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Yleistä  

 

Porin Piirikokous järjestettiin 9.-11.10.2020 Virkistyshotelli Yyterissä.  

Paljon on vettä virrannut Kokemäenjoessa ja maailman tilanne muuttunut  

Pärnussa 15.10.2016 pidetystä piirikokouksesta, missä porilaiset lupautuivat  

järjestämään vuoden 2020 syyspiirikokouksen. Järjestelyt aloitettiin helmi- 

kuussa 2018 ja ne etenivät aikataulussa aina vuoden 2020 kevääseen asti,  

jolloin Covid19-pandemia aiheutti epävarmuuden, toteutuuko kokous ollenkaan.  

Järjestäjät jatkoivat työtään kuitenkin siitä huolimatta ja syyskuussa varmistui, että kokous pidetään. 

Turvavälit ja hygienia-asiat mietittiin ja suunniteltiin yhdessä hotellin henkilökunnan kanssa. Piirin 

turvallisuusvastaava oli yhteydessä sekä järjestäjiin että hotelliin. Osallistujille lähetettiin piirin 

toimesta governorin tiedote, osallistujakasseihin laitettiin turvallisuus- ja hygieniaohje sekä muutama 

maski ja piirikokoussivustolla oli luettavissa hotellin turvallisuusohje. Maskeja käytettiin kokouk-

sessa ja osallistujat noudattivat saamiaan ohjeita suhteellisen hyvin. Aiemmasta käytännöstä poiketen 

osallistujien nimikortit laitettiin kaikki nimettyihin kirjekuoriin, jotta vältettiin ylimääräinen käsin 

koskettelu. Viron delegaatit pääsivät seuraamaan lauantaina kokousta etäyhteyden välityksellä. Porin 

Piirikokous oli governor Raisa Valveen ensimmäinen piirikokous hänen kaudellaan 2020–2022.  
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Osallistujat 

 

Alun perin toivottua osallistujamäärää ei saavutettu, mutta ilahduttava määrä zontia kokoontui Poriin: 

lauantaina oli päivällä paikalla yhteensä 115 henkilöä (+luennoitsija Ilona Rauhala), iltajuhlassa 98 

henkilöä ja sunnuntaina 81 henkilöä (+luennoitsija Harri Ketamo) (määrät sisältävät kutsuvieraat). 

Villa Mairean retkelle osallistui 22 henkilöä ja Voyage-näyttelyyn 7 henkilöä.  

Lauantaipäivän osallistujien määrä yht. 114 henk. alueittain oli seuraava:  

Alue 1: 20 henk.     Alue 2: 11 henk.    Alue 3: 21 henk.     Alue 4: 38 henk.     Alue 5: 24 henk.  
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Piirikokoustoimikunta ja tiimit  

 

3.1 Piirikokoustoimikunta  

Kokouksen valmistelu aloitettiin 13.2.2018 kerhojen edustajien yhteisessä kokouksessa. Pori I ja Pori 

II -kerhot valitsivat kumpikin neljä edustajaa piirikokoustoimikuntaan, joka on pitänyt yhteensä 16 

kokousta ja yhden sähköpostikokouksen sekä käynyt kirjeenvaihtoa sähköpostitse. Toimikunnan 

apuna toimi neljä tiimiä, jotka raportoivat piirikokoustoimikunnalle, jonka jokainen jäsen oli mukana 

jossain tiimissä. Piirikokoustoimikunnan puheenjohtajana toimi Sirkka Sainio (taloustiimi), vara-

puheenjohtajana Mari Karttunen-Sävelä (ohjelmatiimi), sihteerinä Maritta Muurinen (PR- ja viestintä- 

tiimi) ja jäseninä Pirjo Aaltoväre (ohjelmatiimi), Outi Kaivo-oja (PR- ja viestintätiimi), Eija Mattila 

(järjestelytiimi, EA-vastaava), Sari Mäkitalo (taloustiimi) ja Hannele Tuomainen (järjestelytiimi). 

Toimikunta lähetti kokouspaikasta tarjouspyynnöt, joiden pohjalta Virkistyshotelli Yyteri valittiin 

kokouksen pitopaikaksi. Teemaa ja siihen liittyviä puhujia ja esiintyjiä mietittiin pitkään. Lopulta 

teemaksi päätettiin Inspiroidu – jätä jälkesi Zontan uuteen vuosisataan! Puhujilla ja esiintyjillä on 

kaikilla yhteys Poriin. Toimikunta toimi tiiviissä yhteistyössä tiimien kanssa, minkä pohjalta 

muotoutui Porin piirikokouksen ohjelma ja järjestelyt. Pyrkimyksenä oli järjestää ohjelmaa, joka 

inspiroi teeman mukaisesti ja joka sisältää hieman erilaisiakin esityksiä.  

Toimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri huolehtivat yhteydenpidosta hotellin ja tekniikan toimittaneen 

Äänirasian henkilöstöön sekä vastasivat kokoussalin näytöissä ja ala-aulan näytöissä olleiden kuvien 

laatimisesta lukuun ottamatta varsinaisen piirikokouksen aineistoja. Kokouksen jälkeen tehtäviin 

kuului kiitoskirjeiden laatiminen, Uutiskirjeeseen laaditun kiitostekstin ja Piirin Facebookiin tehdyn 

tekstin kirjoittaminen. 
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Piirikokoustoimikunta ja tiimit pitivät kaksi yhteistä kokousta 28.8.2019 ja 24.9.2020 sekä yhteiset 

talkoot 6.10.2020. 

 

3.2 Ohjelmatiimi 

Ohjelmatiimissä oli kuusi aktiivista jäsentä ja tiimi kokoontui kuusi kertaa ja piti kaksi sähköposti-

kokousta. Tiimin tehtäviin kuului kartoittaa puhujia ja esiintyjiä, mikä toteutui myös muiden tiimien 

jäsenten avulla, sillä hyödynnettiin jäsenten verkostoja ja henkilökohtaisia kontakteja. Tiimi vastasi 

iltajuhlan esiintyjistä ja pianon vuokrauksesta, tilasi kuljetuksen perjantain oheisohjelmiin sekä järjesti 

myös kuorolaisten kuljetuksen lauantain avaukseen. Tiimi oli vastuussa lauantain Zonta-torista ja 

sunnuntain Memorial Servicestä. Zonta-torilla oli myyjiä yhteensä 10. Toteutunut ohjelma 

yksityiskohtaisine tietoineen on tämän raportin liitteenä.  

 

3.3 Taloustiimi 

Taloustiimi, johon kuului kolme jäsentä, vastasi talousarviosta ja tilinpäätöksestä. Taloustiimi 

kokoontui kolme kertaa ja piti yhteyttä myös sähköpostitse. Tilinkäyttöoikeus oli kahdella tiimin 

jäsenellä, joista toinen toimi rahastonhoitajana seuraten maksujen saapumista tilille ja verraten niitä 

ilmoittautumisten perusteella saatuun listaan. Tämä aiheutti selvittelyä, kun maksut ja ilmoittautumis-

lomakkeisiin rastitetut kohdat eivät stemmanneet. Turhaan maksettujen osallistumismaksujen palaut-

taminen lisäsi myös rahastonhoitajan töitä. Maksuohjeissa oli pyydetty ilmoittamaan peruutuksesta 

sähköpostilla osoitteeseen piirikokouspori@zonta.fi,  mutta peruutuksia tuli myös eri henkilöiden 

sähköpostiosoitteisiin.  

 

3.4 PR- ja viestintätiimi 

Tiimissä oli yhteensä seitsemän jäsentä (alussa kahdeksan) ja tiimi kokoontui yhteensä kahdeksan 

kertaa ja piti yhden sähköpostikokouksen sekä kävi kirjeenvaihtoa sähköpostin välityksellä. Tiimin 

tehtävänä oli julkaista Zonta-lehti, jonka päätoimittajana toimi Sanna Jääskeläinen. Governor Raisa 

Valve oli vastaava päätoimittaja. Lehti julkaistiin verkossa digilehtenä ensin pdf-versiona ja 

myöhemmin issuu-versiona. Lehti sisälsi perinteisiä osioita, zonta-asiaa ja myös paikallista tietoutta 

Porista ja porilaisista. Lehden kansi perustui I-kerhon kunniajäsenen taiteilija Anja Karkku-Hohdin 

maalaamaan tauluun, jonka hän lahjoitti voitoksi piirikokouksen arpajaisiin. Tiimin tehtäviin 

kuuluivat lisäksi Helsingin piirikokouksessa annetun kalenterin suunnittelu ja toteutus, tiedotus 

jäsenille (Uutiskirje ja piirin nettisivu), Iisalmessa esitettäväksi suunnitellun kutsun suunnittelu ja 

toteutus (julkaistiin Uutiskirjeessä ja piirin nettisivulla), lehdistötiedote, sponsori-kirjeen, 

yhteistyösopimustekstin ja mediakortin laatiminen, piirikokouksessa delegaateille jaetun aineiston 

koordinointi ja kopiointi, kokouksessa esillä olleiden opasteiden ja ohjeiden sekä iltajuhlan ohjelma/- 

menukorttien, plaseerauskorttien ja pöytänumero/nimikylttien suunnittelu ja tulostus, painatus tai 

kopiointi. Tiimin vastuulla olivat myös piirikokouksen www-sivujen alustava rakenne ja sivuille 

laitettavat piirikokousjärjestäjien materiaalit (tekstit ja kuvat sekä tarvittavien käännösten 

hankkiminen), jotka lähetettiin piirin IT-, PR- ja viestintätoimikunnan puheenjohtajalle Erja 

