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LOPPURAPORTTI: 46. PIIRIKOKOUS 6-8.10.2017 PORVOO 

Itsenäinen nainen – Den självständiga kvinnan- Independet women - Iseseisev naine 

Suomen 100 juhlavuotena 

PORVOON PIIRIKOKOUSTOIMIKUNTA  

 

1. Piirikokoustoimikunnan kokoonpano 

Solveig Mickels (pj), Anneli Holmberg (vara pj.), Annette Nyberg, Marjaana Suominen, Kirsti Talsi-

Sirkka 

Zonta Club of Borgå – Porvoo ry; District 20, club number 0325 

2. Piirikokouspaikka 

Lauantai 7.10.2017  Sunnuntai 8.10.2018 sekä perjantain iltajuhla 

Porvoon Taidetehdas  Haikon Kartano Hotel & Spa 

Läntinen Aleksanterinkatu 1  Haikkoontie 114 

06100 Porvoo   06400 Porvoo 

3. Piirikokouksen osallistujat 

Kokoukseen rekisteröidyt (kaikki): 253 

Zontia: 237 

Delegaatteja: 67 

Muita: 16 

Kutsutut jotka eivät maksa ilmoittautumismaksu: 

Osallistujien jakautuminen alueittain:  

Alue 1: 61 Alue 3: 60 Alue 5: 63 

Alue 2: 17 Alue 4: 29 Alue 6: 7 

  

4. Suunnittelutyö 

Työ aloitettiin heti sen jälkeen, kun piirikokous oli päättänyt kokouspaikkakunnasta pyytämällä 

tarjoukset tarjolla olevilta kokouspaikoilta ja hotelleilta. Varaukset tehtiin keväällä 2016. 

Piirikokoustoimikunta teki varsinainen suunnittelutyö ja sen ehdotuksista keskusteltiin kerhon 

kuukausikokouksissa. Varsinaisia työryhmiä ei ollut. 

Käytännön tehtävät niputettiin ”klustereiksi” ja kerhon jäsenet jakautuivat työpareihin jotka valitsivat 

itselleen oman tehtäväkokonaisuuden. Piirikokoustoimikunnan puheenjohtaja tapasi työparit  
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yksitellen ja keskusteli toteutuksesta ja ilmaantuneista ongelmista. Budjettivastuu, esim. ongelmien 

ratkaisussa, oli aina piirikokoustoimikunnalla. 

5. Budjetti, tilinpäätös ja tulos 
Break even: 220 osallistujaa jolloin piirikokouksen tulos olisi ollut +78 €. 
 
Piirikokouksen budjetista laadittiin kolmet versiot arvioiden erilaisia osallistujamääriä. Osallistujia piti 
olla vähintään 220 jotta tulos olisi +/-0. Osallistujia oli 237 kpl. 

Piirikokouspaikkoina olivat lauantaina Porvoon Taidetehdas ja sunnuntaina Haikon Kartano, jolloin 
tilavuokrat ja muut kiinteät kokouskulut muodostivat merkittävän osan piirikokouksen kuluista. 
Kiinteiden kulujen osuutta oli huomioitava talousarviota laadittaessa ja osallistumis- sekä 
kokousmaksuista päätettäessä. 

TUOTOT Budjetti eur Toteuma eur 

Osallistumismaksut 7 335,00 9 304,00 

Lauantain kokoustuotot 6 350,00 7 855,00 

Iltajuhla 11 845,00 10 922,00 

Sunnuntain kokoustuotot 3 120,00 5 040,00 

Oheisohjelma 1 350,00 2 064,00 

Saatu tuki 1 500,00 1 000,00 

Tuotot yhteensä 31 500,00 36 185,00 

   

   

KULUT Budjetti eur Toteuma eur 

Lauantain kokouskulut sis. 
Taidetehtaan vuokran, 
tarjoilun ja kokouspaketin 

10 841,00 10 767,55 

Iltajuhla sis. stipendiaattien 
ym. kutsuvieraiden illalliskulut 

12 280,00 12 270,00 

Sunnuntain kokouskulut sis 
ryhmätyötilojen vuokrat ja 
kokouspaketin 

3 920,00 5 887,20 

Oheisohjelmien kulut 1 180,00 1 219,00 

Muut järjestämiskulut 3 201,00 2 291,16 

Kulut yhteensä 31 422,00 32 434,91 

   

Piirikokouksen ylijäämä 78,00 3 750,09 

 
Ylijäämä syntyi siitä, että ilmoittautuneita oli enemmän kuin budjetissa arvioitu. 

