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PIIRIKOKOUSINFO  

Zonta International Piiri 20 ry Pori 9.-11.10.2020 

Inspiroidu – jätä jälkesi Zontan uuteen vuosisataan! 

 

Porin piirikokous järjestetään, jos se koronatilanteen osalta on mahdollista. Tällä hetkellä estettä 

piirikokouksen järjestämiselle ei ole. 

 

Porin piirikokouksessa noudatetaan THL:n ja Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimaa ohjetta 

koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä 

sekä julkisten tilojen käytössä. Ohjeen mukaisesti piirikokoukseen ei saa tulla, jos on mitään 

koronaviruksen sairastamiseen viittaavia oireita. 

 

Zonta International Piiri 20 pidättää oikeuden muokata kokousjärjestelyitä sen mukaisesti, kun 

viranomaisten ohjeet tilaisuuksien järjestelyistä, rajoittamistoimenpiteistä sekä 

koronavirustartuntojen ehkäisemisestä muuttuvat. 

 

Zonta International Piiri 20 antaa kokoukseen ja tilaisuuksiin ilmoittautuneille tarvittaessa 

tarkemmat, päivitetyt toimintaohjeet koronatautiriskin hallitsemiseksi tilaisuuksissa. Kaikki 

ilmoittautuneet sitoutuvat noudattamaan näitä toimintaohjeita sekä muita kokouspaikan 

henkilökunnan antamia ohjeita. 

 

Info  Zonta International Piiri 20 ry  

 Governor Raisa Valve 

 puh. +358 44 237 5151   

 raisa.valve@zonta.fi  

 

Piirikokoustoimikunta  

 

 Puheenjohtaja Sirkka Sainio, puh. +358 44 240 0199   

 sirkkasiru@gmail.com  

 

Kokouspaikka ja hotelli 

 

 Virkistyshotelli Yyteri, Sipintie 1, 28840 PORI 

 puh. +358 2 628 5300, sähköposti info@virkistyshotelli.fi   

 www.virkistyshotelli.fi 

 

 Majoitus on myös Virkistyshotelli Yyterissä (ks. kohta Majoitus).  

 

 Virkistyshotelli Yyteri sijaitsee Pohjoismaiden upeimmalla hiekkarannalla Yyterissä.  

 Upeat maisemat merelle ja Selkämeren kansallispuistoon avautuvat suoraan hotellin  

 meriravintolan ikkunasta. Hotellissa voi nauttia kylpylän palveluista, kokoustaa melkein  

 luonnon keskellä tai vuokrata omaan käyttöön hotellin seitsemänteen kerrokseen viime  

 vuonna valmistunut maisemasauna Pramee. Prameen löylyissä tai ulkoterassin jacuzzin  

 poreissa voi rentoutua ja keskittyä ihastelemaan uskomattoman kaunista merimaisemaa. 

 Yyterissä voi pyöräillä, kävellä, surffata, golfata, bongailla lintuja, ratsastaa, uida tai vain  

 nauttia merituulen tuoksusta sekä mäntyjen huminasta. 

http://www.virkistyshotelli.fi/
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Piirikokousmaksut  

 

 Ilmoittautuminen ja suoritettu maksu viimeistään 15.9.2020 25 €  

 

 Ilmoittautuminen ja suoritettu maksu 16.-24.9.2020 välisenä aikana 50 €  

 

 Lauantain kokouspaketti 50 €  

 Lauantain juhlaillallinen 90 €  

 Sunnuntain kokouspaketti 30 €  

 

 Piirikokousmaksut pyydetään maksamaan heti ilmoittautumisen jälkeen.  

 Mahdolliset peruutukset viimeistään 24.9.2020. 

 Maksuja ei palauteta. Suosittelemme peruutuksen ja sairaustapauksen varalle 

 matkavakuutusta. Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan peruutuksesta sähköpostilla  

 osoitteeseen piirikokouspori@zonta.fi  

 

Maksuohjeet   

 Piirikokousmaksut maksettava yhdellä tilisiirrolla  

 FI86 1829 3000 0111 72, (Nordea)  

 BIC NDEAFIHH 

 Maksut Suomessa ja ulkomailla: Osallistujan ja Zonta-kerhon nimi viestikenttään 

 

Maksun vastaanottaja 

 

 Zonta International Piiri 20 ry 

 

Zonta-tori  

 Zonta-tori sijaitsee hotellin kokoustilassa (ilmoitetaan myöhemmin).   

