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Huiveista meidät tunnetaan.  
Salon Zonta-kerhon jäsenet vuosikokouksen yhteydessä 23.8.2018  

kaulassaan kerhomme huiveja eri vuosikymmeniltä.                          

Istumassa (vas):  
Anu Pelander, Marja Leppävirta, Marjaana Eskola (perustajajäsen),  

Terttu Saari (perustajajäsen, kunniajäsen), Ritva Laine, Riitta Suutari, Hanna Lehti.

Takarivi (vas):  
Arja Lystilä, Sari Helenius-Kaiser, Reija Rantala, Annikka Selander,  

Maija Rasila, Heli Kohmo, Ulla Järvi, Hanna-Maija Saarimaa, Leena Siren, Marjatta Ruska,  
Tarja Miikkulainen, Maile Åkerberg, Hanna Ruska,  Kristina Takku.

Kuvasta puuttuvat:  
Bettina Allos, Päivi Isotalo, Elise Lepinsalo-Harju,  

Nina Nummentalo, Pia Setälä, Katariina Ylieskola.
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Puheenjohtajan tervehdys

Salon Zonta-kerho on saavuttanut 40 vuoden iän. 

40-vuotisjuhlaa vietettäessä päivämääräkohtai-

nen ikäpaalu 25.5.2018 on jo ohitettu.

Kerhotoiminta on – paitsi kerhon vanhenemisen 

myötä syntyneiden toimintatapojen ja perintei-

den pysyvyyden kunnioittamista – myös nuor-

tumista ja uusien toimintamuotojen syntymistä. 

Ensimmäisenä esimerkkinä tulee mieleeni luo-

kitteet; saman alan edustajia sai aikaisemmin olla 

ehkä vain kaksi ja myös johtavaa asemaa pidettiin 

oleellisena. Nykyisin tuskin löytyy kahta saman-

laista toimenkuvaa, vaikka koulutus ja työpaik-

kakin olisivat samanlaiset, ja jokainen on oman 

työnsä johtaja, koska päätösvaltaa on delegoitu. 

Tiedoillamme ja taidoillamme rikastutamme toi-

nen toistemme elämää.

Zontien kiinnostus ulottuu kaikkialle. Tutustumiskohteet antavat konkreettista tietoa, 

omin aistein koettua. Kampanjoimme paikallisesti, alueellisesti, maanlaajuisesti ja koko 

maailmanlaajuisesti parempien elinolosuhteiden puolesta.

Historiikki tuo mieliimme menneet tapahtumat. Uskon, että historiikki antaa aiheen mo-

nen menneen tapahtuman kertaamiseen, aloittamisen vaikeuteen ja loppuun saatetun 

työn palkitsevaisuuteen. ”Muistatko, kun ...”

Kiitän kaikkia kerholaisia 40-vuotishistoriikin aikaansaamisesta. Erityisesti kiitos koh-

distuu historiikin toimituskunnalle. Teos antaa kaikille jäsenille mahdollisuuksia tutustua 

vanhaan aineistoon, kerhon traditioihin ja jokavuotiseen uuden toiminnan suunnitteluun.

 

Ritva Laine 

puheenjohtaja 2018–2019
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Zonta International – kansainvälinen palvelujärjestö

Zonta-aate syntyi Yhdysvalloissa 

Salon Zonta-kerho ry on osa kansainvälistä palvelujärjestöä, Zonta Internationalia. Zonta 

International on perustettu 1919 Buffalossa Yhdysvalloissa, ja sen toiminnan tavoitteena 

on naisten aseman vahvistaminen ja kehittäminen kaikkialla maailmassa. 

Zonta-aate syntyi ensimmäisen maailmansodan jälkeen naisten yhteiskunnallisen aseman 

pikkuhiljaa vahvistuessa mm. äänioikeuden myötä.  Vuonna 1919 perustettiin Yhdysval-

loissa yhdeksän Zonta-kerhoa eri paikkakunnille, ensimmäinen Buffaloon, New Yorkiin. 

Nämä yhdeksän kerhoa muodostivat 8.11.1919 kansallisen järjestön The Confederation 

of Zonta Clubs. Tätä päivää juhlitaan Zonta-järjestön perustamispäivänä. Järjestön pää-

maja on Chicagossa, Illinoisin osavaltiossa Yhdysvalloissa.

Vuonna 1927 perustettiin ensimmäinen kerho Yhdysvaltojen ulkopuolelle, Kanadan 

Torontoon ja vuonna 1930 järjestön nimeksi tuli Zonta International. Ensimmäiset kerhot 

Eurooppaan perustettiin 1931, Hampuriin ja Wieniin.  Suomeen zonta-aate tuli 1934 Hel-

sinkiin perustetun Torstaikerhon myötä, mutta virallisesti kerho, Helsinki I, liittyi Zonta 

Internationaliin 1947.

Zonta Internationalilla on tällä hetkellä n. 30 000 jäsentä 67 maassa.  Järjestö on hallin-

nollisesti jaettu 32 maantieteelliseen alueeseen eli piiriin (District), joissa on 1183 kerhoa 

(Club). Suomi ja Viro muodostavat piirin numero 20, joka jakaantuu kuuteen alueeseen 

(Area). Suomesta tuli oma piirinsä vuonna 1986 ja ensimmäinen Viron kerho perustettiin 

Tarttoon vuonna 1991. Salon kerho kuuluu alueeseen numero 4. Piiriin 20 kuuluu 63 ker-

hoa, joista 4 toimii Virossa ja yksi on e-Club. Jäseniä piirissä 20 on 1675.

Nimi Zonta tulee Sioux-intiaanien kielestä ja merkitsee oikeudenmukaista ja luotettavaa. 

Zonta-värit ovat mahonki ja kulta ja järjestön tunnuskukka on keltainen ruusu. Järjestö on 

poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ja sen virallinen kieli on englanti.

Zonta International toimii kolmella tasolla

Zonta International toimii kolmella tasolla: kansainvälinen taso, piiritaso ja paikallinen 

kerhotaso. 

Ylintä päätäntävaltaa järjestössä käyttävät jäsenet kerhojensa delegaattien välityksellä 

joka toinen vuosi kokoontuvassa yleiskokouksessa (Convention). Yleiskokouksen päätök-

set toimeenpanee kansainvälinen hallitus yhdessä piirien, kerhojen ja jäsenten kanssa. 

Kansainvälistä hallitusta johtaa presidentti. 
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Järjestön kansainvälisenä presidenttinä on toiminut kaksi suomalaista: vuosina 1968–

1970 Helvi Sipilä, joka sittemmin nimitettiin järjestön kansainväliseksi kunniajäseneksi, ja 

vuosina 1984–1986 Annikki Mäkinen. Suomessa on järjestetty Convention vuonna 1988 

Helsingissä.

Piiritasolla ylin päättävä elin on kaksi kertaa kaksivuotiskauden (Biennal) aikana kokoon-

tuva piirikokous. Piiriä johtaa piirikokouksen valitsema piirihallitus, jonka muodosta-

vat puheenjohtaja (Governor), varapuheenjohtaja (Lieutenant Governor), rahastonhoitaja 

(Treasurer) ja aluejohtajat (Area Directors). Rahastonhoitajalle ja aluejohtajille valitaan hen-

kilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtaja kutsuu piirille piirisihteerin (District Secretary). 

Kerhon toiminnasta vastaa kerhon hallitus, jossa toimintaa johtaa kerhon puheenjohtaja 

apunaan varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä piirin sääntöjen mukaisesti 2–5 

hallituksen jäsentä.

100 vuotta palvelutoimintaa naisten ja tyttöjen hyväksi

Zonta International on lähes 100 vuoden ajan tehnyt 

työtä parantaakseen naisten ja tyttöjen oikeudellista, 

poliittista, yhteiskunnallista, taloudellista, koulutuk-

sellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa globaa-

listi ja paikallisesti. Zonta International ja sen rahas-

toja hallinnoiva Zonta International Foundation (ZIF) 

tekee yhteistyötä YK:n ja sen alajärjestöjen kanssa; 

sillä on neuvoa-antava asema UNESCOssa, ILOssa ja 

ECOSOCissa. 

Esimerkkinä kansainvälisistä rahastoista voidaan mainita rahastoista vanhin, vuonna 1938 

kuuluisan lentäjäpioneerin ja zontan muistoksi perustettu Amelia Earhart -rahasto, jonka 

varoista tuetaan naisten akateemisia jatko-opintoja nimenomaan avaruustutkimukseen ja 

ilmailuun liittyvillä tieteenaloilla. Piirin 20 rahastoja ovat Lisa Andström -stipendirahasto 

ja Helvi Sipilä -rahasto. Lisa Andström -rahasto on perustettu vuonna 1983 Haminan Zon-

ta-kerhon aloitteesta kerhon jäsenen, laivameklari Lisa Andströmin muistoksi. Tästä rahas-

tosta jaetaan joka toinen vuosi stipendejä Suomessa ja Virossa asuville naisopiskelijoille ja 

-tutkijoille. Helvi Sipilä -rahasto puolestaan kunnioittaa ministeri, Past Zonta International 

President Helvi Sipilän (1915–2009) elämäntyötä ja muistoa.  Lahjoituksina tai palvelutoi-

minnan avulla saadut varat käytetään Zonta International Service Fundin kohteisiin.

Zonta Internationalin kaksivuotiskausittain laatimat palveluohjelmat toteutetaan yhteis-

työssä YK:n kanssa. Rahoitus tulee maailmanlaajuisesti Zonta-kerhoilta, zontilta ja zonta- 

toiminnan ystäviltä, jotka haluavat edistää naisen asemaa. 
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Zonta-kerhot osallistuvat kansainvälisten hankkeiden rahoittamiseen maksamalla rahas-

toihin vuosittain tietyn osuuden palvelutoimintansa tuotosta. Piirin 20 palvelukampanjoi-

ta kutsutaan Keltaisen ruusun kampanjoiksi. Myös näiden rahoittamiseen kerhot osallis-

tuvat omalla panoksellaan.

