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Tervetuloa unelmien Porvooseen!

P

orvoon kaupungille on suuri kunnia, että
Zonta International Piiri 20 järjestää piirikokouksensa kaupungissamme. Järjestö tekee
erittäin tärkeätä työtä naisten aseman parantamiseksi ja keskinäisen ymmärryksen, hyvän
tahdon ja rauhan edistämiseksi, sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti.
Toivottavasti tulette kaikki viihtymään
sekä kokouksessa että kauniissa Porvoossa.
Olette lämpimästi tervetulleita unelmien
kotikaupunkiin.

Jukka-Pekka Ujula
Porvoon kaupunginjohtaja

I

t is a great honour for the City of Porvoo to
have Finnish and Estonian Zontians convening
in our city for their District 20 Conference.
Zonta International does extremely important
work by improving the status of women and by
advancing mutual understanding, goodwill and
peace, both globally and locally.
We hope that you will have a successful
meeting and a good time in our beautiful
Porvoo, and wish you all most warmly welcome
to Porvoo, our ideal hometown.
Jukka-Pekka Ujula
Mayor of Porvoo

D

et är en stor ära för Borgå stad, att Zonta
International Distrikt 20 ordnar sitt distriktsmöte i vår stad. Organisationen utför ett
viktigt arbete för att på många sätt förbättra
kvinnans ställning och för att befrämja ömsesidig förståelse, god vilja och fred, såväl globalt
som lokalt.
Vi önskar att ni alla skall trivas både under
mötet och i vårt vackra Borgå. Ni är varmt
välkomna till drömmarnas hemstad.
Jukka-Pekka Ujula
Borgås stadsdirektör

P

orvoole on suureks auks, et Zonta
International 20.piirkonna koosolek korraldatakse meie linnas. Zonta organisatsioon teeb
väga tähtsat tööd naiste seisundi parandamiseks
ja mõistmiseks, hea tahte ja rahu edendamiseks
nii kohtadel kui kogu maailmas.
Loodetavasti tunnete end hästi oma koosolekul ja meie kaunis Porvoos. Olete teretulnud
unelmate kodulinna.
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Jukka-Pekka Ujula
Porvoo linnapea
3

M

inulla on ilo näin Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna toivottaa
kaikki piirin 20 zontat tervetulleiksi
Porvooseen. Porvoossa on jo ennen suomen
itsenäisyyttä vaikuttanut monia uraauurtavia
naisia kuten Ulla Möllersvärd ja Alva Forsius,
joista on tarkemmat kuvaukset myös tässä
lehdessä. Heidän lisäksi haluan nostaa esille
myös Fredrika Runebergin, joka on usein jäänyt miehensä, kansallisrunoilija Johan Ludvig
Runebergin varjoon.
Perhe, johon kuului runoilijan lisäksi myös
kuusi poikaa ja talous, vaati suuren osan
Fredrikan ajasta. Siitä huolimatta hän oli ensimmäinen suomalainen kirjailija ja sanomalehtitoimittaja, joka kriittisesti pohti naisen asemaa
kodissa ja yhteiskunnassa sekä kuvasi perinteiseen rooliin sidottuja naisia etsimässä toisenlaisia älyllisiä ja emotionaalisia toimintamalleja.
Fredrika Runeberg kirjoitti paljon pöytälaatikkoon naisten oikeudesta koulutukseen ja
yleensäkin naisasioista. Hän perusti yhdessä
muutaman muun lehtorinrouvan kanssa
naisyhdistyksen Porvooseen vuonna 1846.
Yhdistyksen ensisijainen tehtävä oli ylläpitää
varattomien tyttöjen koulua Porvoossa.
Koululla oli pian avautumisen jälkeen vuonna
1847 jo 53 oppilasta. Koulua ylläpidettiin kaupunkilaisten avustusten ja lahjoitusten avulla.
Fredrika Runeberg toimi naisyhdistyksen
puheenjohtajana ja johti koulun johtokuntaa
15 vuoden ajan.
Myös me Zonta-järjestössä ajamme naisten ja tyttöjen oikeuksien ja hyvinvoinnin
parantamiseksi.
Toivon kaikille piirikokoukseen osallistujille
oikein antoisaa piirikokousta ja toivotan teidät
samalla lämpimästi tervetulleeksi Porvooseen.

Tervetuloa Porvooseen

Welcome to Porvoo

I

have great pleasure to welcome you all
District 20 Zontians to Porvoo. Here
in Finland we celebrate this year our
country’s 100th Anniversary as a Sovereign
State. In Porvoo, already before the time of
independence, we have had several pioneering
women like Ulla Möllerswärd and Alva Forsius.
You can read more about both of them in this
magazine. Apart from them, I’d like to highlight
also Fredrika Runeberg, who is often left in
the shadow of her husband, our national poet
Johan Ludvig Runeberg.
The Runebergs had a big family of six sons,
who, in addition to the housekeeping kept
Fredrika busy. Despite that, she was the first
Finnish writer and journalist who reflected
woman’s position at home and in the society.
In her texts she also described women in
traditional positions seeking for different
intellectual and emotional operations models.
Fredrika Runeberg wrote a lot in her ‘desk
drawer’ about women’s rights to education
and about other feminist issues. In 1846 she
founded, together with some other local
ladies, a women’s association in Porvoo. The
association focused on upholding a school for
poor girls in Porvoo. Soon after opening in
1847 the school had 53 pupils. The school was
supported by the charity and donations of local
people. As chairman Fredrika Runeberg headed
the association and the board of the school in
15 years time.
We Zontians also strive for improving girls’
and women’s rights and wellbeing.
I wish all of you participating in our District
Conference a very fruitful conference weekend
and hope you enjoy your stay in Porvoo.

Raija Tölkkö
puheenjohtaja
Zonta Club of Borgå-Porvoo
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Raija Tölkkö
Chairman
Zonta Club of Borgå-Porvoo
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Hyvä Zonta!

Dear Zontian!

K

I

iitos sinulle ja kerhollesi innostuneista
palvelu- ja vaikuttamisponnisteluista.
Olemme järjestönä tunnettu ja haluttu
yhteistyökumppani. Kannamme vastuullisesti
ne tehtävät, jotka olemme joko kerho-, Piiri- tai
kansainvälisellä tasolla ottaneet hoitaaksemme.
Olemme myös halukkaita kutsumaan mukaan
uusia jäseniä, jotka raikastavat kerhojemme
toimintaa.
Tarvitsemme työllemme jatkajia, sillä köyhyys,
lukutaidottomuus, osattomuus ja väkivalta eivät
ole kadonneet maailmasta. Lahjoitusrintamalla
kaipaamme lisäponnisteluja.
Suomi ja Viro itsenäistyivät yhteisvastuullisuuden avulla ja rohkeudella nähdä koko
yhteiskunta sosiaalisena yhteisönä. Tänä päivänä
on entistä tärkeämpää jatkaa yhteisvastuullisuuden linjalla niin järjestömme moninaisissa
tehtävissä kuin yhteiskunnan jäsenenä. Porvoon
piirikokouksen teema Itsenäinen nainen tukee
ytimeltään globaaleja, YK:n Kestävän kehityksen ohjelman tavoitteita. Olemalla edelleen
aktiivisia vastuunkantajia, liittoutumalla muiden
samanhenkisten järjestöjen kanssa ja astumalla
rohkeasti piirirajojemme yli yhteisiin ponnisteluihin nousemme entistä vahvemmaksi naisten
oikeuksien puolustajaksi.
Tapaamisiin Porvoossa rohkeina tekemään
päätöksiä Keltaisen Ruusun kampanjasta,
toimikauden 2018-2020 Piirin virkailijoista ja
tulevasta suunnastamme.
Olemme yhtä, silti itsenäisiä!

thank you and your Club for your enthusiastic
efforts in the areas of Service and Advocacy.
As an organization we Zontians are a known
and wanted partner. We are responsible in
all tasks we have taken on Club, District or
on international level. We also want to see
amongst us new Zontians, who refresh our way
of working in the Clubs.
We need people who continue our work as
poverty, illiteracy, being underprivileged and
under violence are things still burdening the
world. We also need more efforts in the area
of donations.
Finland and Estonia both got independent
with the help of solidarity and courage to see
the whole society as a social community. Today
it is even more important for us Zontians to
continue with solidarity inside our organizations
and as a member of the society. The theme of
Porvoo District Conference, An Independent
Woman, supports the global targets of the
UN’s Program of Sustainable Development. We
can be even stronger advocates and defenders
of women’s rights by being active and responsible, by joining forces with other congenial
organizations and by taking courage to cross
the district borders for making common efforts.
See you all in Porvoo. I am sure we’ll make
there good decisions concerning the Yellow
Rose campaign, term 2018 – 2020 District
officials and the direction of our organization in
the future.
Holding together, yet being independent!

Tuija Kirveskari-Tähtinen
Governor 2016-2018
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Tuija Kirveskari-Tähtinen
Governor 2016- 2018
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District conference guest:
President
Sonja Hönig Schough

Liaison
Ursula Werner

L

iaison Ursula Werner Director Zonta
International &  Zonta International
Foundation URSULA WERNER is a
member of the Zonta Club of GarmischPartenkirchen, Germany, District 14,
zontian since more than 20 years and
liaison to District 20.
Ursula’s credo has always been the
formula: communication, plus information, plus integration, equals internal
management, which leads to efficient
and effective teamwork, followed by
mutual success in achieving Zonta
goals like visibility, member growth and
credibility.
Ursula feels it an absolute privilege
and is honored to be part of the upcoming district conference of District 20
and is looking forward to meeting with
the leaders and members of D20.

8
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SONJA HÖNIG SCHOUGH is the 2016–2018
President of Zonta International and the Zonta
International Foundation.
Sonja joined Zonta in 1993. Since then she
has held a vast number of positions as international president-elect, vice president, director,
governor, lt. governor, area director and club
president and actively contributed to decisions.
She has also been active in numerous committees and task forces.
She is a former business consultant for IFS
Scandinavia, where her responsibilities included
counseling, training and implementation of
information technology support for customers,
primarily in Scandinavian countries. Prior to IFS
Scandinavia, Sonja worked for 25 years as a
human resources director for Beiersdorf AB, a
Swedish subsidiary of an international consumer
goods company.

