
Pori 9.–11.10.2020 
Inspiroidu – jätä jälkesi Zontan uuteen vuosisataan!

D I S T R I C T  2 0



2

Inspiroidu – jätä jälkesi Zontan uuteen vuosisataan! Inspiroidu – jätä jälkesi Zontan uuteen vuosisataan!

3

D I S T R I C T  2 0

Governorin tervehdys  ...................................................................................................................4

Kaupunginjohtajan tervehdys ........................................................................................................8

Porin kerhojen tervehdys .............................................................................................................12

Uudistushenkeä satavuotiaaseen................................................................................................16

Matkalle mahdollisuuksien maailmaan ........................................................................................18

Ohjelma .......................................................................................................................................22

Äidin neuvo auttanut elämässä ...................................................................................................31

Ammatit muuttuvat, taidot ovat ikuisia .........................................................................................32

Piirikokouksen symboli on maalaus, joka heijastaa toivoa ..........................................................37

Arkkitehtuurin helmi Porin Noormarkussa ...................................................................................40

Ahlström Voyage -näyttely ...........................................................................................................41

Töissä maailman parhaassa paikassa ........................................................................................42

Yyterin hotelli toivottaa zontat tervetulleeksi................................................................................46

Lahjoittamisella on merkitystä  ....................................................................................................49

Luonnontieteet kiinnostavat porilaislapsia ...................................................................................54

Korttiakin voi pelata murteella .....................................................................................................56

Onnelliset porilaiset .....................................................................................................................58

Tanssiteatteri Ay Caramban LatinoShow   ...................................................................................62

Yhteistyökumppanit .....................................................................................................................63

SisältöZONTA 1/2020

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 ry 
Digitaalinen jäsenlehti

Julkaisija 
ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 ry 

Zonta Club of Pori I  
Zonta Club of Pori II

Vastaava päätoimittaja 
Raisa Valve

Päätoimittaja 
Sanna Jääskeläinen

Toimituskunta 
Eva Heikkilä 

Outi Kaivo-oja 
Maritta Muurinen 

Sari Toivonen 
Riitta Vahteristo 

Helvi Walli

Käännökset 
Barbro Lundberg (ruotsi) 

Johanna Ovaska (englanti) 
Tiina Rebane (viro)

Taitto 
Idearäätäli Oy

Kannen maalaus 
Jäljet I 

Anja Karkku-HohtiAnja Karkku-Hohti

ISSN-L 1235-9335ISSN-L 1235-9335

ZONTA.FI
ZONTA.EEfacebook.com/ZontaInternationalDistrict20

twitter.com/ZontaDistrict20

Pa ina ja  Pa ina ja  
v iera ile somessa !v i era ile somessa !

https://www.zonta.fi
https://www.zonta.ee
https://www.facebook.com/ZontaInternationalDistrict20
https://twitter.com/ZontaDistrict20


4

Inspiroidu – jätä jälkesi Zontan uuteen vuosisataan! Inspiroidu – jätä jälkesi Zontan uuteen vuosisataan!

5

Mikä saa minut inspiroitumaan Zonta-toimintaan? 
Se on tieto siitä, että olemme saaneet paljon ai-
kaan zontien ensimmäisen 100 vuoden aikana. 
Minua inspiroi myös paikallinen toiminta, jonka 
avulla voimme edistää maailmanlaajuisesti nais-
ten ja tyttöjen kouluttautumista ja turvallisia elinolo-
suhteita. Uusia haasteita ilmaantuu jatkuvasti. Nyt 
COVID-19 on vaikeuttanut tyttöjen koulunkäyntiä, 
millä on pitkäkestoisia vaikutuksia yksittäisen ty-
tön elämässä kuin myös isossa mittakaavassa 
tasa-arvoisen maailman edistymisessä. Myös lä-
hisuhdeväkivalta on lisääntynyt, kun elinympäris-
töt ovat kaventuneet eristäytymisen aikana. Nämä 
äkilliset muutokset ovat avanneet silmiä zontien jo 
pitkään tehdyn työn tärkeydelle. Sitkeästä työs-
tämme yhdessä luotettavien toimijoiden kanssa 
on hyötyä myös akuuteissa tilanteissa.

Porin piirikokouksen aikaan vietämme Kansainvä-
listä tyttöjen päivää 11.10., jonka tavoitteena on 
edistää tyttöjen osallistumismahdollisuuksia. Se 
on Zonta-toiminnan ydintä. Zonta Internationalin 
missiossa mainitaan ”empowering women” – nais-
ten voimaannuttaminen. Mistä tiedämme, että ih-
minen on voimaantunut? Tiedämme sen siitä, että 
hän asioiden suunnittelun sijaan toimii ja toteuttaa 
tärkeäksi pitämiään asioita. Jotta näin voi käydä 
tarvitaan sille suotuisat olosuhteet, joiden luomi-
sessa Zonta-järjestö on vahvasti mukana. 

Teemme siis paljon hyviä asioita. Haasteemme 
on, miten saamme järjestön jäsenet pysymään 
mukana toiminnassa - kokemaan voimaantumista 
zonta-työstä ja miten olemme kiinnostava järjestö 

myös tulevaisuuden johtajille. Keskustelin nuo-
ren naisen kanssa siitä, mitä hän haluaisi tietää 
zontista, jos pyytäisin häntä liittymään mukaan. 
Ensimmäiset tietotarpeet liittyivät siihen, mitä hän 
itse hyötyy toiminnasta ja paljonko se vaatii aikaa. 
Vasta sen jälkeen tuli kysymys, mitä me oikeas-
taan zontina teemme. Tämä todennäköisesti vaa-
tii jonkinlaista ajatuskäännöstä meiltä olemassa 
olevilta toimintaan sitoutuneilta jäseniltä, kun et-
simme uusia jäseniä joukkoomme. Vaikka meistä 
on tärkeintä kertoa ensin siitä, mitä zontat tekevät, 
voi kiinnostuksen herättäjänä toimiakin hieman 
itsekkäältäkin tuntuvat argumentit siitä, että mu-
kaan kannattaa liittyä, koska sinä itse hyödyt toi-
minnasta. Mitä tällöin kertoisit jäsenehdokkaalle?

Toivon, että Porin piirikokousviikonloppuna meillä 
on aikaa keskustella, vaihtaa ajatuksia ja inspiroitua 
katsomaan asioita uusiltakin kanteilta, jotta voim-
me siirtyä uudelle vuosisadalle voimaantuneina. 
Porin Zonta-kerhot ovat valmistelleet piirikokous- 
ta pitkään ja viime ajat hyvinkin epävarmoissa 
olosuhteissa. Kun kokoonnumme yhteen, iloitaan 
toistemme näkemisestä turvavälit muistaen.

Raisa Valve 
Governor 2020–2022

Vad är det som jag inspireras av i Zonta-verk-
samheten? Det är vetskapen om, att vi har åsta-
dkommit mycket under zontornas första 100 år. 
Också den lokala verksamheten inspirerar mig, 
för den hjälper oss att globalt bidra till kvinnors 
och flickors utbildning och att ge dem trygga le-
vnadsförhållanden. Det uppstår nya utmaningar 
hela tiden. Nu har COVID-19 försvårat flickornas 
skolgång och det har långtgående följder för såväl 
den enskilda flickans liv som också i större skala 
för arbetet för en jämlikare värld. Också våldet i 
nära relationer har ökat med den trängre livsmiljön 
under isoleringen. Dessa plötsliga förändringar 
har öppnat ögonen för betydelsen av det arbete 
zontorna sedan länge gjort. Vårt ihärdiga arbete 
tillsammans med pålitliga aktörer är till nytta också 
i akuta situationer. 

Under tiden distriktsmötet i Björneborg pågår, fi-
rar vi Internationella flickdagen 11.10, som sätter 
fokus på att främja flickornas möjligheter till delak-
tighet i samhället. Detta utgör kärnan i Zonta-verk-
samheten. I Zonta Internationals mission ingår 
orden ”empowering women” – att göra kvinnor-
na starkare. Hur vet vi, att en människa har blivit 
styrkt? Vi vet om det därför att hen i stället för att 
bara planera sitt liv i stället agerar och förverkli-
gar de angelägenheter hen finner viktiga. För att 
det här ska kunna ske behövs gynnsamma förhå-
llanden som Zonta-organisationen starkt har varit 
med om att skapa.

Vi driver sålunda många goda saker. Vår utma-
ning är, hur vi ska få organisationens medlemmar 
att stanna kvar i verksamheten – att finna styrka 
i zonta-arbetet och hur vi ska göra för att vara en 
intressant organisation också för framtidens le-
dare. Jag har talat med en ung kvinna och frågat 
vad hon skulle vilja veta om zontorna om jag bad 
henne att ansluta sig. De första informationsbe-
hoven anknöt till vilken nytta hon själv skulle ha 
av verksamheten och hur mycket tid den kräver. 
Först efter det kom frågan vad vi zontor på rik-
tigt sysslar med. Det här kräver sannolikt någon 
typ av nytt tankesätt av oss befintliga medlemmar 
som redan är engagerade i verksamheten när vi 
söker nya medlemmar till vår grupp. Trots att vi 
tycker att det viktigaste är att först berätta om vad 
zontorna arbetar med, kan det hända att argument 
som verkar litet egoistiska väcker större intresse, 
typ att det lönar sig att ansluta sig för att du själv 
drar nytta av verksamheten. Vad skulle du i så fall 
berätta för en medlemskandidat?

Jag hoppas, att vi under distriktsmötesveckoslu-
tet i Björneborg har tid att diskutera, utbyta tan-
kar och bli inspirerade att se på sakerna också ur 
nya perspektiv så, att vi styrkta kan gå vidare in i 
ett nytt århundrade. Zonta-klubbarna i Björneborg 
har under en lång och på sistone en mycket osä-
ker tid förberett distriktsmötet. När vi nu kommer 
samman, låt oss glädjas åt av att vi ses, dock på 
säkert avstånd. 

Raisa Valve 
Governor 2020–2022

Governorin  
tervehdys Governors hälsning 
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Where do I find inspiration for Zonta activities? My 
personal inspiration is coming from the fact that 
we have achieved a lot during the first 100 years 
of Zonta. I am also inspired by the local action 
through which we can globally improve education 
and ensure safe environment for women and girls.

New challenges continue to emerge. Most re-
cently Covid-19 has made it more difficult for girls 
to go to school, which has a long-term impact to 
the lives of individual girls and in a bigger scale 
to achieving equality in the world. In addition, our 
restricted environment during the social isolation 
has triggered increase in close relationship violen-
ce. These sudden changes have opened the eyes 
for the significance of the work that Zonta Inter-
national has done already for a long time. Our re-
lentless work with our trusted partners brings relief 
also in these acute situations.

Our Pori District Conference will coincide with the 
International Day of the Girl, declared to advan-
ce girls’ opportunities. It is at the heart of Zonta 
Mission. Zonta Mission includes ’empowering wo-
men’. But how do we know if a person is empo-
wered? We will see the empowerment, if she or 
he is acting instead of planning and making things 
happen that she or he finds important. In order to 
reach this status, favorable circumstances will be 
needed and Zonta organization is strongly present 
in contributing into creating those circumstances.

Clearly, we are doing a lot of great things. Our 
challenge is how to keep our members engaged 
into our organization, empowered from Zonta, 
and how to be an interesting organization also for 
the leaders of the future. I was discussing with a 
young woman and asking what she would like to 
know about Zonta if I would ask her to join in. The 
first piece of information she requested was about 
what she will gain from it and how much time it 
would take. Only after that, she was asking what 
Zonta is actually doing.

This will most likely mean some shift of perspecti-
ve for us, existing and committed Zontians, while 
recruiting new members to our community. Even 
though we feel it is the most important to tell first 
what Zonta does, the interest may be in fact wo-
ken up by discussing how she or he would benefit 
from the work – even though it may sound a bit 
selfish. What would you then tell a candidate?

I wish that during the weekend in Pori we will have 
time to discuss, exchange ideas and get inspired 
to find new perspectives, so that we can move 
on to the new century feeling empowered. Zonta 
Clubs of Pori have been planning and preparing 
the District Conference for a long time and in a 
very uncertain situation. When we can convene 
again, let’s all celebrate our long-awaited reunion, 
still remembering the safe distance.

Raisa Valve 
Governor 2020–2022

Mis inspireerib mind Zonta tegevuses? See on 
teadmine, et oleme Zonta esimese saja aasta 
jooksul palju teinud. Mind innustavad projektid, 
mille kaudu saame edendada naiste ja tüdrukute 
koolitamist ning turvalist elukeskkonda kogu maa-
ilmas. Uusi väljakutseid lisandub pidevalt. Nüüd 
on COVID-19 vähendanud eriti tütarlaste võima-
lust koolis käia. See mõjutab nii üksiku tüdruku elu 
kui ka laiemalt võrdõiguslikkuse arenemist maa-
ilmas. Samuti on karantiini tingimuste ahenenud 
elukeskkonnas lisandunud lähisuhtevägivalda. 
Need järsud muutused kinnitavad Zonta pikaae-
gse tegevuse tähtsust. Pidevast tööst koos usal-
dusväärsete kaaslastega on kasu ka teravates 
päevakajalistes olukordades.

Pori piirkonnakoosoleku ajal 11. oktoobril tähista-
me rahvusvahelist tüdrukute päeva, mille eesmärk 
on laiendada tüdrukute võimalusi elus aktiivseks 
osalemiseks. See on Zonta-tegevuse tuum. Zonta 
Internationali missioonina mainitakse ”empowe-
ring women – naiste väestamine”. Kuidas teame, 
et inimene on väestatud? Teame sellest, et tal on 
võimalus ise otsustada enda jaoks tähtsate asja-
de üle ja teostada oma plaane. Et see võiks juh-
tuda, on tarvis soodsat keskkonda, mille loomises 
Zonta organisatsioon osaleb.