 

6. Ohjelma ja kokousinfo 

Ohjelma valmistui ja julkaistiin kesäkuussa, n 4 kuukautta ennen piirikokousta. 

Ohjelma julkaistiin neljällä kielellä: suomi, ruotsi, viro, englanti 

Kokousinfo julkaistiin kahdella kielellä: suomi, ruotsi 

7. Käännökset 

Ruotsi: Anneli Holmberg, Solveig Mickels 

Englanti: Eija Salo, Marjaana Suominen 

Viro: Helle Aunap 
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8. Kokouksen puhujat 

Elli Aaltonen, KELA, pääjohtaja (7.10.) 

Mikaela Nylander, Eduskunta, kansanedustaja (8.10.) 

Marja-Riitta Ketola, Suomen Unicef, pääjohtaja (8.10.) 

Nea Hjelt, Porvoon kaupunginvaltuusto, valtuutettu, YWPA-stipendiaatti (8.10) 

9. Memorial Sevice 

Tilaisuus pidettiin Haikossa, ennen sunnuntain kokouksen alkua. Moderaattorina toimi Anneli 

Holmberg. Tilaisuudessa muistettiin zonta-sisaria kerhoista Vantaa II (Alue 1), Jakobstad-Pietarsaari, 

Kemi-Torneo, Vaasa-Vasa (Alue 2), Huittinen (Alue 4) ja Lahti (Alue 5). 

Logistisista syistä tilaisuutta ei voitu pitää kirkossa. 

 

10. Aluekokoukset 

Piirikokouksessa ei järjestetty aluekokouksia koska varsinaiselle piirikokoukselle varattiin paljon 

aikaa. 

11. Tiedottaminen ja Zonta-lehti 

Zonta-lehti julkaistiin, ensimäistä kertaa, verkkolehtenä. 

Lehden toimittamisesta ja taitosta vastasi Kirsti Talsi-Sirkka 

Lehden vastuullinen toimittaja: Tuija Kirveskari-Tähtinen 

Tarkemmat tiedot tiedottamisesta ja lehdestä liitteissä 1a ja 1b. 

12. Saatu tuki 

Rahallinen tuki osoittautui vaikeaksi saada. Yritykset halusivat poikkeuksetta järjestää tuki siten, että 

tiettyä osiota maksettiin suoraan palvelun toimittajalle laskua vastaan. Samalla isommat palvelun 

tuottajat eivät suostuneet jakaa laskunsa pienempiin osioihin. Mieluummin yritykset, sekä Porvoon 

kaupunki, tukivat piirikokousta tuotelahjoituksilla. 

Piirikokousta tukevat organisaatiot ja yritykset mainittiin Zonta-lehdessä ja julkaistiin julisteissa 

Taidetehtaan tiloissa. 

 

13. Ongelmakohtia ja havaintoja 

13.1 Pankkitilin käyttöoikeus 

Piirihallituksen päätöksen perusteella taloudesta ja ilmoittautumisten seurannasta vastaava ei saanut 

riittäviä oikeuksia piirikokoustilin käytössä. Piirin taloudenhoitajan henkilökohtaisesta tilanteesta 

johtuen tilanne pystyttiin ratkaisemaan vasta muutama päivä ennen kokousta. Tästä syystä kaikkien 

maksujen seuranta oli tehtävä kokouksen jälkeen. 

Maksujen kohdalla käytettiin viitenumeroa jolla pankkikuluissa säästettiin. Viitenumero oli sama 
kaikilla osallistujilla. Haasteena tässä järjestelyssä on, että maksajaa ei voida yksilöidä viitenumeron 
perusteella ja maksujen ja ilmoittautumisten täsmäytys vaikeutuu. Joissakin tapauksissa maksajana 
oli Zonta-kerho, yritys tai ei Zonta. 

