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Naisten itsemääräämisoikeus on kuluvana vuonna 
ollut tapetilla #metoo-liikkeen myötä. Yleinen ajatus 
varmaankin on, että tällä hetkellä naisten ja tyttöjen 
eteen tehtävälle ihmisoikeustyölle on tilausta ke-

hittyvissä maissa. Kansainvälinen #metoo-liike osoittaa, että 
länsimaisissa hyvinvointivaltioissakin on edelleen tehtävää.

Zonta International täyttää ensi vuonna 100-vuotta. Järjestö 
on tehnyt hienoa työtä naisten oikeuksien ja hyvinvoinnin 
eteen. Tuusulan kunta pitää Zonta-naisten arvoja hienoina ja 
haluaa edistää niitä osaltaan. 

Haluamme onnitella Zonta-naisia ja  
antaa tunnustusta hyvästä työstä.

Arto Lindberg
pormestari, Tuusulan kunta

Haluamme 
onnitella 

Zonta-naisia 
ja antaa 

tunnustusta 
hyvästä työstä.

Naiste enesemääramisõigus on selle aasta kuum 
teema kuni #Me Too liikumiseni välja. Üldine arva-
mus tundub olevat, et praegusel hetkel vajatakse 
naiste ja neidude inimõiguste kaitseks tehtavat tööd 

eelkõige arengumaades. Rahvusvaheline # Me Too liikumine 
näitab, et ka lääne heaoluühiskondades on vaja nii mõndagi 
ära teha.

Zonta International saab tänavu 100-aastaseks. Organisat-
sioon on teinud naiste õiguste ja heaolu nimel suurepärast 
tööd. Tuusula vald hindab kõrgelt zontade väärtusi ja soovib 
nende arengule igati kaasa aidata. 

Tahame õnnitleda zontasid ja tunnustada nende head tööd!

Arto Lindberg
linnapea, Tuusula vald

Women's autonomy has been a hot topic this 
past year due to the #MeToo movement. 
The general notion seems to be that there is 
currently a demand for human rights work on 

behalf of women and girls in the developing countries. The 
global #MeToo movement shows that there is still a lot to do 
in Western welfare states as well.

Zonta International will celebrate its 100th anniversary next 
year. The organization has done excellent work on behalf of 
women's rights and welfare. The Tuusula Municipality admi-
res the values of Zonta women and wishes to do its part in 
promoting them. 

We wish to congratulate Zonta women and  
award them recognition for the good work.

Arto Lindberg
Mayor. Tuusula Municipality

Kvinnors rätt till självbestämmande har i år varit på 
tapeten i och med #metoo-rörelsen. Den allmänna 
uppfattningen är att det för tillfället finns ett behov av 
människorättsarbete till förmån för kvinnor och flickor 

i utvecklingsländerna. Den internationella #metoo-rörelsen 
visar att det fortsättningsvis finns saker att göra även i de 
västerländska välfärdsländerna.

Nästa år fyller Zonta International 100 år. Organisationen 
har gjort ett fint arbete till förmån för kvinnors rättigheter 
och välbefinnande. Tusby kommun anser att Zontakvinnornas 
värden är fina och vill även för sin del lyfta fram dem.

Vi vill gratulera Zontakvinnorna och ge  
vårt erkännande för deras fina arbete.

Arto Lindberg
borgmästare, Tusby kommun
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K utsume kõiki Zonta klubi liikmeid 5.-7.10.2018. a  piir-
konnakoosolekule Tuusula rannateele, mida palistavates 
majades on tehtud Soome muusika, kunsti ja kirjanduse 
ajalugu. Rannateel loodu on rikastanud meie kõikide hin-

gemaailma ja pakkunud suurepäraseid aistingu- ja tundeelamusi.
Meil tuleks kanda hoolt hea enesetunde eest, lubades ja luues 

endale positiivseid kogemusi kõigis eluvaldkondades. See annab 
meile energiat igapäevases elus nii töö kui ka huvialadega tegele-
misel.

Neid teemasid käsitleme sügavuti oktoobris Krapi mõisa koduses 
miljöös.

Olete oodatud!

Päivi Valtonen
President
Zonta Club of Tuusula-Kerava-Järvenpää

A ll of you Zonta sisters have been invited to our district 
meeting on 5–7 October 2018 in the milieu of Ran-
tatie in Tuusula. Rantatie has served as a venue for 
making history in the fields of Finnish music, the visual 

arts and literature.  Its offspring has enriched our world of expe-
riences and provided versatile sensory and emotional experiences.

We should all remember to look after our personal well-being by 
giving ourselves positive experiences in all areas of life. This gives 
us energy in our everyday life, both at work and in our hobbies.

We will continue the discussion around these themes in the 
cosy atmosphere of the Krapi Manor in October.

Welcome!

Päivi Valtonen
President
Zonta Club of Tuusula-Kerava-Järvenpää

A lla Zontasystrar är inbjudna till distriktsmötet den 5–7 
oktober 2018 i omgivningarna kring Tusby Strandväg; 
Strandvägen, invid vilken finländsk musik-, bildkonst- 
och litteraturhistoria har skapats. Dess gåvor har 

berikat våra upplevelsevärldar och erbjudit mångsidiga sinnes- och 
känsloupplevelser.

Det är bra för oss att komma ihåg att ta hand om vårt välbefin-
nande genom att unna oss positiva upplevelser inom livets alla 
områden. På detta sätt får vi energi i vår vardag, både i arbetet och 
på fritiden.

Vi kommer att fördjupa oss i dessa teman i den hemtrevliga 
atmosfären i hotell Krapi i oktober. 

Välkommen!

Päivi Valtonen
president
Zonta Club of Tuusula-Kerava-Järvenpää

T eidät kaikki Zonta-sisaret on kutsuttu piirikokouk-
seemme 5.-7.10.2018 Tuusulan Rantatien miljööseen; 
Rantatien, jonka varrella on luotu suomalaista sävel-
taide-, kuvataide- ja kirjallisuushistoriaa.  Sen antimet 

ovat rikastuttaneet meidän kaikkien elämysmaailmaa ja tarjonneet 
monipuolisia aisti- ja tunne-elämyksiä.

Meidän on hyvä muistaa huolehtia omasta hyvinvoinnistamme 
tarjoamalla itsellemme positiivisia kokemuksia kaikilla elämänalueil-
la. Saamme näin energiaa arkeemme, niin työhön kuin harrastuk-
siinkin.

Näiden teemojen osalta syvennämme keskustelua Krapin karta-
non kodikkaassa tunnelmassa lokakuussa.

Tervetuloa!

Päivi Valtonen
puheenjohtaja
Zonta Club of Tuusula-Kerava-Järvenpää
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Täysin uusi Ford Focus
Koeajettavissa Laakkosella. 

FORD TAKUU 
vuotta tai
100 000 km

Täysin uusi Ford Focus -mallisto alk. 22.291,70 € (autoveroton suositushinta 19.020 € + arvioitu autovero CO2-päästöillä 126 g/km 2.671,70 € + 600 € toimituskulut). Ford Focus 
-malliston CO2-päästöt 119–159 g/km ja EU-keskikulutus 4,5–7,0 l/100 km (uusi mittaustapa). Pidätämme oikeudet mahdollisiin hintamuutoksiin. 