Yli 90 vuoden aikana Zonta-järjestö on lahjoittanut palvelutoimintaan 20 miljoonaa  

Yhdysvaltain dollaria. 

Esimerkkejä kansainvälisistä palveluohjelmista 2016–2018

Liberia Fistula Project   

Naisten	 synnytystieavanne	 (obstetric	 fistula)	 aiheuttaa	 suuria	 terveydellisiä	 ongelmia	

erityisesti	 raskauden	 ja	 synnytyksen	 yhteydessä.	 Liberian	 fistula	 -projektia	 on	 vuodes-

ta 2008 tuettu 2,55 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla, yli 1000 naista ja murrosikäistä 

tyttöä on saanut kirurgista hoitoa ja yli 200 eloonjäänyttä uhria on saanut kuntoutusta. 

Zonta Internationalin apu UNFPA:n projektille on tehostanut kirurgista hoitoa ja auttanut 

naisia pääsemään jälleen yhteiskunnan jäseniksi. 

Let Us Learn Madagascar  

Yli 90 %:lla Madagaskarin väestöstä on käytettäväksi elämiseen alle 2 dollaria päivässä, 

mikä saattaa varsinkin lapset hyvin haavoittuvaan asemaan. Köyhyyden lisäksi Madagas-

karia	koettelevat	luonnonkatastrofit,	jotka	vaikeuttavat	kansantalouden	ja	maatalouden	

kehittämistä ja siten myös ulospääsyä köyhyydestä. Yli neljäsosa lapsista jää ilman koulu-

tusta ja joka kolmas tyttö tulee raskaaksi ennen 18 ikävuottaan. Koulumaksujen suuruus 

antaa vanhemmille mahdollisuuden kouluttaa vain yksi lapsistaan ja yleensä koulutuksen 

ulkopuolelle	jäävät	tyttölapset.	Tällä	projektilla	Zonta	International	auttaa	Unicefia	perus-

tamaan Madagaskariin kouluja, joissa tytöt voivat opiskella turvallisessa ympäristössä. 

Delaying Early Marriage in Niger  

Ohjelman tarkoituksena on vähentää teini-ikäisten tyttöjen varhaisavioliittoja ja liian ai-

kaisia raskauksia Nigerissä, missä lapsiavioliittojen määrä on korkein maailmassa; 77 % ty-

töistä on naimisissa ennen 18 ikävuottaan ja 30 % ennen 15 ikävuottaan. Varhaisavioliitot 

ovat seksuaalisen ja sukupuoleen kohdistuvan väkivallan muoto, jolla on haitallinen fyysi-

nen, sosiaalinen ja taloudellinen vaikutus. 
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Zonta Internationalin organisaatio  

Zonta International
(ZI) 

Convention

ZI
Board

ZI Foundation 
(ZIF) 
Board

ZI
Committees

ZI
Districts and

 Areas
ZI 

Headquarters
ZIF

Committees

Clubs / Members

ZONTA INTERNATIONAL

perustettu 1919 Buffalossa, n. 30 000 jäsentä, 1183 kerhoa 67 maassa

ZONTA INTERNATIONALIN MISSIO

Zonta International on johtava, 
eri alojen ammattilaisten muodostama 
maailmanlaajuinen järjestö, joka 
voimaannuttaa naisia kaikkialla 
maailmassa palvelu- ja vaikuttamistyön 
avulla.

ZONTA INTERNATIONALIN VISIO

Zonta International näkee tulevaisuuden 
maailman sellaisena, missä naisten 
oikeudet tunnustetaan ihmisoikeuksiksi ja 
missä jokainen nainen pystyy käyttämään 
hyväkseen kaikki kykynsä.

Sellaisessa maailmassa naisilla on 
käytössään tasavertaisesti miesten 
kanssa kaikki tarjolla olevat voimavarat 
ja heillä on edustus päätöksenteossa 
tasavertaisesti miesten kanssa.

Sellaisessa maailmassa kukaan nainen 
ei elä väkivallan pelossa.

 PIIRI 20 – SUOMI JA VIRO 
 1675 jäsentä 

63 kerhoa, joista yksi e-Club  
4 kerhoa Virossa. 
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Salon Zonta-kerhon neljä vuosikymmentä

Perustamisvaiheista

Salon Zonta-kerho ry juhlii 40-vuotista taivaltaan vuonna 2018. Sen toiminta naisten ja 

tyttöjen olojen parantamiseksi perustuu juhlavuonnakin samoihin zonta-arvoihin, joihin 

neljä vuosikymmentä sitten sitouduttiin: rehellisyys, luotettavuus, avuliaisuus ja sitoutu-

nut yhdessä tekeminen. 

Kerhon perustamiseen tähtäävät toimet aloitettiin Salossa syksyllä 1977. Alkusysäys saa-

tiin Turusta, kun turkulainen zonta, Tellervo Sinivaara, otti yhteyttä salolaiseen Terttu Saa-

reen. Käytyjen keskustelujen tuloksena 12 aktiivisen salolaisen naisen joukko kokoontui 

21.11.1977. Heille Tellervo Sinivaara kertoi Zonta-järjestöstä ja kerhon tehtävistä. Seu-

raavassa ote Tellervo Sinivaaran kutsusta Salon kerhon perustamistilaisuuteen. Sen ylevät 

ajatukset ovat ajankohtaisia vielä neljä vuosikymmentä myöhemminkin. 

”Hyvä kanssasisaremme! 

Tunnetko kiinnostusta naisten asemassa yhteiskunnassa ja koko maailmassa? Haluatko  

naisten ja lasten parasta ja koko ihmiskunnan muuttuvan paremmaksi ja ihmisystävälliseksi? 

Haluatko tukea omaa ammattialaasi ja tukea kanssasisariesi ammattialoja? Haluatko olla ta-

sa-arvoinen miehen kanssa kodissa ja yhteiskunnassa? Tunnetko vastuuta itsestäsi, lapsistasi 

ja tulevaisuudestasi? Kutsumme Sinut Zonta-sisareksi kanssamme ja näin perustamaan Salon 

ja sen ympäristökuntien Zonta-kerhoa. Kerhoa, joka on naisten ikioma kansainvälinen yhdys-

side ja jossa pohditaan näitä asioita rakentavassa ja ymmärtäväisessä hengessä yli puolue-, 

uskonnollisten- ja roturajojen. Edessämme on vain ihminen ja sen luovin aines, nainen.”

 

Keskustelujen jälkeen päätettiin yksimielises-

ti perustaa Saloon Zonta-kerho. Helmikuun 7. 

päivänä 1978 pidetyssä kokouksessa kerhon 

ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Terttu 

Saari, varapuheenjohtajaksi Elli Heinonen, sih-

teeriksi Leena Liljavirta ja rahastonhoitajaksi 

Kyllikki Lindholm. Myöhemmin helmikuussa hal-

litusta täydennettiin vielä kahdella varsinaisella 

jäsenellä, jotka olivat Tellervo Lassooy-Saura ja 

Anneli Randell, sekä yhdellä varajäsenellä, joka 

oli Raili Ora. 

Kerhomme perustamiskokouksen 7.2.1978  
allekirjoitukset
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Kerhon nimeksi tuli Salo Area Zontakerho 

ja toimialueeksi Salo, Halikko, Kiikala, Kisko, 

Kuusjoki, Muurla, Perniö ja Pertteli. Vuonna 

1984 toimialueeseen lisättiin Suomusjärvi ja 

Särkisalo ja näin kerho toimi jo 80-luvulla koko 

nykyisen Salon kaupungin alueella. Vuonna 

1984 toimialueeseen lisättiin lisäksi myös So-

mero. Kerhon nimi muutettiin vuonna 2014 

nykyiseen muotoonsa Salon Zonta-kerho ry. 

Kerhon virallinen perustamispäivä on 

25.5.1978 ja charter-juhlaa vietettiin 

14.10.1978 ravintola Rikalassa.  Salon kerho 

on maailmanlaajuisessa järjestössä kerho nu-

mero 847 ja piirin 20 (Suomi ja Viro) kerhoista 

se on järjestyksessä numero 30. Vuonna 1978 

kerhossa oli 26 jäsentä. Kerhon perustaja- 

jäseniä on juhlavuonna mukana kaksi; ensim-

mäinen puheenjohtaja Terttu Saari on kerhon kunniajäsen ja varsinaisena jäsenenä jatkaa 

edelleen Marjaana Eskola.

Toiminta vakiintuu – vuodet 1978–1988

Kansainvälisen palvelujärjestön mission mukaisesti paikalliset Zonta-kerhot sitoutuvat 

keräämään varoja niin kansainvälisiin kuin piirin ja omiin paikallisiin avustuskohteisiin. 

Heti toiminnan käynnistyttyä alettiin säännöllisten kuukausikokousten lisäksi järjestää 

erilaisia tilaisuuksia varojen keruuta varten.  

Kerhon ensimmäisen puheenjohtajan Terttu Saaren laatimassa 10-vuotishistoriikissä 

mainitaan mm. syyskuussa 1979 Koivuniemessä järjestetyt latotanssit, joiden tuotoksi tuli  

2 415 markkaa.  Niin ikään huomattava tuotto saatiin maaliskuussa 1980 runo- ja sävel- 

illasta, jossa esiintyjinä olivat Liisa-Maija Laaksonen ja Eero Erkkilä. 1980-luvulla järjes-

tettiin VPK:n talolla useita elojuhliksi, elotansseiksi tai syyskarkeloiksi nimettyjä juhlia. 