Governor
Christina Rylander Bergqvist
District 21 Governor, CHRISTINA RYLANDER
BERGQVIST is a member of the Zonta Club of
Sundsvall, Sweden. Zontian since 1989.
Christina is a driven, goal-oriented, committed optimist and she joined Zonta because
of her desire to make things better for women
and girls. Communication, participation and
respect are important to Christina. As governor,
she wants to communicate easily, consistently
and efficiently; cooperate both internally and
with external partners; achieve consensus and
participation on objectives and activities; appreciate, respect and educate existing members
and attract more members.

itsenäinen nainen
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HAIKON KARTANON
KAUPPANEUVOS
Kauppaneuvos Satu Tiivola kuuluu siihen
harvinaiseen joukkoon naisia, jotka ovat
pysyneet yritysmaailmassa mukana useita
vuosikymmeniä.

10
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K

auppaneuvos Satu Tiivola kuuluu
siihen harvinaiseen joukkoon naisia,
jotka ovat pysyneet yritysmaailmassa mukana useita vuosikymmeniä.
Hän on jo jättäytynyt päivittäisestä
päätöksenteosta, mutta käy säännöllisesti Haikossa ja vaikuttaa Vuoristo-yhtiöt
Oy:n hallituksen jäsenenä.
Kartanon äidiksikin kutsuttu Satu Tiivola, 92,
kuvailee Haikon kartanoa kauneimmaksi korukseen. Kartanohotelli on lumoava kokonaisuus,
jonka lukuisissa, tarkkaan mietityissä yksityiskohdissa näkyy Tiivolan kädenjälki.
Pettämättömän tyylitajun lisäksi Satu Tiivolaa
on eittämättä siivittänyt myös hyvä bisnesvainu
sekä kyky kulkea määrätietoisesti kohti tavoitetta.
– Haikko oli ensimmäinen kartanohotelli
Suomessa. Halusimme silloin luoda jotain aivan
uutta. Minulla on aina ollut kova taistelutahto ja
halu saada työllä tulosta aikaan, Tiivola kertoo.
Uuden luominen ei loppunut kartanohotellin
avajaisiin 17. elokuuta 1966. Nykyään kartanon
yhteydessä toimivat myös kongressihotelli ja
kylpylä – molemmat vastikään remontoituja.
Vuoristo-yhtiöt Oy:n liikevaihto on noin 13 miljoonaa euroa ja se on matkailualan merkittävimpiä
toimijoita itäisellä Uudellamaalla ja maanlaajuisestikin ajatellen.
– Epäilijöitä oli, kun aloitimme. Alan asiantuntijat sanoivat, että konkurssi odottaa, ikinä ei voi
tuollainen menestyä, kun eihän Porvooseen ollut
edes kunnon maantietä ja kartano sijaitsi maaseudulla kaukana kaikesta. Itsekseni ajattelin, että
odottakaapas vaan pojat, Satu Tiivola muistelee
hymyn pilke silmissään.

Vision merkitys
Ennen hotellialaa Satu Tiivola oli jo ehtinyt
menestyä tekstiilikauppiaana Helsingissä.
Kokemusta yrittäjyydestä siis oli ja matkailualakin tuli tutuksi, kun hän ensimmäisen
puolisonsa, edesmenneen Leo Vuoriston kanssa
12

osti Porvoon Seurahuoneen sekä Runeberglaivan, jolla he toivat Helsingistä asiakkaita
Seurahuoneelle nauttimaan Porvoon mitalla 50
leikkeleen voileipäpöydän antimista.
Pariskunta oli pitkään etsinyt uutta kohdetta
Porvoo–Loviisa–Kotka -akselilta, kun von Ettersuvun omistuksessa ollut Haikon kartano osui
kohdalle.
– Talo oli aivan rappiolla ja sanoin miehelleni,
ettei tätä kannata ostaa, mutta sitten talon
silloinen isäntä näytti meille arkkitehti Armas
Lindgrenin vuonna 1913 tekemän piirustuksen
kartanosta. Se ratkaisi asian, Lindgrenin suunnitelma oli upea ja halusin toteuttaa sen.
Tiivola lähti rakentamaan brändiä taiteen
kautta.
– Taiteeseen liittyvät niin monet asiat henkilökunnan vaatteita myöten.
Satu Tiivola tähdentääkin vision merkitystä
liiketoiminnassa. Määrätietoinen brändin rakentaminen alkoi, kun selkeä näkemys kartanohotellista
oli ensin syntynyt. Vaikeuksia tuotti se, että Satu
Tiivola tuntui kulkevan trendien vastavirtaan.
– Mielessäni oli 1800-luvun romantiikka,
mutta ei siihen Suomessa ollut kenelläkään kiinnostusta 1960-luvulla, kun talojen piti oli kantti
kertaa kantti. Mieheni sanoi, että hajotan visioni
kuuntelemalla liikaa muita, joten lähdin kiertämään Euroopan huutokauppoja ja antiikkiliikkeitä
ja loin itse Haikon kartanon sisustuksen. Entisenä
kauppiaana tunsin myös eurooppalaiset kangastehtaat. Opin, että on seurattava rohkeasti omaa
näkemystä.

Työ tuottaa iloa
– Kun aloitin, johtajan rooli oli sanoa, mitä
tehdään. Se on mennyttä aikaa. Nyt tehdään
tiimityötä ja keskustellaan. Henkilökunta kantaa
tätä yritystä, se on tärkein kaikista. Ja hyvä
palvelu, jonka henkilökunta asiakkaalle antaa,
Tiivola painottaa.
Alan arvostuskin on muuttunut valtavasti.

itsenäinen nainen

Kauppaneuvos Satu Tiivola on jo jättäytynyt päivittäisestä päätöksenteosta, mutta käy säännöllisesti
Haikossa ja vaikuttaa Vuoristo-yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenenä.

– Ravintolatyöntekijöitä ei arvostettu 1960-luvulla, eivätkä he itsekään arvostaneet omaa
ammattiaan. Se oli minulle vierasta, sillä tekstiilialalla annettiin arvo työntekijälle. Halusin muuttaa
asenteita ja puhuin paljon siitä, kuinka arvokasta
työtä Haikossa teemme.
Satu Tiivola pitää tärkeänä henkilökunnan
jatkuvaa koulutusta. Itse hän on ollut tunnettu
tarkkuudestaan ja pitkistä työpäivistä.
– Tämä työ on ihanaa. Vaikeuksienkin keskellä
olen nauttinut siitä, että saan jotain aikaiseksi
ja onnistun. Haluan ottaa vaikeuksista voiton ja
olen aina halunnut löytää uusia keinoja toimia.
Rakastan työtäni, se on ollut elämäntapani.

Vuoristo-yhtiöt Oy
- Perheyritys, jonka hallitusta johtaa
Satu Tiivolan poika Veikko Vuoristo
- Toimitusjohtaja Juha Mähönen
- Työntekijöitä noin 120
- Haikon kartanohotelli v. 1966
- Kylpylä v. 1973
- Kongressihotelli v. 1983
- Haikon Kartano & Spa –uudistus v. 2016

itsenäinen nainen

Teksti: Tuula Lucic
alkuperäinen haastattelu TID lehteä varten
Kuvat: Eastpress
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Kätilö ja naisasianainen

Alva
Forsius

A

lva Forsius (1866–1935) oli päämäärätietoinen nainen. Hänellä oli tavoite ja
tahtoa sekä kykyä ja vahvaa sydämenpaloa asiansa eteenpäin viemiseksi.
150 vuotta Alva Forsiuksen syntymän jälkeen

Alva Forsius oli
sote-alan
itsellinen
naisyrittäjä.
Zonta Says No -kampanjan aikana Porvoon Zonta kerho laittoi kolmen naispatsaan kaulaan oranssit kaulaliinat 25.11.2016. Kuvassa oikealta Porvoon Zonta kerhon jäsenet
Mikaela Nylander, Solveig Mickels, Ritva Rautiola, Kaarina Vainio, Raija Tölkkö, Marjaana Suominen, Anja Luoma ja Kirsti Talsi-Sirkka. Lisäksi Maria Malin. Kuva: Eastpress.

muistamme häntä muun muassa Porvoon synnytyssairaalan sekä yksinäisille äideille ja heidän
lapsilleen perustetun suojakodin tähden. Ne
olivat Alva Forsiuksen näkyvimmät saavutukset.
Forsius on kuitenkin jäänyt historiankirjoissa
marginaaliin. Hänen työnsä on kaiketi kategorisoitu ”sosiaalitätien puuhasteluksi”, vaikka kaikki
14

merkit osoittavat, että tällä naisella on ollut
nykyajan termein erittäin yrittäjämäinen ote ja
saavutukset ovat olleet kauaskantoisia.
Synnytyslaitos ja nimenomaan yksinhuoltajaäitien suojakoti tarjosivat yhteiskunnan hyljeksimille naisille toivoa tulevasta ja mahdollisuuden
elättää itsensä ja lapsensa. Tämä tapahtui kou-

itsenäinen nainen

lutuksen kautta, sillä naiset saivat suojakodissa
ammatillista oppia.
– Tämä on mielestäni kaikkein tärkein arvo
Alva Forsiuksen työssä. Lapsensa kanssa yksin
selviytymään jätetyt nuoret naiset olivat kouluttamattomia. Heidät oli ehkä alun perin lähetetty
maalta kaupunkiin tienaamaan, monet olivat

piikoja ja lähettivät rahaa kotiin. Raskaus vei
työpaikan eikä paluuta köyhään kotiinkaan ollut.
Häpeäpenkissähän ei koskaan istunut se toinen
osapuoli, vaan aina nainen, toteaa Eila Forsblom,
joka on paneutunut Alva Forsiuksen elämäntyöhön ja toimi myös primus motorina toukokuussa
paljastetun Alvan muistopatsaan puolesta.

itsenäinen nainen
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Suojakoti sai nimekseen Solhem-Aurinkokoti.
Nuoret äidit viettivät siellä lapsineen kuusi kuukautta. Arkitöiden ja lastenhoidon ohella he oppivat muun muassa käyttämään ompelukonetta.
Solhem toimi vuoteen 1957, jolloin siitä tuli
Pelastusarmeijan Porvoon lastenseimi.

