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Zontakerhon toiminta sinetöitiin Charter-
juhlalla 

 

Hiidenveden Zonta-kerhon jäseniä sekä piirin governor ja kerhon tukihenkilöt juhlatunnelmissa. 

Matti Ylirotu 

Vihdin, Karkkilan ja Nummi-Pusulan alueet kattava, helmikuussa 2012 perustettu Hiidenveden 

Zontakerho vietti lauantaina Charter-juhlaansa Nummelan Air Hotellissa. 

Charter-juhlassa kerhon toiminta virallistettiin juhlavin menoin ja Hiidenveden Zontakerho liittyi 

Suomen yli 60 Zontakerhon joukkoon. Kummeina uudelle Hiidenveden Zontakerholle toimivat 

Lohjan, Hyvinkään ja Helsinki 3:n Zontakerhot. 

Kerhossa on 23 jäsentä, jotka ovat sitoutuneet tekemään palvelutyötä edistääkseen naisten ja 

tyttöjen asemaa paitsi omalla alueellaan niin myös maailmanlaajuisesti. Naisten asema paranee 

askel askeleelta, mutta työtä edelleen riittää ja naisverkostoja tarvitaan hyvien asioiden 

edistämiseen. Zontakerho tuo myös uutta monimuotoisuutta järjestötoimintaan omalla alueellaan. 



 

Hiidenveden Zontakerhon Charter-juhla oli sekä seremoniallinen että hauskan juhlava tilaisuus. 

Zonta-piirin governor Marja Koivula luovutti Hiidenveden Zontakerhon puheenjohtajalle Kirsti 

Hillebrandille puheenjohtajan nuijan ja asetti kerhon hallituksen jäsenet juhlallisesti virkoihinsa. 

Kerhon ensimmäiseen hallitukseen kuuluvat puheenjohtajan lisäksi Taina Laitonen, Kirsti 

Jokiranta, Leena von Gerich sekä Virpi Hiidenheimo ja Anu Kankkunen. Samalla esiteltiin 

Hiidenveden Zontakerhon kaikki jäsenet. 

Governor toivotti Hiidenveden Zontakerhon tervetulleeksi maailmanlaajuiseen, johtavassa asemassa 

olevien ja eri ammattialoja edustavien naisten palvelujärjestöön. 

– Sitoudun ylläpitämään Zontan ihanteita ja toimimaan niiden mukaisesti, lausuivat Hiidenveden 

Zontakerhon jäsenet yhteen ääneen. 

Maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Outi Mäkelä toi esiin juhlaan lähettämässään 

tervehdyksessä esimerkin voimaa. 

– Miten paljon ihmiset voivat saada toisistaan voimaa ja rohkeutta ylittää erilaisia esteitä ja 

kynnyksiä. Kaiken käytännöllisen hyväntekeväisyyden lisäksi, vähintään yhtä tärkeä merkitys tulee 

siitä, miten te tuette toisianne ja minkälaista esimerkkiä te voitte antaa ympäristöönne, totesi Mäkelä. 

Vihdin kunnan tervehdyksen juhlaan tuonut kunnanvaltuuston puheenjohtaja Varpu-Leena 

Malmgren korosti puheessaan muun muassa naisverkostojen merkitystä sekä alueella että 

maailmanlaajuisesti. Samalla Malmgren peilasi omakohtaisia järjestökokemuksiaan Zonta-järjestön 

hyviin periaatteisiin ja arvoihin. 

Vihtiläisen hyväntekeväisyysjärjestön tervehdyksen juhlaan toi Lions Club Vihti-Nummelan 

presidentti Marita Tuomisto. Lisäksi Hiidenveden Zontakerho sai tervehdyksen Zonta 

Internationalilta sekä onnitteluita ja lahjoituksia muilta Suomen Zontakerhoilta. 

Kerhon ensimmäinen puheenjohtaja Kirsti Hillebrand kiitti juhlaan osallistujia ja tervehdyksen 

lähettäneitä. Puheenjohtaja korosti omassa puheessaan kerhon jäsenten tärkeää roolia palvelutyön 

toteuttamisessa. 

– Jäsenet ovat järjestön voimavara, ja kerhon hallitus ohjaa sen toimintaa. Jäsenemme edustavat 

monia eri toimialoja, ammatteja ja koulutustaustoja, kuten Zonta-aatteen mukaisesti pitääkin. 

Motivaation kerhoon liittymiseen antoi halu toimia hyvän asian puolesta naisten ja tyttöjen hyväksi. 

Lähes jokainen Hiidenveden Zonta-kerhon jäsen mainitsee lisäksi verkostoitumisen omassa 

kotikunnassa ja koko Hiidenveden alueella yhdeksi syyksi Zonta-toimintaan hakeutumiselle. Monella 

työpaikka on kotikunnan ulkopuolella, jolloin kuntalaiset saattavat jäädä kovin vieraiksi. Uudet 

tuttavuudet ovat siis hyvin tervetulleita ja meillä onkin ollut oikein mukavaa yhdessä. 



Puheenjohtaja luovutti keltaisen ruusun Hiidenveden Zontakerhon kummeille Kirsi Nickelsille, Arja 

Ekdahlille, Eeva Eerolalle ja Hillevi Laitiolle. 

Charter-juhlan yhteydessä järjestettiin arpajaiset, joiden tuotolla tuetaan vihtiläisen taitoluistelijan 

Elisa Arosen osallistumista kehitysvammaisten Special Olympics Talvimaailmankisoihin 25.1.-

7.2.2013 Etelä-Korean Pyeongchangiin. 

Zonta-järjestön yhteinen ”Sisarta ei jätetä” - kampanja on parhaillaan meneillään. Hanke on järjestön 

kotimainen hanke, Keltaisen ruusun kampanja, jossa kerätään varoja Vanhustyön keskusliiton 

ylläpitämien ystäväpiirien tukemiseksi. Kampanjan yhteydessä myydään kirjeensulkijamerkkejä, 

ystävyyssinettejä, joiden myynnistä saatu tuotto luovutetaan Vanhustyön keskusliitolle. 

Hiidenveden Zontat näyttivät osaavansa myös heittäytyä, kun kerhon oma laulukuoro Z -ladies esitti 

omat ohjelmanumeronsa. Kuoro kajautti itsensä juhlaväen sydämiin, kun ”Hymyhuulet” tulvahti saliin 

lentosuukkojen kera. Juhlava lopetus tilaisuuteen saatiin, kun kaikki lauloivat yhdessä Zonta-laulun. 

Illan päätteeksi nautittiin musiikista ja tanssista vihtiläisen LainaSävel- orkesterin tahdissa. 

 