 Pöytiä voi laittaa kuntoon lauantaina 10.10 klo 7.00 alkaen.  

 Tori on avoinna lauantaina klo 7.30–8.30, 12.00–13.00 ja 15.00–15.30. 

 Pöydän hinta on 15 €, varaus Webropol-ilmoittautumisen yhteydessä.  

 Mahdolliset kyselyt voi laittaa sähköpostitse: piirikokouspori@zonta.fi  

 

SAAPUMINEN YYTERIIN 

 

 Omalla autolla  

 

 Virkistyshotelli sijaitsee vain 15 minuutin ajomatkan päässä Porin keskustasta. Seuraa 

 valtatietä 2 Porista pohjoiseen, kunnes saavutat Yyterin tiehaaran vasemmalla  

 puolellasi. Risteyksessä seisoo majesteettinen Yyterin tunnus, valaistu punainen Y.  

 Seuraa tämän jälkeen Virkistyshotelli Yyteri opasteita. Hotellin pihassa on suuri  

 maksuton pysäköintialue. 

 

 Julkisilla  

 Linja-autot ja junat saapuvat Porin matkakeskukseen, josta pääsee suoraan  

 hotellin pihaan Yyteriin Porin Linjojen busseilla. Vuoroja on seitsemänä päivänä  

 viikossa. Tarkista ajantasaiset aikataulut Porin Linjojen kotisivuilta 

 (https://porinlinjat.fi/aikataulut-linjakartat). Linjat 34 ja 37 ajavat maanantaista  

 perjantaihin ja linja 37 lauantaisin ja sunnuntaisin.  

 Matkakeskuksesta Yyteriin on noin 20 km.  

 Lentokentältä  

 

mailto:piirikokouspori@zonta.fi
https://goo.gl/maps/huGmagXQ5oS2
http://porinlinjat.fi/aikataulut-linjakartat/
https://porinlinjat.fi/aikataulut-linjakartat
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 Porin lentoasema sijaitsee aivan kaupungin kupeessa, noin kahden kilometrin päässä  

 Porin keskustasta. Lentokentältä pääsee Yyteriin taksilla. Taksimatka lentokentältä  

 Yyteriin on noin 21 kilometriä. Varmista lentomahdollisuus ja ajantasaiset aikataulut  

 ennen päätöstäsi.  

 

 Taksilla 

 Hotellin yhteistyökumppani Satakunnan aluetaksi Oy tarjoaa taksikuljetuksen  

 hotellin ja Porin keskustan välille sopimushintaan. Porin keskusta (torilta 1 km  

 säteellä) –Virkistyshotelli-väli: 

 klo 06–20: 1–4 henkilöä 39 €, 5–8 henkilöä 49 € 

 klo 20–06: 1–4 henkilöä 44 €, 5–8 henkilöä 55 € 

 Aitotaksin tilaaminen: 0600 300 33 (24/7 päivystys) tai Aitotaksin sovelluksella. Ennen  

 kuin astut kyytiin varmista, että ovessa on Aitotaksin logo. 

 

   

MAJOITUS 

 Piirikokousta varten on varattu kiintiöhuoneita Virkistyshotelli Yyteristä: 

 

 Huonetyypit ja -hinnat  

 65,00 €/hlö/vrk/H2 jaetussa kahden hengen huoneessa  

 100,00 €/hlö /vrk/H1  

 Huonehinta sisältää buffetaamiaisen sekä kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön niiden  

 aukioloaikoina.  Ilmainen parkkipaikka sekä wifi on käytössä. 

 

 Kiintiöhuoneet on varattava 9.9. mennessä osoitteesta info@virkistyshotelli.fi tai 

 myynti@virkistyshotelli.fi tai puhelimitse suoraan hotellista (ei varauskanavista) puh.  

 +358 2 628 5300 vastaanotto tai +358 44 4015 666 myyntipalvelu (ma-pe klo 08.30 –  

 16.00). 

 Varauskoodi: ZONTA  

 

 Majoitus maksetaan suoraan hotellille. 

 

 Kylpylä Merenneito: kylpylässä on naisten ja miesten suomalaiset saunat sekä  

 yhteinen turkkilainen sauna. Kylpylässä on lisäksi 17 m kuntoallas, ulkoallas,  

 poreallas, lasten puuha-allas sekä hemmotteluallas porepisteineen.   