Täysin uusi Ford Focus on tilavampi kuin koskaan: enemmän sekä pää- että 
jalkatilaa ja entistä suurempi tavaratila. Uusi FordPass Connect -modeemi 
mahdollistaa mm. etäavauksen/  -lukituksen puhelimella. Edistykselliset 
Ford Co-Pilot360 -teknologiat, kuten Aktiivinen vakionopeudensäädin 
Stop and Go -toiminnolla sekä Ajolinja-avustin puolestaan 
mahdollistavat mukavamman ja turvallisemman ajamisen. 

ford.fi

Puheluhinnat 010- yritysnumeroon: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (sis. alv. 24 %) 

Avoinna
Ma-pe 9-18
La 10-15

FordStore
LAAKKONEN  TURKU
Mekaanikonkatu 12Nikkarinkatu 1, 21280 Raisio

Myynti 010 214 7850

Laakkonen PORVOO
Ruiskumestarinkatu 4
06100 Porvoo 
Myynti 010 214 7012

Mekaanikonkatu 12, 00880 Helsinki
Myynti 010 214 8110

FordStore
LAAKKONEN  HELSINKI
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HILO

PMS 3155 CPMS 1815 C PMS 7413CPMS 140 CPMS 142 C COOL GRAY 6C

80% 40% 20%

 10123 C 10105

Pantone Premium Metallics Coated 

Metallic 
Color Pale�te

Standard 
Color Pale�te

80% 60% 40% 80% 40% 20% 80% 40% 20% 80% 60% 40% 60% 40% 20%

PMS 3155 CPMS 1815 C PMS 7413CPMS 140 CPMS 142 C COOL GRAY 6C

80% 40% 20%

 10123 C 10105

Pantone Premium Metallics Coated 

Metallic 
Color Pale�te

Standard 
Color Pale�te

80% 60% 40% 80% 40% 20% 80% 40% 20% 80% 60% 40% 60% 40% 20%

Mahogany Gold Brown Orange Cyan Cool Gray

PMS 
(Pantone)

1815C 142C 140C 7413C 3155C Cool Gray 6

CMYK 21/92/82/35 3/27/83/0 42/59/100/33 9/57/93/0 100/45/46/19 35/29/28/0

RGB 128/37/40 245/189/71 117/83/25 225/132/49 0/95/113 169/168/169

HEX 
(Web)

802528 F5BD47 755319 E18431 005F71 A9A8A9

When gold or silver foil is required, 
use the following color standard.

Approved Zonta color palette and tints

Color standards chart

MAHOGANY GOLD BROWN ORANGE COOL GRAYCYAN

Typography

Below are Zonta approved 
fonts in order of preference.  

Hypatia Sans Pro

Hypatia Regular 

Hypatia Semibold

Arial          

Arial Narrow 

Arial Italic 

Arial Bold

Arial Bold Italic

Zonta logos                        Zonta logo variations

Zonta International Zonta District Zonta Club Reverse Black & White Horizontal

F O U N D AT I O N

Zonta Foundation

ZontaInternational_BrandIdentity_QuickGuide_010514

Zonta International Brand Identity Guidelines
Quick Guide

NOTE: CMYK and RGB values for 
tints are included in the complete 
version of the Zonta International 
Brand Identity Guidelines.

Yhdessä 
olemme 

enemmän!

Together, we 
are stronger! 
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Arvoisat zonta-sisaret ja 
yhteistyökumppanimme,

Jälleen yksi Piirimme aktiivisista kerhoista on ottanut vastuun 
toimintavuoden tärkeimmän kokouksen järjestämisestä. Kiitos 
Tuusula-Kerava-Järvenpää -kerholle kaikista järjestelyistä! Tämä 
kokoontuminen mahdollistaa meille jäsenille keskinäisen vuoro-

vaikutuksen mahdollisuuden, verkostoitumista, asioihin perehtymistä 
ja hyvien ystävien tapaamisen. 

Kiitettävän moni meistä osallistui keskikesän kansainväliseen yleisko-
koukseen Yokohamassa Japanissa! Yleiskokous päätti mm. korottaa 
jäsenmaksua 8 dollarilla. Yleinen kustannustaso on noussut sitten 
viime tarkistuksen, joka tehtiin jäsenmaksun osalta vuonna 2010. 
Päätimme yhdessä kolmesta kansainvälisestä palveluohjelmasta 
kaudelle 2018-2020. Ne toteutetaan yhdessä Unicefin, UN Womenin 
ja UNFPA:n kanssa ja tähtäävät naisten ja tyttöjen koulutuksen tason 
kehittymiseen ja omasta tulevaisuudestaan päättämisen mahdollisuuk-
siin. Projektikohteet sijaitsevat pääosin Afrikassa ja Lähi-Idässä, mutta 
myös Intian niemimaalla. Fokuksessa ovat lapsiavioliittojen estäminen 
12 maassa, Madagaskarin tyttöjen koulutuspolut ja syyrialaispakolais-
ten toimeentulo pakolaisleireillä Jordaniassa. 

Kaksivuotiskauden tavoitteemme tähtäävät yhä vahvempaan ase-
maan kansallisesti ja kansainvälisesti. Naisten oikeudet tasavertaisina 
yhteisöjensä jäseninä on toimintamme keskiössä. Vahvistamme omaa 
organisaatiotamme kasvattamalla jäsenmääräämme ja lahjoituksiamme 
palveluohjelmiin. 100-vuotisen juhlavuotemme aikana tuomme toi-
mintaamme vahvasti esille ja tiedotamme tekemisistämme. Tämä lisää 
tunnettavuuttamme ja vaikuttavuuttamme. 

Kansainväliset stipendiohjelmamme tukevat nuoria naisia lento- ja 
avaruusteknologian, kaupallisten aineiden ja yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen ja palvelun aloilla. Yokohamassa päätimme perustaa 
uuden stipendirahaston informaatioteknologian opiskelijoille. Piirimme 
ZAU-kampanja tukee täysin kansainvälistä linjaamme. Omalla kampan-
jallamme mahdollistamme uusia uravalintoja poiketen valtavirroista. 

Me Zontat annamme valtavasti edellä mainitulle toiminnalle, vapaa-
ehtoisesti ja ilolla. Olemme erittäin kiitollisia kaikesta avusta, jota 
saamme yhteistyökumppaneiltamme. Jo pienikin tuki on mukana teke-
mässä suurta vaikutusta tyttöjen ja naisten asioihin. Yhdessä olemme 
enemmän! 

Seuraavilla sivuilla kerromme lisää itsestämme ja pääset tutustumaan 
myös Piirin virkailijoihin. Tullaan tutuiksi ja puhutaan Zontaa! 

Lea Helle, Governor 2018‒2020
Zonta International Piiri 20 ry.

Dear Zonta sisters and 
cooperation partners,

One of our District’s active clubs has yet again taken 
on the responsibility of organising the most important 
conference of our operating year. Thank you, the Club of 
Tuusula-Kerava-Järvenpää, for all your work on this! This 

event makes it possible for us members to interact, network, learn 
about issues and meet dear friends.