Suositus: Vastaisuudessa pitäisi ohjeistaa, että jos kerho päättää korvata osallistumisesta johtuneet 
kulut se hoidetaan siten, että kerho maksaa osallistujalle ja osallistuja itse hoitaa maksun 
piirikokoustilille. Jos maksajana on joku muu kuin osallistuja itse kaikissa pankkiohjelmissa on 
sellainen toiminnallisuus, että muutetaan ”maksajan tiedot”. 
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13.2 Piirin verkkosivut ja Webropol 

Piirin verkkosivuja uusittiin keväällä 2017. Vanhoja sivuja ei ollut piirikokousjärjestäjien käytössä 

mistä johtuen kaikki malliaineisto oli etsittävä muualta. Tämä hidasti valmistelutyötä. 

Ilmoittautumislomake laadittiin aikaisempien mallien mukaan periaatteena, että jokainen osallistuja 

maksaa vain niistä palveluista joita hän käyttää. Jäsenten ilmoittautumisissa oli tänä vuonna 

enemmän virheitä kuin tavallisesti mikä aiheutti webmasterille lisätyötä. Virheiden määrä selittyy 

ehkä sillä, että valintoja oli monta. Tästä huolimatta lomakkeen toimivuudesta annettiin arvosana 

4,1. 

Ilmoittautumisen aikana toimikunnan puheenjohtajalla oli mahdollisuus seurata ilmoittautumista 

mikä oli erittäin hyvää. Näkyvät tiedot eivät kuitenkaan olleet riittävät maksujen seurantaa ajatellen. 

Piirikokoustoimikunta sai ensimmäisen, täydellisen Exel-osallistujalistan käyttöönsä vasta 27.9 ja 

työpajojen osallistujat 3.10. 

Ilmoittautuminen piirikokoukseen päättyi 25.9 (piirikokoustoimikunnan päätös) mikä osoittautui liian 

myöhäiseksi ajankohdaksi, kun luetteloa ilmoittautuneista ei saatu ennen kuin ilmoittautuminen oli 

sulkeutunut lopullisesti. 

Suositus: Myönnetään piirikokoustoimikunnan jäsenelle Webropol-käyttöoikeudet tai nimetään 

erillinen piirikokouksen webmaster, ettei piirin webmaster ylityöllistyisi. Ilmoittautumisen 

sulkeminen kannattaa määritellä noin 3 viikkoa ennen piirikokouksen toteutumista, jotta olisi 

riittävästi aikaa tarkistaa maksuja ja laatia luetteloita. 

13.3 Julkaistava aineisto 

Piirikokoussivustoa voi avata heti sen jälkeen, kun kevätseminaari on ohi. Piirikokousinfon ohella 

julkaistaan verkkosivuilla Governorin kutsu piirikokoukseen (myös käännökset) ja esityslista 

liitteineen. Näistä huolehtii Governor ja piirisihteeri. 

Kutsun ja Lisäksi julkaistaan piirin jäsenluettelo (kerhot), piirin säännöt, piirin piirikokous- ja 

delegaattiohje (myös käännökset), piirin menettelytapaohje, piirikokouksen äänestysohje ja piirin 

kulunkorvausohje.  

Suositus: Kunnes piirin intra avautuu on tarvittavat  lokakuun 2017 mennessä vahvistetut 

dokumentit (ei siis kutsu eikä esityslista liitteineen) saatavana kauden 2016-2018 piirin 

parlamentaarikolta. 

13.4 Delegaattien ilmoittaminen ja kokouksen äänimäärä 

Koska vanhaa verkkosivua ei ollut järjestäjien eikä kerhojen käytössä, syntyi ilmeisesti tietokatkos 

menettelystä delegaattien ilmoittautumisessa sekä ajankohtaiset tiedot delegaattien lukumäärästä. 

Lopullinen delegaattimäärä varmistui vasta piirikokouksen jo alettua. Piirikokoustoimikunta oli 

valmistanut 4 ylimääräistä kirjekuorta jossa äänestyslippuja ja tämä määrä ei ollut riittävä. Kävi ilmi, 

että piirikokoustoimikunnan käytössä olevasta delegaattiluettelosta puuttui kaikki delegaatit no 2 

sekä yksi kahden delegaatin kerho kokonaan. 