Teeme palju häid asju. Väljakutse on, et kuidas 
saame hoida meie organisatsiooni liikmed tegut-
semas – kogemas uut energiat Zonta-tööst ja kui-
das olla organisatsioon, mis köidaks ka tulevasi 
juhte. Kui olen kutsunud noori naisi ühinema, siis 
olen nendega vestelnud sellest, mida nad tahak-
sid zontadest teada. Esimesed küsimused on, et 
mida tema ise saab tegevusest kasu ja kui palju 
see võtab aega. Alles seejärel tuleb küsimus, et 
mida me zontadena tegelikult teeme. Tõenäoliselt 
nõuab see olukord praegustelt zontadelt uute liik-
mete leidmisel mingit mõttemalli muutust. Kuigi 
meile tundub kõige tähtsam rääkida esmalt seda, 
mida zontad teevad, võivad huvi äratajana toimida 
ka palju enesekesksemad argumendid selle koh-
ta, millist kasu ise saad Zonta tegevusest. Mida 
sel juhul räägiksid võimalikule liikmekandidaadile?

Soovin, et Pori piirkonnakoosoleku nädalalõpul on 
meil aega arutleda, mõtteid vahetada ja uusi vaa-
tenurki leides innustuda, nii et saame Zonta uues 
sajandis liikuda edasi uue jõuga. Pori Zonta-klu-
bid on valmistunud pikalt selleks piirkonnakoos-
olekuks ja viimasel ajal väga ebakindlates oludes. 
Kui koguneme, siis rõõmustame üksteisega koh-
tumise üle turvalist vahet pidades. 

Raisa Valve 
Governor 2020–2022

A Message from Governor Kuberneri tervitus



8

Inspiroidu – jätä jälkesi Zontan uuteen vuosisataan! Inspiroidu – jätä jälkesi Zontan uuteen vuosisataan!

9

Porin kaupunkistrategian nimessä esiintyy sana 
”asenne”. Tuo sama asenne kuvaa erityisen hyvin 
juuri Zonta-järjestöä, joka on peräti kokonaisen 
vuosisadan ajan ollut johtava eri alojen ammatti-
laisten muodostama maailmanlaajuinen, naisten 
elämänlaatua parantava järjestö. 

Arki ja arjessa selviytyminen ovat nousseet ar-
voon arvaamattomaan kuluneen vuoden aikana, 
kun koronaviruksen aiheuttama pandemia on 
muuttanut elämäämme perustavanlaatuisesti. 
Järjestöt toimivat lähellä ihmisten arkea, autta-
vat ja edistävät koko yhteisön etua ja hyvinvoin-
tia. Niin myös Zonta-järjestö. Tunnettu iskulause 
”think globally, act locally” pätee erinomaisesti 
myös Zonta-sisariin. 

Satakunnan maakuntakeskus Pori on ihmisten, 
tapahtumien ja meren kaupunki. Olen erityisen 
iloinen voidessani toivottaa Zonta International 
Piiri 20 ry:n 49. piirikokouksen osanottajat lämpi-
mästi tervetulleiksi kauniiseen kaupunkiimme. Toi-
von, että porilainen asenne jättää elämäänne, Hy-
vät Zonta-sisaret, ikimuistoisen positiivisen jäljen 
ja että kokouspaikkanne Yyterissä ainutlaatuisen 
luontomaiseman ympäröimänä antaa Teille lisää 
inspiroitumisen lähteitä ja verkostoitumisen iloa 
toimintanne seuraavalle vuosisadalle. 

Lämpimästi tervetuloa Poriin!

Aino-Maija Luukkonen 
Kaupunginjohtaja 

Pori

I staden Björneborgs strategi förkommer ordet 
”attityd”. Just samma attityd beskriver speciellt 
väl även Zonta-organisationen, som under ett helt 
århundrade varit en ledande världsomfattande or-
ganisation som företräder medlemmar i olika yr-
kesbranscher med syftet att förbättra kvinnornas 
livskvalitet.

Vardagen och att klara av vardagslivet har blivit 
allt viktigare under detta oberäkneliga år då den 
pandemi som coronaviruset förorsakar har för-
ändrat vårt liv på ett grundläggande sätt. Orga-
nisationerna verkar i människornas vardag och 
de bidrar till välbefinnandet och underlättar livet 
i hela samhället. Så också Zonta-organisationen. 
Det kända mottot ”think globally, act locally” gäller 
utmärkt också för Zonta-systrarna.

Björneborg som centrum för landskapet Sata-
kunda är en människornas, evenemangens och 
havets stad. Jag gläder mig alldeles särskilt över 
att få hälsa er deltagare i distriktsmötet för Zonta 
International Distrikt 20 r.f. varmt välkomna till vår 
vackra stad. Jag önskar, Bästa Zonta-systrar, att 
den björneborgska attityden lämnar ett minnes-
värt och positivt spår i ert liv och att er mötesplats 
i Ytterö och dess omgivande unika naturlandskap 
ger er en källa till ytterligare inspiration och gläd-
je i att nätverka inom er verksamhet under nästa 
århundrade.

Varmt välkomna till Björneborg

Aino-Maija Luukkonen 
Stadsdirektör 

Björneborg

Arvoisat Zonta-sisaret, 

Bästa Zonta-systrar,

Aino-Maija LuukkonenJuseliuksen mausoleumi

Pori Jazz, Kirjurinluoto
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The word ’attitude’ is present in the headline of the 
City Strategy of Pori. The same attitude well de-
scribes Zonta International, which has – already 
for a full century - been a leading global organiza-
tion of professionals from different fields, aiming to 
improve the quality of life for women.

The ordinary life and coping with our daily lives 
have grown in significance during the past year, 
while COVID-19 pandemic has changed our lives 
in a fundamental manner. NGOs operate close to 
everyday life, helping, supporting and improving 
the well-being of the whole community. So does 
Zonta International. A famous slogan ’think glob-
ally, act locally’ also describes the Zonta sisters 
very well.

Pori, the center of the Satakunta region, is a city of 
people, events and the sea.

I am delighted to have this opportunity to warmly 
welcome the participants of the 49th District Meet-
ing of the Zonta International District 20 to our 
beautiful city.

I hope that the attitude in Pori will leave an ev-
er-lasting positive impact to your lives, Dear Zon-
ta Sisters, and that your meeting venue of Yyteri, 
surrounded by a unique natural scenery, will offer 
you further sources of inspiration and joy of net-
working to carry you to your next century.

Wishing you warmly welcome to Pori!

Aino-Maija Luukkonen 
Mayor of Pori

Pori linna strateegia pealkirjas on sõna ”seisu-
koht”. See sama seisukoht ilmestab eriti hästi just 
Zonta organisatsiooni, mis on järjepidevalt juba 
sada aastat olnud juhtiv eri ametite esindajaid 
ühendav ülemaailmne naiste elukvaliteeti eden-
dav organisatsioon.

Igapäevaeluga toimetulek on tõusnud väärtuseks 
sellel ettenägematult kulgenud aastal, kui koroo-
naviirusest põhjustatud pandeemia on muutnud 
meie elu toimimise aluseid. Organisatsioonid te-
gutsevad inimeste argipäevas, aitavad ja edenda-
vad kogu ühiskonna kasu ja heaolu. Samamoodi 
Zonta organisatsioon. Populaarne tunnuslause 
”mõtle globaalselt, tegutse lokaalselt” on väga 
omane Zonta-õdede tegutsemisele. 

Maakonnakeskus Pori on inimeste, sündmuste 
ja mere linn. Olen eriti rõõmus, et saan tervitada 
Zonta International’i 20. piirkonna 49. piirkonna-
koosolekust osavõtjaid. Minu südamlik tere tule-
mast meie kaunisse linna! Loodan, et porilaiste 
suhtumine jätab teie ellu, head Zonta-õed, kustu-
matu positiivse jälje ja et koosoleku toimumispai-
ka Yyterit ümbritsev erakordne loodus lisab kok-
kusaamise rõõmu ning annab uut inspiratsiooni 
tegutsemiseks järgmisel sajal aastal.

Tere tulemast Porisse!

Aino-Maija Luukkonen 
Linnapea 

Pori

Dear Zonta Sisters,

Auväärt Zonta-õed,
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Porin kerhojen tervehdys
Björneborgsklubbarnas hälsning

Tervetuloa inspiroitumaan ja jättämään jälkenne 
Zontan uuteen vuosisataan!

Piiri 20:n piirikokous järjestetään 9.–11.10.2020 
Porissa Yyterin kansallismaisemissa, jota jopa 
maanpäälliseksi paratiisiksi kutsutaan. 

Meillä on käytössä hyvät puitteet kokouksillemme, 
majoittumiseen ja ruokailuun. Voimme ihailla ko-
kous- ja illallistilasta avautuvaa maisemaa ja tun-
tea meren läheisyyden. 

Varsinaisen piirikokouksen, aluekokousten, työ-
pajojen ja zonta-torin lisäksi viikonlopun muukin 
ohjelma on mielenkiintoinen. Ilona Rauhala on 
työelämän kehittämiseen ja valmentamiseen eri-
koistunut psykologi, joka esitelmöi aiheesta Nai-
nen oman onnistumisensa johtajana. Harri Keta-
mo on tekoälytutkija ja -yrittäjä, joka on todennut 
mm., että tekoäly auttaa oppimaan oikeita asioita. 
Hänen esitelmänsä aihe on Työn ja jatkuvan oppi-
misen tulevaisuus.

Piirikokousviikonlopun teemana on Inspiroidu – 
jätä jälkesi Zontan uuteen vuosisataan. Tähän 
teemaan meitä johdattelee Salla Tuominen, joka 
on Zonta Internationalin ja Zonta International 

Foundationin Vice President. Hänen esitelmänsä 
aihe on Vahva ja vaikuttava Zonta 2.0.

Oheisohjelmana on vierailu Ahlströmin ruukin 
alueelle. Kahdesta vaihtoehdosta voi valita joko 
tutustumisen Villa Maireaan – modernismin hel-
meen tai käyntiin Ahlström Voyage -näyttelyyn – 
Ahlströmin vahvat naiset.

Illallinen ja illanvietto yllätyksineen Virkistys-
hotelli Yyterin Merisalissa juhlistaa piirikokous-
viikonloppua.

Yhdessä voimme viikonlopun aikana tehdä hyviä 
päätöksiä, lisätä zonta-tietoutta ja kehittää itseäm-
me ihmisinä, tavata tuttuja ja tutustua uusiin zon-
tiin sekä virkistyä jopa hurmaantua inspiroivissa 
Yyterin maisemissa.

Sirkka Sainio 
Zonta Club of Pori I 

Piirikokoustoimikunnan puheenjohtaja

Mari Karttunen-Sävelä 
Zonta Club of Pori II 

Piirikokoustoimikunnan varapuheenjohtaja

Välkomna, låt er inspireras och lämna era fotspår 
i Zontas nya århundrade!

Distriktsmötet för Distrikt 20 ordnas 9.–11.10.2020 
i Björneborg i Ytterös (Yyteri) nationallandskap 
som t.o.m. sägs vara ett paradis på jorden.

Vi har tillgång till mycket fina ramar för våra mö-
ten, för inkvarteringen och för måltiderna. I de ut-
rymmen vi håller möten och där vi superar har vi 
möjlighet att beundra det öppna landskapet och 
känna av havets närhet. 

Förutom det egentliga distriktsmötet, areamötena, 
verkstäderna och zonta-torget är också det övriga 
programmet under veckoslutet intressant. Ilona 
Rauhala är psykolog, specialiserad på arbetslivs-
utveckling och -coaching. Hon ska hålla föredrag 
i ämnet Kvinnan som skapare av sin egen fram-
gång - Nainen oman onnistumisensa johtajana. 
Harri Ketamo forskar i artificiell intelligens och är 
dessutom företagare, som bl.a. har konstaterat, 
att artificiell intelligens hjälper oss i inlärning av 
rätta saker. Hans föredrag har temat Arbete och 
kontinuerlig inlärning i framtiden - Työn ja jatkuvan 
oppimisen tulevaisuus.

Temat för distriktsmötesveckoslutet: Inspireras 
– lämna ditt fotspår i Zontas nya århundrade. In 
i detta tema leds vi av Salla Tuominen, som är 

nyvald Vice President för Zonta International och 
Zonta International Foundation. Hon talar under 
ämnet Stark och påverkande Zonta 2.0 - Vahva ja 
vaikuttava Zonta 2.0.

Som extra program ingår ett besök på Ahlströms 
bruk. Av två alternativ kan man välja antingen att 
bekanta sig med Villa Mairea – modernismens 
pärla eller att besöka Ahlström Voyage -utställ-
ningen – Ahlströms starka kvinnor. 

Supen och kvällsfesten med utvalda överrask-
ningar i Yyteri Spa Hotels havssal förhöjer fest-
stämningen på distriktsmötets veckoslut.

Under veckoslutet kan vi tillsammans fatta goda 
beslut, öka kunskapen i zonta-ärenden och ut-
veckla oss själva som individer, träffa bekanta 
och lära känna nya zontor samt vederkvickas och 
t.o.m. hänryckas i Ytterös inspirerande landskap.

Sirkka Sainio 
Zonta Club of Pori I 

Ordförande för distriktsmöteskommitten

Mari Karttunen-Sävelä 
Zonta Club of Pori II 

Viceordförande för distriktsmöteskommitten

Hyvät Zontat,

Bästa Zontor,

Sirkka Sainio Mari Karttunen-Sävelä
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Pori klubide tervitusMessage from the Zonta clubs of Pori 

tere tulemast innustuma ja jätma oma jälg Zonta 
uude sajandisse!

20. piirkonna koosolek toimub 9.–11.10.2020 Po-
ris kauni looduse keskel Yyteri rannaalal, mida on 
nimetatud ka maapealseks paradiisiks. 

Meil on kasutada head võimalused koosoleku, 
elamise ja söömise jaoks. Koosolekuruumidest ja 
õhtusöögilt avanevad suurepärased loodusvaa-
ted ja tunneme mere lähedust.