We had an amazing presence at this summer’s International Convention 
in Yokohama, Japan! One of the decisions made by the International 
Convention was to raise membership dues by $8. Our overall expenses 
level has risen since the last inspection of membership dues in 2010.

We decided jointly on three international service programmes for the 
2018–2020 biennium. They will be implemented in cooperation with 
UNICEF, UN Women and the UNFPA and focus on raising women’s 
and girls’ education levels and on their abilities to influence their own 
future. The projects are mostly in Africa and the Middle East, but also 
on the Indian subcontinent. We will focus on stopping child marriages 
in 12 countries, on Madagascan girls’ education paths and on Syrian 
refugees’ incomes in refugee camps in Jordan.

Our goals this biennium aim at an even stronger position both natio-
nally and internationally. The rights of women as equal members of 
society continue to be at the heart of what we do. We will strengthen 
our organisation by increasing our membership count and the dona-
tions to our service programmes. During our centenary year, we will 
put our operations front and centre and inform the world about what 
we do. This will make us better known and more influential. Our inter-
national fellowship programmes support young women in the fields 
of aviation and aerospace, business, social advocacy, and service. In 
Yokohama, we decided to create a new scholarship fund for students 
of information technology. Our district’s ZAU campaign fully supports 
our international policy. A campaign of our own allows us to enable 
new career choices that stand out from the mainstream.

We Zontians give a huge amount to all of the above, freely and with 
joy. We are extremely grateful for all the help we receive from our 
cooperation partners. Even small forms of support help make a big 
impact on the lives of girls and women. Together, we are stronger! 

The following pages have more information about us and our 
District’s officials. Let’s get to know each other and speak the Zonta 
language!

Lea Helle, Governor 2018‒2020
Zonta International District 20.
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K rapin tila mainitaan Tuusulan kartoissa ensimmäisen kerran jo 1600-luvulla. Krapi on 
yksi Tuusulan kirkonkylän seitsemästä perintötalosta. 1800-luvulla taloa isännöi Henrik 
Krapi. Hänen poikansa Karl August Michelsson Krapi siirsi talousrakennuksen aittoi-
neen nykyiselle paikalleen ja rakennutti uuden päärakennuksen.

Valtioneuvos G.F. Sourander osti Krapin tilan kesäpaikakseen vuonna 1882. Heti seuraavan 
vuoden juhannukseksi valmistui arkkitehti F.W. Mieritzin suunnittelema Krapin nykyinen päära-
kennus.

Krapintila on ollut Holman suvun omistuksessa vuodesta 1911, ensin lypsykarjatilana ja nyt 
aitojen kohtaamisten palveluyrityksenä.

Orimattilalainen nuoripari Klas ja Maiju Holma ostivat Krapin tilan vuonna 1911. He alkoi-
vat määrätietoisesti kehittämään tilaa ja panostivat lypsykarjaan. Uusi hieno navetta valmistui 
vuonna 1917. Klas Holma teloitettiin kansalaissodassa ja Maiju jäi yksin kahden lapsensa 
kanssa hoitamaan Krapia. Myöhemmin Maiju avioitui Onni Lustigin kanssa. Onni Lustig perusti 
Krapin Rivierana tunnetun hienon hiekkarannan, jossa mm. Helsingin sosieteetti vietti auvoisia 
kesäpäiviä.

Kauko ja Maire Holman omistukseen Krapi siirtyi vuonna 1936. Karjatalouden kehittäminen 
jatkui menestyksekkäästi. Holmat panostivat myös sikatalouteen. Kesäisin Maire piti Krapilla 
täyshoitolaa.

Samat perheet tulivat vuosi vuoden jälkeen viettämään kesää Krapille.
Matti ja Salme Holma ottivat Krapin ohjat vuonna 1970. Salme oli järjestänyt kesäsunnun-

taisin lounaita Krapilla jo 1960-luvun lopulta lähtien. Vieraita tuli pitkienkin matkojen takaa 
nauttimaan tilan tuotteista tehtyjä pitoruokia. Yhdessä Matti ja Salme Holma alkoivat kehittä-

KRAPI
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mään Krapia uuteen suuntaan. Ensin muutettiin Krapihovin alakerta ravintolaksi ja myöhemmin 
koko vanha talo otettiin ravintolakäyttöön. Isäntäväki lapsineen muutti sikalaan kunnostettuun 
uuteen kotiin. Viimeiset lehmät lähtivät Krapilta vuonna 1984. Uusi aika oli alkanut.

Tuusulan Golfklubin on kiittäminen olemassaolostaan Matti Holmaa ja hänen ystäviään. 
Innokkaat golfkärpäsen puremat miehet rakennuttivat ensin harjoitusalueen ja myöhemmin 
9-reikäisen golfkentän Krapin pelloille. Ensimmäinen sisäharjoittelutila oli Krapin navetan vintil-
lä. Täysimittaiseksi 18-reikäiseksi Tuusulan golfkenttä laajennettiin vuonna 1990.

Navetta muutettiin hotelliksi vuonna 1987. Savusauna valmistui vanhalle paikalleen järven 
rannalle vuonna 1977 ja Ateljeeri valmistui vuonna 1991.

Matti ja Salme Holman lapset, Anne ja Pekka, ottivat Krapihovin johtoonsa vuonna 1994. 
Kehitystyö jatkui, rakennettiin Mankeliaitta ja perustettiin ohjelmakeittiö Hella sekä palvaamo. 
Keski-Uudenmaan kesäteatteri aloitti toimintansa Krapin pihapiirissä vuonna 2002.

Tänä päivänä Krapin herkullinen tarina elää keittiössä. Se syntyy vuodenaikojen kiertokulusta, 
puhtaista suomalaisista raaka-aineista ja talon historiasta. Hyvään ruokaa laitetaan kaikki mitä 
on, mitään vähättelemättä, mitään liioittelematta, jokaiseen makuun koko sydän.

Ravintola Krapihovin lisäksi pihapiirin puistossa on Palvaamo, Aitta, Alitupa, Viinikellari, Ravin-
tola Mankeli & kesäterassi, Hotelli vanhassa navetassa, Krapin Paja sekä kesäteatteri. Golfken-
tän läpi mutkittelevan tien päässä Tuusulanjärven rannalla lämpiää savusauna.

Krapi on aito suomalainen kattaus… käsityönä huolella valmistettua ruokaa ja huolenpitoa 
tunnelmallisessa miljössä. Koko soppa maustettuna alueen rikkaalla historialla sekä elävällä kult-
tuurilla.Pöytään katetaan herkkua, huolenpitoa ja välittämistä, jokaiseen makuun koko sydän. 
Näin on Krapilla tehty aina, ruokapöytään on istuuduttu enemmän kuin syömään.

Ajatus mistä 
syntyi missio
”Rakennamme omaa 
polkuamme edeten 

ainutlaatuisen palvelu-
kokonaisuuden aitoihin 

kohtaamisiin.”