Lindholmille, joka toteutti sivut ja Webropol-ilmoittautumislomakkeen sekä Webropol-palaute-

kyselyn ja tallensi sivuille virallisen piirikokouksen aineiston. Erjalle suuret kiitokset piirikokouksen 

hyväksi tekemästään panoksesta. Tarvittavat painotuotteet, tulosteet ja kopiot teetettiin osin paino-

talossa ja kopiointiliikkeessä, mutta osa tulostettiin muutaman jäsenen työnantajien lupaamina 

sponsorointeina. Sponsorien saaminen osoittautui haasteelliseksi, mutta jäsenten verkostojen ja 

henkilökohtaisten kontaktien ansiosta yhteistyökumppaneiden lista sisälsi useita yrityksiä ja tahoja.  

 

3.5 Järjestelytiimi 

Järjestelytiimin aktiivisia jäseniä oli kymmenen, jotka toimivat eri järjestelytehtävissä piirikokouksen 

aikana saaden apua myös muiden tiimien jäseniltä. Tiimi piti kaksi kokousta ja muu yhteydenpito 

hoidettiin sähköpostitse. Tiimi huolehti infopisteestä, missä oli myös EA-piste ja missä myytiin 

tauluarpajaisiin arpoja. Palkinnot arvottiin iltajuhlassa. Tiimin tehtäviin kuului myös iltajuhlan 
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plaseeraus yhdessä hotellin henkilökunnan kanssa. Plaseerauksessa otettiin huomioon turvavälit ja 

osallistujien kerhot ja alueet eli tällä kertaa eri alueilta tulevia osallistujia ei plaseerattu samaan 

pöytään. Tiimiläiset laittoivat opasteet ja delegaattien ja puheenjohtajiston paikkamerkinnät sekä 

iltajuhlan pöytiin laitettavat kortit paikoilleen sekä toimivat opastajina ja ohjaajina kokouksen aikana. 

Äänestyslaatikot tehtiin tuunaamalla kopiopaperilaatikoita. Turvaväleihin kiinnitettiin kokouksen 

tauoilla huomiota. Kellokalle huolehti kokouksen pysymisestä aikataulussa. Tiimiläisten yhteisissä 

talkoissa pakattiin osallistujakasseihin yhteistyökumppaneilta saadut esitteet ja tuotteet sekä 

Satakunnan Viikko -lehti, johon Sanna Jääskeläinen kirjoitti artikkelin Salla Tuomisesta. Tiimin jäsen 

Anneli Kangas teki emäntien tunnushuivit käsityönä.  
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Talous  

Ilmoittautumismaksut ja muut maksut olivat seuraavat:  

Ilmoittautuminen ja suoritettu maksu viimeistään 15.9.2020 25 €  

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

Lauantain kokouspaketti 50 €, Sunnuntain kokouspaketti 30 €, Lauantain juhlaillallinen 90 €  

Oheisohjelmat: Villa Mairea 50 € ja Voyage 45 € 

 

Piiri vastasi Webropolin käyttökulusta ja tapahtuman vakuutusmaksusta, kun taas kokousjärjestäjät 

vastasivat piirikokouksen etäyhteyden kustannuksista. Osallistujakassit ja tuotteet niihin saatiin 

lahjoituksina. Zonta-lehdessä oli muutama ilmoitus ja lisäksi saatiin rahallista tukea sekä kustannusten 

korvausta ja palvelulahjoituksia. Puhujat eivät veloittaneet korvauksia esityksistään. Muutaman 

jäsenen työnantajat mahdollistivat osan tulostuksista ja kopioinneista. Näiden eri tavoin saatujen 

säästöjen ansiosta kustannuksia kertyi budjetoitua vähemmän.  