Ametliku piirkonnakoosoleku, alapiirkondade 
koosolekute, töötubade ja zonta-turule lisaks on 
nädalalõpul muudki toredat. Ettekandega „Naine 
oma õnnestumise juhina“ esineb Ilona Rauhala, 
kes on inimese tööelu edendamisele ja treenimi-
sele keskendunud psühholoog. Harri Ketamo, kes 
on tehisintellekti uurija, esineb teemal „Töö ja pi-
deva õppimise tulevik“. 

Piirkonnakoosoleku nädalalõpu teema on Innus-
tu – jäta oma jälg Zonta uude sajandisse. Selle-
le teemale juhatab meid Salla Tuominen, kes on 
Zonta Internationali ja Zonta International Foun-

dationi Vice President. Tema ettekande teema on 
Tugev ja mõjukas Zonta 2.0

Kõrvalprogrammis on külastus kunagise Ahlströ-
mi terasetehase alale. Valida on kaks võimalust: 
Villa Mairea – modernismi pärl või Ahlström-voya-
ge näitus – Ahlströmi tugevad naised.

Pidulik õhtusöök koos üllatusesinejatega on Yyteri 
hotelli Meresaalis.

Koos võime sellel nädalalõpul teha häid otsuseid, 
saada lisateadmisi Zonta kohta ja arendada end 
inimestena. Kohata vanu ja leida uusi Zonta- tut-
tavaid. Samuti värskendada oma olemist Yyteri 
kaunis looduses.

Sirkka Sainio 
Zonta Club of Pori I 

Piirkonnakoosoleku korraldustoimkonna juht

Mari Karttunen-Sävelä 
Zonta Club of Pori II 

Piirkonnakoosoleku korraldustoimkonna asejuht

You are warmly welcome to become inspired and 
leave your mark on Zonta’s new century! 

 District Conference of Zonta International District 
20 is organized 9–11 October in the national land-
scape of Yyteri, in Pori, in a location that may be 
even referred to as a paradise on Earth. 

We will have a great setting for our meetings, ac-
commodation and meals. Both from the meeting 
rooms and the restaurant we can enjoy the land-
scape and feel the presence of the sea. 

In addition to the District Conference, Area Meet-
ings, workshops and Zonta Bazaar, there will also 
be other interesting program available.

Ilona Rauhala, a psychologist specializing in or-
ganization development and coaching, will talk 
about Woman as a Leader of her own success. 
Harri Ketamo is an AI researcher and entrepre-
neur who is stating, among other things, that AI 
can assist in learning the right things. His pres-
entation will be about Future of work – future of 
education.

The theme of the District Conference weekend is 
Get inspired – leave your mark on Zonta’s new 
century. Salla Tuominen, Vice President of Zon-

ta International and Zonta International Founda-
tion, will guide us to this theme with her speech on 
Strong and impactful Zonta 2.0.

As an optional tour you will have a chance to visit 
the Ahlström works, either in Villa Mairea - a gem 
of modernism or Ahlström Voyage exhibition – 
Strong women of Ahlström.

A festive dinner and celebration with some sur-
prises included will culminate the District Con-
ference Weekend at the sea restaurant of Yyteri 
Hotel and Spa. 

During the conference weekend, we can make 
good decisions together, increase Zonta aware-
ness and develop ourselves. We can meet our 
fellow Zontians and get to know new people, we 
can feel refreshed again or even enchanted by the 
inspiring Yyteri sceneries.

Sirkka Sainio 
Zonta Club of Pori I 

District Conference Committee, Chair

Mari Karttunen-Sävelä 
Zonta Club of Pori II 

District Conference Committee, Deputy Chair

Head zontad,Dear Zontians,
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Uudistushenkeä satavuotiaaseen

Tapaan Salla Tuomisen Kivi-Porissa, jota myös 
Porin ”vanhaksi kaupungiksi” kutsutaan. Kaupun-
ginosa on Sallalle tuttu paikka.

– Porin nalle, teatteri, Satakunnan Museo, hän 
luettelee. Nallen eli Porin karhu -patsaan luona 
hän kipuaa kepeästi sen jalustalle kuvattavaksi. 
Kaksikko katselee hymyillen nykyisen keskus-
tan suuntaan.

– Sielläkin on tärkeitä paikkoja, kuten Muotitava-
ratalo Ratsula, jossa ratsastimme lapsena kolik-
ko-oravalla. Nykyäänkin se on varma kohde, kun 
haluan ostaa vaatteita: valikoima on hyvä ja hen-
kilökunta osaavaa.

Salla Tuominen syntyi Helsingissä, mutta muutti jo 
vauvana Kokemäelle, kun äiti Tarja Tuominen sai 
sieltä opettajan paikan. Siellä Salla kävi koulut ja 
harrasti telinejumppaa, taekwondoa ja musiikkia. 
Poriin tultiin asioille ja teatteriin.

– Porin teatteri on ihana, kaunis rakennus. Äiti vei 
minut katsomaan lastennäytelmiä, joista on jäänyt 
hienot muistot, Salla kertoo. 

Lukion jälkeen maa jo poltteli alla ja Salla suuntasi 
Helsinkiin.

– Halusin yliopistoon ja Helsinki oli tuttu kaupunki. 
Myös ala oli selkeä valinta, halusin lukemaan lakia 
isäni jalanjäljissä, muistelee Tuominen. 

Salla Tuominen on kivunnut Zonta-järjestön johtoon. Punaisena lankana hä-
nellä ovat olleet uudistuminen ja epäoikeudenmukaisuuden poistaminen.

Opiskelijaelämä oli hauskaa. Ainejärjestö Pykälä 
sai heti Sallasta innokkaan aktiivin.

– Se oli tärkeätä aikaa, syntyi ymmärrys yhteisten 
asioiden hoidosta. 

Myös kansainvälisyys avautui uudella tavalla, kun 
Salla lähti työvaihtoon Kanadaan vuonna 1999.

– Tein harjoittelujakson investointipankissa ja se 
muutti käsitykseni siitä mitä halusin tehdä ”isona”. 
Kun palasin, menin töihin Helsingin Pörssiin, ker-
too Salla. 

Nykyään hän on osakkaana kansainvälisessä asi-
anajotoimistossa.

Yliopistosta valmistuttuaan Salla päätti keskittyä 
vain töihin, koska opiskeluaikana hän oli opinto-
jen lisäksi toiminut ainejärjestössä, Suomi–Ka-
nada-seurassa ja käynyt lisäksi töissä lähes 
koko ajan.

– Hoidan työni ja nautin vapaa-ajasta, hän suun-
nitteli. Pian se kävi tylsäksi ja silloin äiti ehdotti 
Sallalle toimintaa Zonta-järjestössä.

– Äiti on Porin Zontissa kakkoskerhon jäsen ja jo 
äidinäitini oli Zonta Hämeenlinnassa. Aluksi olin 
hieman epäileväinen, että jos jäsenet ovat vain 
vanhempia leidejä, kokeneita johtajia, Salla ker-
too. Hän meni kuitenkin Helsingin ykköskerhon 
kesäillan konsertin voileipätalkoisiin.

– Siellä oli hirmu hauskaa. Sain samalla kysellä 
vapaamuotoisesti toiminnasta. Ja sain heti uusia 
kavereita!

Salla Tuominen liittyi Zontiin vuonna 2005. Viides-
sätoista vuodessa hän on edennyt järjestössä ihan 
huipulle. Luottamustoimet alkoivat oman kerhon 
hallituksesta ja veivät sitten vara-aluejohtajaksi, 
piirisihteeriksi, aluejohtajaksi, varagovernoriksi ja 
governoriksi. Sitten hän lähti mukaan kansainväli-

seen advocacy-toimikuntaan ja kaksi vuotta sitten 
hänet valittiin kansainväliseksi johtajaksi. Nyt hei-
näkuussa Salla valittiin koko Zonta-järjestön vara-
puheenjohtajaksi (Vice President).

– Koko ajan minulla on ollut selvä tavoite. Toimin-
nan pitää olla mukavaa ja mielekästä, sitä pitää 
uudistaa ja modernisoida. Haluan olla esikuva 
nuoremmille siitä, että vapaaehtoistoimintaa voi 
tehdä työuran ohella.

– Perimmäinen syy olla mukana on se valtava tus-
ka, jota koen epäoikeudenmukaisuudesta naisten 
asemaa kohtaan. Se on niin keinotekoista, että 
sukupuoli määrittelee ihmisarvoa! Suomessakin 
on paljon piilossa olevaa syrjintää, saati sitten 
muualla maailmassa.

Zonta-järjestö täytti vuosi sitten sata vuotta. Salla 
Tuominen näkee ajan sopivaksi muutokselle.

– Nyt alkaneella kaksivuotiskaudella tehdään ana-
lyysi järjestön rakenteesta ja tavoitteista. Avainky-
symys on, miten tätä hommaa tehdään ja onko se 
oikea tapa. Jäsenistöltä on tullut viestiä uudistu-
misen tarpeesta ja nyt lähdemme yhdessä kerho-
jen kanssa selvittämään, mihin suuntaan toimin-
taa viedään.

– Zonta-järjestö ei voi olettaa, että nuoret tulisivat 
mukaan, jos järjestö ei muutu. Tätä olen pohtinut 
pitkään. Järjestön on muututtava.

Poriin Salla Tuominen saapuu Zontien piiri- 
kokoukseen, joka pidetään 9.–11. lokakuuta  
Yyterissä. Hän iloitsee siitä, miten kerhot ovat 
pystyneet toimimaan myös koronakevään aikana.

– Muuten poikkeusolot ovat huolestuttaneet, mo-
nessa asiassa on Suomessakin menty takapak-
kia, kun palveluita suljettiin. Esimerkiksi perhevä-
kivalta on lisääntynyt.

Teksti ja kuva: Sanna Jääskeläinen
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Matkalle  
mahdollisuuksien  
maailmaan

Psykologi Ilona Rauhalan esityksen aihe piirikokouksessa on: Nainen oman 
onnistumisensa johtajana. Hän vastaa tässä kysymyksiin aiheesta ja elämästä.

Miksi arvelet, että juuri sinua pyydettiin 
Poriin puhumaan, Ilona Rauhala?

– Olen kirjoittanut naisille kirjat Kokonaiseksi ja 
Uskalla! Nainen työelämässä. Olen pitänyt pit-
kään kysymys–vastaus -palstaa Kauneus & Ter-
veys -lehdessä. Ehkä niiden takia.

– Olen itse lähtenyt nuorena naisena jo yrittäjäk-
si, tehnyt uraa ja uskaltanut elää oman näköistä 
elämää. Saan naisilta paljon palautetta. Suurin 
osa asiakkaistani on kuitenkin miehiä, koska teen 
ylimmän johdon valmennusta.

Ovatko naiset ja miehet samanlaisia?

– Psykologina en voi sanoa niin. Tosiasia on, että 
on miehiä ja naisia, turha sitä on häivyttää. En 
usko yhteiskuntaan, jossa sukupuolet häivyte-
tään. Erot johtuvat stereotypioista, fysiologiasta ja 
biologiasta. Mutta mitä ne tarkalleen ovat, sitä ei 
voi sanoa selkeästi, sillä jokaisessa asiakkaassa-
ni on eroja.

– Otetaan esimerkkinä tuolit vastaanotollani. Min-
kä tuolin asiakas valitsee – siinä on selkeä ero 

sukupuolten välillä. Yksilöllisiä eroja on kuitenkin 
paljon ja korostan, että mahdollisuuksia on mo-
lemmilla sukupuolilla.

Miten sitten voi löytää omat mahdol-
lisuutensa?

– Tutkimalla omia ja muiden uskomuksia. Moni 
uskoo olevansa jonkinlainen. On tärkeää kuun-
nella omia ajatuksia. Ovatko minuun liitetyt nega-
tiiviset asiat tosia, ovatko ne olleet totta lapsena, 
ovatko tänään?

– Kysy itseltäsi, mikä on mahdollista, mitä haluan, 
minkä näköistä elämää haluan elää. Vanhemmat 
ja opettajat ovat lapsesta asti delegoineet sinulle 
tehtäviä, antaneet ajatuksen siitä, millaisia kodin, 
uran ja puolison pitäisi olla. Mitä haluat itse, kuka 
haluat tässä elämässä olla? Kuuntele itseäsi. Mie-
ti, mikä on tärkeätä, miten haluat päiväsi elää.

Miten tässä prosessissa pääsee alkuun?

– Itseään kehittämällä. On monta tapaa päästä 
alkuun: voi esimerkiksi osallistua verkkokurssile, 

”Elämänmuutokset eivät tuo mukanaan pelkästään parannuksia. ”Elämänmuutokset eivät tuo mukanaan pelkästään parannuksia. 
Ne tuovat mukanaan myös luopumista, surua ja hämmennystä.”Ne tuovat mukanaan myös luopumista, surua ja hämmennystä.”

Ilona Rauhala on työelämän kehittämiseen ja valmentamiseen erikoistunut psykologi,  
joka haluaa auttaa ihmisiä tekemään työnsä hyvin.
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käydä terapeutilla, lukea elämäntaitokirjoja, etsiä 
ajattelukumppani, mennä retriittiin. Altistaa itsen-
sä uudelle kokemukselle.

– Itselleni matkan tekeminen hitaasti eli kävelemi-
nen on asia, joka toimii. Siinä samalla voin työstää 
ajatuksia, miettiä onko tämä oikea tapa toimia. On 
tärkeää altistaa itseään uusille ajatuksille ja näkö-
kulmille, tutkia ajatuksia ja havahtua.

– Itsensä tutkiminen ja voimaantuminen on iso 
meri, johon voi hypätä mistä kohdasta vaan ja op-
pia uimaan.

Oletko kävellyt paljon tänä vuonna?

– Tänä kesänä vaelsin muun muassa Karhunkier-
roksen, 83 kilometriä ja Kevon kanjonin päästä 
päähän, 62 kilometriä. Samalla syntyi tosi paljon 
uusia oivalluksia. Ne eivät useinkaan kiteydy heti 
matkan jälkeen, mutta kulkevat mukana.

– Oivalsin muun muassa sen, että haluan vielä 
enemmän viettää aikaa kävelemällä. Moni asia 
kirkastuu jo tunnin kävelyllä.