 Avoinna klo 11–20.   

 

VIRKISTYSHOTELLI YYTERIN TILAT 

 

 Ilmoittautuminen: ala-aula 

 Piirikokous: kokoustilat Aava ja Meripoukama  

 Lounas ja illallinen: ravintolasali 

 Zonta-torin, aluekokousten, työpajojen, vaatteiden vaihdon ja piirihallituksen  

 kokouksen pitopaikat ilmoitetaan myöhemmin.  

 

ILTAJUHLA JA ILLALLINEN RAVINTOLASALISSA 10.10. 

  

 Iltajuhlan ohjelma  

 klo 19.00 

 Alkumaljat 

 Tervetulosanat, Governor Raisa Valve 

 Maljannosto ja Porin kaupungin tervehdys 

 Illallinen 

https://www.satakunnanaluetaksi.fi/
mailto:info@virkistyshotelli.fi
mailto:myynti@virkistyshotelli.fi
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 AVEC JORMA: Jorma Uotinen säestäjänä Jari Hakkarainen  

 Huomionosoitukset  

 Victory: Tanssiteatteri Ay Caramban LatinoShow-ryhmä 

 klo 23.00 Ohjelma päättyy 

 

 Päämenu 

 

 Kylmäsavustettu haukitartar, limellä maustettua vuolukermaa 

 Yyterin limppua ja suolattua voita 

 *** 

 Grillattua härän sisäfilettä, tattivoita ja täyteläinen viininapee 

 *** 

 Tyrnimousseleivos, minttumansikkaa 

 

 Kasvis/vegaanimenu 

 

 Kasvistartar, minisalaatilla & pinaattiöljyä 

 *** 

 Kantarellirisottoa, munakoiso-bataatti-varras & uunikuivattuja kirsikkatomaatteja 

 *** 

 Tyrnimoussea & tuore mansikkasalaatti  

 

 

 Ruokajuomana vesi sekä kaksi kaatoa talon viiniä (12 cl) 

 

 

OHJELMA 

 

Zonta International Piiri 20 ry  

49. Piirikokous Pori 9.-11.10.2020 

 

Inspiroidu – jätä jälkesi Zontan uuteen vuosisataan! 

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.  

 

Perjantai 9.10.  

17.00–20.00 

 

Piirihallituksen kokous (piirihallituksen jäsenet)         

   

17.00 Oheisohjelmat: opastettu kierros Ahlströmin Noormarkun ruukissa. 

Valitse toinen seuraavista: 

1) Villa Mairea - modernismin helmi (min. 8 henk. ja max. 40 henk.) 

2) Ahlström Voyage -näyttely: Ahlströmin vahvat naiset (min. 8 henk. ja 

max. 40 henk.) 

 Molempiin vaihtoehtoihin sisältyy kuljetus ja iltapala Noormarkun 

Klubilla. Kuljetus lähtee Virkistyshotelli Yyterin edestä klo 17.00.  

Paluu hotelliin n. klo 21.00.  

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  

 

 

17.00–22.30  À la carte -illallinen Virkistyshotelli Yyterin ravintolasalissa 

omakustanteisesti (keittiö sulkeutuu klo 22.00)  
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Lauantai 10.10.  

  

07.30 Ilmoittautuminen alkaa                                                   Hotellin aula  

 

Aamukahvi/tee ja pieni suolainen  

 

07.30 Zonta-tori aukeaa   

                                                          

08.15 Delegaatti-info, Lt. Governor Merja Ora                          Kokoustila Aava 

 Kokousedustajien saapuminen kokoustilaan 

 

08.30 Piirikokousviikonlopun avaus                                         Kokoustila Aava 

 Lippujen saapuminen 

 Musiikkiesitys 

 Tervehdyssanat, piirikokoustoimikunnan puheenjohtaja Sirkka Sainio 

 Governorin tervehdyssanat, Raisa Valve 

 Kansainvälisen presidentin videotervehdys 

 Virkistyshotelli Yyterin tervehdys  

 Yleisinfo, Hilkka Kolin 

 

09.15 Ilona Rauhala: Nainen oman onnistumisensa johtajana   Kokoustila Aava 

 

10.00 Salla Tuominen: Vahva ja vaikuttava Zonta 2.0                Kokoustila Aava 

 

