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PAIKALLISET 

Muodin ja kauneuden iltapäivä 
aikuiselle naiselle – Zontakerho 
järjestää jälleen muotigaalan 

 

Muotigaala-näytöksen mallit ja juontaja Minna Lehtinen viime vuoden tapahtumassa. 

Merja Isokorpi 

Vaatteita arjesta juhlaan, ideoita kevään ja kesän pukeutumiseen sekä iloista yhdessäoloa. 

Tätä kaikkea on luvassa ensi viikon lauantaina hyväntekeväisyys- ja muotigaalassa, jonka Hiidenveden 
Zontakerho järjestää nyt jo viidennen kerran. Tapahtuman teemana on tänäkin vuonna aikuinen nainen. 

– Muotigaala on odotettu keväinen tapahtuma, joka on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta, 
kertoo Päivi Lempinen Hiidenveden Zontakerhosta. Viime vuonna tapahtumaan osallistui noin 160 
henkeä, aiempina vuosina osallistujia on ollut alle 100. 

https://www.vihdinuutiset.fi/paikalliset


Tämänvuotisessa muotinäytöksessä esitellään 24 asukokonaisuutta, jotka on koottu pääosin 
paikallisten yritysten tarjonnasta. Vaatteiden lisäksi lavalla nähdään kenkämallistoja, asusteita, silmä- ja 
aurinkolaseja sekä koruja. Uutuutena näytillä ovat erilaiset kukkakorut. 

Malleina Luksian lavalla astelevat eri-ikäiset ja erikokoiset Zontakerhon jäsenet; seitsemän malleista on 
ensikertalaisia. 

Myös mallien kampaukset ja meikit ovat peräisin paikallisilta kampaajilta ja meikkaajilta, jotka näin 
omalta osaltaan osallistuvat hyväntekeväisyysgaalaan. 

Ennen näytöstä ja väliajalla sekä näytöksen jälkeen on Luksian aulassa mahdollista tehdä ostoksia 
yrittäjien muoti- ja kauneustorilla. 

– Muoti- ja kauneustoria on laajennettu parin viime vuoden aikana, Päivi Lempinen kertoo. 

Kahvilasta vastaa tänä vuonna Luksia, jonka kokkiopiskelijat valmistavat opinnäytetyönään tarjottavaksi 
suolaisia ja makeita leivonnaisia. Kahvila on auki ennen muotinäytöksen alkua ja väliajalla. 

Tapahtumassa järjestetään lisäksi arpajaiset, joihin palkinnot on saatu lahjoituksina paikallisilta 
yrittäjiltä. Kahvilaa ja arpajaisia varten on syytä varata mukaan käteistä rahaa. 

Zonta International on kansainvälinen hyväntekeväisyysjärjestö, jonka jäsenet ovat sitoutuneet 
tekemään palvelutyötä naisten ja tyttöjen hyvinvoinnin edistämiseksi. Järjestö toimii maailmanlaajuisesti 
ihmisoikeuksien ja väkivallattoman tulevaisuuden puolesta, mutta tärkeä osa työtä on Zontakerhojen 
paikallinen hyväntekeväisyystyö. 

Tänä vuonna muotigaalan tuotosta suurin osa käytetään tyttöjen harrastustoiminnan tukemiseen 
paikallisesti. Kolmannes tuotosta menee kansainväliseen työhön naisten ja tyttöjen hyvinvoinnin 
edistämiseksi. 

Avustushakemuksia voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen hiidenvesi@zonta.fi. Hakemuksille ei ole 
määräaikaa, vaan avustukset ovat jatkuvasti haettavissa. 

Muotigaala 

Muotigaala järjestetään lauantaina 14.4. Luksian auditoriossa (Ojakkalantie 2, Nummela). 

Ovet muoti- ja kauneustorille aukeavat klo 15.30. Muotinäytös alkaa klo 16. 

Tapahtuman liput maksavat 15 euroa ja niitä myydään ennakkoon Nummelassa Citymarketissa ja 

Info-kirjakaupassa sekä kirkonkylässä Vihdin Kirja-Aitassa. Lippuja voi ostaa myös ovelta ennen 

tilaisuuden alkua. 
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