Miten korona on vaikuttanut si-
nun elämääsi?

– On vaikuttanut. Eniten lasten kautta, esimerkiksi 
poikani vaihto-oppilasvuosi keskeytyi. Etäkoulun 
käyminen vaati paljon. Äitini leskeytyi keväällä, 
mikä aiheutti myös paljon huolta.

– Työssäni vedin kaiken etätoteutuksena verkos-
sa. Se oli raskaampaa kuin kohtaamalla tapahtuva 
työskentely. Mutta uskon, että on minulle eduksi, 
kun niin monen valmius käyttää digitaalisia palve-
lua on nyt kasvanut.

– Selvästi huomaa, että asioiden suunnittelun 
aikajänne on nyt lyhyempi. Ihmiset elävät enem-
män hetkessä.

Onko Pori sinulle tuttu paikka?

– Vanhempani ovat kotoisin Porista. Itse olen 
syntynyt Turussa ja asunut lapsena Helsingissä,  
Uppsalassa ja Lohjalla, jossa kävin koulut. Opis-
kelin Helsingissä, jossa asun edelleen.

– Pori on tuttu paikka, koska isovanhempani ovat 
asuneet siellä. Olen käynyt usein siellä kesäisin ja 
Pori Jazzeilla totta kai. Myös Yyteri on tuttu paikka.

Yyterissä siis nähdään!

Teksti: Sanna Jääskeläinen

Tuntuuko se, miten  Tuntuuko se, miten  
elämääni elän siltä, mitä se  elämääni elän siltä, mitä se  
parhaimmillaan voisi olla?parhaimmillaan voisi olla?

”Emme ole yhtä kuin ajatuksemme, halumme, pelkomme.  ”Emme ole yhtä kuin ajatuksemme, halumme, pelkomme.  
Niiden ei tarvitse antaa rajoittaa vapauttamme.”Niiden ei tarvitse antaa rajoittaa vapauttamme.”

Älä sano, että Älä sano, että 
jotain ei voi tehdä. jotain ei voi tehdä. 
Sano että sinä et Sano että sinä et 

vielä osaa tehdä sitä, vielä osaa tehdä sitä, 
tai et tiedä, miten tai et tiedä, miten 

voisit oppia.voisit oppia.

Ilona Rauhala on jakanut voimalauseita  
Instagram-tilillä @ilonarauhala. Näillä sivuilla 

olevat voimalauseet on sieltä poimittu.
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Ohjelma 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:

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

Sunnuntai 11.10.
08.00–08.45 Löydä luontosi ja minuutesi (aamukävely itsenäisesti)

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 
kaksivuotiskauden 2020–2022 palveluohjelmat ja miettiä 
yhdessä, mikä merkitys lahjoittamisella on.

11.30 Päätösseremoniat
• Governor Raisa Valve ja piirikokoustoimikunnan 

varapuheenjohtaja Mari Karttunen-Sävelä
• Lippujen luovutus

Kokoustila Aava

12.00 Lounas noutopöydästä ravintolasalissa

12.45 Piirihallituksen kokous (piirihallituksen jäsenet)

Lauantai 10.10.
07.30 Ilmoittautuminen alkaa 

Aamukahvi/tee ja pieni suolainen
Hotellin aula

07.30 Zonta-tori aukeaa

08.15 Delegaatti-info, Lt. Governor Merja Ora 
Kokousedustajien saapuminen kokoustilaan

Kokoustila Aava

08.30 Piirikokousviikonlopun avaus
• Lippujen saapuminen
• Musiikkiesitys
• Tervehdyssanat, piirikokoustoimikunnan puheenjohtaja 

Sirkka Sainio
• Governorin tervehdyssanat, Raisa Valve
• Kansainvälisen presidentin videotervehdys
• Virkistyshotelli Yyterin tervehdys 
• Yleisinfo, Hilkka Kolin

Kokoustila Aava

09.15 Ilona Rauhala: Nainen oman onnistumisensa johtajana Kokoustila Aava

10.00 Salla Tuominen: Vahva ja vaikuttava Zonta 2.0 Kokoustila Aava

Lauantai 10.10.
10.45 Tauko Kokoustila Aava

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 Virkistystauko (kahvi/tee, pieni makea ja hedelmiä)

15.00–15.30 Zonta-tori avoinna

15.30 Piirikokous jatkuu Kokoustila Aava

17.00 Kutsu kevätseminaariin 2021 
(Hämeenlinna 17.-18.4.2021)
Piirikokouksen päätössanat ja lippujen poistuminen 
Governor Raisa Valve

Kokoustila Aava

17.15–18.00 Aluekokoukset
Vapaata seurustelua ja mahdollisuus vaatteiden vaihtoon

19.00–23.00 Iltajuhla ja illallinen ravintolasalissa
• Alkumaljat
• Tervetulosanat, Governor Raisa Valve
• Maljannosto ja Porin kaupungin tervehdys
• Illallinen
• AVEC JORMA: Jorma Uotinen säestäjänä Jari Hakkarainen 
• Huomionosoitukset
• Victory: Tanssiteatteri Ay Caramban LatinoShow-ryhmä

Zonta International Piiri 20 ry –  
49. Piirikokous Pori 9.–11.10.2020

Inspiroidu –
  jätä jälkesi Zontan  
   uuteen vuosisataan!
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Program Med reservation för möjliga programändringar.

Fredag 9.10.
17.00–20.00 Distriktsstyrelsens möte (distriktsstyrelsens medlemmar)

17.00 Samtida program: guidad tur på Ahlströms bruk i Norrmark.
Välj det ena alternativet av följande:

•  Villa Mairea – modernismens pärla (minst 8 pers. och max. 40 pers.)
•  Ahlström Voyage -utställning: Ahlströms starka kvinnor (minst 8 pers. och max. 40 pers.)

I båda alternativen ingår transport och kvällsbit på Norrmark klubbhus. 
Transporten sker från ingången till Yyteri Spa Hotel kl. 17.00. Retur till hotellet ca kl. 21.00.
Platserna fylls i den ordning anmälningarna kommer in.

17.00–22.30 À la carte -supe i Yyteri Spa Hotels restaurang på egen bekostnad.  
(köket stänger kl. 22.00)

Söndag 11.10.
08.00–08.45 Hitta din natur och ditt jag (morgonlänk på egen hand)

09.00 Memorial Service Mötesrum Aava

09.30 Harri Ketamo: Arbete och kontinuerlig inlärning i framtiden Mötesrum Aava

10.15 Alternativa verkstäder
• Verkstad 1: Med händerna i leran som Zonta-medlem 

Att förtydliga målsättningarna för Zonta-medlemsverksamheten 
för perioden 2020–2022 och komma överens om åtgärder inom 
reorna/klubbarna.

• Verkstad 2: Donationernas betydelse för förverkligandet av 
Zonta Internationals serviceprogram 2020–2022 
Avsikten med verkstaden är att bekanta sig med 
serviceprogrammen för tvåårsperioden 2020–2022 och 
tillsammans fundera på vilken betydelse donationerna har.

11.30 Avslutningsceremonierna
• Governor Raisa Valve och distriktsmöteskommittens 

viceordförande Mari Karttunen-Sävelä
• Flaggorna överlämnas

Mötesrum Aava

12.00 Lunch i restaurangen från buffebord

12.45 Distriktsstyrelsens möte (distriktsstyrelsens medlemmar) 

Lördag 10.10.
07.30 Anmälningarna börjar tas emot 

Morgonkaffe/te och en liten salt bit
Hotellets aula

07.30 Zonta-torget öppnar

08.15 Delegatinfo, Lt. Governor Merja Ora 
Mötets delegater anländer till mötesutrymmet

Mötesrum Aava

08.30 Veckoslutets distriktsmöte öppnas
• Flaggorna bärs in
• Musikuppträdande
• Välkomstord av distriktsmötets kommitteordförande  

Sirkka Sainio
• Governors hälsning, Raisa Valve
• Videohälsning, Internationella presidenten
• Yyteri Spa Hotel framför sin hälsning
• Allmän information, Hilkka Kolin

Mötesrum Aava

09.15 Ilona Rauhala: Kvinnan som skapare av sin egen framgång Mötesrum Aava

10.00 Salla Tuominen: Stark och påverkande Zonta 2.0 Mötesrum Aava

Lördag 10.10.
10.45 Paus Mötesrum Aava

11.00 Distriktsmötet öppnas Mötesrum Aava

12.00–13.00 Lunch i restaurangen från buffebord

12.00–13.00 Zonta-torget öppet

13.15 Distriktsmötet fortsätter Mötesrum Aava

15.00 Återhämtningspaus (kaffe/te, något sött samt frukter)

15.00–15.30 Zonta-torget öppet

15.30 Distriktsmötet fortsätter Mötesrum Aava

17.00 Inbjudan till vårseminarium 2021 
(Tavastehus 17.-18.4.2021)
Distriktsmötets avslutningsord och flaggorna bärs ut 
Governor Raisa Valve

Mötesrum Aava

17.15–18.00 Areamöten
Fri samvaro och möjlighet till klädbyte

19.00–23.00 Kvällsfest och supe i restaurangen
• Fördrink
• Välkomstord, Governor Raisa Valve
• Välgångsskål och staden Björneborgs hälsning
• Supe
• AVEC JORMA: Jorma Uotinen med Jari Hakkarainen som 

ackompanjatör
• Utmärkelser
• Victory: Dansteatern Ay Carambas LatinoShow-grupp

Zonta International Distrikt 20 rf –  
49. Distriktsmöte Björneborg 9.–11.10.2020

Inspireras –
 lämna ditt fotspår  
  i Zontas nya århundrade!
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Program Kindly note that we reserve the right to make changes to the program. 

Friday, 9 October
5:00–8:00 PM District Board meeting (District Board Members)

5:00 PM Optional program: Guided tour at Ahlström’s Noormarkku Works. 
Select one of the following options:

• Villa Mairea – A gem of modernism (min. 8 and max. 40 participants)
• Ahlström Voyage exhibition: Strong women of Ahlström (min. 8 and max. 40 

participants)
Both options include bus transportation and an evening snack at Noormarkku Club.
Departure from the front of Yyteri Hotel & Spa at 5:00 PM. Return to the hotel at approx. 
9:00 PM. The seats are filled in the order of registration.

5:00–10:30 PM À la carte dinner at the Yyteri hotel restaurant at your own cost 
(kitchen closing at 10:00 PM)

Sunday, 11 October
8.00–8.45 AM Discover your nature and yourself (morning walk on your own)

9:00 AM Memorial Service Conference room Aava

9:30 AM Harri Ketamo: Future of work – Future of education Conference room Aava

10:15 AM Optional workshops
• Workshop 1: Getting down to business as Zonta 

Crystallizing the objectives for 2020-2022 and agreeing on Area/
Club activities.

• Workshop 2. How donations impact the implementation of 
Zonta International service programs 2020-2022 
The purpose of this workshop is to familiarize with the 2020-2022 
service programs and think together the impact of donations.

11:30 AM Closing ceremony 
• Governor Raisa Valve and District Conference Committee deputy 

chair, Mari Karttunen-Sävelä
• Handing over the flags

Conference room Aava

12:00 PM Buffet lunch at the hotel restaurant

12:45 PM District Board Meeting (Members of the District Board) 

Saturday, 10 October
7:30 AM Registration begins 

Morning coffee/tee and snacks
Hotel lobby area

7:30 AM Zonta Bazaar opens

8:15 AM Delegate information, Lt. Governor Merja Ora
Delegates enter the conference room

Conference room Aava

8:30 AM District Conference Opening
• Flag ceremony
• Musical performance
• Welcoming speech by Sirkka Sainio, Chair of District 

Conference Committee
• Governor’s welcome, Raisa Valve
• Video Greeting from International President
• Yyteri Hotel & Spa Greeting
• General information for Participants, Hilkka Kolin

Conference room Aava

9:15 AM Ilona Rauhala: Woman as a leader of her own success Conference room Aava

Saturday, 10 October
10:00 AM Salla Tuominen: Strong and impactful Zonta 2.0 Conference room Aava

10:45 AM Break Conference room Aava

11:00 AM District Conference begins Conference room Aava

12:00–1:00 PM Buffet lunch at hotel restaurant

12:00–1:00 PM Zonta Bazaar open 

1:15 PM District Conference continues Conference room Aava

3:00 PM Break and Refreshments (coffee/tea, sweet bite, fruit) 

3:00–3:30 PM Zonta Bazaar open

3:30 PM District Conference continues Conference room Aava

5:00 PM Invitation to Spring Seminar 2021 
(Hämeenlinna 17-18 April 2021)
District Conference closing and flag parade 
Governor Raisa Valve

Conference room Aava

5:15–6:00 PM Area Meetings
Free time and possibility to change clothes for the dinner 

7.00–11.00 PM Evening celebration and dinner at the hotel restaurant
• Welcoming toast
• Welcoming words, Governor Raisa Valve
• Toast and Greeting from the City of Pori
• Dinner 
• AVEC JORMA: Jorma Uotinen acc. by Jari Hakkarainen  
• Zonta Recognitions  
• Victory: Dance Theater Ay Caramba LatinoShow group

Zonta International District 20 –  
49th District Conference, Pori 9–11 October 2020

Get inspired –
  leave your mark on  
  Zonta’s new century!
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Programm Korraldajatel on õigus teha muudatusi. 

Reede 9.10. 
17.00–20.00 Piirkonna juhatuse koosolek (juhatuse liikmed)

17.00 Kõrvalprogramm: giidituur Ahlströmi Noormarkku rauatehase alale
Vali üks järgmistest võimalustest:

• Villa Mairea – modernismi pärl (min. 8 in. ja max. 40 in.)
• Ahlström Voyage -näitus: Ahlströmi tugevad naised (min. 8 in. ja max. 40 in.)

Mõlemas valikus sisaldub transport ja õhtusöök Noormarkku Klubis. Transport väljub 
Virkistyshotelli Yyteri eest kell 17.00. Tagasi hotelli umbes kell 21.00. Kohad täidetakse 
registreerumise järjekorras. 