10.45 Tauko  

 

11.00 Piirikokous alkaa                                                               Kokoustila Aava 

 

12.00–13.00 Lounas noutopöydästä ravintolasalissa 

 

12.00–13.00 Zonta-tori avoinna         

                                                     

13.15 Piirikokous jatkuu                                                              Kokoustila Aava 

 

15.00 

 

15.00–15.30 

 

Virkistystauko (kahvi/tee, pieni makea ja hedelmiä)     

    

Zonta-tori avoinna 

15.30 Piirikokous jatkuu                                                              Kokoustila Aava 

 

17.00 Kutsu kevätseminaariin 2021                                           Kokoustila Aava 

 

 Piirikokouksen päätössanat ja lippujen poistuminen,      Kokoustila Aava 

governor Raisa Valve 

 

17.15–18.00 

 

Aluekokoukset         

                                                           

 Vapaata seurustelua ja mahdollisuus vaatteiden vaihtoon  

 

19.00–23.00 Iltajuhla ja illallinen ravintolasalissa 

 

Sunnuntai 11.10.  

  

08.00–08.45 Löydä luontosi ja minuutesi (aamukävely itsenäisesti) 
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09.00 Memorial Service                                                            Kokoustila Aava 

 

09.30 Harri Ketamo: Työn ja jatkuvan oppimisen tulevaisuus Kokoustila Aava 

  

10.15 Vaihtoehtoiset työpajat      

                                

Työpaja 1: Kädet savessa Zonta-jäsenenä  

Zonta-jäsentoiminnan tavoitteiden selkiytyminen  

kaudelle 2020–2022 ja alueiden/kerhojen toimenpiteistä  

sopiminen 

 

Työpaja 2. Lahjoittamisen merkitys Zonta Internationalin  

palveluohjelmien 2020–2022 toteuttamiseksi  

Tämän työpajan tarkoituksena on tehdä tutuksi kaksivuotis- 

kauden 2020–2022 palveluohjelmat ja miettiä yhdessä,  

mikä merkitys lahjoittamisella on) 

 

11.30 Päätösseremoniat                                                            Kokoustila Aava 

Governor Raisa Valve ja piirikokoustoimikunnan  

varapuheenjohtaja Mari Karttunen-Sävelä 

 Lippujen luovutus 

 

12.00 Lounas noutopöydästä ravintolasalissa 

 

12.45 Piirihallituksen kokous (piirihallituksen jäsenet)             

 

 

PUHUJAT 

 

Ilona Rauhala  

 

 Ilona Rauhala on työelämän kehittämiseen ja valmentamiseen erikoistunut psykologi,  

 joka haluaa auttaa ihmisiä tekemään työnsä hyvin. Hänellä on yli kahdenkymmenen  

 vuoden kokemus organisaatioiden kehittämisestä ja valmentamisesta. Rauhala on  

 julkaissut useita kirjoja ja hän tuli tunnetuksi omaa nimeään kantavasta psykologisesta  

 keskusteluohjelmasta Yle TV 1:llä vuosina 2007–2008 ja on sen jälkeen tehnyt paljon  

 yhteistyötä median kanssa niin televisiossa kuin lehtien palstoilla.  

 

 Kutsumuksena on auttaa työelämän avainhenkilöitä soveltamaan psykologista tietoa  

 suorituksen ja muutoksen johtamisen apuna. Suomalaisen palvelukulttuurin kehittäminen  

 on sydäntä lähellä ja hän valmentaa psykologisen pääoman merkityksestä onnistumiselle,  

 palvelukulttuurille ja kilpailukyvylle. ”Whenever people are involved, it is my 

 playground”. 

 www.ilonarauhala.fi  

 

Salla Tuominen  

 

 Vice President, Zonta International & Zonta International Foundation 

 Salla Tuominen on kolmannen sukupolven Zonta vuodesta 2005 ja Zontakerho Helsinki  

 I:n jäsen. Hän on Zonta Internationalin ja Zonta International Foundationin Vice President  

 (hallituksen varapuheenjohtaja ja kansainvälisen presidentin sijainen) ja johtoryhmän  

 (Executive Committee) jäsen. Kaksivuotiskaudella 2018–2020 hän toimi Zonta  

 Internationalin ja Zonta International Foundationin kansainvälisenä johtajana eli  

http://www.ilonarauhala.fi/
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 hallituksen jäsenenä (Director). Aiemmin hän on toiminut Zonta Internationalin Advocacy  

 Committeen jäsenenä, Zonta International Piiri 20:n governorina, lt. governorina,  

 aluejohtajana, vara-aluejohtajana ja piirisihteerinä. 