Vuonna 1982 saivat alkunsa sittemmin perinteeksi ja merkittäväksi varainkeruutapahtu-

maksi muodostuneet Palmusunnuntain matineat. Ensimmäisessä matineassa puhujana oli 

filosofian	maisteri	Paula	Koho,	jonka	aiheena	oli	Elämä YK:n ympärillä naisen silmin.  Vuoden 

1984 palmusunnuntain matineassa esitelmöi varatuomari Helvi Sipilä aiheenaan Naisten 

vastuu maailman tulevaisuudesta. Matinean ajankohta on vuosien saatossa vaihdellut, mut-

ta useimmiten se on järjestetty keväisenä huhtikuisena sunnuntaina.

Kerhon perustamisasiakirja
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Vuonna 1986 Suomesta tuli kansainvälisessä järjestössä oma piirinsä (piiri 20) ja samal-

la alettiin järjestää vuosittain kaksi piirin virallista kokousta. Näissä kokouksissa ker-

hot alkoivat myydä omia tuotteitaan. Salon kerhon huivimyynti lähti käyntiin Tellervo  

Lassooy-Sauran aloitteesta ja ensimmäiset kerhon teettämät huivit myyntiin piirikoko-

uksessa Kalastajatorpalla vuonna 1987. Huivien vaiheisiin voi perehtyä tarkemmin Salon 

kerho tunnetaan huiveistaan -luvussa. 

Piirin hallitukseen kuuluvat aluejohtajat ja vara-aluejohtajat. Tellervo Lassooy-Saura toimi 

alueen 4 vara-aluejohtajana vuosina 1986–1988.

Ensimmäisen kymmenen vuoden aikana kerho avusti rahallisesti useita paikallisia kohtei-

ta. Avustusta on myönnetty mm. Salon Vammaishuoltolapsille, Salon MS-kerholle ja Sa-

lon Mielenterveyskerholle. Vuonna 1983 alkoi sittemmin perinteeksi muodostunut tapa 

myöntää stipendejä tyttöoppilaille toimialueen eri kouluissa. Stipendin suuruus oli aluksi 

100 markkaa ja myöhemmin 200 markkaa oppilasta kohden. Kohdekouluina olivat Her-

mannin, Laurin ja Halikon lukiot ja myöhemmin myös kauppaoppilaitos, ammattikoulu ja 

sairaanhoito-oppilaitos. Muutamana vuonna kerhon varoin rakennettiin kaivo Sri Lankaan. 

10-vuotishistoriikin lopuksi Terttu Saari kirjoittaa: 

”Kerhoa kokonaisuudessaan ajatellen voidaan kulunutta ajanjaksoa pitää varsin myöntei-

senä. Tätä osoittavat jäsenten aktiivinen mukanaolo kerhon toiminnassa, myönnettyjen 

avustusten yhteismäärä ja kerhon järjestämät monet tilaisuudet. Kerhon kultakin jäseneltä 

henkilökohtaisesti on sen sijaan kysyttävä, mitä kerho antanut ja merkinnyt yksityisille 

jäsenilleen. Toivottavaa joka tapauksessa on, että kerhon toiminta jatkuisi yhtä vireänä ja 

tuloksellisena myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.”

Verkostoitumisen ja kansainvälistymisen aika – vuodet 1988–1998 

Toisella vuosikymmenellään Salon kerho jatkoi jo perinteeksi muodostuneiden Palmu-

sunnuntain matineoiden järjestämistä. Matineat pidettiin pääsääntöisesti Sinisessä Talos-

sa. Matineoiden yhteyteen vakiintui myös tapa pitää arpajaiset ja kerätä siten lisävaroja 

palvelutoimintaan. Kerho on tukenut sekä kansainvälisiä että piirin palvelukohteita, mm. 

osallistumalla piirin Keltaisen ruusun kampanjoihin.  Ensimmäinen Keltaisen ruusun kam-

panja käynnistyi vuonna 1991 ja sen teemana oli Lapsen hyväksi, huomisen hyväksi. Keltai-

sen ruusun kampanjoissa varoja kerättiin 1990-luvulla mm. lastenpsykiatriseen tutkimuk-

seen ja ennaltaehkäisevään työhön, Ensi- ja turvakotien liitolle perhekuntoutustoiminnan 

aloittamiseen sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton järjestämään lasten ja nuorten päih-

teiden käytön vastaiseen työhön. 

Vuosien 1988–1998 aikana kerhon jäsenmäärä kasvoi ja oli kymmenvuotiskauden lopulla 30. 

Kerhon jäsenmaksu vuonna 1998 oli 500 markkaa.
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Toimikauden 1992–1993 aikana kerhoon perustettiin seuraavat toimikunnat: Amelia 

Earhart -toimikunta, taloustoimikunta, valintatoimikunta, ohjelmatoimikunta, ystävyys-

toimikunta, vaalitoimikunta, Status of Women -toimikunta ja palvelutoimikunta. Jokainen 

kerhon jäsen kuului johonkin toimikuntaan, ja sama periaate on voimassa edelleen.

Salon kerhon jäsenet ovat aktiivisesti osallistuneet piirin kokouksiin. Vuosina 1988–1998 

piirikokouksiin osallistui keskimäärin 4 kerhon jäsentä. Tellervo Lassooy-Saura toimi 

alueen 4 aluejohtajana vuosina 1988–1990. 

Kerhon jäsenten osallistuminen piirin ja kansainvälisen tason tapahtumiin tuo kerhol-

le ajankohtaista tietoa järjestön tapahtumista ja tavoitteista.  Zonta Internationalin ylin 

päättävä elin on kahden vuoden välein kokoontuva Convention. Helsingin Conventioniin 

1988 osallistui 7 Salon kerhon jäsentä. 

1990-luvulla kerhomme jäsen oli mukana kaikissa järjestön Conventioneissa:  

1990 Dallas (delegaattina Tellervo Lassooy-Saura), 1992 Hong Kong (delegaattina  

Tellervo Lassooy-Saura), 1994 Detroit (delegaattina Tellervo Lassooy-Saura) ja  

1996 St Louis (delegaattina Terhi Alanko, osallistujana Tellervo Lassooy-Saura). 

Salolaisten naisjärjestöjen yhteisiin tilaisuuksiin osallistuttiin myös innolla. Esimerkiksi 

Salon Yrittäjänaisten järjestämään Salon Seiska -liikuntatapahtumaan otettiin säännölli-

sesti osaa. 

Helsingin Conventionissa 1988 Riitta Havia, Liisa Heinonen, Tellervo Lassooy-Saura ja Hilppa Vienonen
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Sitoutunutta vaikuttamis- ja palvelutoimintaa – vuodet 1998–2008

Kuten yhdistyksissä yleensä, jäsenistössä tapahtui vuosien saatossa muutoksia: uudet jä-

senet toivat mukanaan uusia ideoita ja ajatuksia ja toisaalta toiminnassa edelleen mukana 

olevat perustajäsenet antoivat tekemiselle perspektiiviä ja jatkuvuutta. Salon kerho jat-

koikin jo perinteeksi muodostunutta paikallista palvelutoimintaa vähävaraiselle perheelle 

lahjoitettavan joulurahan sekä tytöille ja naisille tarkoitettujen opiskelustipendien muo-

dossa.

Toimintavuonna 1998–1999 Keltaisen ruusun kampanjassa tehtiin yhteistyötä Terveyden 

edistämisen keskuksen kanssa ja myyntituotteena olivat harmaat sateenvarjot, ’zontikat’, 

joita koristi keltainen ruusu.

Vuosina 1998–2000 alueen 4 vara-aluejohtajana toimi Terhi Alanko. Kerhon kolmannelle 

vuosikymmenelle antoi oman ratkaisevan leimansa Terhin valinta piirin Governoriksi vuo-

sille 2002–2004. Tämä takasi kerholle suoran yhteyden ja näköalapaikan piirin hallintoon 

ja johtamiseen. Governor-kautensa jälkeen Terhi oli mm. jäsenenä piirin Nomination Com-

mitteessa vuosina 2004–2006 ja toimi sen jälkeen Foundation Ambassadorina vuosina 

2006–2008.

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen on yksi Zonta Internationalin toiminnan 

päätavoitteista. Vuonna 2003 oli myös piirin 20 Keltaisen ruusun kampanjan aiheena nai-

siin kohdistuvan väkivallan vastustaminen. Salon kerho järjesti tuolloin osana paikallista 

vaikuttamistoimintaa aiheeseen liittyvän paneelikeskustelun, johon osallistuivat jäsenis-

töstämme mm. hovioikeudenneuvos Maile Åkerberg, lastenlääkäri Marjatta Hyttinen ja 

myöhemmin jäseneksemme liittynyt toimittaja Ulla Järvi. Virkavaltaa edusti rikospoliisi 

Pertti Läksy. 

Yksi vuosikymmenen kohokohtia oli luonnollisesti kerhon vierailu Presidentinlinnassa ta-

savallan presidentti Tarja Halosen kutsumana vuonna 2003.

Vuonna 2007 kerhomme päätti ryhtyä Plan-kummiksi jollekin Plan-järjestön valitsemalle 

tyttölapselle. Kummityttö Israa löytyikin Egyptistä. Hänen kasvuaan ja koulunkäyntiään 

saimme tukea ja seurata aina täysi-ikäisyyteen saakka. Kummilapsitoiminta jatkuu ker-

hossa edelleen, nykyinen kummityttömme on haitilainen Jhennive.

Vuonna 2007 käynnistyi piirin Keltaisen ruusun kampanja Luetaan yhdessä, jonka tavoit-

teena oli lukutaidottomien maahanmuuttajanaisten tavoittaminen ja heidän lukutaitonsa 

edistäminen. Kampanja toteutettiin yhteistyössä Unifemin kanssa. Kampanjaa rahoitettiin 

myymällä keltaisia ruusuheijastimia sekä heijastinnauhoja. Suuren panoksen kampanjan on-

nistumiseksi antoivat ne monet vapaaehtoiset lukupiirien vetäjät, joiden ohjauksessa maa-

hanmuuttajanaisten luku- ja kirjoitustaitoa kehitettiin. Kampanjan päätyttyä 2009 työtä 

jatkoi Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry.  
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Luetaan yhdessä -verkosto tarjoaa edelleen vapaaehtoistyönä lukutaidon ja suomen kie-

len opetusta maahanmuuttajanaisille eri puolilla Suomea.