Meidän Missio
Rakennamme aitoa, 

huolenpidon, makujen ja 
tarinoiden Krapia palaksi 

parasta Suomea.
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T uusulassa edistetään kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa 
tärkeisiin asioihin ja epäkohtiin. Osallisuudella on ollut keskeinen 
sija tuusulalaisessa tekemisessä johtamisjärjestelmän uudistumi-
sesta kesäkuusta 2017 saakka. Tuolloin kunta siirtyi pormestari-

malliin, loi oman osallisuusmallin, polkaisi käyntiin uudet kehittämisverkos-
tot ja rekrytoi yhteisömanagerin asukaslähtöisen toiminnan tukemiseksi. 
Uusi, vuoden 2017 lopulla hyväksytty strategia nostaa osallisuuden vielä 
aiempaa vahvemmin esille. 

Kesällä 2017 perustetut kehittämisverkostot toimivat viidellä eri alueilla 
Tuusulassa ja kokoavat kaikki alueiden toimijat yhteen. Verkostot toimivat 
Hyrylässä, Jokelassa, Kellokoskella, Lahelan ja eteläisen Tuusulan kylien 
alueella ja Riihikalliossa. Kaikki oman alueensa kehittämisestä kiinnostu-
neet asukkaat ja tuusulalaiset toimijat voivat kuulua kehittämisverkostoon. 
Jokaiselle kehittämisverkostolle on myönnetty toimintaraha, jolla asukkai-
den ideoimia ja toteuttamia projekteja voidaan tukea. 

Verkostoissa voidaan mm. järjestää tapahtumia, talkoita ja tempauksia 
sekä toteuttaa projekteja ja kehittämishankkeita. Jokaiselle kehittämisver-
kostoille on nimetty luottamushenkilöistä koostuva 7 hengen ydintiimi, 
joka aktivoi asukkaita ja toimijoita mukaan kyseisellä alueella ja suunnitte-
lee verkoston toimintaa. Kunta voi toimintarahan lisäksi esimerkiksi tarjota 
kehittämisverkostojen toiminnalle tiloja, ohjausta, antaa viestinnällistä 

 TUUSULASSA OSALLISTUTAAN 
JA OSALLISTETAAN

TEKSTI Anne Melart KUVA Kari Kohvakka

Osallisuus on demokratian ydintä. Jokainen kuntalainen on kutsuttu mukaan 
kehittämään Tuusulaa paremmaksi paikaksi elää ja asua. Esittelemme, mitä 

kuntalaiset ovat saaneet aikaan omalla aktiivisuudellaan.
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T aiteilijayhteisö syntyi 1800–1900-lukujen vaih-
teessa, kun monet Suomen taiteen kultakauden 
mestarit asettuivat asumaan Tuusulanjärven 
itärannalle. Juhani Aho ja hänen puolisonsa, 

taidemaalari Venny Soldan-Brofeldt vuokrasivat Järven-
pään kartanosta vuonna 1897 huvilan, jota alettiin kutsua 
Aholaksi. Pian alueelle muutti myös muita taiteilijoita. Tai-
demaalari Eero Järnefeltin Suviranta valmistui 1901. Pekka 
Halonen muutti ateljeekotiinsa Halosenniemeen 1902. 
Samana vuonna valmistui myös runoilija J. H. Erkon Erkkola. 
Säveltäjämestari Jean Sibelius perheineen muutti Ainolaansa 
vuonna 1904.      

Elettiin autonomian ajan Suomessa ja aikakauden poliitti-
set olot olivat jännitteiset. Siksi työ suomalaisen kulttuurin 
hyväksi oli erityisen merkittävää. Taiteilijoiden piiri oli tiivis 
ja monet olivat myös sukusitein toisiinsa sidottuja. Nuoret 
taiteilijat kaipasivat maaseudulle, aidoksi kokemansa suoma-
laisuuden keskelle. Toisaalta Helsingissä oli asioitava usein 
työn vuoksi. Tuusulassa oli maaseutua ja toisaalta lyhyt 
matka pääkaupunkiin. 

Alue ja taiteilijaystävät vetivät puoleensa myös niitä, jotka 
eivät omaa kotia tänne rakentaneet. He tulivat lyhem-
miksi tai pidemmiksi ajoiksi asumaan, työskentelemään ja 
lomailemaan. Runoilija Eino Leino oli varsinkin Halosennie-
messä tuttu vierailija, samoin nuoremman polven edustajat 
Juhani Siljo ja Matti Kivekäs. Elämänsä loppuvaiheessa Eino 
Leino asui pitkiä aikoja Rantatien täysihoitoloissa, joita oli 
perustettu moniin vanhoihin huviloihin. Niissä viihtyivät 
1920–1930-luvuilla myös kirjailijat ja runoilijat, mm. Uuno 
Kailas, Unto Karri ja Einari Vuorela. 

Tuusulassa ovat viihtyneet myös seuraavien polvien 
taiteen ja tieteen tekijät. Kirjailija Maria Jotuni ja professori 
Viljo Tarkiainen ostivat 1920-luvulla kesäpaikan Halosen-
niemen läheltä. Taiteilija Martta Wendelin muutti alueelle 
1930-luvulla ja asui täällä elämänsä loppuun saakka. 

Tuusulanjärven maisemat ovat säilyttäneet lumovoimansa. 
Järven rantaa seurailevan reitin varrella voi nauttia historian 
sävyttämistä maisemista ja taide- ja kulttuurielämyksistä. 
Kauniit taiteilijakodit –Ahola, Ainola, Erkkola, Halosenniemi 
ja uusimpana Suviranta – ovat museoita, joissa voi tutustua 
suomalaisen kulttuurin rakentumiseen, aistia taiteilijaperhei-
den elämää ja nauttia taiteesta. Rantatien varrella on myös 
pieni mökki, jossa Aleksis Kivi kuoli vuonna 1872. Pieni 
vaatimaton mökki oli kultakauden taiteilijoille symboli, joka 
rohkaisi ja kannusti työhön suomalaisen kulttuurin vahvista-
miseksi.

Tuusulanjärven taiteilijakodit ja -kohtalot tarjoavat 
elämyksellisen matkan historiaamme. 

Jaana Koskenranta
museoamanuenssi, Tuusulan museo  

tukea ja järjestää koulutuksia tarpeen mukaan. 
Kehittämisverkostot ovat toimineet jo aktiivisesti. Esimerkiksi vapaaeh-

toinen Liisa Rantalainen halusi lisätä ikäihmisten mahdollisuutta tavata toi-
siaan ja tarjota ikäryhmää kiinnostavaa hyödyllistä ohjelmaa sekä ehkäistä 
yksinäisyyttä. Idea muuntui kehittämisverkoston puitteissa ja kunnan 
pienellä myötävaikutuksella monia kuntalaisia hyödyttäväksi toiminnaksi. 
Ohjelmaa suunnitellaan kävijöiden kanssa yhdessä. Kortteliolohuoneeksi 
kutsuttu tila on nyt suosittu tapaamispaikka. 

Tuusulan kunnan tavoitteena on olla edelläkävijä osallisuuden ja yhteisöl-
lisyyden edistämisessä. Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto on jälleen 
yksi askel tässä työssä. Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat otetaan 
mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja pää-
töksentekoon. Osa kunnan budjetista annetaan kuntalaisten päätettäväksi. 
Apuvälineeksi osallistuvaan budjetointiin kunta on hankkinut sähköisen, 
avoimeen lähdekoodiin perustuvan Decidim-alustan. Osallistumisalustalla 
on mahdollisuus ideoida, kannattaa ideoita, esitellä ehdotuksia ja äänestää 
niistä. Osallistumisalusta löytyy osoitteesta https://osallistu.tuusula.fi/.