 

 Sallalla on oikeustieteen maisterin tutkinto Helsingin yliopistosta. Hän on osakkaana  

 kansainvälisessä asianajotoimisto DLA Piperissä erikoistuen yhtiöoikeuteen,  

 yritysjärjestelyihin ja pääomamarkkinatransaktioihin. Syksyllä 2019 Suomen  

 Asianajajaliitto palkitsi Sallan oikeusvaikuttaja-palkinnolla hänen työstään naisten ja  

 tyttöjen oikeuksien edistämiseksi Zonta Internationalin kautta. 

 Sallan kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat Zontatoiminnan lisäksi koirat ja erilaiset 

 urheilulajit kuten hiihto eri muodoissa, vuorikiipeily, ringette ja taekwondo sekä 

 lukeminen.  

 

Harri Ketamo  

  

 Harri Ketamo (FT) on yrittäjä ja riippumaton tutkija. Tällä hetkellä hän kehittää  

 perustamassaan yrityksessä Headai:ssa yleistä semanttista tekoälyä monimutkaisten  

 päätösten tekoa tukemaan. Ketamon edellisistä yrityksistä SikllPixels ja GameMiner  

 toimivat pelialalla, xTask ja Learning Fingerprint tuottivat analytiikkaa oppimis-

 ympäristöjen ja massiivikurssien taustalle. Hän toimii lisäksi senior fellow’na Turun 

 yliopistolla ja Satakunnan ammattikorkeakoulussa. 

 https://www.linkedin.com/in/harriketamo/ 

 

 

ESIINTYJÄT 

 

Jorma Uotinen säestäjänään pianisti Jari Hakkarainen  

 Lauantain iltajuhlan huippuesiintyjä on porilaissyntyinen koreografi, taiteellinen johtaja,  

 tanssitaiteilija, esiintyjä ja laulaja Jorma Uotinen. Häntä säestää pianisti Jari  

 Hakkarainen, joka myös on säveltänyt joitain kappaleita Jorma Uotiselle.  

 

 Jorma Uotinen on yksi esiintyvien taiteiden päähahmoista Suomessa. Hänen uransa on  

 laaja ja monipuolinen, ja hänen vaikutuksensa tanssiin ja lavalle on erittäin vahva,  

 unohtamatta esiintymisiä konserteissa, gaaloissa ja elokuvissa sekä televisiossa. Uotisen  

 koreografinen teoskokonaisuus koostuu lähes 80 luomuksesta, ja tämän lisäksi hän on  

 toiminut ohjaajana ja / tai koreografina useissa musikaaleissa. Hän on kansainvälisesti  

 kuuluisa työskenneltyään ja esiintyessään yli 40 maassa. 
 

 AVEC JORMA -esitys sisältää lauluja Pariisin taivaan alla, rakkaudesta, ystävyydestä,  

 elämästä, meistä itsestämme. Ohjelmisto koostuu ranskalaisista chansoneista, Jacques  

 Brelin ja Edith Piafin ohjelmistosta. Uotinen ja Hakkarainen ovat esiintyneet yhdessä jo  

 20 vuoden ajan. 

 

 www.jormauotinen.com 

  

 

Tanssiteatteri Ay Caramban LatinoShow-ryhmä: Victory  

 Tanssiteatteri Ay Caramba on osa RuukkiDance Companya (Rudanco Oy). Carita  

 Koivula-Pukkila perusti tanssiteatterin vuonna 2019 tanssiystäviensä innoittamana ja pian  

 syntyikin Tanssiteatterin esikoisteos FIRE, Dance with me, Leineperin 

 TULIruukilla. Tanssiteatteri Ay Caramba on elävä, puhutteleva, innostuva ja erilainen.  