Alva Forsius kulki omaa
tietään, nykytermein
rakensi urapolkuaan.
Taloudellinen itsenäisyys on yksi nykyisen tasaarvomme peruspilareista. Myös Alva Forsius oli
itsellinen, koulutettu nainen, joka pyöritti omaa
yritystä, yksityistä sairaalaa. Tämä oli mahdollista naimattomille naisille vuoden 1863 lainsäädäntöuudistuksen jälkeen. Avioliitossa naisella ei
sen sijaan ollut täysivaltaisuutta. Vuoteen 1930
asti naisen katsottiin olevan avioliitossa miehensä holhouksessa.
Alva valmistui ensin käsityöopettajaksi, mutta
suuntautui myöhemmin sosiaalityöhön ja toi
Pelastusarmeija-järjestön Suomeen. Kätilöksi
Forsius valmistui vuonna 1895. Kesät hän asui
Åbyn kartanossa Porvoon maalaiskunnassa
ja teki kotikäyntejä niin maaseudulla kuin
kaupungissa. Hauska yksityiskohta on eräässä
Borgåbladetin ilmoituksessa, jossa Forsius
mainitsee, että hänellä on myös puhelin - harvinaisuus tuohon aikaan.
Oma yritystoiminta ei ehkä tuonut toivottua
tulosta, sillä välillä Forsius toimi Turussa Turvaja työkodin johtajana. Asiaa voi tarkastella
niinkin, että Forsius sai tarjouksen, josta ei
voinut kieltäytyä, ja kävi keräämässä kokemusta.
Hän myös hankki lisäkoulutusta ja suoritti koneellisen lapsenpäästöopin eli oppi käyttämään
mm. synnytyspihtejä.
Alva Forsius kulki omaa tietään, nykyter16

Koneellinen lapsenpäästöoppi antoi taidot mm.
synnytyspihtien käyttöön.

Alva Forsius adoptiotyttäriensä Anna Sofien, Marta Bernhardinen ja Eva Elisabethin kanssa. Kuva Porvoon museon
näyttelystä v. 2016.

mein rakensi urapolkuaan. Kuka tietää, kuinka
kauan sairaala oli ollut hänen unelmansa?
Joka tapauksessa vuonna 1899 33-vuotias
Alva Forsius perusti Porvooseen yksityisen
synnytyssairaalan, johon hän sai valtiontukea:
1000 markkaa perustamiskustannuksiin ja
3000 markkaa ylläpitoon kolmeksi vuodeksi.
Vuokratiloissa Uudella Vuorikadulla (nykyinen
Linnankoskenkatu) sijainneessa sairaalassa oli
kolme huonetta ja viisi sänkyä, joista kaksi oli
maksaville potilaille ja kolme ilmaista.
Synnytyslaitoksella riitti asiakkaita ja pian
tarvittiin jo lisää tilaa. Niinpä Alva Forsius päätti
rakennuttaa uuden synnytyslaitoksen, joka avatui 12-paikkaisena vuonna 1902 Joonaanmäelle.
Kustannusarvio oli 45 000 markkaa. Kaupunki

itsenäinen nainen

lahjoitti tonttimaat.
Uusi sairaala sai myös valtionavustusta, mutta
avustukset eivät tulleet aina luvatusti.
Sairaalapaikat eivät olleet ilmaisia, mutta
maksut oli porrastettu. Säätyläishenkilöt maksoivat yksityishuoneista 100–150 markkaa
12–14 vuorokaudesta. Käsityöläisrouvien yksityishuoneet maksoivat 4–5 markkaa vähintään
kymmeneltä vuorokaudelta. Varattomimmat
majoittuivat saliin, jossa oli 2–3 markan paikkoja
ja ilmaissijoja.

Teksti ja kuvat Tuula Lukić

Nuoret äidit oppivat Solhemissä kodinhoitoa ja
käsitöitä, joilla pystyivät myös tienaamaan oman
elantonsa.

Alva Forsius
perusti Porvoon
synnytyssairaalan sekä
suojakodin yksinäisille
äideille ja heidän
lapsilleen.

itsenäinen nainen
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Romantik eller politik? Ulla Möllersvärds solfjäder
I Borgå museum
finns Finlands
mest kända och
mytomspunna
solfjäder. Den
har tillhört Ulla
Möllersvärd.

I

Borgå museum finns Finlands mest kända och
mytomspunna solfjäder. Den har tillhört Ulla
Möllersvärd (1791-1878) som enligt en berättelse tappat den på golvet under lantdagsbalen
i mars 1809 i Borgå. Enligt sägnen plockades
solfjädern upp av Alexander I som behöll den
instucken i sin uniformsrock mellan knapparna,
under hela kvällen, för att galant med en
handkyss returnera den i slutet av kvällen.
Solfjädern har donerats till Borgå museiförening
av fröken Elise Schulmans sterbhus 1905. Ulla
Möllersvärd hade gett den som gåva åt hennes
äldre syster.
Som alla goda berättelser, har även denna
om Möllersvärds solfjäder kryddats med fantasi.
Man vet med säkerhet att Storfurstendömet
Rysslands kejsare Alexander I, efter balen i april
övernattat på familjen Möllesvärds herrgård
Möllershof i Mäntsälä. Vad som hände där den
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natten mellan kejsaren och den vackra 18 åriga
Ulla må förbli en hemlighet. Historikern Henrika
Tandefelt har i Borgå 1809, Ceremoni och fest
(2009) ställt den relevanta frågan om myten
med solfjädern. Var kejsarens besök i Möllershof
en fråga om romantik eller politik? Besökte han
dottern Ulrika Ottilia ”Ulla”, eller fadern titulärlandshövdingen Carl Adolf Möllesvärd?
Två år efter balen utnämndes Ulla till hovfröken hos Kejsarinnan Elisabeth tillsammans
med åtta andra fröknar i Finland. Att den yngre
dottern utnämndes och inte storasystern enligt
gängse praxis, är redan anmärkningsvärt och
har föranlett olika spekulationer. Av allt att
döma var utnämningen riktad till en av systrarna och fadern skulle sedan ha sett till att den
tillföll Ulla. Till hovtiteln hörde en hemgift på 10
000 rubel, men krävde inte tjästgöring. År 1813
ingick Ulla Möllersvärd ett arrangerat äktenskap
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med generalmajor Odert Reinhold von Essen.
Det olyckliga äktenskapet slutade med skiljsmässa efter blott ett år.
Enligt Tandefelt var det Adolf Alarik
Neovius som år 1902 skapade skrönan om
Ulla Möllesvärds romans. Hans skämtsamma
handskrivna berättelse förbättrade Ullas
bakgrund till kunglig. Hon skulle ha varit oäkta
barn till prinsessan Sofia Albertina. Enligt
Neovius roman skulle Ulla dessutom ha fött ett
barn till kejsaren. Denna son, som avled som 14
årig, skulle ha getts bort som fosterbarn till en
familj i Borgå.
År 1906 publicerades Neovius Kejsar
Alexander I:s samtliga resor i Finland. Här understryks hur man i Finland ville bjuda kejsaren
på bl.a. vackra damer. Ulla Möllersvärd väckte
uppseende överallt och beskrevs som, ”välväxt,
med rena energiska anletsdrag och stora, af

lefnadslust strålande ögon”. Neovius skrev även
att Alexander I skulle ha kysst Ulla Möllesvärd
efter natten på Mäntsälä. Andra källor understryker kejsarbesökets politiska vidd. Tandefelt
understryker att alla gårdar som besökts av
kungligheter eller kejsare, har bevarat berättelser och föremål, till och med rum, som minnet
av detta.
Mika Waltari refererar till samma kyss i sin
roman Kejsarbalens drottning (1945). Scenen
förevigades i filmen Tanssi yli hautojen, som
bygger på Waltaris roman med Leif Wager och
Eila Peitsalo i huvudrollerna. I Waltaris roman
representerande Ulla hela Finland och därför
slutar den inte med oäkta barn. I hans tolkning
var romansen kysk. I rollen som Alexander I
säger Wager att ”Finland är vackert” och tittande på den sköna Ulla fortsätter han ”Jag älskar
Finland”.
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Marina Catani
Museidirektör, Borgå museum
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Kokouskassista löydät itsellesi
viuhkan terveisenä Porvoon
Zontakerholta.
I din kasse med material till mötet
hittar du en solfjäder som en
hälsning från Borgå Zontaklubb.

En solfjäder
till dig, Zonta
Viuhka sinulle
Zonta
B

orgå-Porvoo Zontakerho hankki myyntituotteekseen 500 kappaletta viuhkoja vuonna
2014. Idea lähti siitä, että porvoolaisella Zontalla
Terttu Ojasella oli kiinalaisen miniänsä kautta
yhteyksiä Kiinaan. Terttu myös matkusteli usein
Kiinassa. Kerhon muut zontat ehdottivat, että
Terttu hankkisi jotain myytävää Zonta-kerholle.
– Miniän yhteyshenkilöiden kautta saimme
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tilattua viuhkat. Niissä oli kaunis ruusukuvio piirrettynä puusäleisiin. Ostin itse värejä ja väritin
jokaisen viuhkan erikseen kotona iltapuhteena.
Eikä se ollut edes rasittavaa, kertoo Terttu
Ojanen.
Kaikki piirikokouksen osallistuja saavat muistoksi  Borgå-Porvoo Zonta-kerholta kokouskassissaan tämän viuhkan.
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B

orgå-Porvoo Zontaklubb införskaffade 500
solfjädrar till försäljning år 2014. Idén föddes
då Borgå-zontan Terttu Ojanen hade kontakter
till Kina via sin svärdotter. Terttu reste också ofta
i Kina.
De andra zontasystrarna i klubben föreslog
att Terttu skulle skaffa något till försäljning i
Zontaklubben.
– Genom min svärdotters kontakter kunde vi
beställa solfjädrarna. De är vackert utsmyckade
med rosenmönster. Själv köpte jag färger och
målade varje solfjäder hemma som kvällssyssla.
Och det kändes inte ens betungande, berättar
Terttu.
Alla mötesdeltagare får denhär solfjädern i
sin möteskasse som ett minne av Borgå-Porvoo
Zontaklubb.

Ulrika Ottiliana Möllersvärd
(1791 Mäntsälä – 1878 Helsinki)
oli suomalainen keisarillinen
hovineiti. Hänet tunnetaan
erityisesti suhteestaan keisari
Aleksanteri I:een.