Kuntalaiset voivat osallistua Tuusulassa monin tavoin. Loppuvuodesta 
2017 avattu osallisuussivusto www.tuusula.fi/osallisuus antaa tietoa eri 
tavoista päästä mukaan – oli kyse sitten kehittämisverkostoista, osallistu-
vasta budjetoinnista tai vaikkapa mielipidekyselyistä ja kuntalaisilloista. 

Osallistumis-
alusta löytyy 
osoitteesta: 

https://osallistu.
tuusula.fi/

SUOMEN TAITEEN 
KULTAKAUDEN MESTARIT 
ASUIVAT TUUSULASSA

https://osallistu.tuusula.fi/
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CALL TO CONFERENCE
 

▪ It gives me great pleasure to wish you all welcome to Tuusula 
with its scenic beauty and culturally and historically significant 
neighbourhood.

Our Conference Theme will be “I Am Well – the World is 
Better”. As far as I am concerned, it means that I am happy and 
content in my life, I find joy in everyday life and I can manage 
economically. And I am healthy. I am a Zontian and I do voluntary 
work, which is not an expense but a reward, an extra bonus. And I 
hope you feel the same?

In Tuusula we will look after ourselves both mentally and physi-
cally. We will make decisions which will have a positive effect on 
the lives of many women. In our own district we will guide girls to 
the world of science, mathematics and technology.

At the international level, we will concentrate on the develop-
ment and independence of girls. Soon to be a hundred years old, 
our organization, Zonta International, will invest in the future, and 
that starts with each one of us. In Krapihovi, too, the new and the 
old meet, which, as a scene of action, is also where we operate all 
the time. We are closely involved in a changing world and there-
fore, it is important to be a Zontian!

I’ll look forward to seeing you at the 47th 
District 20 Conference in Tuusula –

Lea Helle, Governor
Zonta International  
District 20

KUTSU PIIRIKOKOUKSEEN

▪ Tervetuloa suomalaiseen kulttuurimaisemaan Tuusulaan! 
Piirikokouksen teema ”Minä voin hyvin, maailma voi paremmin” 
koskettaa meitä henkilökohtaisella tasolla. Omalla  kohdallani se 
tarkoittaa, että olen tyytyväinen ja onnellinen elämässäni, löydän 
ilonaiheita arjessa ja tulen taloudellisesti toimeen. Terveyttäkin 
on. Olen Zonta ja teen vapaaehtoistyötä. Se ei ole minulta pois - 
päinvastoin. Saan itselleni lisätyytyväisyyttä hyvästä työstä. Niin 
kai sinäkin? 

Tuusulassa hoidamme itseämme henkisesti ja fyysisesti. Osal-
listumme päätöksentekoon ja vaikutamme toimillamme monien 
naisten elämään. Omassa Piirissämme ohjaamme tyttöjä luonnon-
tieteellis-matemaattisille aloille.

Kansainvälisellä tasolla keskitymme tyttöjen kehitykseen ja 
itsemääräämisoikeuteen.  Pian 100-vuotias järjestömme panostaa 
tulevaisuuteen, joka lähtee meistä itsestämme. Krapihovissakin 
vanha ja uusi kohtaavat, sellainen on myös meidän toimintaym-
päristömme. Olemme vahvasti mukana muutoksessa, on siis 
merkityksellistä olla Zonta! 

Tapaamme 47. Piirikokouksessa Tuusulan Rantatiellä! 
Lea Helle, Governor 
Zonta International Piiri 20 ry

ZONTA INTERNATIONAL DISTRICT 20 ZONTIANS
DISTRICT 20 CONFERENCE AT TUUSULA KRAPIHOVI 5 TO 7 OCTOBER 2018

"Olemme vahvasti 
mukana muutoksessa, 
on siis merkityksellistä 
olla Zonta!" 
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KUTSE PIIRKONNAKOOSOLEKULE

▪ Tere tulemast soome kultuurmaastikule Tuusulasse! Piirkonna-
koosoleku teema  ”Minul läheb hästi, maailmal veel paremini” puu-
dutab meid isiklikul tasandil. Minu enda seisukohast tähendab see, 
et olen õnnelik  ja oma eluga rahul, leian argipäevas rõõmuhetki ja 
tulen majanduslikult toime.  Terviski on korras. Olen zonta ja teen 
vabatahtlikku tööd. See ei võta minult midagi ära, vastupidi – saan 
heast tööst rahulolu lisaks. Nii vast Sinagi?

Tuusulas hoiame end vaimselt ja füüsiliselt. Osaleme otsuste 
tegemisel ja mõjutame oma tegevusega paljude naiste elu. Meie 
piirkonnas suuname tütarlapsi loodusteaduste ja matemaatikaga 
seotud aladele.

Rahvusvahelisel tasandil keskendume tütarlaste arengu ja ene-
semääramisõigusele. Meie varsti 100aastane ühendus panustab 
tulevikku, mis lähtub meist endist. Krapihovis kohtuvadki uus ja 
vana, selline on ka meie tegevuskeskkond. Oleme jõuliselt muu-
tustes osalised, on tähtis ja oluline  olla zonta!

Kohtume 47.piirkonnakoosolekul Tuusulas.

Lea Helle, kuberner
Zonta International, 20.piirkond

KALLELSE TILL DISTRIKTSMÖTE

▪ Välkommen till det finska kulturlandskapet i Tusby! Distriktsmö-
tets tema ”Jag mår bra, världen mår bättre” berör oss var och en 
på ett personligt plan. För min del betyder det, att jag är tillfreds 
och lycklig i mitt liv, att jag finner glädje i vardagen och att jag 
ekonomiskt kan försörja mig själv. Också det att jag har hälsan. Jag 
är en Zonta och jag gör frivilligarbete. Det är inte bort från mig – 
tvärtom. Jag skaffar mig ytterligare tillfredsställelse för ett välgjort 
arbete. Det gör väl också du? 

I Tusby ska vi mentalt och fysiskt ta hand om oss själva. Vi ska 
delta i beslutsfattandet och påverka många kvinnors liv genom 
våra insatser. I vårt eget Distrikt är vår uppgift att vägleda flickor 
in i naturvetenskapliga och matematiska branscher. 

På internationell nivå fokuserar vi på flickors utveckling och 
självbestämmanderätt. Vår organisation, som inom kort fyller 100 
år, investerar i framtiden, och den börjar med oss själva. Även i 
Krapihovi möts det gamla och det nya, sådan är också vår verk-
samhetsmiljö. Vi är kraftfullt med i förändringen, det gör således 
skillnad att vara en Zonta!

Vi träffas på vårt 47nde Distriktsmöte på Strandvägen i Tusby! 

Lea Helle, Governor 
Zonta International Distrikt 20 rf
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Perjantai 5.10.