 Uusia teoksia työstetään ajankohtaisesti erilaisiin tapahtumiin ja tilauksesta.  

https://www.linkedin.com/in/harriketamo/
http://www.jormauotinen.com/
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 Tanssiteatteri Ay Caramban tavoitteena on tehdä tanssia ja teatteria tunnetuksi ihan  

 tavallisille ihmisille ja yleisöille. Tanssin harrastajille se tarjoaa tanssitoimintaa ja  

 esiintymismahdollisuuksia ympäri vuoden. Tanssiteatterin eettisiä periaatteita ovat  

 ihmisyys, inhimillisyys, osallistaminen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden  

 edistäminen. 

 

 Tanssiteatteri Ay Caramban esiintyvässä LatinoShow-ryhmässä on kuusi tanssijaa: Terhi  

 Heino, Johanna Jyrkinen, Carita Koivula-Pukkila, Sari Neuvonen, Kati Niiniviita ja  

 Jenniliina Stenfors ja he esittävät tanssiteoksen Victory. Latinalaistansseihin pohjautuva  

 show on ylistys naisten yhteiselle taistelulle paremman ihmiskunnan puolesta.  

   

 Lisätietoja: Facebook: Rudanco Oy ja Instagram: Rudanco official 

 

 

OHEISOHJELMAT 
 

Ilmoittautumisen yhteydessä varattavat oheisohjelmat: 

 

Perjantai 9.10.  

 

Vierailu Ahlströmin Noormarkun Ruukissa käsittäen kaksi vaihtoehtoa, joista valitaan yksi: 

 

1. Tutustuminen oppaan johdolla Noormarkun ruukkialueen kansainvälisesti kuuluisimpaan 

rakennukseen Alvar Aallon suunnittelemaan Villa Maireaan (min. 8 henkilöä ja max. 40 

henkilöä).  

Hinta 50 € 

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  

 

2. Tutustuminen oppaan johdolla Voyage-näyttelyyn, joka kertoo Ahlström-yhtiöiden historiasta 

ja suomalaisesta teollisuushistoriasta yli 160 vuoden ajalta. Zontille räätälöity kerros on teemalla 

Ahlströmin vahvat naiset (min. 8 henkilöä ja max. 40 henkilöä) 

Hinta 45 € 

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  

 

Molempiin vaihtoehtoihin sisältyy kuljetus ja iltapala Noormarkun Klubilla. Kuljetus lähtee 

Virkistyshotelli Yyterin edestä klo 17.00. Paluu hotelliin lähtee Klubilta n. klo 20.30.  

 

Iltapala Noormarkun Klubilla:  

Menu sisältää 

Kolme erilaista ruokaisaa salaattia 

Lämmin rosmariini-focaccia ja tuorejuustolevite 

Omenapaistos ja vaniljakastiketta 

Kahvia ja teetä    

 

Noormarkun Klubilla voi tehdä ostoksia. Myynnissä on mm. taidekirjoja, tekstiilejä sekä ruukin 

elintarvikkeita.  

 

 

1. Villa Mairea – modernismin helmi 
 

Ahlströmin Noormarkun ruukkialueen rakennuksista kansainvälisesti kuuluisin on Villa Mairea, joka 

valmistui syksyllä 1939, hieman ennen talvisodan alkamista Maire (o.s. Ahlström) ja Ahlströmin 
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silloisen pääjohtajan Harry Gullichsenin edustuskodiksi. Edistysmielistä ja ennakkoluulotonta 

pariskuntaa kiinnosti modernismin puhdaspiirteinen ilmaisu. Rakennuksen suunnittelivat Mairen ja 

Harryn ystävät, Alvar ja Aino Aalto, jotka saivat Maireassa tilaisuuden vapaaseen ja kokeilevaan 

suunnitteluun. Näissä otollisissa olosuhteissa syntyi ainutlaatuinen kokonaistaideteos, joka nykyisin 

luetaan 1900-luvun arkkitehtuurin kansainvälisiin huipputeoksiin. Mairean sisustuksen suunnitteli Aino 

Aalto. 

Villa Mairealla oli alusta alkaen monta roolia: se oli edustuskoti ja lapsiperheen koti, Mairen 

taidekokoelman koti sekä koti, jossa Maire ja Harry Gullichsenin ystävät saivat nauttia isäntäparin 

vieraanvaraisuudesta. Vuosien saatossa talossa on vietetty monia juhlia, ja vieraiden joukossa on ollut 

runsaasti eri alojen huippuammattilaisia muusikoista kuvataiteilijoihin sekä kotimaasta että ulkomailta. 