Kansainvälisesti kerho jatkoi aktiivista toimintaansa. Kerholla oli delegaatti kaikissa 

vuosikymmenen Conventioneissa: 1998 Pariisi (Terhi Alanko), 2000 Honolulu (Tellervo  

Lassooy-Saura), 2002 Göteborg (Terhi Alanko), 2004 New York (Terhi Alanko) ja 2006 

Melbourne (Maija Rasila). 

Lokakuussa 2008 järjestettiin kerhon 30-vuotisjuhla Hotelli Rikalassa; samassa perin-

teikkäässä juhlapaikassa on juhlittu myös kerhon 10- ja 20-vuotisjuhlia. Juhlapuheiden ja 

muisteloiden lisäksi niin ikään perinteisesti kukitettiin ja palkittiin puheenjohtajan neulal-

la kuluneen kymmenvuoden aikana kerhoa luotsanneet puheenjohtajat ja jaettiin keltai-

nen ruusu kaikille vähintään 10 vuotta jäseninä olleille. Erityisenä huomionosoituksena 

luovutettiin neljälle perustajajäsenelle International President Beryl Steenin allekirjoitta-

mat Zonta Internationalin kunniakirjat. 

Loppukauden aikana 2008 kerhomme alkoi valmistautua edessä olevaan suureen koitok-

seen: kevään 2010 Salon piirikokouksen järjestämiseen.

30-vuotisjuhlassa perustajajäsenet Helena Vahala, Tellervo Lassooy-Saura, Marjaana Eskola  
ja Terttu Saari huomioitiin Zonta Internationalin kunniakirjalla.
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Salon piirikokous vuosikymmenen kohokohtana – vuodet 2008–2018

Salon piirikokous 17.–18.4.2010 on kiistatta suurin voimannäytös, jossa Salon Zonta-kerho 

on historiansa aikana suorastaan säteillyt naisenergiaa. Sen valmistelu alkoi käytännös-

sä jo vuonna 2008. Valmisteluprosessia johti puheenjohtajamme Elise Lepinsalo-Harju, 

jonka rautaista ammattitaitoa ja energisyyttä on suurelta osin kiittäminen erinomaisesti 

sujuneista järjestelyistä ja paljon kiitosta saaneesta kokouksesta. Piirikokous oli paitsi iso 

voimanponnistus kerholta, myös zonta-toimintaa parhaimmillaan: sitoutunutta yhteen 

hiileen puhaltamista ja mukavaa yhdessä tekemistä, josta kerhomme sai uutta energiaa 

muuhunkin zonta-toimintaan. Salon piirikokouksesta voi lukea lisää jäljempänä.

Matineoita järjestettiin edelleen säännöllisesti. Vuoden 2009 kevään matineassa vieraana 

oli toimittaja Mirja Pyykkö aiheenaan Mistä ajan henki muodostuu - nuorissa näkyy yhteis-

kunnan tunnelma herkimmin.  Keväällä 2011 puolestaan vieraaksemme saapui lauluyhtye 

Carmeninae esittäen hulvattoman musiikki-ilottelun Päätoimine naine kulttuuritalo Kivas-

sa. Varsinainen yleisömenestys oli kevään 2013 matinea, jossa Lenita Airisto veti Hilkan-

salin viimeistä paikkaa myöten täyteen aiheenaan ikärasismin vastustaminen. 

Vuonna 2014 matineavieraaksemme saapui teoksestaan Jokapäiväinen elämämme Finlan-

dia-palkittu salolaistaustainen kirjailija Riikka Pelo. Musiikkiosuudesta vastasivat tuol-

loin Roope ja Malla Pelo. Matineoiden pitopaikkana oli useinmiten Salon musiikkiopiston  

Hilkansali. 

Vuoden 2011 marraskuussa Design Hill järjesti Aistien illan, jonka yhteydessä pidettiin 

ensimmäinen zonta-kirpputori, jonne kerhon jäsenet lahjoittivat tavaraa myytäväksi. 

Tuotto käytettiin luonnollisesti kerhon hyväntekeväisyyskohteisiin. Seuraavina vuosina 

zontat toimivat muutamaan otteeseen hyvänte-

keväisyysmalleina Aistien illan muotinäytöksissä 

ja toinenkin kirpputori järjestettiin syksyllä 2013.

Keltaisen ruusun kampanjan 2012–2014 teema-

na oli Sisarta ei jätetä ja se järjestettiin yhteistyös-

sä Vanhustyön keskusliiton kanssa. Tavoitteena 

oli ystäväpiirien toiminnan ja ikääntyvien naisten 

sosiaalisen itseohjautuvuuden tukeminen. Syk-

syllä 2013 ja 2014 kerho järjesti kansainvälisen 

tyttöjen päivän tilaisuudet yhteistyössä kaupun-

gin nuorisotoimen kanssa.

Vuonna 2014 kerhon säännöt uudistettiin vas-

taamaan piirin uusia sääntöjä ja samassa yhtey-

dessä kerhon nimi muutettiin muotoon Salon 

Terttu Saari kutsuttiin kunniajäseneksi  
vuonna 2014. Terttua onnittelee  
puheenjohtaja Hanna Ruska.
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Zonta-kerho ry – Zonta Club of Salo. Vuoden 

2014 elokuussa kerho päätti kutsua perustaja-

jäsenensä ja kerhon ensimmäisen puheenjohta-

jan Terttu Saaren kunniajäsenekseen.

Uusia myyntituotteita varainhankintaan ideoi-

tiin kerhon kokouksissa syksyn 2014 aikana ja 

keväällä 2015 saapuivat myyntiin kerhon Cou-

rage, Conviction, Commitment -pöytäpyyhkeet. 

Elokuussa 2015 Salon Zonta-kerho osallistui 

Salon aurinkoisella iltatorilla Yhdistykset esit-

täytyvät -iltaan tavoitteena kerhon tunnettuu-

den kasvattaminen ja jäsenhankinta. 

Vuoden 2015–2016 teemana piirissä oli Zonta 

liikuttaa. Salon Zonta-kerho päätti liikuttaa jäse-

niään hyväntekeväisyystilaisuuksien muodossa. 

Syksyllä 2015 järjestettiin liikuntakeskus Hanhivaarassa joogapäivä ja keväällä 2016 De-

sign Hillissä Mindfulness-ilta mielen liikuttamisen merkeissä.  Kesällä 2016 järjestettiin 

myös virkistystapahtuma vanhuksille Salon Paukkulakodissa, jossa liikutimme mieliä ja 

kieliä vanhojen esineiden ja haitarimusiikin myötä.

Perinteisen joulujuhlan sijaan päätettiin joulukuussa 2015 lähteä Turkuun Logomoon 

katsomaan Tamara-musikaalia. Seuraavana vuonna, joulukuussa 2016 oli vuorossa kan-

sallisteatteri ja Minna Canth. Vuoden 2017 

teatterimatka suuntautui Turun kaupungin-

teatteriin katsomaan Seitsemää veljestä. 

Kesäkuussa 2017 osallistuimme salolaisten 

naisjärjestöjen yhteiseen Suomi100-tem-

paukseen, jossa istutettiin yhdessä Salon 

kaupungin kanssa 100 alppiruusun tainta 

Halikon Salitunpuistoon. Seuraava 100-vuo-

tisjuhla häämöttää vuonna 2019, jolloin 

Zonta International juhlii 100-vuotista tai-

valtaan.

Kevään 2018 juhlamatineassa meitä viihdytti 

ensin Runoryhmä Allit ja sen jälkeen kuulim-

me KT Katrina Vartiaisen pitämän mielenkiin-

toisen esitelmän koulutusviennistä Omaniin.

Zonta liikuttaa -kampanjan vanhoja esineitä  
Salon Paukkulakodissa kesällä 2016

Rhodopuistoa istuttamassa Halikossa kesällä 
2017 vasemmalta Hanna-Maija Saarimaa,  
Hanna Ruska, Marjaana Eskola, Leena Siren, 
Annikka Selander, Maija Rasila, Reija Rantala 
ja Riitta Suutari.
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Kerhomme sai jälleen myös edustajan piirihallintoon; Hanna Ruska valittiin syksyn 2017 

piirikokouksessa Porvoossa alueen 4 vara-aluejohtajaksi (VAD) tulevalle kaksivuotiskau-

delle 2018–2020.

Salon kerho on kuluvalla vuosikymmenellä astunut somemaailmaan avaamalla Facebook- 

ja Instagram -tilit. Myös kerhon uudet verkkosivut korvaamaan yli kymmenen vuotta sit-

ten perustetut sivut on saatu auki sopivasti 40-vuotisjuhlan kunniaksi.

Kaiken kaikkiaan kerhon neljäs vuosikymmen on ollut aktiivista ja sitoutunutta zonta-toi-

mintaa järjestön kaikilla tasoilla. Kansainvälisiin Conventioneihin on osallistuttu aktiivises-

ti: 2008 Rotterdamissa kerhon delegaattina toimi Maija Rasila; mukana olivat myös Tellervo  

Lassooy-Saura ja Marjatta Ruska. 

Delegaattina 2010 St. Antoniossa Texasissa toimi Tellervo Lassooy-Saura ja Torinossa 

2012 mukana olivat Marjatta Ruska ja Hanna Ruska, vaikkakaan kumpikaan ei toiminut 

delegaattina. Vuonna 2016 Nizzan Conventionissa delegaattina toimi Hanna Ruska ja 

kokoukseen osallistuivat lisäksi Maija Rasila, Marjatta Ruska ja Hanna-Maija Saarimaa. 