17.00-20.00 Piirihallituksen kokous hotelli Krapilla
17.00 Bussikuljetus Krapi – Scandic Järvenpää – Lentävä Lapanen – Villa Kokkonen
17.30-19.30  Minä voin hyvin käsillä tehden Lentävässä Lapasessa
17.30-19.30 Musiikki- ja kulttuuri-ilta Villa Kokkosessa
18.00 Piirin mentorointiryhmän 2017-2018 päätöstilaisuus Krapilla
 Erillinen ilmoittautuminen mentorointiryhmän Facebook-ryhmän kautta. 
19.45 Bussikuljetus Villa Kokkonen – Lentävä Lapanen – Scandic Järvenpää - Krapi

Lauantai 6.10.

07.10 Bussikuljetus hotelli Scandic Järvenpäästä Krapille
07.30 Ilmoittautuminen alkaa, aamukahvi ja pientä purtavaa  Mankeliaitta
07.30  Zonta-tori aukeaa  Hotelli Krapi, aula
08.15 Delegaatti-info Lt. Gov Raisa Valve  Krapin Paja  
 
 Kokousedustajien saapuminen kokoustilaan
08.30 Piirikokousviikonlopun avaus  Krapin Paja   
 Lippujen saapuminen
 Musiikkiesitys 
 Tervehdyssanat Päivi Valtonen, pj. Tuusula-Kerava Järvenpää 
 Zonta-kerho Governorin tervehdys, Lea Helle
 Kansainvälisen presidentin videotervehdys, Susanne von Bassewitz 
 Krapin tervehdys ja yleisinfo  
09.30 Piirikokous alkaa  
10.30 Paneelikeskustelu ”Minä voin hyvin, maailma voi paremmin”      
 Miten omat teot vaikuttavat omaan ja maailman hyvinvointiin?
 
 Panelistit:
 Soile-Maria Linnemäki, yrittäjä vaatelainaamo Vaatepuu 
 Ville Riola, Marja 01 startup-keskuksen operatiivinen johtaja 
 Rita Kostama, yrittäjä Kirjanpito Kostama, vuoden pakolaisnainen 2016
 Maria Manninen-Ollberg, geriatrian erikoislääkäri 
 Paneelin juontaa Järvenpään kaupunginvaltuuston pj Eemeli Peltonen       
          
11.30 Lounas  Krapihovi ja Mankeliaitta
11.30-13.00 Zonta-tori avoinna  Hotelli Krapi, aula 
13.00 Tuusulan kunnan tervehdys  Krapin Paja  
 Pormestari Arto Lindberg
 Vuoden Zonta      
 Governor Lea Helle     
13.30 Piirikokous jatkuu  Krapin Paja  
15.00 Virkistystauko   

Zonta International Piiri 20
47. Piirikokous Tuusula 5.-7.10.2018

MINÄ VOIN HYVIN, MAAILMA VOI PAREMMIN
OHJELMA
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15.30  Piirikokous jatkuu     
17.00 Kutsu kevätseminaariin 2019, Jakobstads Zontaklubb - Pietarsaaren Zontakerho
 Piirikokouksen päätössanat ja lippujen poistuminen
 Governor Lea Helle

Lauantai 6.10. jatkuu

17.10-17.45 Aluekokoukset  Krapi hotellin kokoustila Vintti
 Vapaata seurustelua ja mahdollisuus vaatteiden vaihtoon  
19.00 Juhlaillallinen  Krapihovi ja Mankeliaitta 
21.15 Illanvietto  Krapin Paja
 Huomionosoitukset, vuoden naisteko ja stipendiaatit 
 ”Rantatien taiteilijat”, taiteilija Heikki Lund
 Vapaata seurustelua
23.15 Bussikuljetus lähtee Scandic Järvenpäähän    
 
Sunnuntai 7.10.

8.30-8.45 Kevyt aamun herättely Krapin pihapiiri  
09.00 Vaihtoehtoiset työpajat 
    
 1. Mentorointi mahdollistaa keskittymisen uusien näkökulmien löytämiseen - Tuula Ratia-Pulkkinen 
 2. Perehdytys Zonta-kerhon toiminnan arviointimenetelmään (johtamisen kehittäminen) - Jaana Salomäki 
 3. Olen Zonta.- Eeva Larjomaa: Mitä se minulle merkitsee? Mikä minua innostaa ja motivoi? 
     Miten vien viestiä eteenpäin?
 4. Haasta hyvään! ZAU, ZAU! - Vuokko Skyttä ja Sirkka Sainio   

 Työpajojen kuvaukset löytyvät nettisivuilta.

10.00  Memorial service Krapin Paja    
10.30 - Lapsivaimo ja Suomen lainsäädäntö Krapin Paja  
11.15 Miten lisäämme toimintamme vetovoimaisuutta ja  Krapin Paja
 jäsenmäärän kasvua? Mitä opiksi muista järjestöistä? 
12.00 Päätösseremoniat 
 Governor Lea Helle
 Pj Päivi Valtonen Tuusula-Kerava-Järvenpää Zonta-kerho
 Lippujen luovutus
12.30 Lounas Krapihovi ja Mankeliaitta 
13.20 Bussikuljetus  Lottamuseo ja Ruotsin Maja 
  – hotelli Scandic Järvenpää
13.30-15.00  Vierailut Rantatiellä.
 Tutustuminen Lottamuseoon ja Ruotsin Majaan
13.30  Piirihallituksen kokous
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Fredag 5.10

17.00–20.00 Distriktsstyrelsen sammanträder hotell Krapi
17.00 Busstransport Krapi - Scandic Järvenpää - Lentävä Lapanen - Villa Kokkonen
17.30–19.30 Jag mår bra när jag arbetar med händerna i stickningscaféet Lentävä Lapanen
17.30–19.30 Musik- och kulturkväll i Villa Kokkonen
18.00 Avslutningsfest för distriktets mentorgrupp 2017–2018 på Krapi. 
 Separat anmälan via mentorgruppens Facebook-grupp.
19.45 Busstransport Villa Kokkonen–Lentävä Lapanen–Scandic Järvenpää–Krapi
 Distriktsmötet i sociala medier

Lördag 6.10

07.10 Busstransport från Scandic Järvenpää till hotell Krapi
07.30 Anmälningen startar, morgonkaffe och tilltugg restaurang Mankeli
07.30 Zonta-torget öppnar, foajén hotell Krapi
08.15 Delegat-info, Lt. Gov. Raisa Valve Paja, hotell Krapi
 Mötesdeltagarna samlas i salen.
08.30 Distriktsmöteshelgen öppnas Paja, hotell Krapi
 Fanornas inmarsch
 Musik
 Hälsningsord Päivi Valtonen, ordförande Zonta Club of Tuusula-Kerava-Järvenpää
 Governorns hälsning, Lea Helle
 Videohälsning från Zonta Internationals president, Susanne von Bassewitz
 Hälsningar från hotell Krapi och allmän information
09.30 Distriktsmötet börjar 
10.30 Paneldiskussion ”Jag mår bra, världen mår bättre”. 
 Hur påverkar dina gärningar ditt eget och världens välbefinnande?
 