M

aaliskuun lopussa 1809
maaherra Möllersvärd
lähti Porvoon valtiopäiville. Hän otti mukaansa
sekä puolisonsa että kaksi tytärtään,
Ulrikan ja Maria Lovisan. Valtiopäivien
avajaistanssiaisissa 28. maaliskuuta
keisari Aleksanteri I pyysi 18-vuotiaan Ulrika Möllersvärdin parikseen
kiihkeään venäläiseen katrilliin. Ulrika
suostui tanssiin häkeltyneenä ja pudotti viuhkansa. Kerrotaan, että keisari
piti rinnassaan Ulrikalta pudonnutta
silkkiviuhkaa tanssiaisten loppuun
saakka. Vasta poistuessaan tanssisalista keisari luovutti viuhkan takaisin
Möllersvärdille ja kumarsi tälle syvään.
Tapaus herätti valtiopäivien yleisössä
suurta huomiota.

itsenäinen nainen
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To All District 20 Zontians

Hyvät Piirin 20 ry Zontat

P

orvoon piirikokous pidetään
7.–8.10.2017. Teemana on Itsenäinen
nainen Suomen Satavuotisjuhlan kunniaksi.
Kokoonnumme Porvoon Taidehallissa
lauantaina. Tila on tunnettu muun muassa
Avantin Suvi-soitosta ja mielenkiintoisista
näyttelyistä.
Ohjelma koostuu teeman mukaisista
puheenvuoroista, erityisesti naisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksista.
Valitsemme toimikauden 2018–2020 piirihallituksen ja muut vaaleilla valittavat virkailijat. Ryhmätöissä tutustumme kerhoille
sopivaan kirjanpito-ohjelmaan ja kuulemme
esimerkkejä onnistuneista varojen keruun
ja jäsenhankinnan tapahtumista. Porvoossa
teemme myös päätöksen käynnistettävästä
Keltaisen Ruusun kampanjasta. Piirin 20 ry
stipendiaatit esittäytyvät.  
Ohjelma on tiivis ja työpainotteinen vanhan sanonnan ”Porvoon mitalla” mukaisesti.
Lauantai- iltaa vietämme Haikon kartanon
tunnelmallisessa ilmapiirissä. Aamuvirkuille
on tarjolla sunnuntaina kulttuurikävely
Albert Edelfeltin kotimuseoon kartanon
läheisyydessä.
Tapaamisiin Porvoossa!
Tere tulemast!
Hjärtligt välkommen!
Tuija Kirveskari-Tähtinen
Governor 2016–2018
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T

he second District 20 Conference of
Biennium 2016-2018 will convene in Porvoo
on 6-8 October 2017. Our theme will be “An
Independent Woman” - also in honour of the
100th Anniversary of Finland as a Sovereign
State. We will meet on Saturday, 7 October, at
the Porvoo Art Factory, a venue well known for
the Avanti Summer Sounds Festival and interesting exhibitions, amongst other things.
Our guest speakers will discuss the opportunities open to women today to participate
and do advocacy work, but our main task is
to elect District 20 officers and other elective
officials for Biennium 2018-2020. On Sunday, 8
October, there is a choice of three Workshops:
1. An introduction to an accounting system,
suitable for clubs; 2. How to succeed in recruiting new members; 3. How to encourage
members to make individual donations. We will
also decide on another Yellow Rose Campaign
to be launched in 2018. And last, but not least,
we will meet several of our awardees at dinner
on Saturday evening!
Once again, our programme will be intensive
and plentiful reflecting the old tradition of
“Porvoo standards”, but on Saturday evening
we can relax and enjoy the ambience of the old
Haikko Manor.
On Sunday, after the Closing Ceremony,
those interested will also be able to visit the
Albert Edelfelt Studio Museum near the Manor.
I shall look forward to seeing you all in Porvoo
Tuija Kirveskari-Tähtinen
Governor 2016-2018
Zonta International District 20
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Bästa zontor i Distrikt 20

D

istriktsmötet i Borgå går av stapeln
6-8.10.2017. Temat är Den självständiga
kvinnan, Finlands 100-årsjubileum till ära. Vi
samlas i Borgå Konstfabrik på lördagen. Lokalen
är känd bl.a. för Avantis sommarkonserter
Suvisoitto och för intressanta utställningar.
Programmet består av temaenliga anföranden,
speciellt om kvinnors möjligheter att delta och
påverka. Vi väljer distriktsstyrelse och övriga
funktionärer för verksamhetsperioden 20182020. I grupparbete bekantar vi oss med ett
bokföringsprogram som passar för föreningar
och hör om exempel på lyckad medelinsamling
och framgångsrik medlemsrekrytering. I Borgå
fattar vi också beslut om den kommande Gula
Rosen-kampanjen. Distriktets, Piiri 20 ry, stipendiater presenteras. Programmet är fullt och har
tyngdpunkten på föreningsarbetet, helt enligt
det gamla talesättet ”Med Borgåmått mätt”.
Lördagskvällen firar vi i Haiko Gårds stämningsfulla miljö. På söndagen, efter mötet, finns det
möjlighet att bekanta sig med Albert Edelfelts
ateljémuseum, alldeles i närheten av gården.
Vi ses i Borgå!
Tere tulemast! Tapaamisiin Porvoossa!
Tuija Kirveskari-Tähtinen
Governor 2016-2018

Head 20.piirkonna zontad

P

orvoo piirkonnakoosolek toimub 6.-8. oktoobril 2017.
Soome 100. aastapäeva auks on koosoleku
teema „Iseseisev naine.“ Koguneme Porvoo
kultuuri- ja kongressikeskuses Taidetehdas
laupäeval. Keskus on  tuntud ka Avanti
suvemuusikaürituste ja huvitavate näituste
korraldamise paigana. Koosoleku programmis on
teemakohased ettekanded, eriti keskendutakse
naiste osalemis- ja mõjutamisvõimalustele.
Valime 2018-2020 perioodi piirkonna juhatuse
ja teised valimistel täidetavad ametikohad.
Töörühmades tutvume klubidele sobiva raamatupidamisprogrammiga ja kuulame näiteid õnnestunud rahakogumiskampaaniatest ning uute
liikmete saamisest. Porvoos teeme otsused ka
uue Kollase Roosi kampaania suhtes. Esitatakse
20.piirkonna stipendiaadid.
Programm on tihe ja töine vana „Porvoo
mõõdu“ kohaselt. Laupäevaõhtu veedame Haiko mõisa meeleolukas õhkkonnas.
Pühapäeval pärast koosolekut on võimalik
tutvuda mõisa lähedal paikneva Albert Edelfeldti
ateljeemuuseumiga.
Kohtumiseni Porvoos!
Tere tulemast!
Tuija Kirveskari-Tähtinen
Governor 2016–2018

itsenäinen nainen
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Zonta International Piiri 20
46:s Piirikokous Porvoo 6.–8.10.2017

ITSENÄINEN NAINEN
Piirikokousohjelma
Perjantai 6.10.2017
13.30–15.30
17.00–20.00
18.30–19.00
18.00–19.00

oheisohjelma: tutustuminen Stensbölen kartanoon
Piirihallituksen kokous, Haikon kartanon kokoustilat
oheisohjelma: Haikon kartanon historian esittely
oheisohjelma: Porvoolaisia naiskohtaloita,
opastettu kävelykierros vanhassa Porvoossa

Lauantai 7.10.2017

Taidetehdas, Läntinen Aleksanterinkatu 1, Porvoo  

06.30
07.45 ja 08.00

Hotelliaamiainen Haikossa yöpyville
Bussikuljetus Haikon kartanosta Taidetehtaalle
lähtö Kylpylähotellin edestä

08.00

Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa, kahvia saatavilla lämpiössä
Zonta-tori lämpiössä avautuu
Delegaatti-info
Kokousedustajien saapuminen saliin

08.30
09.00

10.00
10.30
10.55             
11.00
12.00
12.55                        
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Piirikokousviikonlopun avaus
Lippujen saapuminen
Musiikkiesitys
Tervehdyssanat Raija Tölkkö, puheenjohtaja Zonta Club of Borgå-Porvoo  
Governorin tervehdys, Tuija Kirveskari-Tähtinen
Kansainvälisen presidentin videotervehdys, Sonja Hönig Schough
Liaisonin tervehdys, Ursula Werner
Itsenäinen nainen – mitä saavutuksia ja mitä menetyksiä se tuo mukanaan
Elli Aaltonen, KELAn pääjohtaja
Tauko
Delegaatit salissa
Piirikokous alkaa Avanti-salissa
Lounas ravintola Vitriinissä ja Zonta-tori auki lämpiössä
Delegaatit salissa
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13.00
14.45
15.10
15.15
17.00
17.10
17.40

Piirikokous jatkuu Avanti-salissa
Iltapäiväkahvit ravintola Vitriinissä ja Zonta-tori auki
Delegaatit salissa
Piirikokous jatkuu
Piirikokouksen päätössanat ja lippujen poistuminen,
governor Tuija Kirveskari-Tähtinen                                                              
Porvoon kaupungin kuohuviinitarjoilu, Taidetehtaan lämpiö
Porvoon kaupungin edustajan tervehdys
Bussikuljetukset Haikon kartanoon
lähtö Taidetehtaan edustalta

Illanvietto ja illallinen Villa Haikkoossa
19.30
Musiikkia
Lisa Andström -stipendit
20.00–23.00
Juhlaillallinen pöytiintarjoiltuna
Piiri 21. governor, Christina Rylander-Bergqvist
Piiri 20 Stipenditoimikunta, Amelia Earhart ja YWPA-stipendit

Sunnuntai 8.10.2017
vapaa                
09.00–10.00
                                 
                                 

ohjattu aamulenkki Haikkoon maisemissa, Salla Tuominen
Vaihtoehtoiset työpajat Haikon kongressikeskuksen ryhmätyötiloissa
1. Taloushallinnon ohjelmiston esittely, Procountor/Kirsti Tamminen
2. Jäsenhankinta, best practices Lea Helle ja Anne Kauppila
3. Lahjoittaminen, best practices, Anna Lauttamus-Kauppila

Memorial service (kongressikeskus, kokoustila)
Itsenäinen nainen – Yhteiskunnalliset edellytykset
tulevaisuuden itsenäiselle naiselle
Mikaela Nylander, kansanedustaja, zonta
Itsenäinen nainen – Inspirational encounters in Rwanda
                           
Marja-Riitta Ketola, Suomen Unicefin pääsihteeri
Itsenäinen nainen – On hienoa olla nainen
                                       Nea Hjelt, YWPA-ehdokas 2016, kaupunginvaltuutettu

