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Zontakerho on järjestämässä kuvataidekoulun kanssa taidetuokioita aikuisille naisille. 

Hiidenveden Zontakerhon Muotigaala keräsi huhtikuisena lauantai-iltapäivänä Nummelan Luksiaan 
runsaslukuisen yleisön. Perinteinen gaala on kerhon varainhankinnan päätapahtuma. 

Tapahtuman järjestelyjä koordinoinut Zonta Tuula Tarvainen iloitsi, että muotigaala oli jälleen 
menestys, vaikka kevään upein sää taisi olla kilpailijana tälle tapahtumalle. 

Muotigaalan tunnelma oli iloinen ja tapahtuman jälkeen sekä osallistujat että yrittäjät kiittelivät 
järjestelyitä. Osallistujat saivat ideoita kevään muodista. He odottavat pääsevänsä ostoksille paikallisiin 
liikkeisiin – tosin kauppa kävi jo ennen varsinaista muotinäytöstä aulaan rakennetulla muoti- ja 
kauneustorilla. Niin alusasut kuin vapaa-ajan- ja juhlavaatteetkin kävivät kaupaksi näytöksen myötä. 

Yrittäjät puolestaan arvostivat mahdollisuutta esitellä tuotteitaan ja luoda uusia kontakteja. Osa ilmaisi 
jo halunsa tulla ensi vuonna uudelleen mukaan tapahtumaan. 

Luksian kahvila sai kiitosta toimivuudestaan ja näyttävästä tarjoilusta. 

Zonta international on kansainvälinen hyväntekeväisyysjärjestö, joka toimii maailmanlaajuisesti 
ihmisoikeuksien ja väkivallattoman tulevaisuuden puolesta, naisten ja tyttöjen hyvinvoinnin 
edistämiseksi. Hiidenveden Zontakerhon puheenjohtaja Heli Jalava toivotti osallistujat tervetulleeksi 



muotinäytökseen ja muistutti, että suurin osa tämänkin muotinäytöksen tuotosta käytetään paikallisesti 
tukemaan tyttöjen harrastustoimintaa. 

Muotinäytöksessä lavalle astuivat aivan tavalliset, eri-ikäiset ja erikokoiset mallit – joista monet olivat 
asuja esittelemässä jo useamman vuoden kokemuksella. Ilahduttavaa oli, että malleina oli myös 
useampi ensikertalainen. Yleisö oli täysillä mukana näytöksen tunnelmassa ja kannustamassa malleja. 

Muotinäytöksen juonnosta vastasi Zonta Hanna-Maija Koponen-Piironen. Musiikista, valoista ja 
tekniikasta huolehti tänäkin vuonna ammattimaisin ottein Keijo Suomi. 

Muotigaalassa saatiin tutustua sekä aivan uusiin että aiemmin mukana olleisiin yrityksiin. Arki- ja juhla-
asujen lisäksi muotinäytöksessä nähtiin kenkiä, aurinkolaseja, silmälaseja ja koruja. Paikalliset 
kampaajat ja meikkaajat olivat tehneet malleille upeita kampauksia ja meikkejä. Lukuisat yrittäjät olivat 
tukeneet hyvää tarkoitusta lahjoittamalla tuotteita muotigaalassa järjestettyihin arpajaisiin. 

Hiidenveden Zontakerho toteuttaa syksyn 2017 elokuvatapahtumasta saadulla tuotolla Aikuisen naisen 
kuvataidetuokiot yhteistyössä Vihdin kuvataidekoulun kanssa. Kyseessä on kuvataidekoulun opettajien 
ja paikallisten taiteilijoiden johdolla toteutettavat kolmen illan taidetuokiot, joiden aiheena on 
kolmiulotteisuus. Aihetta lähestytään keramiikkaa, silkkiä ja kipsiä käyttäen. 

Ryhmä on tarkoitettu aikuisille naisille, seniorit mukaan lukien. Ryhmään voidaan ottaa 12 osallistujaa 
ja se kokoontuu Vihdin kuvataidekoululla Nummelassa kolmena peräkkäisenä päivänä, 29.5.-31.5. kello 
17-19.30. 

Ilmoittautumisia kuvataidetuokioihin otetaan vastaan 11.5. asti sähköpostilla hiidenvesi@zonta.fi. 
Ilmoittautuneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti valinnasta ja annetaan lisätietoa aiheesta. 
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