Suositus: On äärimmäisen tärkeää, että piirisihteeri ilmoittaa korkeimman mahdollisen äänimäärän 

piirikokoustoimikunnalle viimeistään 2 viikkoa ennen piirikokousta (District Manual, Section II, 

District Secretary). Piirikokoustoimikunta (Credential Committee) valmistaa maksimimäärän 

äänestyslippuja ja, kun delegaattien todellinen määrä tarkistetaan piirikokousaamuna poistaa 

piirikokoustoimikunnan puheenjohtaja/nimetty vastuuhenkilö ylimääräiset kirjekuoret ja tuhoaa ne  
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välittömästi. Tämä menettely varmistaa oikean määrän äänestyslipukkeita mutta ei mahdollista 

oikeaa delegaattimerkintä henkilökortteihin. 

HUOM!  Piirihallituksen lipuke-kuoret ovat erilaiset kuin delegaattien koska piirihallituksella ei ole 

äänioikeutta AD- eikä VAD-vaaleissa. (2016 Bylaws Article XIII, Section 6 Officers, kohta b.) 

13.5 Vaalit 

Vaalien valmistelu vaikeutui vanhojen mallien puuttumisesta (vanhat verkkosivut poistettu) ja siitä, 

että vaalitoimikunnan jäsenistä vain yksi henkilö pystyi osallistumaan piirikokoukseen. 

Vaalit vievät, kokouksessa toteutettuna, paljon aikaa. Liaison kiinnitti tähän huomiota palautteessaan 

ja suositteli että vaalit tulevaisuudessa suoritetaan erillisessä tilassa esim. kokouksen tauon aikana ja 

vaalitoimikunnan valvonnassa. 

Suositus: Vaalitoimikunta hoitaa vastuittensa mukaiset tehtävät (District Conference Manual)  ja 

ilmoittaa tarvittavat käytännön järjestelyt hyvissä ajoissa piirikokoustoimikunnalle. 

13.6 Maksujen palauttaminen 

Muutama henkilö otti yhteyttä ja kyseli maksujen palauttamisesta, kun hän oli sairastunut eikä 

voinut osallistua. Koska maksuja ei voitu palauttaa (piirin piirikokousohje) muutama henkilö pahoitti 

mielensä. 

Suositus: Tieto siitä, että maksuja ei palauteta ja että Piiri 20 suosittelee matkavakuutusta, tulee 

laittaa selkeästi esille ilmoittautumisohjeiden vierelle. Nyt tieto ainoastaan piirikokousohjeissa. 

14. Palaute - webropolkysely 

Piirin webmasterin työmäärästä johtuen voitiin palautekysely julkaista webropol-kyselynä vasta noin 

3 viikkoa piirikokouksen jälkeen. 

Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 74. Kyselyssä ylin annettu arvio oli 4,8 ja alin 3,3, molemmat 

oheisohjelmista. Varsinaisten piirikokousjärjestelyiden arvosanat ovat 4,6-4,3. 

Kooste palautteesta liitteessä 2 

15. Rekisteriaineiston hävittäminen 
Piirikokoustoimikunnan tietokoneille tallennetut henkilötiedot tuhotaan viimeistään 10 päivää sen 
jälkeen, kun piirikokousraporttia hyväksyneen piirikokouksen pöytäkirja on lainvoimainen. Samalla 
tuhotaan mahdolliset, piirikokoustoimikunnan hallussa olevat tulosteet joissa on henkilötietoja. 
Tilinpäätösaineisto säilytetään lain vaatimat 6 vuotta, minkä jälkeen aineisto tuhotaan. 

16. Ehdotus piirikokouksen voitosta 
Zonta Club of Borgå-Porvoo rf luovuttaa ehdotuksensa piirikokouksen tuoton käytöstä piirihallituksen 
kokoukselle 15.5.2018. 
Liite 3 (erillisenä dokumenttina) 

 
Porvoo 30.4.2018 

Solveig Mickels  Anneli Holmberg 
SOLVEIG MICKELS  ANNELI HOLMBERG 

Piirikokousraportti liitteineen on luovutettu piirisihteerille 2.5.2018 
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     Liite 1a 

Tehtiin tiedotussuunnitelma ja aikataulut 

Tiedotteet jäsenille 

Ensimmäinen announcement: Pärnussa jaettiin A4 esite, 4-kielinen 

Toinen announcement Oulussa: näytettiin kutsuna video Porvoosta, suomeksi 

Kolmas announcement: Covernorin kutsu piirin sivuilla sekä infopaketti 1-4–kielinen 

  

Lehti (kts. lehden sisältö ja ohjeet) 

Aloitettiin suunnittelulla painattaa piirikokouslehti. Suunnittelu oli käynnissä jo 2016 loppukesästä, 

jolloin kaikki painojen tarjoukset olivat pyydetty ja lehden budjetti tehty. 