 

Toteutunut tulos:  

 

Tulot               eur 

Sponsoritulot        1 810,00 

Ilmoittautumismaksut       2 250,00 

Kokouspaketit        9 150,00 

Oheisohjelmat        1 515,00 

Iltatilaisuus        9 450,00 

Zonta-torin myyntipöydät ja tauluarpajaiset       650,00 

Jäsenten lahjoitukset           270,00 

Tulot yhteensä      25 095,00  

 

Menot 

Piirikokouslehti          818,40 

Piirikokouksen järjestämiskulut      3 067,83 

Kokouspaketit        6 370,00 

Iltatilaisuus: ruokailu       5 940,00 

Ohjelmat, esittäjien ja vierailijoiden kulut    2 026,04 

Oheisohjelmat        1 235,00 

Menot yhteensä     19 457,27  

 

Piirikokouksen tuotto      5 637,73 
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Webropol-palautekysely  

Webropol-palautekyselyn yhteenveto on raportin liitteenä nro 2.  
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Yhteenveto 

Kokous onnistui hyvin. Aina löytyy parannettavaa, mutta voidaan olla tyytyväisiä, joten siitä kiitos 

kaikille järjestelyissä mukana olleille. Parannusehdotuksena esitämme, että ilmoittautumislomake 

uusitaan siten, että on vastattava lomakkeen jokaiseen kohtaan joko kyllä tai ei, jotta pääsee jatka-

maan lomakkeen täyttämistä. Webropolista tietoja siirrettäessä exceliin on mahdollisuus virheisiin eli 

siihen pitää kiinnittää huomiota. On ensi arvoisen tärkeää, että järjestäjät saavat alusta alkaen tietoja, 

kuinka paljon ilmoittautuneita on mihinkin tilaisuuteen. Oikeus järjestelmän käyttöön pitää olla 

useammalla henkilöllä. Piirikokouksen järjestämisohje olisi hyvä saada intraan; siitä olisi suuri apu 

kerholle/kerhoille, jotka eivät ennen ole järjestäneet kokousta. Porissa oli viimeksi kokous vuonna 

2006, joten tiesimme mitä piirikokouksen järjestäminen käytännössä tarkoittaa. Covid19-pandemia 

aiheutti huolta ja lisätöitä mietittäessä hotellin ja piirin turvallisuusvastaavan kanssa turvaväleihin ja 

hygienia-asioihin liittyviä toimenpiteitä ja ohjeita. Kiitämme sekä Lea Hellettä että Raisa Valvetta 

yhteydenpidosta ja kannanotoista kysymyksiimme. Yhteistyö governorin ja Lt. governorin kanssa on 

edellytys onnistuneelle piirikokoukselle. Esitämme lämpimät kiitokset myös Porvoon, Tuusulan ja 

Helsingin piirikokousten edustajilta saaduista tiedoista ja ohjeista. Järjestäjät haluavat kiittää hotellin 

ja Äänirasian henkilökuntaa hyvin sujuneista järjestelyistä sekä kaikkia piirikokoukseen osallistuneita 

porilaisittain: ”Kiitos ko poikkesitte tääl meil Poris!” 
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Pohdintoja 

Covid19-pandemian mukanaan tuoma ns. ”uusi normaali” -aika aiheuttaa monia kysymyksiä. 

Minkälaisia isoja kokouksia pystytään jatkossa järjestämään? Onko kerhoilla resursseja ja kerhojen 

jäsenillä motivaatiota sitoutua monivuotiseen projektiin? Sähköisten etäkokousten järjestäminen tuo 

mukanaan kysymyksen, miten toteuttaa kasvotusten kohtaamiset ja mielenkiintoiset esitelmöitsijät, 

ohjelmat ja oheisohjelmat, joihin olemme tottuneet piirikokouksissa ja kevätseminaareissa, joita 

jatkossa ei enää järjestetä? Alueiden merkitys tulevaisuudessa; järjestetäänkö piirikokous sähköisenä 

ja osallistujat kerääntyvät esim. alueittain johonkin sopivaan paikkaan? Miten tällaisessa tapauksessa 

muun ohjelman järjestäminen eli kuka järjestää ja millä ehdoin? Näissä riittää pohdittavaa, miten 

jatkossa toimitaan.  
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Henkilörekisterien hävittäminen  

Piirikokoustoimikunnan jäsenten digitaalisesti tallettamat henkilötiedot tuhotaan viimeistään 10 

päivää sen jälkeen, kun Porin piirikokouksen loppuraportin ja ylijäämän käyttöehdotuksen 

hyväksyneen Imatran piirikokouksen pöytäkirja on lainvoimainen. Samalla tuhotaan kaikki 

toimikunnan hallussa olevat, henkilötietoja sisältävät tulosteet. Tilinpäätösaineisto säilytetään lain 

vaatimat kuusi vuotta, minkä jälkeen aineisto tuhotaan. Talousaineisto toimitetaan Piirin 

rahastonhoitajalle säilytettäväksi.  