17.00–22.30 À la carte - õhtusöök hotelli restoranis lisatasu eest
(köök suletakse kell 22.00)

Pühapäev 11.10. 
08.00–08.45 Leia iseennast looduses (hommikune iseseisev jalutuskäik)

09.00 Memorial Service Saal Aava

09.30 Harri Ketamo: Töö ja pideva õppimise tulevik Saal Aava

10.15 Valikulised töötoad 
• Töötuba 1:Zonta tegevuses käsipidi sees 

Alapiirkondade/ klubide tegevustes kokkuleppimine vastavalt 
Zonta liikmelisuse eesmärkidele 2020-2022.

• Töötuba 2: Annetamise olulisus ZI 2020-2022  
projektide elluviimiseks 
Töötoa eesmärk on tutvustada 2020-2022 projekte ja koos 
arutleda annetamise tähenduse üle.

11.30 Lõputseremoonia
• Governor Raisa Valve ja piirikonnakoosoleku orgtoimkonna 

asejuht Mari Karttunen-Sävelä
• Lipu üleandmine

Saal Aava

12.00 Lõuna restorani rootsi lauas

12.45 Piirkonna juhatuse koosolek (juhatuse liikmed)

Laupäev 10.10. 
07.30 Registreerimine algab 

Hommikukohv/tee ja väikesed soolased suupisted
Hotelli fuajee

07.30 Zonta-turg avaneb

08.15 Delegaadi-info, Lt. Governor Merja Ora
Osalejate saabumine koosolekuruumi

Saal Aava

08.30 Piirikonnakoosoleku nädalalõpu avamine
• Lippude sissetoomine
• Muusika
• Tervitus, piirikonnakoosoleku orgtoimkonna juht Sirkka Sainio
• Kuberneri tervitus, Governor Raisa Valve
• Rahvusvahelise presidendi videotervitus
• Virkistyshotelli Yyteri tervitus
• Info, Hilkka Kolin

Saal Aava

09.15 Ilona Rauhala: Naine ise juhib oma õnnestumisi Saal Aava

10.00 Salla Tuominen: Tugev ja mõjus Zonta 2.0 Saal Aava

Laupäev 10.10. 
10.45 Vaheaeg Saal Aava

11.00 Piirkonnakoosolek algab Saal Aava

12.00–13.00 Lõuna restorani rootsi lauas

12.00–13.00 Zonta-turg on avatud

13.15 Piirkonnakoosolek jätkub Saal Aava

15.00 Värskendav paus (kohv/tee, veidi magusat ja puuvilju)

15.00–15.30 Zonta-turg on avatud

15.30 Piirkonnakoosolek jätkub Saal Aava

17.00 Kutse kevadseminarile 2021 
(Hämeenlinna 17.-18.4.2021)
Piirkonnakoosoleku lõpetamine ja lippude väljaviimine 
Governor Raisa Valve

Saal Aava

17.15–18.00 Alapiirkondade koosolekud
Vaba suhtlemine ja võimalus riiete vahetamiseks

19.00–23.00 Pidu ja õhtusöök hotelli restoranis
• Tervitusjook
• Tervitussõnad, Governor Raisa Valve
• Klaasi tõstmine ja Pori linna tervitus
• Õhtusöök
• AVEC JORMA: Jorma Uotinen, saadab Jari Hakkarainen 
• Austusavaldused
• Victory: Tantsuteatri Ay Caramban Latino Show-rühm

Zonta International 20. piirkond –  
49. piirkonnakoosolek Pori 9.–11.10.2020

Innustu –
  jätä oma jälg  
   Zonta uude sajandisse!



30

Inspiroidu – jätä jälkesi Zontan uuteen vuosisataan! Inspiroidu – jätä jälkesi Zontan uuteen vuosisataan!

31

Äidin neuvo auttanut elämässä
Professori Jorma Uotinen uskoo myönteisen asenteen voimaan. Hänet tun-
netaan paitsi tanssijana ja koreografina myös laulajana. Viime vuonna hänet 
valittiin koko Suomen positiivisimmaksi henkilöksi. Kisassa hän oli mukana 
Positiivisimpana porilaisena, sillä Pori on Uotisen lapsuuden kotikaupunki. 
Jo tuolloin Porissa hän erottui katukuvasta.

– Olen sitä miettinyt, että halusin olla erikoinen, ta-
voittelin erikoisuutta. Minua kiusattiinkin, mutta se 
on jo käsitelty. Vuosien jälkeen koin hienon koh-
taamisen, jossa kiusaajani pyysi anteeksi. Se oli 
hieno, positiivinen ele ja sen jälkeen olen pitänyt 
sitä asiaa loppuun käsiteltynä.

Hänellä oli tuolloin unelma: Pariisi.

– Ensimmäisen matkani Pariisiin tein lukiolaisena 
ja lähetin äidille kortin, johon kirjoitin: Tässä kau-
pungissa haluan työskennellä.

Myöhemmin Uotisen tie vei Pariisiin tanssijaksi.

– Niiden viiden vuoden aikana kasvoin taiteilijaksi, 
alkoi omaehtoinen, luova työ.

Myös Pori on aina Uotiselle rakas.

– Asuin Antinkatu 9:ssä, ihan keskustassa. Miten 
valtava paino täällä Porissa on joka askeleella, tu-
hannet kerrokset muistoja. Välillä se on raskasta-
kin, mutta rakastan Poria.

Hänen ensimmäinen esikuvansa oli oma äiti.

– Hän oli poikkeusihminen, yksinhuoltaja, joka 
1950-luvulla joutui huolehtimaan sisarestani ja mi-
nusta. Äiti sanoi aina: ”Luota tunteeseesi. Tunne 
ei valehtele.” Sen opin äidiltä.

Jo viisivuotiaana Jorma halusi ostaa Porin Teat-
terin ja pistää sukulaiset sinne näyttelemään. 
10-vuotiaana hän meni soittamaan teatterinjohta-
jan ovikelloa ja kysymään töitä.

– Olin onnekas, yhdellä kaudella oli kolme näytel-
mää, joihin tarvittiin poikalapsi.

19-vuotiaana hän pyrki teatterikouluun, muttei 
päässyt. Pääsykokeissa kehotettiin etsiytymään 
tanssin pariin.

– Sairastuin hermotulehdukseen, joka halvaan-
nuttaa. Menetin myös puhe- ja nielemiskyvyn. 
Se prosessi paljasti liikkeen merkityksen, liikkeen 
millimetrin arvon. Kuvittele se päivä, jolloin pys-
tyt sairauden jälkeen uudestaan viemään lusikan 
itse suuhun.

– Silloin päätin, jos tästä selviän, minusta tu-
lee tanssija!

Sen jälkeen ura on jatkunut paitsi tanssin, myös 
laulun parissa. Siitä pääsemme nauttimaan myös 
Porin piirikokouksessa, jonka iltajuhlassa Jorma 
Uotinen esiintyy. 

Teksti ja kuva: Sanna Jääskeläinen

Jorma Uotinen vastaanotti 
positiivisimman suomalaisen palkinnon 
Porissa, lapsuuden kotikaupungissaan.



32

Inspiroidu – jätä jälkesi Zontan uuteen vuosisataan! Inspiroidu – jätä jälkesi Zontan uuteen vuosisataan!

33

Ammatit muuttuvat,  
taidot ovat ikuisia
Näin määrittelee FT Harri Ketamo piirikokouksen esityksen-
sä aihetta. Tulevaisuuden työn ja opiskelun yhteensulautumi-
nen, työmarkkinatilanteiden tarkastelu ovat hänen yrityksensä 
Headain leipälajia tällä hetkellä.

Harri Ketamo on lähtöisin Vammalasta, josta lähti 
opiskelemaan ensin Turkuun ja sitten Raumalle, 
kun luonnontieteet vaihtuivat opettajanopintoihin.

– Halusin käsityönopettajaksi, tekemään jotain 
konkreettista. Hain kuitenkin vahingossa luo-
kanopettajaksi, hän nauraa.

Opettajaksi hän valmistui. Opiskelu ei kuitenkaan 
päättynyt. Opettajan työn ohella hän teki oppimi-
sen psykologiasta lisensiaatin työn. Tohtoriksi Ke-
tamo väitteli vuonna 2002 Tampereen teknillisestä 
korkeakoulusta (nyk. Tampereen yliopisto). Väi-
töskirjan myötä hän siirtyi takaisin luonnontietei-
siin yhdistämällä kaaosteorian ihmisen käytöksen 
ja kielellisen toiminnan mallintamiseen.

– Väitöskirjani aihe lähti omista pyrkimyksistäni. 
Tykkään tehdä asioita, jotka kiinnostavat itseäni. 
Aihe oli jo ollut vuosia tutkimuskohteena, joten sitä 
oli luonnollista jatkaa, hän kertoo.

– Oppimisen motivaation paras tekijä on oma 
uteliaisuus, ei ulkoa kannettu. Opettajanopinto-
jen myötä olin huomannut, että psykologiassa on 
piirteitä, jotka voitaisiin selittää kaaosteorialla. To-
dellisuus ei ole eristettyä, mutta selitysmallit usein 
olivat. Ihmisen hermoverkko laskee asioita eri ta-
valla kuin ne lineaariset mallit, joita käytetään.

Tutkimuksille tuntui haastavalta löytää rahoitusta 
perinteisistä tutkimusrahoituksen lähteistä. Niinpä 
Ketamo ryhtyi yrittäjäksi.
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– Riippumattomuus rakentaa asioita on minulle 
mieluista, hän hymyilee.

Hän on tehnyt tutkimuksen lisäksi muun muassa 
pelejä ja koulutusteknologiaa. Nykyinen yritys on 
nimeltään Headai.

– Tarkoituksenamme on rakentaa mekaniikkoja, 
joiden avulla ihminen tunnistaa, mitä osaamista 
tarvitsee, mille osaamiselle on kysyntää ja mistä 
sitä löytyy. Miten ihminen pääsee parhaiten kiinni 
unelmaansa?

Ketamo painottaa, että tutkinnot ovat eri asia kuin 
se, mitä työelämä tarvitsee. 

– Tutkinto ei ole riittävä, tarvitaan osaamista, 
tietoa, taitoja, asennetta. Niitä hankitaan usein 
täydennyskoulutuksena, kolmannelta sektorilta 
tai vaikkapa kirjoista. Tänä päivänä YouTube on 
nuorison suosituin kouluttaja. Tässä piilee tietysti 
riskinsä, esimerkiksi työturvallisuus voi olla asia, 
jota ei sieltä opi. Mutta: formaali koulutus ei siis voi 
määrittää sitä, mitä työelämässä tehdään.

Ihminen määritellään usein sillä, mitä hän tekee 
työkseen. Tämä on Ketamon mukaan ensim-
mäisen teollisuusvallankumouksen tuotetta, kun 

1700-luvun puolivälissä syntyi tehtaan tyttöjen ja 
poikien väestöryhmät, teollisuustyöläiset.

– Uskon, että tämän, noin 250 vuoden ajanjakson 
jälkeen nuoret ovat nyt palaamassa vanhaan eli 
siihen, että työ ei määritä ihmistä, vaan tekemisen 
merkitys. 

Samoin koulutus voidaan hankkia sieltä, mistä se 
parhaiten löytyy ilman muodollisuuksia.

– Maailmassa miljardi ihmistä etsii jo nyt koulu-
tusta, osaamista, jotta pysyisivät töissä tai saisivat 
paremman työpaikan. Jos tarve on tietylle osaa-
miselle, ei aina voi lähteä koulutuksen tarjoajan 
kurssille. Verkosta etsitään sopiva koulutus ja me 
katsomme, että se on validi.

Headai etsii myös koulutuksentarjoajille tietoa 
siitä, mitä taitoja tai sertifikaatteja työpaikkailmoi-
tuksissa etsitään tai testaa koulutettavien taidot ja 
ohjaa oikealle kurssille.

Harri Ketamo on tehnyt töitä myös kehitysmaan 
tyttöjen kouluttautumisen edistämiseksi.

– Köyhissä maissa ei usein kouluteta tyttöjä, mut-
ta kännykkää käyttävät kaikki. Niinpä lähdimme 

kehittämään pelejä, joiden kautta oppii. Naisten 
yleinen koulutustaso näkyy yleensä maan demo-
kraattisessa hallintotavassa ja esimerkiksi korrup-
tion kitkemisessä.

Hän on sitä mieltä, että verkossa on koulutuksen 
tulevaisuus.

– Koulujen kontrolloima urakäsitys tulee muuttu-
maan. Mille on kysyntää, sitä hankitaan globaalis-
ti. Lapsen on tärkeä oppia uteliaisuutta, tiimityötä, 
kommunikointitaitoja ja kriittistä ajattelua. Esikou-
lussa olisi hyvä keskittyä luovuuteen ja leikkiin, 
jotka kasvattavat omatoimisuutta ja uteliaisuut-
ta.  Koulun olisi oltava kuin uusi peli.

– Ei voi yleistää, mutta osa opettajista on jäänyt 
monistuskoneiksi, kun tänä päivänä muutos- 
nopeus on kova ja siihen olisi pystyttävä koulutuk-
sen vastaamaan, jotta valmistuvilla opiskelijoilla 
olisi ajantasaiset tiedot ja taidot.

Teksti ja kuvat: Sanna Jääskeläinen

Harri Ketamon yritys sijaitsee  
Crazy Town Pori -yhteisön tiloissa.
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Piirikokouksen symboli on maalaus, 
joka heijastaa toivoa
Porin piirikokouksen tunnukseksi pyydettiin maalaus taiteilija Anja Karkku- 
Hohdilta. Toiveena oli abstrakti maalaus kokouksen teemasta, jäljistä ja nii-
den jättämisestä.

Olemme taiteilijan työhuoneella Porissa. Kark-
ku-Hohti nostaa esille kolme maalausta. Ne ovat 
saman aiheen variaatioita.

– Ihan abstraktia en tästä tehnyt. Kuvista voi näh-
dä Yyterin ja meren sekä kuusi Zonta-aluetta, jot-
ka jättävät jälkensä kaikkien muiden jälkien jouk-
koon, hän kertoo.