Toimikunta päätyi  kuitenkin  8.2016 kokouksessaan esittää piirihallitukselle, ettei Borgå-Porvoo 

Zontakerho ota riskiä ALV-verollisuudesta, mainostulojen suunnitelmien toteutuessa. Päädyttiin siis 

pelkästään nettilehteen. Borgå-Porvoo Zontakerho ei kuulu ALV velvollisuuden piiriin. 

*Lehden sisällön ja aikataulujen suunnitelma valmis  

-pkt  1/2017 

-piirihallitukselle 10.4.2017 

*Toteutus 

-materiaalien kasaaminen 6-8/2017 

-taitto 8-9/2017 

-julkaiseminen piirin nettisivuilla 15.9.2017 

Lehden tekstit, valokuvat sekä taitto toteutettiin talkootyönä ilman kustannuksia. Mahdollisiin 

kuvauksiin ym oli budjetoitu 300 e, mikä jäi käyttämättä. 

Mainostaminen nettilehden ilmestymisestä jäi olemattomaksi. Lehden lukeminen ja lehden 

löytäminen piirin nettisivuilta vaati nettisivujen käyttäjältä omaa kekseliäisyyttä. Tällä hetkellä ja 

tulevaisuudessa, kun lähes kaikilla yhdistyksillä on omat www-sivut ja intra on tekeillä, on 

mahdollista vastaavanlaisen lehden mainostaminen jäsenistölle mahdollista. Myös osallistujien 

palaute kertoo saman. Osa ei edes tiennyt, että nettilehti oli ilmestynyt. 

Lehden toteustus 

Digitaalinen lehti taitto: InDesign CS5 /sMAC 

Värimallit, fontit ym. ZI ohjeiden /tools ohjeiden mukaan 

Fontti: Lato 

ZONTA-nettilehti julkaistiin PDF:nä  www.zonta.fi  etusivulla 

 

http://www.zonta.fi/
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Sponsorointi ja yhteistyökumppaneiden etsiminen  

Tehtiin sopimuskaavake, jota piti käyttää sponsorointisopimuksia tehtäessä sekä 

yhteistyökumppaneiden kumppanuussopimuksissa. 

Borgå-Porvoo Zontakerhon sopimus tehtiin kaksikielisenä. 

Media  

Yhteydet mediaan painottuivat syksyyn 2017 eli lähelle piirikokousviikonloppua. 

Medialle lähetettiin piirikokousta edeltävällä viikolla valmis juttu kuvineen Zontasta maininnalla 

piirikokouksesta. (Paikallislehdet 3 kpl, radio, HS) Julkaistiin yhdessä lehdessä (Itäväylä). 

Kutsut lehdistölle ja tiedotteet itse piirikokouksesta sekä tieto mahdollisista puhujien 

haastattelupyynnöistä piirikokousviikolla samoille medioille. Yksi paikallislehti (Uusimaa) haastatteli 

juhlapuhuja Elli Aaltosta ja kirjoitti yleisesti myös tapahtumasta. Paikallinen ilmaisjakelulehti julkaisi 

valmiin jutun kuvineen piirikokouksen jälkeen (Itäväylä). 

Valokuvaus 

Ns. virallisena valokuvaajana toimi graafisen suunnittelun opiskelija Jenny Kähärä, Yrkesinstitutet 

Inveon 

Kuvankäsittelysta vastasi grafisen suunnittelun opiskelija Phoebe Söderman, Yrkesinstitutet Inveon. 

Yhteiskuvalle ei oltu järjestetty aikaa eikä se toteutunut. 