Kesän 2018 Conventionissa Japanin Yokohamassa delegaattina toimi Hanna Ruska ja 

kokoukseen osallistui myös Marjatta Ruska. Vuoden 2014 Convention järjestettiin Or-

landossa, Floridassa, ja se onkin ainoa Convention 30 vuoteen, jossa kerhollamme ei ollut 

edustusta!

 
SALON KERHON PALVELUKOHTEET 

Stipendit tai kirjalahjakortit naisopiskelijoille 

Jouluavustus vähävaraiselle perheelle  

Plan-kummityttö 

Piirin Keltaisen ruusun kampanjat 

1/3 kerätyistä varoista Zonta International  
Foundationin kansainvälisiin avustuskohteisiin 
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Salon piirikokous 17.–18.4.2010

”Muinaisesta kauppapaikasta kansainväliseksi kaupungiksi  
– nainen muutosten saatossa” 

Yksi kerhomme 40-vuotisen historian tärkeim-

mistä merkkipaaluista oli keväällä 2010 järjes-

tämämme Salon piirikokous. Jäsenille piiriko-

kouksen järjestäminen oli iso, mutta palkitseva 

ja mieliinpainuva ponnistus. Kokous sujui hie-

nosti, sai kiitosta ja sen tuotto oli parempi kuin 

minkään muun lähivuosina järjestetyn piiriko-

kouksen.

Piirikokousvalmistelut aloitettiin hyvissä 
ajoin

Piirikokouksen paikka ja ajankohta lyötiin luk-

koon kaksi vuotta aiemmin, keväällä 2008, jol-

loin varasimme kokouspaikaksi Salon lukion 

ja myös hotellikapasiteettia. Samana keväänä 

kutsuimme vieraiksemme Järvenpään kerho-

laisia kertomaan heidän oman kokouksensa jär-

jestelyistä.

Juhlapuhujat Anne-Liisa Palmu ja Kirsi Vainio-Korhonen saatiin sovittua hyvissä ajoin, ja 

Governor hyväksyi kokouksen teeman ja ohjelmaluonnoksen kesällä 2009. Edeltävänä 

syksynä Riihimäen piirikokouksessa kävimme esittämässä tervetulotoivotuksen Saloon. 

Piirihallitus hyväksyi kokouksen budjetin loppuvuonna 2009, jolloin myös valmistelutoi-

mikunta aloitti tiiviin puolivuotisen toimintansa. Keväällä valmistelutoimikunta kokoontui 

viikoittain yhteensä 10 kertaa. Erilliset toimikunnat oli nimetty eri tehtäväkokonaisuuk-

sille: sponsorointi ja zonta-tori, PR ja painatus, hotelli ja rekisteröityminen, huvi- ja ohjel-

ma-asiat sekä vieraanvaraisuus- ja kokousasiat. 

Piirikokouksen järjestävä kerho julkaisee kokouksessa myös Zonta-lehden, joka jaetaan 

kerhojen kautta kaikille jäsenille. Lehtitoimikunta aloitti urakkansa alkuvuonna 2009. 

Toimitustyöhön osallistui viisihenkisen toimituskunnan lisäksi muita kerholaisia ja piirin 

aktiiveja. Kerhon jäsenet vastasivat ilmoitushankinnasta, ja vaikka työ tehtiin hankalassa 

suhdannetilanteessa, saatiin ilmoituksia hyvin ja lehden tulos oli mukavasti voitollinen.

Kaikki valmiina piirikokousvieraita varten
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Onnistuminen palkitsi kovan työn

Kokousta edeltävänä lauantaina pidimme 

lukiossa kenraaliharjoituksen, ja varsinai-

nen kokouspäivä sujuikin järjestelyiltään 

suunnitelmien mukaan – kiireisissä mutta 

hienoissa tunnelmissa. 

Varsinaisen piirikokouksen puheenjohta-

jana toimi Governor Jaana Sippus ja juon-

tajana/parlamentaarikkona kerhomme pit-

käaikainen jäsen, Zonta-järjestön säännöt 

perin juurin tunteva Past Governor Terhi 

Alanko. 

Avajaissanat lausui puheenjohtajamme  

Elise Lepinsalo-Harju. Kokouksessa tehtiin 

historiallinen päätös esittää Zonta Inter-

nationalille Helvi Sipilä -rahaston perusta-

mista ja 100 000 Yhdysvaltain dollarin lah-

joittamista rahaston alkupääomaksi. Muina 

asioina käsiteltiin seuraavan kauden ta-

lousarvio sekä ehdotus Piiri 20:n menette-

lytavoiksi ja piirin sääntöjen muuttaminen 

postiäänestyksen mahdollistamiseksi. Ko-

kouksen osallistujamäärä nousi ennakoitua 

suuremmaksi, ja Salon lukio kokouspaikka-

na toimi erinomaisesti. 

Vilkasta hyörinää zonta-torilla

Arpajaispöytää järjestelemässä Mari Ojanen, 
Anu Pelander, Maile Åkerberg ja Sissi Peltonen

Terhi Alanko juonsi kokouksen  
rautaisella ammattitaidolla.

Kassit odottavat vieraita.

MoisioSteelBand johtajanaan Taina Kojo viihdytti 
mieleenpainuvilla musiikkiesityksillään.
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Salon kaupungin vastaanotto järjestet-

tiin Taidemuseo Veturitallissa, missä oli 

mahdollisuus tutustua kansainvälisesti 

tunnustetun ja arvostetun valokuvaajan 

Steve McCurryn retrospektiivinäyttelyyn. 

Illallinen Wiurilan kartanon historiallises-

sa ympäristössä kruunasi ensimmäisen 

päivän. Sunnuntai alkoi hartaushetkellä 

Salon kirkossa, jossa puhui pastori Marika 

Huhtasalo. Ennen päätöskokousta Hotelli 

Rikalassa vierailla oli mahdollisuus tutus-

tua opastetulla kiertoajelulla Salon kau-

punkiin ja ajelun lopuksi Design Hilliin. 

Kokouksen hyvästä tuotosta kiitos lähtee 

osaltaan sponsoreille. Saimme mm. veloi-

tuksetta käyttöömme Salon lukion ja vah-

timestarin, pääpuhujamme eivät veloit-

taneet esiintymisistään, Salon kaupunki 

lahjoitti kokoustarvikkeita ja saimme run-

saasti hyviä arpajaispalkintoja.  

Palautekokouksessa Halikon Rantatorpal-

la toukokuussa 2010 saatoimme todeta, 

että kokous sujui hienosti ja sai paljon kii-

tosta. Palkitsimme itsemme hyvällä ruual-

la, kiitoksin hyvästä yhteistyöstä ja nau-

timme leppoisasta tunnelmasta.

Turun yliopiston 
professori Kirsi 
Vainio-Korhonen 
esitelmöi teemasta 
Kauppa naisten  
elinkeinona 1700- 
luvulta nykypäivään.

OTK,   
johtajuuskouluttaja  
Anne-Liisa Palmun 
aiheena oli  
Nainen 2000-luvun 
johtajana.

Iltajuhla Wiurilan kartanon historiallisissa puitteissa

Ryhmäkuva Wiurilan juhlatunnelmissa
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Näin muistelemme nyt Salon piirikokousta

”Piirikokouksen pitäminen otettiin isona haasteena, mihin tarvittiin kaikkien jäsenten 

panosta. Projektin vetäjät onnistuivat käsittääkseni erittäin hyvin, koska mieleeni on jäänyt 

juuri yhdessä tekemisen meininki. Yhdessä jännitettiin sitten, meneekö kaikki hyvin. Huivien 

myyntitehtävässä ollessani antoisaa oli tavata muiden kerhojen jäseniä, joita en ollut näh-

nyt vuosiin. Heiltä tuli myös heti myönteistä palautetta piirikokouksesta. Kiitoksiahan sateli 

osanottajilta vielä pitkään tapahtuman jälkeenkin.”

”Minulle on jäänyt mieleen se kunnioitusta huokuva tunnelma kokouksesta, jossa järven-

pääläiset olivat kertomassa oman piirikokouksensa valmisteluista. Urakka tuntui etukäteen 

aivan hirvittävän suurelta!”

”Hyvä ja onnistunut kokous, joka näkyi kerhossa aktiivisuutena – kaikki olivat mukana. 

Monen vuoden jälkeenkin palaute oli kiittävää.”

”Kokouksesta päällimmäisenä on jäänyt mieleen 

kaikin puolin onnistunut kokemus. Järjestelyt 

sujuivat, kokousohjelma oli mielenkiintoinen, 

lukio hyvä kokouspaikka, tekniikka toimi, illallinen 

Wiurilassa historiikkeineen oli tunnelmaltaan hyvä, 

juhlaillallinen onnistunut ja opastetut kierrokset 

Salossa menestys. Kokouksen järjestäminen vaati 

talkoohenkeä, jota meiltä löytyi! Tärkein panos oli 

puheenjohtajan Elise Lepinsalo-Harjun organisoin-

tikyky. Jokainen jäsen osallistui johonkin talkooryh-

mään. Salon zontat erotti osallistujista keltainen 

zonta-kännykkäpussi.”

”Salon piirikokouksesta muistan erityisesti lehden 

teon. Päätoimittaja Maija Rasilan asiantuntevalla 

johdolla suunnittelimme, kirjoitimme, kuvasimme 

ja myimme mainostilaa. Selasin äsken lehteä ja 

ihan hyvältä se edelleen näyttää.”

”Muistelen, että piirikokouksemme valmisteluissa ja itse kokouksessa toimimme hienona 

joukkueena. Jokaisella oli oma paikkansa ja tehtävänsä. Onnistumisen iloa tunsivat kaikki. 

Wiurilan iltajuhla kruunasi kokousiltamme upeasti. Kiitoksia on sadellut meille myöhemmis-

säkin piirikokouksissa!”