Piirikokouksen tunnukseksi valikoitui Karkku-Hoh-
din teoksista sininen versio, josta voi nähdä myös 
puun. Se kuvastaa järjestömme kasvua, uusi vuo-
sisata on alkanut. Juuret ovat menneessä ja edes-
sä on hienoja aikoja. 

Taiteilija kuvailee teoksen tekemistä haastavaksi.

– Tämä ajankohta, jota elämme. Epävarmuus var-
jostaa kaikkea. Kotiin sulkeutuminen ja virikkeiden 
puute on taiteilijalle kova paikka, hän sanoo.

– Jos olisin lähtenyt Yyteriin, olisin rannalla kek-
sinyt jotain. Mutta nyt pystyin vain kotona kuvitte-
lemaan sen, en voinut lähteä ulos. Halusin tuoda 
maalaukseen kuitenkin toivoa, kultaisia hiekkalin-
noja meren rannalle.

Maalaaminen vaatii flow-tilan. Mutta kun sen saa-
vuttaa, alkaa tapahtua.
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– Maalaus valmistaa itse itsensä, Anja Kark-
ku-Hohti sanoo.

– Se puhuu minulle, esimerkiksi että laita nyt tä-
hän tiettyä punaista. Kun mieli on keskittynyt ja 
vastaanottavainen, se on mahdollista. En pysty 
tekemään suunnitelmaa, luominen syntyy muusta 
kuin päättelystä tai järjestelmällisyydestä. Intuitii-
visuus on tärkeää, alitajunnan työskentely, vanhat 
ja uudet oivallukset sekä niiden yhteenliittyminen.

Anja Karkku-Hohti liittyi Zontiin työskennellessään 
vielä kuvaamataidon opettajan Porin suomalai-
sessa yhteislyseossa. Opettajan työt hän jätti 
vuonna 1984 ja jäi kokoaikaiseksi taiteilijaksi.

– Ystäväni kertoi Zonta-järjestön toiminnasta ja 
vei mukanaan toimintaan, Karkku-Hohti kertoo.

– Olen kuitenkin aika huono yhdistysihminen. 
Mutta arvostan tavattomasti sitä upeata työtä, jota 
järjestössä on saatu aikaiseksi. Oma osuuteni on 
ollut kädentaitojen puolella.

Hän iloitsee siitä, että on saanut olla mukana.

– Olen voinut osallistua rahankeruuseen tekemäl-
lä taidetta. Se on tuntunut hyvältä, koska rahaa 
on kerätty tärkeimpään tarkoitukseen eli naisten ja 
lasten tukemiseen. Kuten tiedämme, naiset kan-
nattelevat maailmaa. Kunnioitan kaikkia niitä, jot-
ka ovat tehneet pitkän työn Zonta-aatteen parissa. 
He tekevät sitä sydämellä

Järjestössä on ollut toki hauskaakin.

– Niin mukavia ihmisiä, kokemuksia, tapahtumia. 
Olen kuullut paljon eri ammateista ja ajatuksista, 

se on ollut avartava kokemus. Ensimmäinen Po-
rin Zonta I -kerholainen, johon tutustuin oli Maija 
Rautoja, Karkku-Hohti muistelee.

Nyt molemmat ovat Porin ykköskerhon kun-
niajäseniä.

Anja Karkku-Hohti toivoo, että Zonta-järjestöön 
saataisiin mukaan nuoria, innokkaita jäseniä.

– Antaa heidän luoda uusia käytäntöjä ja toimin-
taa. Ettei tehtäisi, kuten aina on tehty. Se on kas-
vun paikka kaikille, mutta ajat ovat muuttuneet.

Anja Karkku-Hohti on kotoisin Jyväskylästä, mut-
ta asunut Porissa pitkään. Yli 50 vuoden ajan 
hänen ja miehensä koti oli Noormarkussa. Puoli-
toista vuotta sitten he muuttivat Porin keskustaan 
kerrostaloon.

– Se oli suuri muutos elämässä, mutta todellinen 
kotini on taide ja se tuli mukana.

Värit, pensselit, paperit seurasivat uuteen työ-
huoneeseen, jonka hienosta valosta Karkku-Hoh-
ti iloitsee.

Koronakevät eristi pariskunnan muusta 
maailmasta. 

– Kävimme toki kävelyllä, erityisesti Porin Kir-
jurinluodossa sijaitseva kaupunginpuutarha on 
rakas paikka. Olemme siellä seuranneet kevään 
tuloa ja luonnnon vaiheita siitä lähtien, kun leh-
det puhkesivat. Nyt jo syyskukat kukkivat, Kark-
ku-Hohti kertoo.

Teksti ja kuvat: Sanna Jääskeläinen

Anja Karkku-Hohdin maalaus Jäljet I on piirikokouksen symboli. Sen löydät tämän lehden kannesta.  
Tämä keltainen versio aiheesta on nimeltään Jäljet II.
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Ahlström Voyage  
-näyttely

Arkkitehtuurin helmi  
Porin Noormarkussa
Noormarkussa sijaitseva Villa Mairea on yksi ark-
kitehti Alvar Aallon tunnetuimmista töistä. Aalto 
suunnitteli Villa Mairean moderniksi edustusko-
diksi Maire ja Harry Gullichsenille. Talo valmistui 
vuonna 1939. Gullichsenit olivat taiteen ystäviä ja 
heitä kiinnosti modernismin abstrakti ilmaisu. 

Villa Mairean suunnittelu antoi arkkitehti Alvar Aal-
lolle tilaisuuden vapaaseen ja kokeilevaan suun-
nitteluun, jonka tuloksena syntyi ympäri maailmaa 
kävijöitä houkutteleva kokonaisteos, sillä Villa 
Mairean sisustuksessa on käytetty Aino ja Alvar 
Aallon suunnittelemia kalusteita ja valaisimia. Ta-
lossa on myös kokoelma suomalaista ja kansain-
välistä taidetta ja muotoilua. 

Nykyään Villa Mairean omistaa A. Ahlström Kiin-
teistöt Oy. Se on osa Ahlströmin Noormarkun 
ruukkialuetta. Ahlströmin suku on rakennuttanut 
alueelle asuinrakennuksia: Villa Mairean lisäk-
si Isotalon ja Havulinnan sekä runsaasti muita 
huomattavia rakennuksia, kuten Pääkonttorin, 
Klubin, työväenasuntoja ja virkailijahuviloita. Yh-
dessä nämä rakennukset muodostavat varsin 
näyttävän ja mielenkiintoisen kokonaisuuden. 
Noormarkun ruukki on edelleen Ahlströmin suvun 
omistuksessa.

Vanhassa pajassa sijaitseva Ahlström Vo-
yage -näyttely kertoo mielenkiintoisella tavalla 
Ahlström-yhtiöiden historiasta ja suomalaisesta 
teollisuushistoriasta yli 160 vuoden ajalta. 

Näyttely esittelee muun muassa konserniin kuu-
luneiden Iittalan, Karhulan ja Riihimäen lasiteh-
taiden 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 pienois-
malli, joka havainnollistaa ruukin kokoa ja sen ra-
kennusten suhteita toisiinsa. Näyttelyssä pääsee 

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

Noormarkun ruukki on Museoviraston määrittelyn 
mukaan valtakunnallisesti merkittävä rakennet-
tu kulttuuriympäristö. A. Ahlström Kiinteistöt Oy 
sai Satakuntaliiton myöntämän Satakunta-mitalin 
vuonna 2015 tekemästään työstä kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaiden Noormarkun ja Kauttuan ruuk-
kialueiden säilyttämisestä ja ylläpitämisestä. Teol-
lisuusperintöseura puolestaan myönsi Ahlströmille 
Teollisuusperintöpalkinnon vuonna 2015 Makka-
rakosken sahan museoinnin ja Ahlström Voyage 
-näyttelyn rakentamisen ansiosta.



42

Inspiroidu – jätä jälkesi Zontan uuteen vuosisataan! Inspiroidu – jätä jälkesi Zontan uuteen vuosisataan!

43

Porin kaupungin konsernihallinnon erityisasian-
tuntija Kari-Matti Haapala kehittää Yyteriä 
työkseen. 

– Saan tehdä töitä mahtavassa ympäristössä. 
Yyteri on ehkä maailman paras paikka, jos minul-
ta kysytään.

Haapala uskoo Yyterin vahvuuksiin: luontoon, 
rantaan ja puhtauteen. 

– Koronan jälkeisessä maailmassa nämä arvot 
tulevat entistä vahvemmin esiin. Jo nyt on nähty, 
miten väkeä on tänne tullut. Tuohon vahvuuksien 
luetteloon voi vielä lisätä lapsiperheen paratiisin, 
sillä sitähän Yyteri on.

Yyterissä on päästy osaksi kotimaanmatkailun 
superkesää. Kävijämäärät lasketaan kahden port-
tilaskurin avulla, jotka sijaitsevat päälankongilla 

sekä hotellin rannan sisäänkäynnillä. Ne laskivat 
tämän vuoden kesäkuussa yli 90 000 kävijää. Yy-
terin kokonaiskävijämäärä viime kesänä oli noin 
100 000 eli nyt lähes samaan lukemaan päästiin 
yhdessä kuukaudessa.

Matkailijamäärän kasvusta iloitaan, onhan Yyte-
rin markkinoimiseksi tehty paljon uutta. Kari-Matti 
Haapala sanoo, että vilkastuminen näyttää myös 
ne kohdat, joita pitää vielä kehittää.

–  Pysäköinti on asia, mikä vaatii parannusta. Mut-
ta siitä on jo kartoitus menossa, hän kertoo.

Dyynien suojelu on ottanut viime vuosina isoja 
askelia. Haapala kertoo, että takavuosien ranta-
jalkapalloturnauksen jäljet näkyvät edelleen. Nyt 
pahiten vaurioituneita alueita on aidattu ja niille 
kiipeäminen on kielletty.

– Parhaiten ihmisten kulkemiseen voi vaikuttaa 
tekemällä rannalle selkeät reitit. Uusi päälankonki 
on siitä hyvä esimerkki, se ohjaa kulkemaan oi-
kealla reitillä. Lisäksi se on kaunis, mänty reitin 
varrella jotenkin kruunaa elämyksen.

Haapala tietää, miten hienoa lapsista on hyp-
piä dyyniltä alas, kun hiekka rossaa alta pois. 
Se on kuitenkin dyyniluonnon kannalta kaikkein 
pahin teko.

– Rantavehnän juuret paljastuvat, kasvi kuolee, 
hiekka vapautuu ja eroosio pahenee. Olemme is-
tuttaneet rantavehnää vaurioituneisiin paikkoihin 
ja toivomme, että rannan käyttäjät kulkisivat sal-
littuja reittejä.

Hänen visiossaan Yyterissä kulkisi lankonki myös 
rannan suuntaisesti.

– Se olisi esteettömyysteko ja yhdistäisi alueen 
palvelut toisiinsa. Mietimme, olisiko se toteu-
tettavissa. 

Tänä kesänä Yyteriin on rakennettu näköalatasan-
ne. Sinne pääsee luontopolkua, joka alkaa Yyterin 
aukion parkkipaikan päädystä tai uusia kuntopor-
taita pitkin. Alueella on myös kuntoiluvälineitä.

Osa Yyterin kehittämissuunnitelmaa on tapahtu-
ma-alue, jossa voidaan järjestää jopa 4 000 kävi-
jän tapahtuma. Kari-Matti Haapalalla on visio.

– Näkisin siinä paikan tanssilavalle. Tämä on oma 
fantasiani, mutta tuntuisi jotenkin toimivalta aja-
tukselta siinä, hän hymyilee.

Teksti ja kuvat: Sanna Jääskeläinen

Töissä maailman parhaassa paikassa

Joulukuussa 
2018 julkistettiin 

seitsemän metriä korkea 
Y-symboli Yyteriin kääntyvän 

tien risteyksessä. Se on 
merialumiinista valmistettu Porin 
oman fontin mukainen kirjain, 

joka johdattaa kävijät 
oikeaan suuntaan.

Erityisasiantuntija Kari-Matti Haapala iloitsee Yyterin 
uudesta päälankonkista, joka ohjaa kävelijät rannalle 
halki kauniin dyynimaiseman.



Tämän kesän uutuus on näköalatasanne.

Yyterin uimaranta on kuusi kilometriä pitkä. Alue 
kuuluu Natura- ja luonnonsuojelualueeseen. 

Perinteisen uimarannan lisäksi Yyterissä on esi-
merkiksi surffauskeskus ja naturistiranta.

Tupakantumpit ovat ikävää jätettä. Siksi Yyteris-
sä on telineissä mukaan otettavia tuhkakuppeja, 
joissa tumpit saa kätevästi tuotua roskikseen.

Yyterin sannat on Etelä-Suomen laajin yhtenäi-
nen ja aktiivinen dyynialue. Sen suojelemisen 
takia osa dyyneistä on aidattu ja kulkeminen on 
sallittu vain tietyillä alueilla.

Yyterin alueella kulkee kuusi retkeilyreittiä, pi-
tuudeltaan ne ovat 1,5–5,4 km. Alueella on myös 
lintutorneja. Retkeilyreitit on merkitty paaluilla, 
joissa on kyseisen reitin tunnus.

Yyterissä on kahdessa kohtaa kävijälaskurit, 
kuvassa näkyvä laskuri päälankongin alussa ja 

toinen hotellin luona.
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Yyterin hotelli toivottaa  
zontat tervetulleeksi
Yyteri jo yksin luo terassilla viihtymiselle loistavat 
puitteet. Pelkkä maisema ei kuitenkaan riitä voit-
tamaan Satakunnan parhaan terassin titteliä. Vir-
kistyshotelli Yyterin Rantaravintola Helmi on voit-
tanut tittelin jo kahtena vuonna peräkkäin.

Eipä ihme, sillä Yyteri on itsessään jo aikamoinen 
helmi. Kansainvälisestäkin näkökulmasta katsot-
tuna Yyterissä on kaikki matkailun kärjet: luonto, 
puhtaus, hiljaisuus, paikallisuus ja aktiviteetit.