Piirikokouksen tekniikka 

Sunnuntaina Haikon tiloissa toimi tekniikka hyvin ja oletimme, että myös Taidetehtaalla olisi ollut 

vastaavanlainen paremmin kokouksiin soveltuva tekniikka. Taidetehtaan ääni, valo sekä screenin 

tekniikka on tehty niin monimutkaiseksi (palvelee lähinnä konsertteja), että jouduimme 

turvautumaan talon omaan teknikkoon, mikä lisäsi kustannuksia. 

https://zonta.fi/borga-porvoo/ 

Borgå-Porvoo Zontakerhon omat nettisivut saatiin julkaistuksi kesäkuun lopulla. Etusivun tiedot 

käsittelivät lähes kaikki piirikokousta. Infopaketissa olleita oheisohjelman tapahtumia, pkt:n työtä, 

valmistelevia kuvia lisättiin sivuille sitä mukaa, kun asiaa tuli kerrottavaksi. Tulevaisuudessa kerhojen 

omat nettisivut palvelevat varmasti tehokkaasti, kunhan jäsenistö tottuu käyttämään sivuja 

monipuolisesti, jolloin myös tieto leviää FB:n, Twitterin ym. kautta. 

 

Kirsti Talsi-Sirkka 30.01.2018 

 

 

 

 

https://zonta.fi/borga-porvoo/
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     Liite 1b 

ITSENÄINEN NAINEN 
lehden  alustava sisältö    
 
1.  kansi 
3-   Governorin tervehdys suomi, engl 
4–5   Porvoon Zonta kerhon tervehdys, suomi, ruotsi, engl 
6–7   Liaison tervehdys 
8–9      Porvoon kaupungin tervehdys 
8–9   puhuja, aiheenesittely Elli Aaltonen 
10–11   puhuja Mikaela Nylander 
12–13   
14–15  Satu Tiivola, Haikon kartanon sielu, OK 
16–17  Alva Forsius (Porvoo), OK 
18–19  Taidetehtaan historiaa (Porvoo), OK 
20-21  piirin asioita 
22–23  piirin asioita 
24–25  kokouksen ohjelma suomi 
26–27   kokouksen ohjelma engl 
28–29   kokouksen ohjelma ruotsi 
30–31  kokouksen ohjelma eesti 
32-33    Ulla Möllensvärdin viuhka, OK 
34-35   rahasto 
36-37  kansainväl stipendi 
38-39  In Memoriam 
40-41   Solveig Mickels, parlamentaarikko 
42-43   District conference quest 
  Ursula Verner, Elli Aaltonen,  
  Mikaela Nylander, Nea Hjelt 
 
 
Juttujen pituudet: 
Vierailijan esittelyteksit   500-700 merkkiä 
Tervehdys ym (1 sivu)   max. 1600 merkkiä 
 
Koko aukeaman juttu:  max. 1900 merkkiä, sisältäen otsikot ja väliots + kuva 
 
Aukeama pelkkää tekstiä:   max. 5700 merkkiä 
I palsta (sivulla kaksi palstaa)    max. 850 merkkiä 
2 palstaa (yhden sivun juttu)  max 1600 merkkiä 
 
Tekstit kirjoitetaan käyttäen tabulaattoria vain kappaleiden välissä.  
Älä käytä tavuviivoja rivien lopussa.  
 
Lähetetään s-postilla kirsti.talsi@eastpress.fi 
S-postiin sekä liitetiedosto ja sama teksti myös kopioituna viestisivulle. 
Lähetä teksti omana liitteenä. 
Kuvat omana erillisinä liitteinä (ei saa olla liitettynä Word tiedostoon). 
Kuvat .jpg 
Dead line: 1.8.2017 Huom. Myös käännökset 1.8.2017 
 
 
 

mailto:kirsti.talsi@eastpress.fi
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     Liite 2 

Yhteenveto piirikokouksen palautteesta 

Palautetta antoi 74 henkilöä, eli noin 1/3 osallistujista. 

Yleistä 

Eniten hajontaa oli yleispalautteen kohdassa 'piirikokouksen hinta-laatusuhde', jossa arvio jäi 

3,8:aan, muuten yleispalaute oli akselilla 4-4,6, mitä voidaan pitää hyvänä. Vapaassa palautteessa 

kritisoitiin piirikokousviikonlopun kokonaiskustannuksia kalliiksi yksittäiselle osallistujalle. Itse 

kokouksen läpivienti sai myös kritiikkiä, mm. äänestysten sujuvuuteen toivottiin parannusta. 

Webropol järjestelmänä sai risuja, se koetaan hankalaksi ja kömpelöksi käyttää. 

