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Naisen raha kantaa maailmaa – Kvinnans pengar bär världen – Naiste raha toetab maailma –
Women’s money carries the world
Kevään 2017 seminaarin teemana on nainen talouden toimijana, yrittäjänä ja johtajana sekä rahan
tuottajana ja käyttäjänä. Kevätseminaarin puhujina ovat Suomen ja Pohjois-Euroopan historian
professori, dosentti Tiina Kinnunen, yhteiskuntatieteiden tohtori, sosiaalipolitiikan dosentti, yrittäjä ja
kirjailija Leila Simonen sekä Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja, varatuomari Anne
Horttanainen. Tiina Kinnunen kertoo naisen taloudellisen aseman ja toiminnan viimeaikaisesta
maailmanlaajuisesta kehityksestä. Leila Simosen esityksen aiheena on naisen yrittäjyys, sen
mahdollisuudet ja esteet, ja Anne Horttanainen pohtii, millainen nainen on johtajana ja päättäjänä nyt
ja tulevaisuudessa.
Esitelmien lisäksi ohjelmassa on monipuolisia työpajoja meitä zontia koskettavista ajankohtaisista
asioista ja virkailijakoulutusta. Lauantaina kokoonnumme viihdyttävään iltajuhlaan 100-vuotiaan
Suomen sinivalkoisessa hengessä. Sunnuntaina tutustumme kävelykierroksilla Oulun keskustan
mielenkiintoisiin kulttuurihistoriallisiin kohteisiin.
Aikataulu
Lauantaina 22.4. kokoonnumme Oulun seudun ammattiopistossa (OSAO) Isokatu 1:ssä. Siellä
ilmoittaudutaan ja voi saada aamukahvia klo 8:sta alkaen. Varsinainen ohjelma alkaa klo 9 ja päättyy
klo 17. Ohjelmallista iltajuhlaa vietämme klo 19–23 Radisson Blu Hotel Oulun ravintola Toivossa.
Sunnuntain 23.4. on klo 9 mahdollisuus osallistua kulttuurikierroksiin ja kuunnella klo 10.15 esitelmää
Oulun kaupunginkirjaston Teuvo Pakkalan salissa. Ohjelma päättyy lounaaseen klo 12–13
teatteriravintola Vänmannissa, kirjastoa vastapäätä.
Perjantai-iltana 21.4. on mahdollisuus vapaamuotoiseen tutustumiseen ja illalliseen hotelli Radisson
Blun ravintola Sassissa, mutta virallisempaa tervetuloillallista ei järjestetä. Kaikki ohjelmapaikat
sijaitsevat Oulun keskustassa kävelyetäisyydellä hotelleista.
Majoittuminen ja kulkuyhteydet
Olemme varanneet huoneita Radisson Blu Hotel Oulusta, Lapland Hotel Oulusta ja Original Sokos Hotel
Arinasta. Kaikissa varaustunnus on ZONTA. Lisäksi tarjoamme kotimajoitusta zonta-sisarien luona.
Lisätietoa tästä asiasta ilmoittautumisen yhteydessä.
Ouluun pääsee sujuvasti junalla, linja-autoilla, lentäen ja tietysti omalla autolla. Ouluun lentävät
Helsingistä lentoyhtiöt Finnair ja Norwegian. Lennot kannattaa varata mahdollisimman pian.
Lisätietoja
Seuratkaa Piirin julkisia www-sivuja zonta.fi. Sinne avataan seminaarin infosivut ja
ilmoittautumislinkki 10.2.2017. Lisätietoja antavat kevätseminaaritoimikunnan puheenjohtaja Jaana
Salomäki, jaana.salomaki@dnainternet.net ja sihteeri Terhi
Törmänen, terhi.tormanen@gmail.com

Tervetuloa Ouluun!