Virkistyshotelli Yyteri on yksi toimijoista, joka on 
tehnyt systemaattista markkinointia ja kehittänyt 
alueen toimintaa paremmin asiakkaita palvelevak-
si kokonaisuudeksi.

Kevät ei Yyterissäkään mennyt minkään suunni-
telman mukaan. Korona laittoi hotellin ovet kiinni, 
eikä matkailun sesongista ollut tietoa. Silti koro-
nan aikanakin hotellin toimintaa kehitettiin. Uusiin 
6. ja 7. kerroksiin on valmistunut lisää tiloja tänä 
kesänä, muun muassa toinen näköalasviitti. 

Kun poikkeusaika päättyi, oltiin valmiina käynnis-
tämään toiminnot heti täysillä. 8. kesäkuuta saa-
tiin lupa avata ja jo 12. kesäkuuta hotelli aukesi. 
Kysyntää oli paljon. Kesäkuu hellepäivineen toi 
Yyteriin yli 90 000 kävijää.

Koko kesän 2020 kävijämäärät kasvoivat viime 
kesään verrattuna paljon. Kuluneena kesänä 
Yyterissä vieraili arviolta yli 195 000 kävijää kun 
kesä 2019 veti noin 100 000 kävijää.

Yyterin hiekkaranta-alueen pohjoisosassa sijait-
seva hotelli on valmistunut vuonna 1974. Kyl-
pyläosasto avattiin vuonna 1990. Viisikerroksisen 
rakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Jan 
Söderlund ja Erkki Valovirta. Hotellin ulkoasu 
herätti aluksi kritiikkiä, mutta nykyään sitä pidetään 
merkittävänä modernin arkkitehtuurin kohteena.

Teksti ja kuvat: Sanna Jääskeläinen

Hotellin uusista yläkerroksista avautuu komea maisema rannalle.Tänä kesänä Virkistyshotelli Yyterissä avattiin toinen näköalasviitti.  
Kuvassa sviittiä esittelee silloin toimitusjohtajana työskennellyt Tuomo Ranki.

”Kansainvälisestäkin näkökulmasta katsottuna Yyterissä on 
kaikki matkailun kärjet.”
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Lahjoittamisella on merkitystä 
”Jos haluat olla onnellinen tunnin — ota päiväunet. Jos haluat olla onnellinen 
päivän — mene kalaan. Jos haluat olla onnellinen vuoden — peri omaisuutta. 
Jos haluat olla onnellinen koko loppuelämäsi — auta muita.” 

-Kiinalainen sananlasku

Tämä on ollut niin erilaista aikaa. Olen usein poh-
tinut, miten ihmiset ympäri maailmaa pärjäävät 
näissä poikkeuksellisissa tilanteissa. Samalla aja-
tukseni ovat menneet niihin kokemuksiin, joita olen 
saanut käydessäni Afrikassa ja Guatemalassa.

Toinen lapsenlapsistani aloitti nyt syksyllä ensim-
mäisen luokan. Hänestä koulussa on mukavaa. 
Itse pysähdyin miettimään omaa koulun aloitusta. 
Menin kouluun naapurin tytön kanssa. Meillä mo-
lemmilla oli samanlaiset muoviset vihreä-valkoi-
set olkalaukut. Meistä tuntui, että olimme jo isoja. 
Koulunkäynti oli hauskaa. Oli itsestään selvää, 
että saamme aloittaa koulun tietyn ikäisenä.

Näin ei kuitenkaan ole kaikkialla maailmassa. Mi-
nulla on ollut mahdollisuus tutustua esimerkiksi 
elämään Tansaniassa. Siellä näki usein lapsia ja 
etenkin tyttöjä kulkemassa isot, keltaiset kanis-
terit päänsä päällä. He kulkivat pitkiäkin matko-
ja hakien puhdasta vettä kylän kaivolta. Tyttöjen 
koulunkäyntiä ei pidetty tärkeänä, vaan heidän 
apuaan tarvittiin kotitöissä.

Tilanne oli vähän samanlainen guatemalalaisten 
tyttöjen kohdalla. Heidät näki usein keräämässä 
polttopuita metsästä ja auttamassa vanhempiaan. 
Eräät kauppiaat olivat perustaneet kauppahallin 
taakse koulun. Koulussa tarjottiin ruoka ja sitä 

Sirkka Sainio (Foundation Ambassador)  
toimii tärkeänä zonta-toiminnan viestinviejänä.



50

Inspiroidu – jätä jälkesi Zontan uuteen vuosisataan! Inspiroidu – jätä jälkesi Zontan uuteen vuosisataan!

51

Projekti Yhteistyökumppani Nimi Ehdotettu US$

ISP UNICEF USA Let Us Learn Madagaskar – Oppimaan –projekti 500 000

ISP UNICEF USA Teini-ikäisten tyttöjen terveys ja suojelu Perussa 1 000 000

ISP UNICEF USA Tukea sukupuoleen perustuvasta väkivallasta 
selviytyville Papua-Uudessa-Guineassa ja 
Itä-Timorissa

1 000 000

ZISVAW UNICEF USA & UNFPA Ending Child Marriage –  
Lapsiavioliittojen lopettaminen

1 500 000

Amelia Earhart Fellowships 700 000

Jane M. Klausman Women in Business Scholarship 0

Young Women in Public Affairs Awards 0

Rose Fund 100 000

Yhteensä 4 800 000

JMK ja YWPA, muusta rahastosta 480 000

Kaikkiaan yhteensä 5 280 000

Meidän varainkeruutavoitteemme on 160 €/jäsen tänä kaksivuotiskautena eli 8 €/kuukausi.

käytiin kahdessa vuorossa. Näistä syistä perheet 
lähettivät tytötkin opintielle.

Ruandalaisista lapsista suuri osa elää köyhyydes-
sä. Heidän elämässään väkivalta ja eriarvoisuus 
ovat arkea. Maa on kehittynyt valtavasti, mutta 
esimerkiksi julkisessa koulussa opetuksen laatu 
on heikkoa. Kaikilla lapsilla ei ole mahdollisuutta 
valita kouluaan. Tutustuminen paikallisiin olosuh-
teisiin lisää ymmärrystä siihen, että siellä tarvi-
taan tukea.

Me zontat teemme jatkuvasti työtä maissa, jois-
sa kriisit ja köyhyys ovat aina läsnä. Kun meillä 
nyt ovat poikkeusolot, on meilläkin entistä hel-
pompi havaita, mitä se merkitsee. Olemme olleet 
huolissamme päiväkotien varhaiskasvatuksen 
puuttumisesta, koulunkäynnistä etänä, lähisuh-
deväkivallan kasvusta ja lastensuojelun tarpeen 
kasvusta. Tilanne nähdään meillä ohimenevänä, 
mutta maissa, joissa Zonta Internationalin rahoit-

tamia palveluprojekteja toteutetaan, kehityksen 
aikaan saamiseksi tarvitaan vuosia.

Zonta Internationalin osaltaan rahoittamat ohjel-
mat ovat usein pitkäkestoisia yhteistyökumppa-
neiden ohjelmia. Conventionissa, joka pidetään 
kahden vuoden välein, päätetään joko jatkaa 
aiemmin sovittujen palveluprojektien rahoitusta tai 
valita uudet kohteet. Hyviä esimerkkejä monivuo-
tisista ohjelmista ovat Oppimaan-projekti Mada-
gaskarilla ja Lapsiavioliittojen lopettamiseen täh-
täävä projekti 12 eri maassa.

Ilman zontien jatkuvaa naisten ja tyttöjen aseman 
eteen tehtävää palvelu- ja vaikuttamistyötä ja va-
rojen hankintaa projektien toteuttamisessa olisi 
ongelmia. On hyvä poikkeusoloissakin muistaa, 
että lahjoitus Zonta International Foundationille on 
konkreettinen toimi, jonka avulla voidaan paran-
taa naisten ja tyttöjen asemaa.

Meitä zontia tarvitaan, sillä teemme työtä parantaaksemme naisten ja tyttöjen Meitä zontia tarvitaan, sillä teemme työtä parantaaksemme naisten ja tyttöjen 
yhteiskunnallista, taloudellista, koulutuksellista ja terveydellistä asemaa.yhteiskunnallista, taloudellista, koulutuksellista ja terveydellistä asemaa.

Sirkka Sainio 
Foundation Ambassador (2020–2022)

Palveluprojektien lisäksi Zonta Internationalilla on 
stipendiohjelmat, joihin kerätään varoja ja joiden 
kautta myönnetään stipendejä ja apurahoja.

Seuraavan kaksivuotiskauden 2020–2022 palve-
luprojektit on sovittu yhdessä poikkeuksellisesti 
Zonta Internationalin Business Sessionissa hei-
näkuussa 2020.

Varainkeruutavoite on tälle kaksivuotiskaudelle 
$ 4,800,000. Yhteistyökumppanit ovat UNICEF 
USA ja UNFPA.
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Zonta Internationalin palveluprojektit

Teini-ikäisten tyttöjen 
terveys ja suojelu Perussa

-projektin päämääränä on parantaa nuoril-
le – etenkin tytöille – suunnattuja terveys-
palveluita vastaamaan tarpeita oikea-aikai-
sesti ja ehkäistä väkivaltaa Huancavelican 
ja Ucayalin alueiden kouluissa.

Let Us Learn Madagaskar 

-projektin kolmannessa vaiheessa pää-
määränä on korjata koulutuksen ja su-
kupuolten epätasa-arvoa nuorten tyttö-
jen osalta.

Tukea sukupuoleen 
perustuvasta väkivallasta 
selviytyville Papua-Uudessa-
Guineassa ja Itä-Timorissa 

-projektin päämääränä on, että kaikki nai-
set ja tytöt Papua-Uudessa-Guineassa ja 
Itä-Timorissa voivat elää ilman väkivaltaa.

Ending Child Marriage 

-projektin toisessa vaiheessa jatketaan 
lapsiavioliittojen lopettamiseen tähtää-
viä toimia.

Helvi Sipilä ja Lisa Andström 
-rahastot 

Kansainvälisten rahastojen lisäksi Piiri 
20:lla on Helvi Sipilä -rahasto ja Lisa And-
ström -rahasto.

Haastetaan itsemme hyvään paikallisesti,  Haastetaan itsemme hyvään paikallisesti,  
kansallisesti ja kansainvälisesti!kansallisesti ja kansainvälisesti!

TUTUSTU PROJEKTIIN  
PAINAMALLA TÄSSÄ

TUTUSTU PROJEKTIIN  
PAINAMALLA TÄSSÄ

TUTUSTU PROJEKTIIN  
PAINAMALLA TÄSSÄ

TUTUSTU PROJEKTIIN  
PAINAMALLA TÄSSÄ

www.youtube.com/watch?v=CbXs9BUN0So

www.youtube.com/watch?v=dTKWdfBYlbs

www.youtube.com/watch?v=cZoarea1Ze8

www.youtube.com/watch?v=befbIxdmc3s

D I S T R I C T  2 0

https://www.youtube.com/watch?v=CbXs9BUN0So
https://www.youtube.com/watch?v=befbIxdmc3s
https://www.youtube.com/watch?v=dTKWdfBYlbs
https://www.youtube.com/watch?v=cZoarea1Ze8
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Luonnontieteet  
kiinnostavat porilaislapsia

Kaarisillan yhtenäiskoulussa 4.–6.-luokkalaiset 
”tieteilijät” pukeutuvat tottuneesti valkotakkeihin, 
kun Zau-kerhossa käsitellään happamia tai emäk-
sisiä aineita. Se on turvallisuuskysymys, sillä val-
koisesta takista huomaa heti, jos ainetta on rois-
kahtanut vaatteille. Samalla takit suojaavat lasten 
omaa vaatetusta.

Luonnontieteisiin keskittyneessä kerhossa on syk-
syn aikana muun muassa ihmetelty preparointi- 
mikroskoopilla hirvikärpäsiä, kasvatettu bakteere-
ja hygieniamaljoissa, tehty itse salmiakkimakeisia, 
etsitty tähtikartoista tähtikuvioita sekä paikannettu 
Al-gol eli niin sanottu Kuolemantähti.

Fysiikan ja kemian opettaja Tuula Huuhka haluaa 
tehdä lasten kanssa kokeita oikeilla välineillä, juuri 
niin kuin oikeatkin kemistit.

Kerholaisista monet tytöt haluavat isona eläinlää-
käriksi, ja pojista useamman haaveammatti on 
olla astronautti.

Avaruusmatkailusta haaveilee myös 11-vuotias 
Valtteri Sandberg. Jos astronautin ura ei onnistu, 
toinen vaihtoehto voisi olla luontotieteilijä. Valtteri 
kertoo olevansa kiinnostunut luontokappaleista, ja 
esimerkiksi käyvänsä toisinaan lintutorneissa per-
heen kanssa bongaamassa lintuja. Valtterin lem-
piaineet koulussa ovat historia ja matematiikka.

Koululaisten Zau-tiedekerhoja löytyy Suomesta jo 
lähes seitsemänkymmentä. Satakunnassa Kaari-
sillan Zau-kerho on ollut ensimmäinen laatuaan. 
Tiedekerhojen taustalla on Zonta International 
-järjestö, jonka alkuperäisenä ajatuksena oli in-
nostaa tyttöjä matematiikan, luonnontieteiden ja 
teknologian pariin.

Kaarisillan koulussa ei haluttu lähteä rajaamaan 
kohderyhmää vain tyttöihin. Heitä onkin kerhossa 
suunnilleen yhtä monta kuin poikiakin. Huuhka ei 
ole huolissaan tyttöjen mielenkiinnosta luonnon-
tieteitä kohtaan. Sen sijaan teknologia ja robotiik-
ka näyttävät kiinnostavan poikia selkeästi enem-
män kuin tyttöjä. 