Zonta-lehti 

Ensimmäistä kertaa vain sähköisenä toteutettu lehti jakoi mielipiteitä.  Varsinaisesti lehden toteutus 

(sisältö, ulkoasu) sai hyvän arvosanan 4,1, mutta sähköisellä vs. painetulla lehdellä on selvästi omat 

kannattajansa. Sähköinen lehti on kustannustehokkaampi, mutta jos se ei tavoita riittävästi 

lukijoitaan, on vaarana lehden jääminen 'piiloon' ja hyödyntämättä. 

Oheisohjelmat 

Kaikkiin oheisohjelmiin osallistuttiin hyvin, osallistujia/ohjelma oli 15-40 henkilöä. Parhaimman 

arvosanan sai perjantai-iltapäivän vierailu Stensbölen kartanossa (4,8). Eniten hajontaa vastauksissa 

oli sunnuntain päätteeksi järjestetyssä Edelfeltin museokäynnissä, joka järjestettiin Haikon kartanon 

toimesta. 

Lauantain kokouspäivän palaute 

Taidetehdas kokouspaikkana sai kiitettävän arvosanan 4,5. Myös tarjoilut toimivat kiitettävästi 4,1 

arvosanalla. Jonkin verran kehittämistä havaittiin aamun infopisteen toimintaan, jonka miehitys 

(”naisitus”) koettiin ajoittain vajaana, mikä hidasti ilmoittautumista. Ilmoittautumispisteet oli 

vastuutettu AD:iden hoidettaviksi. 

Varsinainen piirikokous sai tässä kohde melko paljon vapaata palautetta. Kokouksen 

ennakkovalmisteluja tulee parantaa.  Kahden kielen käyttö näin koettiin erittäin aikaa vieväksi ja 

sekavaksi. Mikäli kahta kieltä halutaan käyttää, pitää käytäntöä selkeyttää huomattavasti. Kokouksen 

päätösehdotukset halutaan selkeämmin esille. Lauantain puhujaa, KELAn pääjohtaja Elli Aaltosta 

pidettiin erinomaisena valintana. Toisaalta esitettiin myös kysymys, pitäisikö piirikokouspäivän aika 

käyttää tehokkaasti Zonta-työskentelyyn ja jättää ulkopuoliset puheenvuorot kevätseminaareihin. 

Zontatori koetaan hyväksi, mutta sille jää (aina) aivan liian vähän aikaa. 

Lauantain iltajuhla Villa Haikkoossa 

Paikka ja järjestelyt sai hyvän arvosanan 4,6. Eniten hajontaa oli kysymyksessä, joka koski ruuan 

hinta-laatusuhdetta. Jotkut pitivät illallista turhan hintavana. Myös illallisjärjestelyt koettiin hieman 

epäselviksi ja esim. puheet eivät kantaneet aivan joka kohtaan tilaa. Äänentoistoon tulee kiinnittää 

huomiota. Stipendinsaajien esittelyä ja heidän esityksiään kiiteltiin. 

Sunnuntain ohjelma, työpajat ja puhujat 

Memorial Service koettiin paremmin toimivaksi kirkkoympäristössä, johon tällä kertaa ei 

aikataulusyistä ollut mahdollisuutta. Sunnuntain kaikkia puhujia (Mikaela Nylander, Nea Hjelt,  
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Marja-Riitta Ketola) kiiteltiin erittäin hyviksi ja karismaattisiksi. Englanninkielinen puhe Ketolalta 

kirvoitti kysymyksen, olisiko esitys ollut vieläkin puhuttelevampi, jos häin olisi voinut puhua 

äidinkielellään, jota lähes jokainen kuulijakunnasta kuitenkin olisi ymmärtänyt. Tulkkauksen 

mahdollisuus pitäisi miettiä aina yhtenä vaihtoehtona. 

Työpajat Jäsenhankinta (4,1), Lahjoittaminen (4,1) ja Talous (3,6) vastasivat osallistujien odotuksiin 

mainittujen arvioiden mukaisesti. Vapaassa palautteessa kyseenalaistettiin työpajojen hyödyllisyys 

sunnuntaiaamuna ja kaiken kaikkiaan niiden tulosten hyödyntäminen. Ilmeisesti edellistenkään 

kokousten työpajojen palautteet ja yhteenvedot eivät ole tavoittaneet kaikkia niissä mukana olleita. 

 

Marjaana Suominen, Anneli Holmberg 

 