Maire Gullichsenin elämäntyön kautta Villa Mairea kytkeytyy monin tavoin maamme taidelaitoksiin ja 

muotoilualaan, esimerkiksi huonekaluliike Artekiin ja Galerie Artekiin, Vapaaseen taidekouluun ja 

Porin taidemuseoon, joiden perustamisessa hänellä oli ratkaiseva osa.  

https://www.villamairea.fi/ 

 

2. Ahlström Voyage -näyttely 
 

Vanhassa pajassa sijaitseva Ahlström Voyage -näyttely kertoo mielenkiintoisella tavalla Ahlström-

yhtiöiden historiasta ja suomalaisesta teollisuushistoriasta yli 160 vuoden ajalta. 

 

Näyttely esittelee muun muassa konserniin kuuluneiden Iittalan, Karhulan ja Riihimäen lasitehtaiden 

taidelasia, esimerkiksi useita Alvar Aallon suunnittelemia Savoy-maljakon uniikkikappaleita, näyttävän 

kokoelman Tapio Wirkkalan tuotantoa ja Timo Sarpanevan Orkidean. 

Alakerrassa on muun muassa Taina Pailoksen valmistama Noormarkun ruukkialueen pienoismalli, joka 

havainnollistaa ruukin kokoa ja sen rakennusten suhteita toisiinsa. Näyttelyssä pääsee tutustumaan 

myös Ahlströmin suvun eri vaiheisiin ja suomalaiseen säätyläiselämään 1800–1900-luvuilla. 

Zonta International -järjestölle erityisesti suunnitellulla kierroksella kuulee tarinoita Ahlströmin 

suvun vahvoista naisista alkaen Eva Ahlströmistä, joka oli paitsi seitsemän lapsen äiti, myös ison 

teollisuusyhtiön johtaja.  

https://www.ahlstrominruukit.fi/noormarkku/kulttuuri/ahlstrom-voyage 

 

 

 

Yleistietoa Ahlströmin ruukkialueesta:  
  

Ahlströmin yritysarvojen mukaisesti yhtiö vaalii perinteitään ja pitkää yrityshistoriaansa sekä huolehtii 

ympäristöstään. Tämän voi nähdä Ahlströmin ruukkialueella Noormarkussa, joka sijaitsee 15 km 

päässä Porin keskustasta. 

Noormarkun ruukki on yksi Suomen suurimmista ruukkialueista, jossa on kaksi historiallista 

teollisuuslaitosta: vanha saha, joka on nykyään Makkarakosken sahamuseo (museoitu vuonna 2014) 

sekä vanha paja, jossa sijaitsee Ahlström Voyage -näyttely. Sähkövoimalaitos vuodelta 1896 tuottaa 

vesivoimalla edelleen puhdasta ekoenergiaa.  
  

Noormarkun ruukissa sijaitsevat myös Ahlströmin suvun kolmen perättäisen sukupolven kodit: Isotalo, 

Havulinna ja maailmankuulu Villa Mairea. Lisäksi yhtiön vanha Pääkonttori on edelleen käytössä; 

nykyisen se on A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n pääkonttori. Ruukkialueella on myös laajat puistot ja 

puutarhat, joihin pääsee tutustumaan opastetuilla kierroksilla. 

https://www.villamairea.fi/
https://www.ahlstrominruukit.fi/noormarkku/kulttuuri/ahlstrom-voyage
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Palveluliiketoiminta tarjoaa hotelli-, ravintola- ja kokouspalveluita. Ruukin keittiöissä suositaan 

paikallisia tuottajia ja kauden parhaita raaka-aineita. Noormarkun Klubille on myönnetty Chaîne des 

Rôtisseurs -järjestön kilpi osoituksena ruoan ja palvelun korkeasta tasosta. 

Noormarkun ruukin mahtitarinoita pääsee kuulemaan opastetuilla kierroksilla.   

 

https://www.ahlstrominruukit.fi/noormarkku 

https://www.ahlstrominruukit.fi/noormarkku/ravintola/ravintolapalvelut 

https://www.ahlstrominruukit.fi/noormarkku/kulttuuri/makkarakosken-saha 

 

https://www.ahlstrominruukit.fi/noormarkku
https://www.ahlstrominruukit.fi/noormarkku/ravintola/ravintolapalvelut
https://www.ahlstrominruukit.fi/noormarkku/kulttuuri/makkarakosken-saha