Sissi Peltonen ja Tellervo Lassooy-Saura 
kaulassaan emäntien tunnukset  
– keltaiset kännypussukat.
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SALON PIIRIKOKOUS 17.–18.4.2010

OSALLISTUJIA 
Lauantain kokous 191 
Illallinen  153 
Sunnuntain kokous 107 
Myyntipöytiä  15

PIIRIKOKOUKSEN TUOTTO  
Kokous 11 020,-  
Lehti    2 460,- 
Yhteensä  13 480,-

TUOTTO KÄYTETTIIN SEURAAVASTI  
Helvi Sipilä -rahastoon (Zonta Internationalin palvelukohteet) 3 700,- 
Keltaisen ruusun kampanjaan (Piirin palvelukohteet) 3 700,- 
Lisa Andström -rahastoon 500,- 

Kerhon omiin palveluprojekteihin: 
Yksinäisten naisten virkistyspäivään Salon palvelu- ja vanhustenkodeissa 3 775,- 
TUEXI-hankkeelle yksinhuoltajaperheiden ja tyttöjen tukihenkilötoimintaan 500,- 
Stipendeihin ja joulurahaan 1 300,- 

Wiurilan illalliskortti
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Perustajajäsen Tellervo Lassooy-Saura

Hänet me muistamme aina

Tellervo Lassooy-Saura, tutummin Telle, oli Salon Zonta-kerhon perustajajäseniä ja ker-

hon jäsen 37 vuotta kuolemaansa asti. Hän oli zonta-toiminnan asiantuntija. Sellaiseksi 

Telleä on tituleerattu. Henkilöksi, joka tuntee läpikotaisin zonta-toiminnan perusasioista 

zonta-henkeen. Sen kautta hänellä oli myös laaja ystäväpiiri. Hänet muistetaan henkilönä, 

joka sanoi saaneensa hyväntekeväisyydestä enemmän kuin oli antanut.

Toimiessaan aluejohtajana (AD) hän kertoi Zonta-lehdessä vuonna 1989 miksi hän haluaa 

olla zonta: 

”Meillä on kuukausittain suunnaton 

rikkaus ulottuvillamme, kunhan osaam-

me avautua antamaan ja omaksumaan. 

Nautin kokouksissa joka aistillani kuun-

nellessani muiden kypsyneitä, persoo-

nallisia ajatuksia ja tietotaitoa. Ihailen 

zonta-sisarieni tulkitsemaa taidetta, 

upeita luomuksia, esityksiä, kielenkäyt-

töä. Kunnioitan ihmisen sisäistä rikkaut-

ta, persoonallisuutta, joka heijastuu jo-

kaisen olemuksesta. Opettelen lukemaan 

elämänkokemuksien henkilöön piirtämää 

tarinaa. Tunnen itseni hyvin onnekkaaksi: 

saan olla niin monessa mukana. On myös 

haaste olla luottamuksen arvoinen.

Toivon, että omissa kerhoissamme 

jokainen omalla panoksellaan pystyisi 

luomaan keskinäisen luottamuksen, avoimuuden, toinen toisemme tukemisen ja lojaalisuu-

den ilmapiirin. Yhdessä toimiessamme tunnemme kuuluvamme maailmanlaajuiseen piiriin. 

Kohdatessamme maailman turuilla toisen zontan tiedämme, että hän on samanlainen per-

soonallisuus. Hän omalta osaltaan rikastuttaa meidän ajatus- ja kokemusmaailmaamme.”

Telle toimi Salon kerhon puheenjohtajana 1985–87, vara-aluejohtajana (VAD) 1986–88 

ja aluejohtajana (AD) 1988–90. Hän osallistui yli 70 piirikokoukseen ja 9 Conventioniin. 

Kokouksissa hän valokuvasi ahkerasti ja tallensi kuvat ja kaiken kokousaineiston hyvään 

järjestykseen mappeihin.

Telle – tällaisena me hänet muistamme.
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Huivit olivat Tellen idea kerhomme varainhankintakeinoksi. Niiden suunnittelijana ja myy-

jänä hän tuli tutuksi piirikokousten ja Conventionien osallistujille lähes 30 vuoden ajan. 

Huivimyynnistä muodostuikin kerhomme tuottoisin aktiviteetti.  Aluksi niiden suunnit-

telu ja teettäminen ulkomailla oli monimutkaista ja hankalaakin, mutta Tellen sitkeydellä 

kaikki lopulta sujui. Sittemmin hyvä hankintakanava huiveille oli Tellen yhdessä miehen-

sä	Dolfin	kanssa	perustama	L’asessor.	Salon	kerhon	ensimmäinen	ruusukoristeinen	huivi	

oli myynnissä piirikokouksessa Kalastajatorpalla 1987 ja Helsingin Conventionissa 1988. 

Kaikkiaan 30 vuoden aikana huiveja on myyty tuhansia.

On vielä yksi asia, jonka kautta Telle muis-

tetaan. Hän toimi piirin käsikirja-matrik-

kelin toimituskunnassa 1993–2011 ja 

pyyteettömästi ahkeroi sen eri painosten 

toimitustyössä. Kaikkiaan käsikirja-mat-

rikkeleita on julkaistu seitsemän. 

Kerhomme 30-vuotispäivän ja Tellen pit-

käaikaisen varainhankinnan kunniaksi 

kerhomme teki merkittävän lahjoituksen 

Zonta Internationalin Rose Fund -rahas-

toon. 30-vuotisjuhlassa Telle sai vastaan-

ottaa kiitokset Zonta Internationalin pää-

majasta ja Raaseporin piirikokouksessa 

2015 piirin tunnustuksen pitkäaikaisesta 

zonta-työstään.

Telle ja piirin käsikirja-matrikkelitoimikunnan 
muut jäsenet Inger Lehti, Kirsti Riihelä ja  
Anja Tiilikainen-Piimies

Tellervo Lassooy-Saura

s. 4.6.1938 
k. 26.7.2015

Teki päivätyönsä luokanopettajana 
Salon Zonta-kerhon perustajajäsen 
Salon Zonta-kerhon puheenjohtaja 1985–87 
Vara-aluejohtaja (VAD) 1986–88 
Aluejohtaja (AD) 1988–90 
Centurion 2000–2002 
Status of Women Service (STWS) -toimikunnan jäsen 2002–2006 
Service Committee -koordinaattori 2002–2006 
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Salon kerho tunnetaan huiveistaan

Huivit ovat olleet Salon kerhon tavaramerkki ja tärkein 

varainkeruutuote aina 1980-luvun puolivälistä tähän 

päivään. Kun Suomesta vuonna 1986 tuli oma piiri, 

alkoivat kerhot myydä kaksi kertaa vuodessa järjes-

tettävissä piirikokouksissa omia varainkeruutuottei-

taan. Salon kerhossa ideoitiin Tellervo Lassooy-Sauran 

johdolla ensimmäinen zonta-huivi, joka teetettiin Las-

sooyn perheyrityksessä. Tästä alkoi menestyksekäs ja 

tuottoisa yhteistyö L’assesorin kanssa zonta-huivien 

parissa. Myös juhlavuodelle 2018 Salon kerho on ide-

oinut uuden Zonta Celebration -huivin.

Ensimmäisen huivin aiheeksi tuli keltainen ruusu 

harmaanruskealla pohjalla. Sille piti hakea pää-

majan lupa ja myynnistä piti maksettaman 15 % 

päämajalle. Helsingin Conventionia 1988 varten 

tehtiin uusi tilaus, jossa huivin väritys muuttui si-

nivalkoiseksi. Tällekin huiville piti vielä hakea pää-

majan lupa, mutta myyntiprosentit päämaja perui 

ensimmäisenkin huivin osalta, eikä tämän jälkeen 

tarvinnut enää hakea lupaa uusille huiveille.

Kerhon huivimyynti alkoi siis piirikokouksessa 

Kalastajatorpalla vuonna 1987 ja on jatkunut yh-

täjaksoisesti yli 30 vuoden ajan. Ruusu on pysynyt 

vakioaiheena eri vuosikymmenien huiveissa; materiaalit ovat vaihdelleet polyesteristä 

silkkiin ja koot ja mallit noudatelleet ajan muotivirtauksia. Yksi parhaiten myyneistä hui-

veista oli vuoden 1996 St Louisin Conventioniin 

myyntiin tullut silkkinen mustavalkokeltainen hui-

vi kolmella ruusulla.

Pitkäikäisimpiä huivimalleja ovat olleet 2000-lu-

vun alussa myyntiin tulleet keltaiset taskuliinat, 

harmaakeltainen pitkä ja kapea silkkihuivi, jonka 

päissä on keltaiset ruusut sekä pienempi sininen 

huivi tyyliteltyine Z-kuvioineen. 

Ensimmäinen huivi

Huivi 1988

Huivi 1996
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Näitä huiveja tilattiin runsaasti, ja ne muodostivat ker-

hon varainkeruun selkärangan yli kymmenen vuoden 

ajan, aina vuoden 2016 Nizzan Conventioniin asti.

Edellisistä huivitilauksista 

oli vuonna 2015 kulunut yli 

vuosikymmen, joten oli aika 

lanseerata uusi huivi varain-

keruuta edistämään. Pää-

timme Zonta Rosegarden 

-huivin tilauksesta ja se saa-

tiin myyntiin Joensuun piirikokoukseen syksyksi 2015. Kau-

nis harmaakeltainen villa-silkkihuivi oli menestys ja se ’vietiin 

käsistä’ myös Nizzan Conventionissa kesällä 2016.  Se myytiin 

loppuun Porvoon piirikokouksessa syksyllä 2017.

Kerhon 40-vuotisjuhlavuodelle 2018 suunniteltiin ja tilattiin myyntiin jälleen uusi villa-

silkkihuivi, ruusukuvioinen Zonta Celebration -huivi.