 Deltagare i paneldiskussionen:
 Soile-Maria Linnemäki, företagare, klädutlåningen Vaatepuu 
 Ville Riola, operativ chef för startup-centret Marja 01
 Rita Kostama, företagare, bokföringsbyrån Kirjanpitopalvelu Kostama, årets flyktingkvinna 2016
 Maria Manninen-Ollberg, specialist i geriatrik
 Panelen leds av Eemeli Peltonen, stadsfullmäktigeordförande i Träskända 

11.30 Lunch Krapihovi och restaurang Mankeli
11.30–13.00 Zonta-torget öppet hotell Krapi, foajén
13.00 Hälsning från Tusby kommun Paja, hotell Krapi
 Borgmästare Arto Lindberg
 Årets Zonta
 Governor Lea Helle 
13.30 Distriktsmötet fortsätter Paja, hotell Krapi
15.00 Paus

Zonta International District 20
47:e distriktsmötet, Tusby 5–7.10.2018

JAG MÅR BRA, VÄRLDEN MÅR BÄTTRE
PROGRAM
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15.30 Distriktsmötet fortsätter
17.00 Inbjudan till vårseminarium 2019, Jakobstads Zontaklubb - Pietarsaaren Zontakerho
 Distriktsmötet avslutas
 Fanornas uttåg
 Governor Lea Helle

Lördag 6.10, fortsättning

17.10–17.45 Regionmöten
 Fri samvaro och möjlighet att byta kläder
 Konferensrummet Vintti, hotell Krapi
19.00 Festmiddag Krapihovi och restaurang Mankeli
21.15 Festkväll Paja, hotell Krapi
 Utmärkelser, årets kvinnogärning och stipendiater
 Konstnärerna vid Tusby strandväg (”Rantatien taiteilijat”), konstnär Heikki Lund
 Fri samvaro
23.15 Busstransport till Scandic Järvenpää 

Söndag 7.10

8.30–8.45 Lätt morgongymnastik, gården, hotell Krapi
09.00 Alternativa workshoppar

 1. Mentorskap gör det möjligt att fokusera på att hitta nya perspektiv – Tuula Ratia-Pulkkinen
 2. Introduktion till utvärderingsmetoden inom Zonta-klubbens verksamhet (ledarskapsutveckling) – Jaana Salomäki
 3. Jag är medlem i Zonta – Eeva Larjomaa
 Vad betyder det för mig? Vad inspirerar och motiverar mig? Hur förmedlar jag budskapet vidare?
 4. Utmana till att göra något gott! ZAU, ZAU! – Vuokko Skyttä och Sirkka Sainio

 Beskrivningar av workshopparnas innehåll finns på webbplatsen.

10.00 Memorial service Paja, hotell Krapi
10.30 Barnäktenskap och Finlands lagstiftning Paja, hotell Krapi
11.15 Hur ökar vi vår verksamhets dragningskraft och antalet medlemmar?  Paja, hotell Krapi
 Vad kan vi lära oss av andra organisationer? 
12.00 Avslutningsceremonier Paja, hotell Krapi
 overnor Lea Helle
 Ordförande Päivi Valtonen i Zonta Club of Tuusula-Kerava-Järvenpää
 Överlämnande av fanorna
12.30 Lunch Krapihovi och restaurang Mankeli
13.20 Busstransport Lottamuséet och Ruotsin Maja–hotell Scandic Järvenpää
13.30–15.00 Besök vid Tusby Strandväg
 Besök på Lottamuséet och Ruotsin Maja
13.30 Distriktsstyrelsen sammanträder
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Friday 5.10.

17.00-20.00 District Board Meeting hotel Krapi
17.00 Bus transportation Krapi - Scandic Järvenpää - Lentävä Lapanen - Villa Kokkonen
17.30-19.30 I craft, I feel good café Lentävä Lapanen
17.30-19.30 Music and culture night Villa Kokkonen
18.00 The closing ceremony of the district mentor group 2017-2018 Krapi 
 Separate registration for the event though the mentoring group’s Facebook page.
19.45 Bus transportation Villa Kokkonen – Lentävä Lapanen – Scandic Järvenpää – Krapi

Saturday 6.10.

07.10 Bus transportation from hotel Scandic Järvenpää to Krapi
07.30 Registration Desk open, morning coffee and snacks available Mankeli
07.30 Zonta Bazaar open Hotel Krapi, foyer
08.10 Delegates’ Orientation Krapin Paja
 Delegates’ arrival to the Conference
08.30 District Conference Opening Ceremonies Krapin Paja
 Flag Parade
 Musical performance
 Welcoming Address of Päivi Valtonen, chairwoman of Zonta Club Tuusula-Kerava-Järvenpää 
 Governor’s Greeting, Lea Helle
 Video Greeting of the International President, Susanne Von Bassewitz
 Krapi’s Greeting and general orientation
09.30 District Conference begins
10.30 Panel discussion “I am well, the World is Better”
 How an individual’s actions influence the wellbeing of the world and themselves?

 The panelists:
 Soile-Maria Linnemäki, entrepreneur, clothing rental Vaatepuu 
 Ville Riola, the operational manager of Maria 01 startup-center 
 Rita Kostama, entrepreneur, Kirjanpito Kostama, Refugee Woman of the Year 2016
 Marja Manninen-Ollberg, specialist in geriatrics 
 The panel will be led by Järvenpää municipal council chairperson Eemeli Peltonen    

11.30 Lunch Krapihovi and Mankeliaitta
11.30-13.00 Zonta Bazaar open Hotel Krapi, foyer
13.00 Greeting of Tuusula municipality Krapin Paja
 Mayor of Tuusula Arto Lindberg
 Zonta of the Year
 Governor Lea Helle
13.30 District Conference continues Krapin Paja
15.00 Break for refreshments
15.30 District Conference continues

Zonta International District 20 (Registered in Finland)
Tuusula 5.-7.10.2018

I AM WELL, THE WORLD IS BETTER
PROGRAM
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17.00 Invitation to the Spring Seminar 2019, Zonta Club of Jakobstad 
 Closing Address of District Conference and Flag Parade
 Governor Lea Helle

Saturday 6.10.

17.10-17.45 District meetings
 Leisure time and a possibility to change for the Gala dinner
 The conference room Vintti of hotel Krapi
19.00 Gala dinner Krapihovi and Mankeliaitta
21.15 Evening programme Krapin Paja
 Distinctions and honors, the announcement for the Women-promoting 
 Act of the Year, and stipends
 ” Artists of Rantatie”, artist Heikki Lund
 
 Leisure time
23.15 Bus transportation to Scandic Järvenpää

Sunday 7.10.

8.30-8.45 Light morning wake-up activities Krapi yard
09.00 Optional workshops

 1.Mentoring enables focusing to find new points of view, Tuula Ratia-Pulkkinen 
 2. Introduction to the evaluation process  of Zonta Club (leadership development), 
 Katriina Järvenpää ja Jaana Salomäki 
 3. I am Zonta. What does it mean to me? What drives and inspires me? 
 How do I convey the message to others? Eeva Larjomaa   
 4. Challenge to do better! ZAU ZAU! Vuokko Skyttä and Sirkka Sainio

10.00 Memorial Service Krapin Paja
10.30 Child brides and Finnish legislation Krapin Paja
11.15 How can we attract more members and make our cause more appealing? 
 What is there to learn from other organizations?
12.00 Closing Ceremony Krapin Paja
 Governor Lea Helle
 Chairwoman Päivi Valtonen, Zonta Club of Tuusula-Kerava-Järvenpää
 Handing over the Zonta Flag
12.30 Lunch Krapihovi and Mankeliaitta
13.20 Bus transportation The Lotta Museum and Ruotsin Maja – hotel Scandic Järvenpää
13.30 District Board Meeting
13.30- 15.00 Visits at Rantatie
 Visit at The Lotta Muse and Ruotsin Maja
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Reede, 5.10.