10.00
10.30

11.45
12.00
                                
                                 
12.20
13.00
13.00–14.00

Piirin 100-vuotisjuhla,
Salla Tuominen, Past Governor
pj. ZI Piiri 20 Satavuotisjuhlatoimikunta
Päätösseremoniat
Governor Tuija Kirveskari-Tähtinen
pj Raija Tölkkö, Zonta Club of Borgå-Porvoo
Lippujen luovutus
Buffetlounas, Haikon kartano
Piirihallituksen kokous Haikon kongressikeskuksen kokoustiloissa
oheisohjelma, tutustuminen Albert Edelfeltin ateljemuseoon Haikkoossa
Kiitos osallistumisesta ja turvallista kotimatkaa!

itsenäinen nainen

25

Zonta International District 20 (Registered in Finland)
46th District Conference in Porvoo 6 – 8 October 2017

An Independent Woman
District Conference Programme

Friday 6 October 2017
1.30 - 3.30 pm           
5.00 - 8.00 pm
6.30 - 7.00 pm           
6.00 - 7.00 pm           

Optional: Guided Tour to Stensböle Manor
District Board Meeting, Haikko Meeting Rooms
Optional: Introduction to the History of Haikko Manor
Optional: Guided Walk Around the Old Porvoo

Saturday 7 October 2017
06.30 am                   
07.45 and 08.00 am
08.00 am
08.30 am
09.00 am

Art Factory, Läntinen Aleksanterinkatu 1, Porvoo
Breakfast at the Haikko Hotel for those staying there
Bus transport from Haikko to the Art Factory
Departure from the Spa Hotel

Registration Desk open, morning coffee available at the Vitriini Restaurant     
Zonta Bazaar open in the Foyer
Delegates’ Orientation
Delegates take their seats
Opening Ceremonies
Flag Parade
Music
Welcoming Address, Raija Tölkkö, Chairman,  Zonta Club of Borgå-Porvoo     
Governor’s Greeting, Tuija Kirveskari-Tähtinen, Governor, District 20
International President’s Greeting, Video,
Sonja Hönig Schough, Zonta International President
Liaison’s Greeting, Zonta International District 20 Liaison,
Ursula Werner, International Director

12.55 pm
1.00 pm

An Independent Woman – Which are the gains and the losses?
Guest Speaker Elli Aaltonen,
Director General, KELA (The Finnish Social Security Institution)
Break
Delegates take their seats
Business Session, Avanti Hall
Lunch, Restaurant Vitriini
Zonta Bazaar open in the Foyer
Delegates take their seats
Business Session, Avanti Hall

2.45 pm                     

Break for refreshments, Restaurant Vitriini

10.00 am
10.30 am                   
10.55 am
11.00 am
12.00 noon                 
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3.10 pm
3.15 pm
5.00 pm
5.10 pm
                                 
5.40 pm

Zonta Bazaar open
Delegates take their seats
Business Session
Closing Address by Governor Tuija Kirveskari-Tähtinen
Flag Parade
Reception by the City of Porvoo, Art Factory Foyer
Welcoming Address by the Representative of the City
Bus transport to Haikko Manor
Departure outside the Art Factoty

Evening Programme at Villa Haikko
7.30 pm
Musical entertainment
Lisa Andström Fund Award Ceremony
8.00 – 11.00 pm
Dinner
Greetings:
District 21 Governor, Christina Rylander-Bergqvist
District 20 Scholarships Committee Amelia Earhart and YWPA Award Ceremony

Sunday 8 October 2017
Time to be agreed         Guided morning PT walk/run around Haikko                  
09.00 - 10.00 am

Optional Workshops at the Haikko Congress Centre (on the Spa Hotel premises)
1. Introduction to a Financial Management System, Procountor/Kirsti Tamminen
2. How to succeed in recruiting new members, Lea Helle and Anne Kauppila
3. How to encourage members to make individual donations, Anna Lauttamus-Kauppila

10.00 am

Memorial Service (Congress Centre, Auditorium)

10.30 am

An Independent Woman – The conditions in society for tomorrows indepent women
Mikaela Nylander, MP, Zontian                                             
An Independent Woman – Inspirational encounters in Rwanda (in English)
Marja-Riitta Ketola, Secretary General of Unicef Finland
An Independent Woman– It´s great to be a woman!
Nea Hjelt, YWPA applicant 2015, City Councillor
Zonta International Centennial Celebrations in District 20,
Salla Tuominen, Past Governor
Closing Ceremony
Governor Tuija Kirveskari-Tähtinen
Chairman Raija Tölkkö, Zonta Club of Borgå-Porvoo
Handing over the Zonta Flag to the Representatives of the Zonta Club of Espoo

11.45
12.00

12.20 pm
Buffet Lunch, Haikko Manor
1.00 pm
District 20 Board Meeting, Haikko Congress Centre Meeting Room
1.00 – 2.00 pm             Optional: Visit to Albert Edelfelt Studio Museum in Haikko
Thank you for coming and safe journey home!                

itsenäinen nainen
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Zonta International Distrikt 20 rf:s
46 distriktsmöte i Borgå 6–8.10.2017

DEN SJÄLVSTÄNDIGA KVINNAN
Distriktsprogram
Fredag 6.10.2017
13.30–15.30       
17.00–20.00
18.30–19.00     
18.00–19.00    

Lördag 7.10.2017

06.30                         
07.45 och 08.00
08.00
08.30
09.00

extra program: guidad tur till Stensböle gård
Distriktsstyrelsen sammanträder, konferensrum i Haiko kongresscenter
extra program: Haiko gårds historia
extra program: Kvinnoöden i Borgå,
guidad rundvandring i Gamla Borgå
Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1, Borgå
Hotellfrukost för dem som övernattar i Haiko
Busstransport från Haiko gård till Konstfabriken
start utanför Spa-hotellet
Anmälningen för mötesdeltagare börjar,
morgonkaffe tillgängligt i foajén
Zonta-torget i foajén öppnar
Delegat-info
Mötesdeltagarna samlas i salen
Distriktsmötesveckoslutet öppnas
Fanornas inmarsch
Musik
Hälsningsord, Raija Tölkkö, orförande, Zonta Club of Borgå-Porvoo              
Governors hälsning, Tuija Kirveskari-Tähtinen
Videohälsning från Zonta International President, Sonja Hönig Schough
Liaisons hälsning, Ursula Werner

10.00
                                  
10.30
10.55                 
11.00

Den självständiga kvinnan – Vilka vinster och vilka förluster innebär det?
Elli Aaltonen, FPA:s generaldirektör
Paus
Delegaterna på plats i salen
Distriktsmötet börjar i Avanti-salen

12.00
12.55                          

Lunch i restaurang Vitriini och Zonta-torget öppet i foajén
Delegaterna på plats i salen

28

itsenäinen nainen

13.00
14.45
15.10
15.15
17.00

Distriktsmötet fortsätter i Avanti-salen
Eftermiddagskaffe i restaurang Vitriini och Zonta-torget är öppet
Delegaterna på plats i salen
Distriktsmötet fortsätter
Distriktsmötet avslutas och fanornas uttåg,
governor Tuija Kirveskari-Tähtinen

17.10
                                   
17.40
                                   

Borgå stad bjuder på skumvin, Konstfabrikens foajé
En representantföt Borgå stad framför stadens hälsning
Busstransport till Haiko gård
avgång framför Konstfabriken

Kvällssamvaro och middag i Villa Haikko
19.30
Musik
Lisa Andström-stipendierna
20.00–23.00
Festmiddag, servering till bordet
Distrikt 21 governor, Christina Rylander-Bergqvist
Stipendiekommittén, Amelia Earhart och YWPA-stipendierna

Söndag 8.10.2017
fritt                   
09.00–10.00

                                 
                                 

gemensam, ledd motionsrunda i Haiko-miljö                                                             
Alternativa workshoppar, Haiko kongresscenters grupprum
1. Presentation av ett bokföringsprogram, Procountor/Kirsti Tamminen
2. Medlemsrekrytering, best practices Lea Helle och Anne Kauppila
3. Donationer, best practices, Anna Lauttamus-Kauppila

10.00

Memorial service, kongresscentret, mötessalen

10.30

Den självständiga kvinnan – Samhälleliga förutsättningar för
framtidens självständiga kvinna
Mikaela Nylander, riksdagsledamot, zonta
Den självständiga kvinnan – Inspirerande möten i Rwanda
Marja-Riitta Ketola, Finlands Unicef, generalsekreterare
Den självständiga kvinnan – Det är fantastiskt att vara kvinna!
Nea Hjelt, YWPA-kandidat 2016, stadsfullmäktig

                     
                        
11.45

Distriktets 100-årsjubileum
Salla Tuominen, Past Governor
ordf. ZI Piiri 20 Hundraårsjubileumskommitté

12.00
                           
                             

Avslutningsceremonier
Governor Tuija Kirveskari-Tähtinen
ordf. Raija Tölkkö, Zonta Club of Borgå-Porvoo
Överlämnande av fanan

12.20
13.00
13.00–14.00   

Buffélunch, Haiko gård
Distriktsstyrelsen sammanträder i Haiko kongresscenters möteslokaler
extra program: guidning i Albert Edelfelts ateljémuseum i Haiko
Trevlig hemresa!

itsenäinen nainen
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Zonta International 20. piirkond
Porvoo 6. - 8.10.2017

Iseseisev naine
Piirkonnakoosoleku päevakava

Reede, 6.10.2017
13.30 - 15.30            
17.00 - 20.00
18.30 - 19.00            
18.00 - 19.00             
Laupäev, 7.10.2017
06.30
07.45 ja 08.00
08.00
08.30
09.00

lisaprogramm: tutvumine Stensböle mõisaga
Piirkonna juhatuse koosolek Haiko mõisakoosolekuruumides
lisaprogramm: Haiko mõisa ajaloo ülevaade
lisaprogramm: Porvoo naiste saatustest, jalutuskäik vanas Porvoos giidi saatel
Taidetehdas, Läntinen Aleksanterinkatu 1, Porvoo
Hommikusöök Haikos ööbijatele
Buss Haiko mõisast Kultuuri- ja Kongressikeskusesse (Taidetehtaalle)
väljasõit Kylpylähotelli eest
Registreerimine koosolekule algab, hommikukohv restoranis Vitriini.
Zonta-turg fuajees avatakse
Delegaadi-info
Klubide esindajad saabuvad saali
Piirkonnakoosoleku avamine
Lippude sissetoomine
Muusikaline etteaste                    
Tervitussõnad- Raija Tölkkö,  Zonta Club of Borgå-Porvoo president               
Kuberneri tervitus - Tuija Kirveskari-Tähtinen
Rahvusvahelise presidendi videotervitus - Sonja Hönig Schough
Ursula Werneri tervitus (Liaison ZI)