Silkkihuivi 2000

Huivi Zonta Rosegarden 2015

Zonta Celebration -huivi 2018

Nizzan Convention 2016, myyntipöydän ääressä 
Hanna Ruska, Marjatta Ruska ja Maija Rasila

Huivi 2000
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Perustajajäsen Marjaana Eskola

Neljäänkymmeneen vuoteen mahtuu paljon iloa mutta syvää suruakin

Kolmikymppinen Marjaana Eskola oli fysiote-

rapeutin koulutuksellaan aloittelemassa yhtiö-

kumppaninsa kanssa omaa yritystään Osuuspan-

kin naapurissa 1977. Yhtenä päivänä Terttu Saari 

astui sisään ja ehdotti, että Marjaana lähtisi mu-

kaan Saloon perustettavaan Zonta-kerhoon. Tert-

tu oli hankkeen primus motor. Marjaanaa työllisti-

vät oman yrityksen järjestelyt alkuvaiheessa. Hän 

oli liittynyt Yrittäjänaisiin ja kaksi järjestöä tuntui 

paljolta. – Mutta Terttu oli hyvä puhumaan, aika 

paljon asiaa mietin, kertoo Marjaana. Yrittäjänai-

set sai jäädä sillä kertaa ja Marjaanasta tuli Salon 

Zonta-kerhon perustajajäsen. 

Mitäkö zonta-aate merkitsi silloin alkuvaiheessa? 

Marjaanalla on vielä tallessa Zonta-tietoa-leh-

tinen, joka kertoo alkuaikojen toimintaperiaatteista 

näin: Zonta on paitsi palvelujärjestö, myös ns. kontakti-

järjestö, jonka tavoitteena on ihmisiin, eri ammatteihin ja elämän kaikkiin ilmenemismuo-

toihin tutustuminen ja yhteydenpito muihin yhdistyksiin. Jokaisen jäsenen on vuorollaan 

pidettävä esitys omasta ammattialastaan. Kokoukset ovat usein jäsenten työpaikoilla. 

Kerhot käyvät laitoksissa, näyttelyissä ja teatterissa sekä pitävät yhteisiä kokouksia mui-

den palvelujärjestöjen kanssa. Palvelutoimintaa varten kerätään varoja järjestämällä eri-

laisia maksullisia tilaisuuksia. Tällaiseen toimintaan Marjaana halusi liittyä mukaan.

 – Tosi hyvältä idea tuntui, muistelee Marjaana. Alkuaan kerhossa oli mukana 12 naista. 

Kerhon kummi oli Tellervo Sinivaara Turun kerhosta. Virallinen käyntiinlähtö Charter-juh-

lineen tosin viivästyi, kun Chicagoon lähetetty raha ei ollutkaan mennyt perille. Char-

ter-juhlaa päästiin viettämään vasta 14.10.1978.

Salon kerhon jäsenillä oli hyvä yhteishenki ja innostuneisuus asiaan. Alkuaikojen kokouk-

set pidettiin Osuuspankin tiloissa ja pankki myös hoiti tarjoilut. Sittemmin kokoukset pi-

dettiin jäsenten työpaikoilla – tarjoiluineen. Vaikka Marjaana työnkin puolesta oli teke-

misissä ihmisten kanssa, niin yhdessä tekeminen zonta-toiminnassa oli antoisaa. – Sain 

tavata eri alojen ihmisiä, joita en muuten olisi tavannut; muitakin kuin terveydenhoitoalan. 

Näki, mitä ihmiset tekevät työkseen. Hyvä vastapaino omalle työlle, hän kertoo.

Marjaana Eskola
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Piirin tasolla seurattiin kerhojen osallistumisprosenttia ja Salon kerholla se oli pitkään lä-

hes 90 %, mikä tarkoittaa korkeaa sitoutumista.

Mikä sitten on vuosien varrella ollut parasta? – Yhdessä tekeminen, jolloin tutustutaan 

toisiimme paremmin kuin vain istumalla kokouksissa. – Tekeminen on kivaa, kuittaa Mar-

jaana. Päällimmäisinä hänelle muistuvat mieleen matineoiden järjestämiset. Lisäksi yhtei-

set retket vaikkapa Dragsvikin varuskuntaan ja muut matkat sekä teatterireissut. Salon 

Seiskaan osallistuttiin isolla porukalla.  Myös kirppiksen järjestäminen oli hyvää yhdessä 

tekemistä. Ja tietysti piirikokouksen aikaansaaminen ja sen hyvin onnistuneet järjestelyt. 

– Siellä sai tavata muiden kerhojen jäseniä, joita en ollut aikoihin nähnyt. Myös Moision 

koulun Pannuorkesterin esitys Salon piirikokouksessa on jäänyt mieleen.

Mieleenpainuvia pikkujouluja vietettiin Sammon tiloissa ja niissä kaikilla oli niin mukavaa. 

Oli sauna- ja uintimahdollisuus sekä jäsenten omaa ohjelmaa. Ja tarjoilut tulivat Sammon 

puolesta. – Tosin pikkujouluiltaan osui usein karmea lumimyrsky.

Hauskoja kommelluksiakin on sattunut. Esimerkiksi Outi Heiskaselle, kun hän oli matinean 

esiintyjänä. Hän oli koonnut diaesityksen ja asteli rasiansa kanssa lavalle, mutta kompastui 

ja kaikki diat lensivät lattialle sikin sokin. Outi Heiskanen vain totesi, että nyt hänen peik-

konsa ovat laatineet uuden esitysjärjestyksen ja sellaisena se nähtiin.

Yksi muisto saa edelleen kyyneleet 

Marjaanan silmiin. Se on Riitta Havian 

viimeiset vaiheet. Riitta Havia oli ker-

hon puheenjohtajana samaan aikaan 

kuin Marjaana oli sihteerinä. Oli ystä-

vystytty ja myös työpaikat sijaitsivat 

lähekkäin. Riitta Havia oli Marjaanan ta-

paan myös luonnonystävä ja koki maa-

pallon pelastamisen tärkeäksi. Mutta 

hän sairastui syöpään kaksikin kertaa. 

Ensimmäisestä hän selvisi, mutta toinen 

hänet vei. Riitan mies Tapani Havia, TYKSin lääkäri, pyysi Marjaanaa Riitan luo ja kertoi, 

että lähtö tapahtuu ihan pian.  Se viimeinen ystävän tapaaminen oli Marjaanalle rankka 

kokemus. Ja koko kerholle myös. – Päätettiin, että pidetään yhteinen muistohetki Särkisa-

lossa meren rannalla.

Hyviä muistoja Marjaana kertoi jakaneensa viimeksi Terttu Saaren kanssa, kun palailivat 

yhtä matkaa zonta-kokouksesta kaupungintalolta. Tertun asuintalon pihalla nämä kaksi 

perustajajäsentä juttelivat ja muistelivat lähemmäs tunnin. – Siinä me seisottiin sateessa 

ja juteltiin.

Riitta Havian muistohetki Särkisalossa vuonna 1994
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Kuvia historian varrelta

Juhlassa luovutettiin puheenjohtajaneulat vv. 1999–2008 puheenjohtajille sekä ruusut vähintään 10 
vuotta kerhon toiminnassa mukana olleille. Vasemmalta Arja Lystilä, Helena Vahala, Marjatta Ruska, 
Tellervo Lassooy-Saura, Hanna Lehti, Terttu Saari, Marjaana Eskola, Maija Rasila, Sissi Peltonen, Marjatta 
Hyttinen, Riitta Suutari, Helena Ahanen, Marja Leppävirta, Tuulikki Vanhapelto ja Päivi Isotalo.

30-vuotisjuhlissa Rikalassa puheenjohtaja Elise Lepinsalo-Har-
ju ja varapuheenjohtaja Anne Ahkola-Lehtinen ottavat vastaan 
piirin tervehdyksen Tuija Heikkilältä ja Liisa Horttoselta.

30-vuotisjuhliemme musiikista vastasi The Four Minds.
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Kevään 2009 matineaan 
saimme puhujaksi toimittaja 

Mirja Pyykön.

Syksyllä 2009 kävimme Riihimäen piirikokouksessa 
esittämässä tervetulotoivotuksen seuraavaan piiri- 
kokoukseen Saloon. Kuvassa Hanna Lehti, Hanna-Maija 
Saarimaa, Tarja Miikkulainen ja Elise Lepinsalo-Harju.

Stipendien luovutus syksyllä 2009  
Halikon lukion opiskelijoille Aino Hakalalle ja 
Annamari Toivoselle. Mukana Reija Rantala, 
Elise Lepinsalo-Harju ja Marjatta Ruska.

Keväällä 2010 juhlistimme onnistunutta piirikokousta  
Halikon Rantatorpalla. Kuvassa Anu Pelander,  
Päivi Isotalo, Elise Lepinsalo-Harju, Annikka Selander, 
Tuulikki Vanhapelto ja Marja Leppävirta.

Kevään 2011 päätös Viitankruunun  
muinaismuistoalueella. Puuta halaa  
puheenjohtaja Anne Ahkola-Lehtinen.

Kesällä 2012 vierailulla Reija Rantalan luona 
Pietarissa. Upean Kristuksen ylösnousemuk-
sen katedraalin eli Verikirkon edessä Anne 
Ahkola-Lehtinen, Tarja Miikkulainen, Hanna 
Lehti, Marjatta Ruska ja Maija Rasila.



32

Keväällä 2013 Lenita Airisto veti 
matineasalin täyteen. Lenitan 
kanssa Elise Lepinsalo-Harju ja 
Hanna-Maija Saarimaa.

Kevätkausi 2013 päätettiin luontoretkeen Teijolla. Kuvassa Sissi 
Peltonen, Hanna-Maija Saarimaa, Annikka Selander, Tarja Miikku-
lainen, Elise Lepinsalo-Harju, Helena Vahala, Kristina Takku, Arja 
Lystilä ja Leena Siren.

Syksyllä 2014 Design Hillin Aistien illan muotinäytök-
sessä Hanna Lehti ja Tarja Miikkulainen

Syksyn 2014 kirjallisessa matineassa  
Ulla Järvi haastattelee Finlandia-palkittua  
Riikka Peloa.