 

Liite 1: Porin Piirikokouksen 9.-11.10.2020 toteutunut ohjelma 

Liite 2: Webropol-palautekyselyn yhteenveto 

Liite 3: Ehdotus Zonta International Piiri 20 ry:n piirihallitukselle ja 50. Piirikokoukselle  

Porin Piirikokouksen 2020 ylijäämän käyttämisestä 
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Perjantai 9.10.2020 
 

17.00–20.00 Piirihallituksen kokous (piirihallituksen jäsenet)           

17.00 Oheisohjelmat: opastettu kierros Ahlströmin Noormarkun ruukissa. 

Valitse toinen seuraavista: 

1) Villa Mairea - modernismin helmi  

2) Ahlström Voyage -näyttely: Ahlströmin vahvat naiset  

 

 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)  

  

Lauantai 10.10.2020  
  

07.30 Ilmoittautuminen alkaa                                                   

Aamukahvi/tee ja pieni suolainen                                      

 

07.30 Zonta-tori aukeaa      

                                                                                                                 

08.15 Delegaatti-info, Lt. Governor Merja Ora                          

 Kokousedustajien saapuminen kokoustilaan 

 

08.30 Piirikokousviikonlopun avaus                                         

 Musiikkiesitys: Primus-kuoro Guido Ausmaan johdolla;  

Vandraren ruotsiksi, Laul Põhjamaast viroksi ja On hetki suomeksi 

 

 Tervehdyssanat, piirikokoustoimikunnan puheenjohtaja Sirkka Sainio 

Tervehdyksen yhteydessä Käsin, äänin, sydämin -laulu ensin musiikki-

esityksenä (piano: Sami Karjalainen, huilu: Sanna Karjalainen) ja sen  

jälkeen laulun sanojen luku: Erica Nieminen  

 

 Governorin tervehdyssanat, Raisa Valve 

 

 Kansainvälisen presidentin Sharon Langenbeckin tervehdys – 

tervehdyksen luki Vice President Salla Tuominen  

 

Piiri 20:n Liaisonin Akiko Kinoshitan videotervehdys 

Zonta International Piiri 20 ry:n julkilausuma Asiallisia kohtaamisia 

vihapuheen sijaan – julkilausuman luki Piirin Naisten oikeuksien  

toimikunnan puheenjohtaja Johanna Ovaska  

 

 Virkistyshotelli Yyterin tervehdys, myyntipäällikkö Anne Yli-Kesti 

ja ravintolatoimenjohtaja Janne Larisuo  

 

Yleisinfo, lauantaipäivän juontaja Hilkka Kolin 
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Lauantai 10.10.2020 jatkuu 
 

09.15 

 

Psykologi Ilona Rauhala: Nainen oman onnistumisensa johtajana   

 

10.00 Vice President, Zonta International & Zonta Foundation for Women 

Salla Tuominen: Vahva ja vaikuttava Zonta 2.0               

 

10.45 Tauko  

 

11.00 Piirikokous alkaa     
                                                           

12.00–13.00 Lounas noutopöydästä ravintolasalissa  

 

12.00–13.00 Zonta-tori avoinna                                                              
                                                     

13.15 Piirikokous jatkuu                                                               
 

15.00 

 

15.00–15.30 

Virkistystauko (kahvi/tee, pieni makea ja hedelmiä)         
    
Zonta-tori avoinna                                                              
 

15.30 Piirikokous jatkuu                                                               
 

17.00 Piirikokouksen päätössanat, governor Raisa Valve          
 

17.15–18.00 Aluekokoukset         

                                                           

 Vapaata seurustelua ja mahdollisuus vaatteiden vaihtoon    
 

19.00–23.00 Iltajuhla ja illallinen                                                          

Juontaja Helvi Walli 
 

Alkumaljat 

Tervetulosanat, Governor Raisa Valve 

Maljannosto ja Porin kaupungin tervehdys, Porin kaupunginhallituksen  

ja -valtuuston jäsen Mari Kaunistola 

Alkuruoka  

AVEC JORMA; Jorma Uotinen säestäjänä Jari Hakkarainen 

Pääruoka 

AVEC JORMA: Jorma Uotinen säestäjänä Jari Hakkarainen  

Jälkiruoka 
 

Huomionosoitukset: Vuoden Zonta 2020 -nimitys; Lt. Governor Merja Ora 

julkisti Vuoden 2020 Zontaksi Helsinki IV:n jäsenen Anja Kuosan  
 

Piirin Palvelutoimikunnan puheenjohtaja Harriet Lonka luovutti Piiri 20:n 

Naisen teko -kunniamaininnan YT Nafisa Yeasminille, joka piti puheen- 

vuoron. Toisen kunniamaininnan saaja toimittaja Sara Wesslin ei päässyt 

paikalle.  
 