10.30

Iseseisev naine
Elli Aaltonen, KELA (kansaneläkelaitos) pensioniameti juhataja
Vaheaeg

10.55
11.00
12.00
12.55
13.00

Delegaadid saalis
Piirkonnakoosolek algab Avanti-saalis
Lõuna restoranis Vitriini ja Zonta-turg avatud fuajees
Delegaadid saalis
Piirkonnakoosolek jätkub Avanti-saalis

14.45
15.10
15.15
17.00

Pärastlõunakohv restoranis Vitriini ja Zonta-turg avatud
Delegaadid saalis
Piirkonnakoosolek jätkub
Piirkonnakoosoleku lõpusõnad ja lippude väljaviimine,
kuberner Tuija Kirveskari-Tähtinen

10.00

30
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17.10

Porvoo linnavalitsus pakub vahuveini,
Kultuuri- ja Kongressikeskuse (Taidetehdas) fuajees
Porvoo linnavalitsuse esindaja tervitus

17.40

Bussid Haiko mõisasse
väljasõit Kultuuri- ja Kongressikeskuse (Taidetehtaan) eest

Pidulik õhtusöök Villa Haikos
19.30
Muusika
Lisa Andström –stipendium
20.00 – 23.00
Pidulik õhtusöök
21.piirkonna kuberner, Christina Rylander-Bergqvist
Stipendiumitoimkond, Amelia Earhart ja YWPA-stipendiumid
Pühapäev, 8.10.2017
09.00 - 10.00

soovijatele ühine hommikujalutuskäik Haiko ümbruses
Töötoad Haiko kongressikeskuse rühmatööruumides
1. Raamatupidamisprogrammi tutvustus, Procountor/Kirsti Tamminen
2. Liikmete kutsumine, parimatest kogemustest Lea Helle ja Anne Kauppila
3. Annetamine, parimatest kogemustest Anna Lauttamus-Kauppila

10.00

Mälestusminutid (kongressikeskus, koosolekuruum)

10.30

Iseseisev naine
Mikaela Nylander, parlamendi liige, rahvasaadik, zonta
Iseseisev naine (in English)
Marja-Riitta Ketola, Soome Unicefi peasekretär
Iseseisev naine
Nea Hjelt, YWPA-kandidaat 2016, linnavolikogu liige

11.45

Piirkonna 100.aastapäeva tähistamine
Salla Tuominen, pj ZI 20.piirkonna 100.aastapäeva peotoimkond

12.00

Lõputseremoonia
KubernerTuija Kirveskari-Tähtinen
pj Raija Tölkkö, Zonta Club of Borgå-Porvoo
Lippude loovutamine

12.20
13.00
13.00 – 14.00            

Buffet-lõuna, Haiko mõis
Piirkonna juhatuse koosolek Haiko kongressikeskuse koosolekuruumides
lisaprogramm, tutvumine Albert Edelfelti ateljeemuuseumiga Haikos

itsenäinen nainen
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Piirikokousvierailijat:
Kansanedustaja MIKAELA NYLANDER on toiminut kansanedustajana
vuodesta 2003 lähtien, eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen ja Yleisradio
Oy hallintoneuvoston jäsen. Porvoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.
Kolmen ihanan lapsen äiti. Zonta Club of Borgå–Porvoon jäsen vuodesta
2000 lähtien.
    Riksdagsledamot MIKAELA NYLANDER har verkat som riksdagsledamot
fr.o.m. år 2003. Hon är medlem i riksdagens kulturutskott och i YLEs förvaltningsråd, och fullmäktigeordförande i Borgå stad. Mikaela är mor till tre
härliga barn. Medlem i Zonta Club of Borgå – Porvoo sedan år 2000.
Itsenäinen nainen – Yhteiskunnalliset edellytykset tulevaisuuden
itsenäiselle naiselle.
Den själständiga kvinnan – Samhälleliga förutsättningar för framtidens
självständiga kvinna.

YTT, dos. pääjohtaja ELLI AALTONEN
Pääjohtaja Elli Aaltonen aloitti vuoden 2017 alussa Kelan pääjohtajana. Hän on toiminut aiemmin
Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana 2010 – 2016, Itä-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja
terveysneuvoksena sekä kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon johtajana.

Itsenäinen nainen – mitä saavutuksia ja mitä menetyksiä se tuo mukanaan.
Puheenvuorossa tarkastellaan naisen itsenäisyyttä kolmen eri tekijän näkökulmasta, työn, koulutuksen ja osallisuuden. Nämä seikat ovat tuoneet Suomessa naiselle itsenäisempää asemaa kuin monessa
muussa maassa maailmassa vieläkään on mahdollista. Hyvinvointi näkyy naisten elinajan pidentymisenä, se näkyy koulutuksen tasona ja siinä, että naiset ovat yhteiskunnallisesti osallistuvampia kuin
koskaan aiemmin. Maailma on kuitenkin epäreilu, näin ei ole kaikkialla; milloin uskonto, milloin sodat tai
yksinkertaisesti kymmeniä vuosia lyhyempi elinaika estää naisen pääsyn pois perinteisestä roolistaan.
En självständig kvinna – på gott och ont
doktor i samhällsvetenskaper, docent, generaldirektör ELLI AALTONEN
I det här inlägget granskas kvinnans självständighet ur tre synvinklar, nämligen utifrån arbete,
utbildning och delaktighet. I de här perspektiven är kvinnans ställning i Finland mer självständig än
vad som än i denna dag ens är möjligt i många andra länder. Välfärden syns i att kvinnorna här lever
längre, har högre utbildning och är mer delaktiga i samhället än någonsin tidigare. Men världen är
orättvis, och så här väl ställt är det inte på alla håll i världen: många kvinnor är instängda i sin traditionella roll och orsaken kan finnas i religionen, i krig eller helt enkelt i att livslängden är tiotals år kortare
än hos oss.
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Pääsihteeri MARJA-RIITTA KETOLA
Suomen UNICEFin pääsihteeri vuoden 2011 alusta lähtien. Hän on
toiminut Kirkon Ulkomaanavun kehittämisjohtajana Top Trainers Oy:n toimitusjohtajana, Plan Suomen ensimmäisenä kansallisena johtajana ja useita
vuosia yrityssektorilla markkinoinnin kehittämis- ja johtotehtävissä Saksassa
ja Hollannissa.
Itsenäinen nainen – Innostavia kohtaamisia Rwandassa, Inspirational
encounters in Rwanda. På sin resa 2016 till Rwanda Marja-Riitta var också
och bekanta sig med HIV-projektet som Zonta finansierade 2014 – 2016,
hon berätta gärna om det.

NEA HJELT
19 vuotias kevään 2017 ylioppilas. Aktiivinen oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnassa jo ala-asteelta lähtien. Vuonna 2013 aloitti Porvoon
Nuorisovaltuustossa ja toimi kaupungin kehityslautakunnassa sekä suomenkielisessä koulutusjaostossa nuorten edustajana.
2017 kevään kuntavaaleissa valittiin Porvoon kaupunginvaltuustoon
kaikkien aikojen nuorimpana jäsenenä. On suomenkielisen koulutusjaoston
puheenjohtaja sekä sivistyslautakunnan jäsenen.
		
Itsenäinen nainen – On hienoa olla nainen
Puheenvuoroni aikana vertaan isoisoäitini nuoruutta omaan nuoruuteeni. Millaista oli olla nainen/
nuori tyttö 20-luvulla ja mitkä asiat ovat selvästi tästä muuttuneet. Pohdin myös esikuvien ja roolimallien tärkeyttä nuoren tytön elämässä sekä kerron millainen merkitys oman lähipiirini naisilla on ollut
minuun. Miten kasvaa ja millaista on olla itsenäinen nainen täällä Suomessa verrattuna moniin muihin
maihin? Lyhyesti nostan myös esille eri ikäpolvien käsityksiä itsenäisyydestä ja naisena olemisesta ja
elämisestä.
itsenäinen nainen
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Parlamentaarikko
Solveig Mickels

S

olveig Mickels on governorin valitsema
parlamentaarikko ja toimii tässä
tehtävässä toimikauden 2016–2018.
Parlamentaarikon tehtävänä on tukea
governoria ja piirihallitusta sekä piirikokousta.
Hän varmistaa, että päätökset seuraavat  
Zontien periaatteita sekä voimassa olevia
sääntöjä ja lakeja.
– Byrokratia parhaimmillaan antaa jäsenille
tiedon, milloin asiat tulevat käsittelyyn ja
päätettäviksi, sanoo Solveig Mickels.
– Hyvin hoidetun byrokratian tuella voi
jäsen muodostaa oman mielipiteensä asioihin
ja esimerkiksi valmistaa puheenvuoronsa
kokoukseen. Siten kokousten ennustettavuus
paranee, eikä byrokratiaa tarvitse nähdä
rasitteena.
Solveig Mickelsin missiona onkin, että
jokainen Zonta Piiri 20 jäsen saa kaiken
tiedon, mitä hän tarvitsee ja että toiminta on
selkeästi läpinäkyvää ja ennustettavaa.
– Parlamentaarikolle on eduksi, että
hän tuntee Zonta-järjestön ja sen
toimintaperiaatteet hyvin. Lisäksi se, että
on työelämässä käsitellyt virkapäätöksiä,
säännöstöjä ja lakeja, helpottaa tehtävää.
Solveig on Zonta Club of Borgå-Porvoon
jäsen vuodesta 1996 lähtien.
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S

olveig Mickels har utsetts till parlamentariker av governor och fungerar i
uppgiften under verksamhetsperioden
2016-2018. Parlamentarikerns uppgift är att
stöda governor och distriktsstyrelsen, liksom
distriktsmötena. Hon ser till att besluten som
fattas är i linje med Zontas grundläggande
principer och följer gällande stadgar och lagar.
– Byråkrati uppfattas ofta som något
negativt men då den fungerar som bäst säkrar
den att medlemmarna vet när ärenden tas upp
för beslut.
– Med hjälp av en välskött byråkrati kan
medlemmarna bilda sig en uppfattning om
ärendet och t.ex. förbereda ett anförande
till mötet. Förutsägbarheten i verksamheten
förbättras och byråkratin behöver inte
uppfattas som något oönskat.
Solveig Mickels mission är att varje zonta och
medlem i Zonta international Distrikt 20 har
tillgång till all den information man behöver
och att verksamheten är genomskinlig och
tillförlitlig.
– Parlamentarikern måste känna till Zonta
och dess verksamhetsprinciper bra. Dessutom
är det till stor nytta om hon, t.ex. i arbetslivet,
har hanterat tjänstebeslut, stadgar och lagar.
Solveig Mickels är medlem i Zonta Club of
Borgå-Porvoo sedan 1996.

itsenäinen nainen
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Hevosenkenkätehtaasta kulttuuri- ja kongressikeskukseksi
Taidetehtaan historiaa

Konstfabrikens historia

L

E

ndast en industribyggnad,
Konstfabriken, finns kvar av
industrikoncentrationen. I fabriken
som byggdes av Alba Oy Ab på
1920-talet har tillverkats tavelramar,
faner, hästskor och olika maskiner så
som fjäderhammare, grävmaskiner
och fanerlagningsmaskiner.
Byggnadshistoriska avlagringar från
fem decennier kan fortfarande
urskiljas i byggnaden. År 1972
stängde dåvarande ägaren Fiskars
den mekaniska verkstaden i
fabriken.