Olimme mukana järjestämässä 
Kansainvälisen naistenpäivän juhlaa 

keväällä 2015.
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Kevät 2015 päätettiin Kirjak-
kalan Ruukkikylässä. Mukana 
Hanna Lehti, Marjaana Eskola, 
Kristina Takku, Arja Lystilä, Maija 
Rasila, Marjatta Ruska, Ritva 
Laine, Marja Leppävirta, Riitta 
Suutari, Sari Helemius-Kaiser, 
Tarja Miikkulainen, Hanna-Maija 
Saarimaa, Terhi Alanko, Hanna 
Ruska ja Reija Rantala.

Raaseporin piirikokouksessa keväällä 2015 Tellervo Lassooy-Saura, Terhi Alanko, Maile Åkerberg, Han-
na-Maija Saarimaa, Tarja Miikkulainen, Marjatta Ruska ja Elise Lepinsalo-Harju

Elokuussa 2015 yhdistykset esittäytyivät  
Salon iltatorilla. Kuvassa Hanna Lehti,  

Tarja Miikkulainen ja Hanna-Maija Saarimaa.

Kesä 2015.  
Stipendiaattimme  

Paula Harkkila kiittää.
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Syyskauden 2015 aloitimme Salon elektroniikkamuseossa. Mukana Marjatta Ruska, Hanna Ruska,  
Riitta Suutari, Maija Rasila, Marja Leppävirta, Marjaana Eskola, Annikka Selander, Kristina Takku,  
Hanna-Maija Saarimaa, Terhi Alanko, Leena Siren ja Ritva Laine sekä oppaamme.

Helmikuussa 2016 vierailimme  
Ihme Ja Kumma -kahvilassa, jossa mm. 
kuuntelimme Anaïs Lehdonvalon runoja.

Maaliskuun 2017  
Mindfulness-ilta Design Hillissä  

tutustutti tietoiseen läsnäoloon.  
Saimme myös maistella  

Hildegard von Bingeniläisen  
hermo- ja älypipareita, 

 joista Annikka Selander  
kuvassa kertoo. 
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Kevät 2018 päätettiin Anu Pelanderin 
luona Vartsalassa joogaamalla, jonka 
jälkeen nostimme maljan 40-vuotiaalle 
kerhollemme.

Mukana Reija Rantala, Marja Leppävirta, 
Nina Nummentalo, Hanna-Maija Saari-
maa, Anu Pelander, Katariina Ylieskola, 
Ritva Laine, Kristina Takku, Päivi Isotalo, 
Riitta Suutari, Ulla Järvi, Maija Rasila, 
Annikka Selander, Hanna Ruska, Marjatta 
Ruska, Leena Siren, Tarja Miikkulainen.

Kevään 2018 40-vuotisjuhlamatineassa Runoryhmä Allit  
esitti repertuaaristaan vauhdikkaan runo- ja laulusikermän  
Ylppiä sinust, Suami.

Juhlaesitelmän piti KT Katrina 
Vartiainen kertoen sanoin ja kuvin 
kokemuksistaan koulutusviennistä 
Omaniin.
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Matineat

Kerhomme tärkein vuosittainen varainkeruutapahtuma on matinea. Matinea on järjestetty vuodes-

ta 1982 lähtien vuosittain muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

4.4.1982					 Elämä	YK:ssa	naisen	silmin,	fil.maist.	Paula	Koho

27.3.1983 Psykosomatiikka, lääket.lis. Soila Piekäinen

15.4.1984 Naisen vastuu maailman tulevaisuudesta, varatuomari Helvi Sipilä

31.3.1985 Naisen asema tulevaisuuden yhteiskunnassa,  

 päätoimittaja Raili Malmberg

23.3.1986 Työni taiteilijana, vuoden taiteilija Outi Heiskanen

12.4.1987 Mitä ovat Bronda ja Bunukka, galleristi Anna-Kaisa Rehbinder

27.3.1988 Yersinia, apul.prof. Auli Toivanen

23.4.1989 Ympäristön vaikutus terveyteemme, ylilääkäri Soila Piekäinen

24.3.1991 Onko eurooppalainen kulttuuri vaaraksi suomalaiselle kulttuurille, 

 professori Maria-Liisa Nevala

12.4.1992 Suomalaisen lapsen mielenterveys, professori Tuula Tamminen

4.4.1993 Suomalaista käsityötä ja taidetta, taitelija Kaija Aarikka,  

 oopperalaulaja Taru Valjakka

10.4.1994  Pietari - kulttuurikaupunki, kirjailija Kaarina Kaurinkoski

9.4.1995    Jooga ja kokonaisterveys, lääkintäneuvos Kirsti Valanne

31.3.1996  Nykynainen - Martta ja Maria, pastori Pirkko Tulokas

23.3.1997  Lääkärikirjailijan oireyhtymä, apulaisprofessori Eeva Nikoskelainen

5.4.1998    125-vuotias suomalainen teatteri, apulaisprofessori Pirkko Koski

14.3.1999  La Primavera, ylipuutarhuri Aarno Kasvi

9.4.2000    Onko meillä annettavaa kolmannen maailman naiselle?  

 agrologi Terttu Poutanen ja ryhmä Mama Africa

1.4.2001    Elämän kriisit voimavarana, psykoterapeutti Elisa Lehtonen

24.3.2002  Nainen ja islamilaisuus,  

 lähetystyöntekijät Mervi ja Taisto Kontinen (Pakistan)

17.4.2005		 Nykypäivän	konfliktit	-	miten	voimme	auttaa,	 

 oikeushammaslääkäri Helena Ranta

23.4.2006		 Lintuinfluenssa	-	uhkako	terveydellemme?	dosentti	Raija	Vainionpää

11.10.2007  A Cappella-yhtye Soundpoint

22.3.2009 Mistä ajan henki muodostuu?  

 – Nuorissa näkyy yhteiskunnan tunnelma herkimmin, 

 toimittaja Mirja Pyykkö

27.3.2011 Päätoimine naine - musiikki-ilottelu, lauluyhtye Carmeninae 

 17 laulunlyömää naista, musiikillista luovuutta, hersyvää huumoria,  

 tunteellista tunnelmointia ja motto: ”Vierivä täti ei sammaloidu.” 
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24.3.2013  

Eläköön 100 vuotta! Lenita Airisto 

Lenita Airisto luennoi ikääntyvän väestön puolestapuhujana ja 

ikärasismin vastustajana. Lenita näkee ikääntyvässä  väestössä 

monia mahdollisuuksia ja haastoi värikkääseen tapaansa:  

”Tervetuloa kaikki te, joilla on vielä vintissä valoa, isänmaa  

tarvitsee teitä!”  

Huumori ja esiintymistaito kulkivat käsi kädessä, kun hän  

esitti esimerkkejä ikärasismista ja seniori-ikäisten 

 osaamispotentiaalista.  

Musiikkia tarjoilivat Salon Musiikkiopiston pienet viulistit.  

Tapahtumalla kartutettiin Sisarta ei jätetä -kampanjaa.

 

23.11.2014 Kirjallinen ja musiikillinen matinea, 

 kirjailija Riikka Pelo ja laulaja Roope Pelo

 Vuoden 2013 kirjallisuuden Finlandia-voittaja Riikka Pelo kertoi palkitusta 

 kirjastaan ”Jokapäiväinen elämämme”, jossa päähenkilöinä ovat venäläinen 

 runoilija Marina Tsvetaeva ja hänen tyttärensä Ariadna. Häntä haastatteli  

 kerhomme jäsen, toimittaja Ulla Järvi. Riikka Pelon veli Roope Pelo säestäjä- 

 nään Malla Pelo esitti kirjan teemoihin  sopivaa saksalaista ja venäläistä musiikkia.

9.4.2017 Kirjallinen matinea, Kristiina Vuori

 Kirjailija Kristiina Vuori kertoi uusimmasta teoksestaan Kaarnatuuli. Kirja kuvaa  

	 Turussa	1500-luvulla	eläneen	Valpuri	Innamaan	elämää	faktan	ja	fiktion	keinoin.	 

 Valpuri Innamaa oli lannistumaton renessanssinainen; yrittäjä, vaimo, kauppias, 

  äiti, laivanvarustaja ja 1500-luvun Turun menestynein porvari. Kristiina Vuorta  

 haastatteli Ulla Järvi. Keskiaikaisia säveliä huilulla soitti Taru Koskinen.

22.4.2018 Juhlamatinea  

 ”Ylppiä sinust, Suomi”, Runoryhmä Allit ja ”Vuosi Omanissa – koulutusvientiä ja  

 kulttuuriin tutustumista”, KT Katrina Vartiainen.

 Allit-runoryhmä ry on Turun seudulta kotoisin oleva vuonna 2008 perustettu  

 runo- ja lauluryhmä, jonka vakionaisiin kuuluu tällä hetkellä neljä äidinkielen  

 opettajaa. Mukana oli myös yksi monitoimimies.

 KT Katrina Vartiainen toimii opettajana ja opettajankouluttajana Turun 

 yliopiston normaalikoulussa. Hän on asiantuntijana Turun yliopiston kasvatus- 

 tieteiden tiedekunnan ja Finland Universityn koulutusvientihankkeessa, jossa  

 toteutetaan englannin kielen opettajien kaksivuotinen täydennyskoulutus  

 Omaniin vv. 2016-2018.

Eläköön  
100 vuotta!
Seniori ilmentää kokemusta

Lenita
 Airisto
sunnuntaina 
24.3.2013 
klo 15.00
Salon kirjaston 
Hilkansalissa

Zonta Club of   
Salo Area

Member of Zonta International

Lipunmyynti: Halikon Prisman info, 
Zonta-kerhon jäsenet  
sekä tuntia ennen tilaisuuden alkua ovelta.

lippu 20 €
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