Victory: Tanssiteatteri Ay Caramban LatinoShow-ryhmä 

 

Tauluarpajaisten palkintojen arvonta 
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Sunnuntai 11.10.2020 
  

08.00–08.45 Löydä luontosi ja minuutesi  

aamukävely sunnuntaipäivän juontajan Helvi Wallin johdolla 
 

09.00 Memorial Service                                                                     

 

Johdantosanat, kirkkoherra Kaisa Huhtala 

Poisnukkuneiden nimien lukeminen ja tuohusten sytyttäminen 

Yhteinen pyhä tanssi, ohjaajana Sari Fisk 

 

09.30 FT Harri Ketamo: Työn ja jatkuvan oppimisen tulevaisuus   

  

10.15 Vaihtoehtoiset työpajat    

                                  

Työpaja 1: Kädet savessa Zonta-jäsenenä                              

Alustajina Taina Junttila ja Anneli Leppänen 

Zonta-jäsentoiminnan tavoitteiden selkiytyminen kaudelle 2020–2022 ja 

alueiden/kerhojen toimenpiteistä sopiminen. 
 

Työpaja 2: Lahjoittamisen merkitys Zonta Internationalin palvelu-

ohjelmien 2020–2022 toteuttamiseksi  

Alustajina Sirkka Sainio ja Vuokko Skyttä 

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: Hämeenlinnan kevätseminaarin edustajien puolesta liput 

vastaanottivat Pirjo Valonen ja Alue 5:n AD Lea Adolfsson. Liput luovuttivat 

Porin piirikokoustoimikunnan puheenjohtaja Sirkka Sainio ja Zonta Club of 

Pori I:n puheenjohtaja Maritta Muurinen 

 

Zonta International Farewell -laulun sanojen luku: Zonta Club of Pori II:n 

puheenjohtaja Hannele Tuomainen 

 
 

12.00 Lounas noutopöydästä ravintolasalissa 
 

12.45 Piirihallituksen kokous (piirihallituksen jäsenet)    
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Yleistä 

Palautetta antoi yhteensä 57 henkilöä. Arvostelussa on kiitettävä 1, hyvä 2, tyydyttävä 3 ja heikko 4.  

Sanallisessa palautteessa kiiteltiin paljon hyvin onnistuneesta kokouksesta; mainittiin, että ”on nähty 

paljon vaivaa, oli todella pirteä ja tehokas kuva zontista, Yyteristä ja koko Porista, kympin arvoinen 

suoritus, kaikki toimi ja pysyimme hyvin aikataulussa, ruoka oli maittavaa, asiat hoituivat hyvin ja 

jouhevasti, iso kiitos järjestäjille kaikesta, ruoasta, hyvistä esitelmistä ja kaikista osallistujista. 

Huonona puolena esitettiin kustannusten suuruus. Kerhoilla ei nyt koronan aikana ole varoja kertynyt. 

Mieluusti laitettaisiin kokouskulutkin avustuksiin. Tässä koronatilanteessa ja epävarmuudessa kaikki 

sujui loistavasti! Kiitos Pori! Upea tavata zontia. Paljon ajatuksia virisi, oli hyvää keskustelua. 

Upea paikka. Kokonaisuus kaikin puolin erinomainen. Keltaiset "huivit" olivat emännillä hyviä.” 

 

Webropol-lomake laskee yhteenvetosivulla olevaan keskiarvoon mukaan myös en osallistunut -

sarakkeen, joten monen kysymyksen osalta keskiarvoa ei voi esittää.  

 

Verkkosivujen käytettävyys, rekisteröityminen ja piirikokousaineiston käytettävyys 

Kaikkien kolmen kohdalla yli puolet antoi arvosanaksi hyvä (2), n. 40 % kiitettävä (1) ja tyydyttävän 

(3) osuus vaihteli 5,3–3,8 prosenttiin keskiarvon ollessa n. 1,6.  

Kirjallisessa palautteessa tuotiin esille, että ”ilmoittautumislomakkeeseen ei voi merkitä useampia 

samanaikaisia Zonta-tehtäviä. Lisäksi toivottiin, että maksettava summa tulisi automaattisesti 

näkyviin.”  