änsirannan
teollisuuskeskittymästä on
jäljellä Taidetehtaaksi nimetty
teollisuusrakennus. Alba Oy Ab:n
1920-luvulla rakennuttamassa
tehtaassa on valmistettu muun
muassa taulukehyksiä, vaneria,
hevosenkenkiä ja erilaisia koneita,
kuten jousivasaroita, kaivinkoneita
ja viilunpaikkauskoneita.
Rakennuksessa on edelleen
nähtävissä rakennushistoriallisia
kerrostumia viideltä
vuosikymmeneltä. Viimeinen
teollisuusyritys Fiskars lopetti
konepajatoiminnan vuonna 1972.

Borgå stad köpte fabriksfastigheten
år 1986, och därefter har lokalerna
använts av kulturbranschen. r 1986
sålde Fiskars fabriksfastigheten
till Borgå stad, som på krav från
kulturfolket hyrde ut arbetsrum till
konstnärer. Som mest har ett 40tal konstnärer och olika verkstäder
funnits i Konstfabriken.

Porvoon kaupunki osti
tehdaskiinteistön 1986, ja siitä
lähtien tilat ovat olleet erityisesti
kulttuurikäytössä.
Enimmillään Taidetehtaalla on ollut
jopa 40 taiteilijan työtilat ja erilaisia
työpajoja, kuten paperityö- ja
grafiikanpajat.
Kunnostettu Taidetehdas avattiin
nykyisessä muodossaan kulttuurija kongressikeskuksena vuonna
2012.
Lähteet:
Porvoon kaupunki, Taidetehdas
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Den nya, renoverade Konstfabriken
öppnades i sin nuvarande form som
kultur- och kongresscentrum år
2012.
Vuonna 1999 paikallinen yrittäjä ja suuri kulttuurin ystävä ja tukija, Ensio Miettinen, perusti yhdessä Porvoon kaupungin kanssa säätiön,
jonka varoilla kunnostettiin ja ylläpidettiin rakennusta. Säätiön perustamisesta lähtivät liikkeelle myös erilaiset suunnitelmat kiinteistön
muuttamisesta kulttuurikeskukseksi, joten 2000-luvun alussa pidettiin sekä idea- että arkkitehtikilpailut. Suunnitelmia päästiin vihdoin
toteuttamaan vuonna 2007. Työt alkoivat maanpuhdistustöillä, sillä tehdasta ympäröivä maa oli teollisuuden saastuttama.
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Keltainen Ruusu
-kampanja
2018–2019
K

eltainen Ruusu -kampanjan suunnittelu
etenee. Tavoitteena on, että kampanja
päästään käynnistämään kevätseminaarissa
2018 ja että se jatkuu aina juhlavuoden 2019
loppuun.
Piirihallitus hyväksyi 5.8.2017 Piirin palvelutoimikunnan esityksen kampanjaksi sekä
päätösehdotuksen edelleen toimitettavaksi
Piirikokouksen hyväksyttäväksi lokakuussa
Porvoossa.
Keltainen Ruusu -kampanjan tavoitteena
on mahdollistaa sukupuolten välisen tasaarvon edistämiseen tähtäävien, tytöille suunnattujen matemaattis-luonnontieteellisten
kerhojen toteuttaminen yhteistyössä LUMAkeskus Suomen kanssa valtakunnallisesti ja
vastaavanlaisen kerhotoiminnan tukeminen
Virossa.
Konkreettinen toteutussuunnitelma valmistellaan kevätseminaariin 2018 mennessä,
jossa suoritetaan kampanjan virallinen avaus.
Varoja on tarkoitus kerätä nettilahjoituksin
sekä keräyslippain. Niitä kerätään myös
järjestämällä tapahtumia ja seminaareja sekä
myymällä kampanjatuotteita.
Vuokko Skyttä
Piirin palvelutoimikunta
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Bylaws and Resolutions Committee
K
okoonnuimme 26.8.2017 Helsingissä toimikuntina oppimaan ZI:n ja Piiri 20:n toimikuntatyön perusteista ja tulevaisuudesta. Kävimme
rakentavaa ja järjestömme työtä edistävää keskustelua järjestön ja piirin parhaaksi.
Vaikka Nizzan Convention (kesällä 2016) ei
tehnyt päätöksiä, jotka suoranaisesti olisivat muuttaneet piirimme tai kerhojen sääntöjä, aihepiiri
ei ole vähemmän tärkeä. Resoluutioita ja niiden
toteuttamisvaihtoehtoja on pohdittu sääntötoimikunnassa tämän ohella.
http://www.zonta.org.tw/news/222/Asian-3.pdf
Oheisessa linkissä Chair of the ZI Bylaws
and Resolutions Committee Vivienne Shen tuo
esille hyvin Zonta järjestömme vastuunkannon/
johtamisen  taustaa ja lähtökohtia eri toiminnan
portaissa. Esitys Manilassa 13.3.2016 on otsikoitu:
“Responsible Boardmanship”
Lainaus alla kertoo pähkinänkuoressa hänen
näkemyksensä sääntöjemme ja resoluutioidemme
merkityksestä, miten tärkeää on ne tuntea.
”The more Zonta knowledge we know, the
better leaders we will be.. As the Chair of the
ZI Bylaws and Resolutions Committee, I have to
emphasize again that knowing the rules is one of
the most effective ways to reduce disputes and
fairly resolve disagreements for leaders. Leaders
at all Zonta levels should know where to find
these rules – including the ZI bylaws and the
various manuals and policies – on the ZI website..
These reference materials will always provide you
with the answers to your questions about how to
lead “
Piiri 20:n B&R toimikunta pyrkii omassa työssään tukemaan piirin hallitusta, AD:ien työtä ja
kerhoja näistä lähtökohdista.

Seija Petrow
B& R toimikunnan pj

itsenäinen nainen

39

Stipenditoimikunta 2017-2018
24.8.2017

STIPENDITOIMIKUNTA TIEDOTTAA…
Toimikunnan puheenjohtaja,
Anja Kuosa.
15.5.2017 Toimikunnan puheenjohtaja,
Anja Kuosa, sai tiedon Zonta International
Amelia Earhart Fellowship-toimikunnan
puheenjohtajalta, Holly Andersonilta, vuoden
2017 Amelia Earhart-tutkimusapurahojen
jaosta.
Suuri oli ilomme, kun totesimme, että
italialainen Erika Palmerio, joka toimii
tutkijana Helsingin yliopistossa ja valmistelee
väitöskirjaansa avaruusfysiikasta, oli saanut
vuoden 2017 apurahan, US$10 000, joita tänä
vuonna jaettiin 35. Kiinnostuneet löytävät
paljon tietoa hänestä ja hänen ohjaajastaan
Emilia Kilpuasta googlaamalla. Sydämelliset
onnittelumme lahjakkaalle tutkijalle!
Young Women in Public Affairs Awardkilpailussa olimme jälleen mukana ansiokkaasti ja
An Cong, joka oli Helsinki IV:n ehdokas, sai tällä
kertaa piirin palkinnon, US$1000, mistä hänelle
ja kerholle onnittelumme!
Toimikunta toivoo, että näemme nämä kaksi
lupaavaa nuorta naista myös Porvoossa vieraanamme yhdessä toiseksi tulleen pärnulaisen
YWPA-hakijan Johanna Töugun kanssa, jolle
myönnetään Piiri 20 tunnustuspalkinto.

Kesäsateesta ja tuulesta
tulemme nyt sisälle ja aloitamme syksyn:
Sekä Amelia Earhart Fellowship-tutkimusapurahat että Young Women in Public Affairs40

