksuaa-
lista häirintää täytettyään 
15 vuotta. Tämä on yksi 
korkeimmista osuuksis-
ta EU:n jäsenvaltioissa. 
Suomessa samoin kuin 
Belgiassa, Tanskassa ja 
Saksassa 24 % naisista 
on kokenut vainoamis-
ta täytettyään 15 vuotta.

– Meillä riittää työtä 
kotinurkillakin. Vihdis-
sä on poliisin tilastoissa 
korkeat perheväkivalta-
lukemat, totesi Ahola-
Aalto.

Luksian auditoriossa keväästä ja muodista nautti 150 hengen yleisö.

lan tuoton tyttöjen harras-
tustoiminnan tukemiseen. 
Otamme vastaan ehdotuk-
sia, sanoi Ahola-Aalto. Lu-
kuisat yrittäjät tukivat hy-
vää tarkoitusta lahjoittamal-
la tuotteita muotigaalan ar-
pajaisiin.

– Hyvin meni, iloitsi Hii-
denveden Zonta-kerhon 
palvelutoimikunnan pu-
heenjohtaja Tuula Tarvai-
nen tapahtuman jälkeen. 
Neljättä kertaa järjestet-
ty muotinäytös on kerhon 
suurin vuosittainen voi-

mainponnistus.
– Paikallisesta muodista 

kiinnostuneille naisille tar-
koitetusta tilaisuudesta py-
ritään tekemään mahdolli-
simman tasokas harrasta-
javoimin.