 

Ilmoittautuminen Yyterissä 

Ilmoittautumisen koki n. 60 % sujuneen kiitettävästi, n. 37 % hyvin ja n. 3,5 % tyydyttävästi 

keskiarvon ollessa 1,44.  

Zonta-tori  

Zonta-toria arvioitiin hyväksi n. 70 %, kiitettäväksi n. 25 % ja tyydyttäväksi n. 5 % keskiarvon ollessa 

1,81.  

Piirikokouksen Zonta-lehti 

Zonta-lehti oli n. 42 % mielestä kiitettävä, n. 53 % mielestä hyvä ja n. 5 % mielestä tyydyttävä. 

Keskiarvoksi saatiin 1,63.  

 

Oheisohjelmat perjantaina 9.10. 

Vierailut sekä Villa Maireassa että Voyage-näyttelyssä saivat arvosanan erittäin tyytyväinen, joten 

voidaan todeta, että oheisohjelmat onnistuivat erinomaisesti.  

 

Tilajärjestelyjen, kokoustilojen ja äänentoiston toimivuus 

Tilajärjestelyjen osalta n. 58 % antoi arvosanaksi kiitettävä ja n. 40 % hyvä. Tyydyttäviä oli n. 1,8 %. 

Keskiarvoksi muodostui 1,44. Kokoustilojen ja äänentoiston toimivuudelle kiitettävän antoi n. 53 % ja 

hyvän n. 44 % keskiarvon ollessa 1,51.  

Sanallisessa palautteessa ”kritiikkiä sai yökerho aluekokouspaikkana; lauantaina takaosan näyttö ei 

toiminut; heijastetut tekstit eivät näkyneet pitkässä tilassa.” 

 

Hygienia- ja turvallisuusasioiden huomioonottaminen  

Osallistujat olivat tyytyväisiä, sillä n. 74 % antoi arvosanaksi kiitettävä ja n. 26 % hyvä keskiarvon 

ollessa 1,26. Vapaan sanan kohdalla ”useat kiittivät järjestäjiä hyvin onnistuneesta kokouksesta, jossa 

oli turvallinen olo poikkeusoloista huolimatta.” 

 

Etäyhteyden toimivuus 

Etäyhteyden osalta osallistujien näkemykset jakautuivat enemmän (32 vastausta): kiitettävä n. 31 %, 

hyvä n. 63 %, tyydyttävä n. 3 % ja heikko n. 3 %. Keskiarvo 1,78. 
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Hotellihuoneet  

Hotellihuoneista antoi arvionsa 50 henkilöä seuraavasti: kiitettävä 18 %, hyvä 60 %, tyydyttävä 16 % 

ja heikko 6 %. Keskiarvo oli 2,1.  

 

Delegaatti-info ja Primus-kuoron esiintyminen 

Suurin osa palautteesta oli hyvää ja kiitettävää.  

 

Lauantaipäivän puhujat  

Puhujat saivat hyvää palautetta ja hyvät arvosanat:  

Ilona Rauhala: melkein 58 % antoi arvosanaksi kiitettävä, n. 32 % hyvä ja n. 7 % tyydyttävä.  

Salla Tuominen: yli 73 % antoi arvosanaksi kiitettävä, n. 23 % hyvä ja alle 2 % tyydyttävä.  

 

Aamupäiväkahvi, lounas ja iltapäiväkahvi 

Aamupäiväkahviin osallistui vain n. 79 % vastaajista. Palautteesta suurin osa oli hyvää tai kiitettävää. 

Lounas oli n. 49 % mielestä hyvä ja n. 42 % mielestä kiitettävä. Tyydyttävän osuus n. 7 %. 

Iltapäiväkahvi sai arvosanaksi kiitettävä n. 35 % osallistujista ja hyvä n. 56 % osallistujista. 

Tyydyttävän osuus n. 7 %.  

 

Piirikokous kokonaisuudessaan  

Piirikokousta arvioitiin kiitettäväksi n. 35 %, hyväksi n. 58 % ja tyydyttäväksi n. 5 %.  

Sanallisessa palautteessa oli ”toiveena saada enemmän aikaa vapaalle seurustelulle ja verkostoitu-

miselle sekä puitteiden (kylpylä, luonto) hyödyntämiselle ja tiiviimmälle piirikokousohjelmalle. 

Kritiikkiä sai asioiden valmistelu: hallituksen esityksiä olisi voinut esitellä ja perustella paremmin. 