– Tytöt ovat useimmiten luonnontieteissä juuri nii-
tä huippuoppilaita. Sen huomaa jo siitäkin, että 
esimerkiksi ennen suurin osa eläinlääkäreistä oli 
miehiä, mutta nykyään naisia. Murrosiässä, kun 
uravalinta alkaa saada jonkinlaista suuntaa, tytöt 
harvemmin valitsevat teknologian opiskelun. On 
vaikea sanoa, johtuisiko se esimerkiksi siitä, että 
alalla työllistyminen nähdään epävarmana.

Huuhka tunnistaa nuorista kerholaisistaan itsen-
sä alakouluiässä. Hän naurahtaa, että olisi mie-

lenkiinnon kohteittensa puolesta sopinut poruk-
kaan hyvin.

Zau-kerho jatkuu Kaarisillan yhtenäiskoulussa jäl-
leen kevään mittaan, ja Huuhkan mielestä se on 
hyvä asia. 

– On siinä sekin puoli, että tarjotaan lapsille vaih-
toehtoja. Esimerkiksi urheilu tai musiikki eivät ole 
kaikkien juttuja, hän toteaa.

Teksti: Pauliina Vilpakka 
Kuva: Tuula Huuhka 

Juttu on ilmestynyt Satakunnan Viikossa 19.2.2020

Tulevaisuuden  
tieteilijät Alina Ala-Uotila, 

Nella Heikkilä, Emilia Saksi, 
Sampo Puranen ja Valtteri 

Sandberg valmiina tutkimaan 
luonnon ihmeitä.
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Korttiakin voi pelata murteella
35-vuotisjuhlan kunniaksi Porin seudun kansalaisopiston murrepiiri julkaisi 
pelikortit – murteella tietenkin.

Porin pääkirjaston kahvilan pöytä muuttuu väri- 
ilotteluksi, kun kalligrafi Ulla Lampinen levittää 
pöydälle murrepelikorttien originaalit. Mukana on 
myös näytearkki siitä, millaiset pelikorteista tu-
lee valmiina.

– Näissä on 52 porilaista sanontaa. Jokereissa on 
teksti, jossa esitellään murrepiiriä.

Poris passaa koska vaa -pelikortit ovat osa Po-
rin seudun kansalaisopiston murrepiirin 35-vuo-
tisjuhlaa. 

Ulla Lampinen kertoo nähneensä pohjanmaalai-
set pelikortit ja sai siitä idean. Hän esitteli ajatuk-
sen murrepiirissä, kun mietittiin juhlavuodelle jo-
tain erityistä. Siitä lähti yhteinen ideointi. 

Murrepiirin vetäjä Ulla Leino kertoo, että ryhmäs-
sä mietittiin ja kerättiin ajatuksia ja sanontoja.

– Halusimme kortteihin positiivisia asioita Porista. 
Sanontoja kertyi toistasataa, Leino sanoo.

– On kiva, kun mukaan saatiin sellaisia sanonto-
ja, joita jää vähän miettimään. Kortteja voi käyttää 

Murrepiirin vetäjä Ulla Leino ja pelikortit tehnyt kalligrafi Ulla Lampinen esittelevät korttien originaaleja. Taustalla heillä on ve-
dos siitä, miltä valmiit kortit tulevat näyttämään. Näitä vedoksia käytetään Porin piirikokouksen plaseerauskorttien taustana.

pelaamisen lisäksi myös muistelemisen tukena 
esimerkiksi vanhusten kanssa. 

Kortteihin valittiin sellaiset sanonnat, jotka erot-
tuvat hyvin. Sitten Ulla Lampinen pääsi muotoi-
lemaan niitä kortteihin. Jokainen kortti onkin kuin 
taideteos, sanat voivat kiertyä rullalle tai tanssah-
della iloisesti.

Lampinen kertoo, että on tehnyt aiemminkin pe-
likortit Kankaanpään taidekoulussa opinnäytetyö-
nään. Silloin korttien teema oli ”Pelikorttien vuosi”.

– Tässä oli vähän samaa, maalasin korteille poh-
jat, jotka ovat tavallaan kuin vuodenaikoja. Ristit 
ovat tummalla oranssilla pohjalla, padan pohjaväri 
on kylmä sinertävä, ruudun vaalean vihreä ja her-
tan syvä vihreä.

Samalla numerolla on sama muoto, esimerkiksi 
kuutosen teksti kulkee kehänä.

– Sanonnoista tein ensin luonnoksia ja mietin nii-
den ilmettä. Tavoitteena oli selkeä kirjoitus, Lam-
pinen kertoo.

Pelikortit valmistettiin porilaisessa pelialan yrityk-
sessä Tacticissa. 

Osana murrepiirin 35-juhlaa ilmestyi Satakunnan 
Viikon välissä murreliite, jonka kaikki jutut ja mai-
nokset murrepiiri on murrentanut. 

Ulla Leino kertoo, että murrelehteä tehtiin aikoi-
naan monena vuonna. Nyt idea elvytettiin.

– Lehteä on moni kaivannut ja kysellyt, Leino sanoo.

Murrelehti tehdään myös tänä vuonna. Lehti il-
mestyy 23.9.2020, jonka jälkeen sen voi lukea nä-
köislehtenä osoitteessa www.satakunnanviikko.fi 

Teksti ja kuvat: Sanna Jääskeläinen
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Onnelliset porilaiset
THL julkisti vuonna 2014 alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen, 
jonka mukaan yli 60 000 asukkaan kaupungeista onnellisimmat asukkaat löy-
tyivät Porista. Tuolloin hieman yli puolet kyselyyn vastanneista porilaisista 
kertoi kokeneensa itsensä onnelliseksi viimeisen neljän viikon aikana. Koko 
maan väestöstä onnellisia oli alle puolet.

Tutkimustulosten innoittamana kysyimme porilaisilta zontilta:

Mikä tekee sinut onnelliseksi? Mikä tekee sinut onnelliseksi? 
Zonta Club of Pori IZonta Club of Pori I

Minut saa onnelliseksi suomalainen vaih-
televa sää, joka ajoittain uhmaa virallista 
ennustetta ja sellaiset ihmiset, jotka voivat 
sanoa: jollei asia mene näin, voimme ottaa 
käyttöön suunnitelman B.

Eija Mattila 
Zonta Club of Pori I

Kiitollisuus elämän hyvistä ja arkisista asiois-
ta: rakkaudesta ja hyvistä ihmissuhteista, 
läheisistä, läheisten ja omasta terveydestä, 
toisten auttamisesta ja hyvän tekemisestä, 
mahdollisuuksista lisätä iloa hyvinvointitaito-
jen harrastamisella (puutarhanhoito, metsä-
lenkkeily, marjojen ja sienien noukkiminen). 
Näistä elämäni kiitollisuus- ja onnellisuus-
ainekset koostuvat. Vahvasti ja lyhyesti il-
maistuna KOTI, USKO JA ISÄNMAA.

Helvi Walli 
Zonta Club of Pori I

Minut tekee onnelliseksi läheiset, auringon 
paiste, vilpitön spontaani hymy vastaantuli-
jalta ja pienet ilonaiheet.

Eva Heikkilä 
Zonta Club of Pori I

Minut tekee onnelliseksi ihan perusarki. 
Voin puuhastella arjen töitä, askareita, har-
rastuksia. Toisten auttaminen tuo minulle 
onnellisuutta. On ihanaa, kun nuorisoni ha-
luaa kuunnella ajatuksiani ja kysyvät mie-
lipiteitäni.

Pirjo Aaltoväre 
Zonta Club of Pori I

Kyl stää  
ny ollaa 
rehvakkait
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Tunnen onnellisuutta siitä, että lapsillani ja 
minulla on kaikki asiat hyvin. Viihdymme 
kaikki Porissa, se on juuri sopivan kokoinen 
paikka ja meillä on kaikki tarvitsemamme. 
Toiveenani on se, että nuoriso löytää opinto-
jen jälkeen paikkakunnalta myös työpaikat. 
Näin meidän tiivis porukka pysyisi lähellä 
toisiaan myös tulevaisuudessa.

Marjo Wingström 
Zonta Club of Pori II

Olen onnellinen jokaisesta päivästä. Oma 
perhe on minulle tärkeä asia. Lasten vie-
railut kotona tuottavat suurta iloa. Onnelli-
suuden tunnetta tuottavat myös monet muut 
asiat, kuten mieluisa työ lasten parissa, eri-
laiset harrastukset sekä ihanat ystävien pa-
rissa vietetyt hetket.

Onnellisimmillani olen silloin, kun läheisillä-
ni on kaikki hyvin.

Eeva Hirn-Pelkonen 
Zonta Club of Pori II

Onnellisuus syntyy tekemisen ilosta, jolloin 
tunnen tekeväni jotain merkityksellisestä ja 
se on vielä hauskaa ja hyödyllistä, sitä mitä 
esimerkiksi Zonta-toiminta on parhaimmil-
laan. Onnea ovat läheiset ihmiset ja rakkaat 
ystävät, työ ja terveys. Onni on iso nallekar-
humainen koirani, jota voin halata päivittäin. 
Onnea on liikunnan riemu ryhmäliikuntapo-
rukassa ja hyvä fiilis tunnin jälkeen. Onnea 
on Suomen kaunis ja puhdas luonto ja oma 
koti, jossa saan rentoutua ja rauhoittua. On-
nellisuutta on kyky unelmoida.

Hannele Tuomainen 
Zonta Club of Pori II

Onnelliseksi minut tekee tässä ja nyt ter-
veys, ystävät, harrastukset sekä työ, jota 
jaksan vielä tällä hetkellä tehdä seniorina. 
Rakkaita ovat myös lähimmäiseni ja lapsen-
lapseni (11 v, 6 v, 3 v).

”Elämä ei koostu niistä päivistä, jotka ovat 
menneet, vaan niistä, jotka jäivät muistiin.”

Kaija Kuusisto 
Zonta Club of Pori II

Kyl mee ny  
vaa tääl  
poris kelpaa

Mikä tekee sinut onnelliseksi? Mikä tekee sinut onnelliseksi? 
Zonta Club of Pori IIZonta Club of Pori II
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Yhteistyökumppanit

Ahlströmin ruukit 
Laviantie 14, NOORMARKKU, p. 050 518 3677
Ruukinpuisto/Sepäntie 3, KAUTTUA, p. 050 518 3680
ruukit@a-ahlstrom.fi | www.ahlstrominruukit

Noormarkun Klubi

 
Tervetuloa yöpymään Ahlströmin ruukkiin! 

Viihtyisät vierastalot kauniissa ruukkimiljöössä  
tarjoavat unohtumattomia elämyksiä arkkitehtuurin  

ja designin ystäville. 

Noormarkun ruukki

Ruukin ravintola on erikoistunut riista- ja lähiruokaan. 
Yhtiön omien metsien ja vesistöjen antimet 

valmistetaan vuoskymmenten kokemuksella, 
perinteitä kunnioittaen.

Lämpimät kiitokset kaikille yhteistyö-
kumppaneille, jotka ovat mahdollistaneet 
piirikokouksen onnistumisen lehti-ilmoi-
tusten, taloudellisen tuen, palvelu- ja tuo-
telahjoitusten avulla, sekä Porin kerhojen 
jäsenille.

Ahlströmin ruukit
Astora-Rakennus Oy 
Dentstyle Oy
Disar Oy
Oy Fiblon Ab 
GSK
Idearäätäli Oy 
KBR Ecoplanning Oy 
Muotitavaratalo Ratsula 
Noormarkun Kotihoitola
Olli Johan Lindroos
Pohjolan Lämpö ja Rakennus Oy 
Porin kaupunki
Porin seudun kansalaisopiston 
murrepiiri
Puuvillan Kukka
Satakunnan Osuuskauppa
Satakunnan Viikko
Suomen Terveystalo Oy
Taiteilija Anja Karkku-Hohti
Tehokuivaus Oy
Telamurska Oy 
Virkistyshotelli Yyteri 
Wella Salon Professional
XyliMind Oy

Tanssiteatteri Ay Caramba on osa RuukkiDance 
Companya (Rudanco Oy). Carita Koivula-Pukkila  
perusti tanssiteatterin vuonna 2019 tanssiystä-
viensä innoittamana ja pian syntyikin Tanssiteat-
terin esikoisteos FIRE, Dance with me, Leineperin 
TULIruukilla. Tanssiteatteri Ay Caramba on elävä, 
puhutteleva, innostuva ja erilainen. Uusia teoksia 
työstetään ajankohtaisesti erilaisiin tapahtumiin ja 
tilauksesta. 

Tanssiteatteri Ay Caramban tavoitteena on teh-
dä tanssia ja teatteria tunnetuksi ihan tavallisille 
ihmisille ja yleisöille. Tanssin harrastajille se tar-
joaa tanssitoimintaa ja esiintymismahdollisuuksia 
ympäri vuoden. Tanssiteatterin eettisiä periaat-
teita ovat ihmisyys, inhimillisyys, osallistaminen 
ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen.

Tanssiteatteri Ay Caramban esiintyvässä Latino- 
Show-ryhmässä on kuusi tanssijaa: Terhi Heino,  
Johanna Jyrkinen, Carita Koivula-Pukkila, Sari 
Neuvonen, Kati Niiniviita ja Jenniliina Stenfors  
ja he esittävät tanssiteoksen Victory. Latinalais-
tansseihin pohjautuva show on ylistys naisten 
yhteiselle taistelulle paremman ihmiskunnan 
puolesta. 

Lisätietoja: Facebook: Rudanco Oy ja  
Instagram: Rudanco official

Tanssiteatteri 
Ay Caramban 
LatinoShow  



 Sinun tarina muoto, nyt ja tulevaisuudessa .
100% Porilaista käsityötä .

www.ojl.fi

Vuoden 
Kaunein 
Sormus 
2016

Vuoden 
Kaunein 
Sormus 
2012

I T Ä P U I S T O  7 ,  P O R I

K A I K K I  S O R M U K S E M M E  V A L M I S T E T A A N  O M A L L A 

T Y Ö H U O N E E L L A M M E  I T Ä P U I S T O S S A .



TODELLA OUTO,  
EHDOTTOMAN UNIIKKI
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