tunnustuspalkinnot vuodelle 2018 on julistettu
haettaviksi ja hakemuskaavakkeet ovat tulostettavissa Zonta Internationalin sivuilla, zonta.org/
Tools. Jotta sinne pääsee, on syytä kirjautua.
Toimikunta valmistelee ohjeet kotimaisilla
kielillä myös mahdollisimman pian. Huomatkaa
myös, että kannattaa ottaa yhteyttä lähimpään
yliopistoon ja jos niissä tutkitaan avaruustieteitä,
tai niiden lähitieteitä, ja jättää posteri laitoksen
infoon yhteystietoineen. Stipenditoimikunta
antaa tietoja näistä apurahoista, mutta hakemukset lähetetään suoraan päämajaan ja niiden
on oltava siellä ennen 15 marraskuuta 2017.
YWPA-hakemusten on oltava
Stipenditoimikunnalla maaliskuun alussa viimeistään, jotta se ehtii käsitellä anomukset ja
esitellä valintansa kansainväliseen kilpailuun
Governorille hyväksyttäväksi ennen 1.4.
Tulokset saadaan 1.7.mennessä tavallisesti.
Tälle haulle on annettu runsaasti aikaa, mutta
neuvomme aloittamaan etsinnän mahdollisimman pian, jotta hakemukset saadaan ajoissa
eteenpäin.
Kuten aina, Jane M Klausman 2017-stipendien tulokset kansainvälisestä kilpailusta
tulevat vasta lokakuun puoleen väliin mennessä
ja vuoden 2018 stipendit julistetaan hakuun
nykyisin yleensä tammikuun puolella.
Mikään ei kuitenkaan estä miettimästä tätäkin
asiaa mahdollisimman aikaisin, ettei viime tingassa tule kiireen takia kaikenlaista hämminkiä. Piiri
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20 Stipenditoimikunta hoitaa nämä hakemukset
aina keväällä ennen kesä-heinäkuuta, ennen
kuin tämä suomalaisten lomakausi alkaa.
Jälleen kiitämme kaikkia kerhoja etukäteen
innokkaasta etsinnästä ja hyvien ehdokkaiden
löytämisestä – valmistelkaa myös omat budjettinne niin, että voitte jakaa omiakin stipendejä hyville hakijoille. Me tarvitsemme nuoria
hyvinkoulutettuja naisia vaikkapa jatkamaan
omaa zonta-työtämme vähemmän hyvä- onnisten hyväksi. Stipenditoimikunnan teema
taannoin on yhä edelleen oikeutettu: ”Kouluta
tyttö – pelasta maailma!” Tukekaamme siis
säätiömme stipendirahastoja myös, olemmehan
olleet varsin onnekkaita viime vuosina: Amelia
Earhart-tutkimusapurahoja, Jane M Klausmanstipendejä ja YWPA-tunnustuspalkintoja on
”tippunut laariin” ja siitä vielä  kiioksemme
kaikille aktiivisille kerhoiille ja niiden aktiivisille  
jäsenille! Vanha sanonta ”Kun annat, niin saat”,
pitää edelleenkin paikkansa.
Stipenditoimikunta järjestää jälleen Amelia
Earhart- päivän kunniaksi tammikuussa Amelia
Earhart -illan, mutta siitä kerromme kaikille
lisää, kun olemme päättäneet paikan ja ajan.
Mutta sitä ennen tapaamme Porvoossa piirikokouksessa, jossa Stipenditoimikunnan jäsenet
keskusteleva mielellään kanssanne stipendi- ja
apuraha-asioista. Sillä välin me täällä ahkeroimme saadaksemme kaikille kerhoille myös
varmuuden vuoksi suomen-, ruotsin-, ja viron-

kielistä materiaalia avuksenne.
Pyrimme myös mahdollisuuksiemme mukaan
laajentamaan ja tiuhentamaan viestintäämme,
että tieto saavuttaisi kaikki jäsenet ja varsinkin
kerhojen stipendiasioita hoitavat toimikunnat. Muistakaamme, että aktiivinen jäsen
nimenomaan on se ratkaisevan tärkeä toimija
Zonta-maailmassa.
Toivomme myös vastavuoroisuutta:
Lähettäkää meille kysymyksiä ja kommentteja
ja, jos tarve vaatii, lähetämme ne asianomaisille
kansainvälisille toimikunnille itse myös kantaa
ottaen. Muistakaamme, että muutoksia ei saa
aikaan muuten kuin itse ottamalla kantaa ja
tekemällä ehdotuksia!
Antoisaa ja aktiivista 2016-2018-kauden
toista vuotta ja muistakaamme, että aika moni
nuori lahjakas nainen olisi jäänyt ilman jatkoopintomahdollisuuksia, ellei Zonta-stipendi olisi
heitä auttanut!
Lämmin kiitoksemme kaikille aktiivisille toimijoille ja onnea ja menestystä Zonta-työllenne!

Zonta International Piiri 20
Stipenditoimikunta
Anja Kuosa, puheenjohtaja (anja.kuosa@gmail.com )
Eija Salo, sihteeri (eija.salo@aalto.fi )
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ZONTA-MENTOROINTIOHJELMA
2017-18

O

lemme aloittaneet elokuussa toisen
kierroksen uusilla aktoreilla ja mentoreilla. Kick off-tilaisuus oli 30.8. Pasilassa,
Allianssi-talolla.
Zonta Mentorointiohjelman tarkoitus on
antaa halukkaille mahdollisuus itsensä kehittämiseen muulla, kuin perinteisellä zontalaisella
tavalla. Mentorointi on työtapana sellainen, että
siinä molemmat osallistujat, sekä aktorit että
mentorit, saavat uutta näkökulmaa ja sisältöä
elämään. Myös monessa muussa organisaatiossa mentorointi on pienen taantuman jälkeen
noussut uuteen valoon. Työtapana se on riittävän intensiivinen, rauhallinen, keskittyy yleensä
vain pieneen aihepiiriin ja sisältää henkilökohtaisen aspektin. Sanalla sanoen, juuri sitä mitä
moni nykymaailmassa kaipaa.
Työtapana on parityöskentely aktorin valitseman aiheen ympärillä. Työskentely tapahtuu
parien keskenään sopimana ajankohtana. Koko
ryhmä tapaa 3 kertaa ohjelman aikana: kick off
toimii aloitustapaamisena, välitapaaminen on
ensi vuoden alkupuolella ja päätöstilaisuus on
syksyn 2018 alussa.
Moni on nostanut maantieteellisen sijainnin
huolenaiheeksi. Mentorointitiimi ei usko, että
sijainti nykytekniikkaa hyödyntäen on mikään
ongelma. Osa tapaamisista (ryhmä- ja paritapaa42

minen) voidaan aivan hyvin toteuttaa vaikkapa
skypellä.
Tällä kierroksella on ajateltu, että olisi
hyvä nostaa esiin mahdollisuuksia saada
uusia jäseniä kerhoihin hyödyntämällä Zonta
Mentorointiohjelmaa. On mahdollista, että uusi
jäsen kiinnittyy helpommin Zonta-järjestöön,
kun hän näkee, että zontilla on entistä monipuolisempaa tarjontaa olemassa. Samoin tällä
kierroksella toivotaan yhteyttä Viron zontiin,
jotta ohjelma olisi sielläkin käytössä.
Mikäli järjestö ei laajene, niin meidän kaikkien
yhteinen tavoite, järjestön missio, jää vielä
kaukaisemmaksi haaveeksi. On helpompi toteuttaa tempauksia ja kerätä varoja, kun työtä tekee
yhä useampi. Mentorointiohjelmaa kannattaa
siis kerhoissa edes kokeilla yhtenä houkutuksena
uusille jäsenille.
Zonta-mentorointiohjelmasta tietävillä on
rintanappi merkkinä Porvoossa Piirikokouksessa.
Älä vain jätä tilaisuutta käyttämättä hyväksi vaan
kysy heiltä mitä ohjelma tarkoittaa ja kuinka se
on muuttanut heidän elämää! Tai vinkkejä kuinka
ohjelma toimii uusien jäsenten houkuttimena.
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Raikasta syksyä toivottaa,
Mentorointitiimi

Mentorointiohjelman tietoja
Piirihallitus on maaliskuussa päättänyt uuden ohjelman käynnistämisestä. Zonta Mentorointiohjelman
pilotti päättyi helmikuussa 2017 ja se onnistui kaikilla mittareilla yli odotusten. Zonta
Mentorointiohjelman pilotti oli myös mainittuna yhtenä aiheena ”100 tasa-arvotekoa Suomessa”.
Zonta Mentorointiohjelmalla Zonta-järjestö haluaa tukea zontia omalla urallaan tai harrastuksessaan.
Tuki voi olla myös uusien taitojen oppimista, kuten uusina aiheina on 2017-18 ohjelmassa talous- ja
sometaidot.
Omalta kohdalta kannattaa miettiä, mikä aihe on sinulle tärkeä, johon ammatillisesti tarvitset tukea.
Tai vastaavasti voit antaa tukea. Myös tavoitetta on jo ennen ohjelmaan hakemista hyvä pohtia, jotta
yhteistyö parin kanssa lähteen heti oikeille urille.
–
–     
–
–
–
		
–     
–     
–     
–
–     
–      
–
		
–
		
–
–      

Ohjelma kestää noin vuoden
Kick-off on keskiviikkona 30.8. klo 17.30-20.00 Helsingissä
Välitapaaminen on tammikuussa 2018.
Loppuhuipentuma on syyskuussa 2018.
Parit tapaavat keskenään yhteistapaamisten välillä tarpeen mukaan,
noin kerran kuukaudessa.
Ryhmä työskentelee ja on yhteydessä tapaamisten välillä suljetun FB-ryhmän
kautta keskenään sekä mentorointi-tiimiin.
Ohjelman aikana voi käydä niin, että todetaan, että pari ei tunnukaan sopivalta,
niin silloin on korrektia vaihtaa paria. Tällöin tulee olla yhteydessä mentorointi tiimiin.
Perusmateriaalia ohjelman tueksi tuotetaan mentorointi tiimin toimesta
Kahdenkeskisiin tapaamisiin annetaan evästeeksi myös omat teemat.
Aktorilta (eli mentoroitavalta) vaaditaan rohkeutta ja halukkuutta heittäytyä
pohtimaan asioita toisella tavalla, aktiviista roolia mentorin kanssa keskusteluun.
Mentorilta vaaditaan rohkeutta lähteä luotsaamaan toista zontaa hänen teemansa
piirissä, aktiivista roolia aktorin haastamiseen ja avustamiseen uudelle polulle.
Kuka tahansa Zontan jäsen voi hakea.
Hakemuksessa tulee määritellä rooli (mentori /aktori).
Ohjelma on ilmainen. Vain tarjoiluista joutuvat osallistujat maksamaan.
Myös matkat yhteistapaamisiin ja pari-tapaamisiin ovat omalla kustannuksella.
Mukaan pääsee noin 10 paria.
Mikäli Sinulla ei ole paria, niin voit hakea silti,
koska mentorointi-tiimimme yhdistelee pareja.

Mikäli tästä jäi jotain kysymyksiä, niin olethan yhteydessä Zonta Mentorointiohjelman tiimiin.
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Kiitämme
yhteistyökumppaneitamme:
A-lehdet Oy

Myrskylän Säästöpankki

Bookwell Oy

Nordea

Brunberg Oy

Party Mood Oy Ltd

Eastpress Oy

Pasi Volanen Oy

Ensto Oy

Patim Oy

FC-Koneistus Oy

Porvoon kaupunki

Fennia

Porvoon Taidetehdas

Fredrika Vaatetusliike

Sopari Oy

Haikon Kartanohotelli ja Spa

Tallink Silja Line

Illby Plast Ab

Tilausliikenne S&P Lehtonen Ky

Itä – Uudenmaan Osuuspankki

TT-Tuulet Kustannus Oy

Karl Lark Oy Ab

Via Forma Oy

Lähi-Tapiola

Viking Line

Maria Drockila Oy

Åsa Hellman

Marimekko
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