Aluejakouudistusta ja sääntömuutosta käsiteltäessä keskustelusta puuttui johdonmukaisuus ja 

napakkuus. Päätökset jäivät hieman epäselviksi. Itse piirikokous on aina melko puuduttava (paljon 

asioita, joita voisi valmistella etukäteen vielä pidemmälle niin, että hallituksen esitykset voidaan 

hyväksyä ilman pidempiä keskusteluja). Nytkin jäi vielä asioita Imatran kokouksen päätettäväksi ensi 

vuonna. Voisi järjestää virallisen piirikokouksen delegaateille ja kiinnostuneille omana osionaan ja 

muut osiot erikseen. Näin ne, joita piirikokouksen asiat eivät koske/kiinnosta, voivat saapua 

myöhemmin ja keskittyä luentoihin, työpajoihin (joita voisi olla useampia) ja iltahauskaan. Piirikokous 

oli rennompi kuin aikaisemmin, turha pönötys onneksi on jäämässä pois.” 

 

Aluekokoukset 

Aluekokoukset arvioitiin pääosin hyväksi (yli puolet) tai kiitettäväksi (n. neljännes). Tyydyttävän antoi 

pieni osuus osallistujista.  

 

Iltajuhla 

AVEC Jorma -esitys arvioitiin suurimmalta osin kiitettäväksi. Myös hyvä-arvioita oli pieni osuus.  

Tanssiteatteri Ay Caramban LatinoShow-ryhmä: palaute jakautui laajemmin: eniten oli kiitettävää ja 

hyvää, pienen pieni osuus tyydyttävää ja heikkoa. Sanallisessa palautteessa ”kiiteltiin mm. 

nimilappuja, ruokaa ja erinomaisia esiintyjiä.” 

 

Sunnuntai aamukävely 

Kävelijät antoivat hyvää ja kiitettävää palautetta.  

 

Memorial Service  

Palautteesta suurin osa oli hyvää ja kiitettävää. Pieni osa oli tyydyttävää ja heikkoa. Kirjallisessa 

palautteessa toivottiin, että ”ei järjestettäisi enää ev.lut. mallista tilaisuutta, vaan yleisesti kaunis 

muistotilaisuus. Tanssista oli useampi toivomus, että yksi tanssi olisi riittänyt.” 
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Sunnuntaipäivän puhuja  

Harri Ketamo sai pääosin hyvää ja erinomaista palautetta. Muutama oli tyydyttävää ja heikkoa.  

 

Työpaja 1: Kädet savessa Zonta-jäsenenä 

Pääosa osallistujista antoi hyvää ja kiitettävää palautetta ja muutama tyydyttävää. Palautteessa oli yksi 

maininta, että ”hälinä häiritsi työpajassa työskentelyä”.  

 

Työpaja 2: Lahjoittamisen merkitys Zonta Internationalin palveluohjelmien 2020–2022 

toteuttamiseksi 

Enemmistö antoi hyvää ja kiitettävää palautetta. Tyydyttävää oli muutama.  

 

Kirjallisessa palautteessa oli maininta, että ”työpajalle ja aluekokoukselle oli varattu liian vähän 

aikaa”.  

 

Päätösseremoniat 

Osallistujat antoivat pääosin hyvää ja kiitettävää palautetta. Muutama tyydyttävä oli joukossa.  

 

Sunnuntain lounas  

Palaute oli pääosin hyvää ja kiitettävää.  
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Ehdotus Zonta International Piiri 20 ry:n piirihallitukselle ja 50. Piirikokoukselle  

Porin Piirikokouksen 2020 ylijäämän käyttämisestä 

 
 

Zonta Club of Pori I ja Zonta Clubf of Pori II ehdottavat, että Porin Piirikokouksen 9.-11.10.2020 

ylijäämästä, 5 637,73 euroa, lahjoitetaan ensin Lisa Andström -rahastoon 550 euroa ja tuoton loppuosa 

5 087,73 euroa lahjoitetaan seuraavasti:  

 
• 1/3: Piirin suosittelema palvelukohde: 1 695,91 euroa Ensi- ja Turvakotien liiton 

valtakunnalliseen matalan kynnyksen avun, jalkautuvan työn sekä chat-toiminnan tukemiseen. 

 
• 1/3: Zonta Foundation for Women: 1 695,90 euroa International Service -rahastoon 

(Zonta Club of Pori I: 847,95 eur ja Zonta Club of Pori II: 847,95 eur). 

 
• 1/3 paikallisiin palvelukohteisiin seuraavasti:  

Zonta Club of Pori I: 847,96 eur MIELI Satakunnan mielenterveys ry:lle.  

Zonta Club of Pori II: 847,96 eur Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry:lle. 

 

 