17.00-20.00  Piirkonna juhatuse koosolek Krapi hotellis
17.00  Bussitransport Krapi - Scandic Järvenpää - Lentävä Lapanen - Villa Kokkonen 
17.30-19.30  Minul läheb hästi käsitööd tehes kudumiskohvikus Lentävä Lapanen
17.30-19.30  Muusika- ja kultuuriõhtu  Villa Kokkoses
18.00  Piirkonna mentorlusrühma 2017-2018 lõppkoosolek  Krapi hotellis. 
 Eraldi registreerumine mentorlusrühma Facebooki grupi kaudu.
19.45  Bussitransport Villa Kokkonen – Lentävä Lapanen – Scandic Järvenpää – Krapi 
 Piirkonnakoosolek sotsiaalmeedias

Laupäev, 6.10.

07.10 Buss väljub Scandic Järvenpääst Krapi hotelli
07.30 Registreerumine koosolekule algab, hommikukohv  Mankelis
07.30  Zonta-turg avatakse  Krapi hotelli fuajees
08.15  Delegaadi-info Lt. Gov Raisa Valve  Krapin Paja
 Klubide esindajad saabuvad saali 
08.30  Piirkonnakoosoleku avamine  Krapin Paja 
 Lippude sissetoomine 
 Muusikaline etteaste
 Tervituskõne, Päivi Valtonen, Tuusula-Kerava Järvenpää Zonta-klubi president 
 Kuberneri tervitus, Lea Helle
 Rahvusvahelise presidendi videotervitus, Susanne von Bassewitz 
 Hotelli Krapi tervitus ja üldinfo  
09.30  Piirkonnakoosolek algab 
10.30  Vestlusring ”Minul läheb hästi, maailmal veel paremini”: 
 Kuidas minu enda teod mõjutavad minu ja maailma heaolu?
 

 Vestlusringi liikmed:
 Soile-Maria Linnemäki, ettevõtja, rõivalaenutus Vaatepuu 
 Ville Riola, Marja, startup-keskuse 01 tegevjuht
 Rita Kostama, ettevõtja Kirjanpito Kostama, aasta pagulasnaine 2016
 Maria Manninen-Ollberg, geriaatria eriarst 
 Vestlusringi juhib Järvenpää linnavolikogu esimees Eemeli Peltonen
       
11.30  Lõuna Krapihovi ja Mankeli
11.30-13.00  Zonta-turg avatud  Krapi hotelli fuajees
13.00 T uusula valla tervitus Krapin Paja
 Linnapea Arto Lindberg
 Aasta Zonta
 Kuberner Lea Helle 
13.30  Piirkonnakoosolek jätkub Krapin Paja
15.00  Puhkepaus

Zonta International 20. piirkond
47. piirkonnakoosolek, Tuusula 5.-7.10.2018

MINUL LÄHEB HÄSTI, MAAILMAL VEEL PAREMINI
PÄEVAKAVA
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15.30  Piirkonnakoosolek jätkub
17.00  Kutse Kevadseminarile 2019, Zonta Club of Jakobstad 
 Piirkonnakoosoleku lõpusõnad ja lippude väljaviimine 
 Kuberner Lea Helle

Laupäev, 6.10. jätk
17.10-17.45  Ringkonnakoosolekud
 Vaba suhtlemine ja riiete vahetamise võimalus 
 Krapi hotelli saal Vintti
19.00  Pidulik õhtusöök Krapihovi ja Mankeli
21.15  Peoõhtu Krapin Paja
 Tunnustused, aasta naistegu ja stipendiaadid 
 ”Rantatien taiteilijat”, kunstnik Heikki Lund
 Vaba suhtlemine 
23.15  Buss väljub Scandic Järvenpää suunas

Pühapäev, 7.10.

8.30-8.45  Kerge äratus Krapi õu
09.00  Valikulised töötoad
 
 1. Mentorlus võimaldab keskenduda uute lähenemisviiside leidmisele -Tuula Ratia-Pulkkinen 
 2. Sissejuhatus Zonta-klubi tegevuse hindamismetoodikasse 
 (juhtimise arendamine) -Jaana Salomäki 
 3. Olen Zonta.-Eeva Larjomaa
 Mida see mulle tähendab? Mis mind innustab ja motiveerib? Kuidas edastan sõnumit?
 4. Kutsu heateole! ZAU, ZAU! -Vuokko Skyttä ja Sirkka Sainio
 Töötubade kirjeldused leiab veebilehelt.

10.00  Mälestusminutid Krapin Paja
10.30  Lapsnaine ja Soome seadusandlus Krapin Paja
11.15  Kuidas tõsta meie tegevuse kütkestavust ja liikmete arvu?  Krapin Paja
 Milliseid kogemusi üle võtta teistelt organisatsioonidelt? 
12.00 Lõputseremoonia Krapin Paja
 Kuverner Lea Helle
 President Päivi Valtonen, Tuusula-Kerava-Järvenpää Zonta-klubi
 Lippude loovutamine 
12.30 Lõuna Krapihovi ja Mankeli
13.20 Bussitransport Lottamuuseum ja Rootsi Maja –Scandic Järvenpää
13.30-15.00 Külastused Rantatiel.
 Tutvumine Lottamuuseumi ja Rootsi Majaga
13.30 Piirkonna juhatuse koosolek 
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Perjantaina: 
MINÄ VOIN HYVIN KÄDELLÄ 
TEHDEN, LENTÄVÄ LAPANEN
Klo 17.30‒20.00. Ohjelma alkaa klo 18.00

Illan aikana saat opastusta Minä voin hyvin –zonta-
huivin neulomiseen. Lentävän Lapasen inspiroivassa 
miljöössä on rentouttavaa neuloa. Zontahuivin ohje on 
helppo aloittelijallekin ja sitä on mukava jatkaa piiri-
kokoukessa tai myöhemmin. Mukaan kannattaa tulla, 
vaikka neulominen ei olisikaan ”se minun juttu”. Uuden 
asian opettelu tekee aina hyvää, ja tällä kertaa se voi 
olla neulominen. 

Illan tunnelmaa lisäävät Aino Sibeliuksen kirjeet 
miehelleen Jean Sibeliukselle. Tule kuuntelemaan, 
mitä kirjeet sisälsivät.

Hinta 20 €, sisältäen zonta-huivin ohjeet, illan ohjelman, kahvi/
tee & suolainen. Kuljetukset sekä hotelli Krapilta ja hotelli Scan-
dic Järvenpäästä sisältyvät hintaan. Ota mukaan omat puikot tai 
langat tai osta tarvikkeet Lentävästä Lapasesta. 
www.lentavalapanen.fi

▪ Lentävä Lapanen on lankakauppa ja kahvila, lisäksi verkkokaup-
pa palvelee 24/7. Lentävä Lapanen on myös lankojen Ihmemaa 
ja neulojan olohuone. Meillä voit hetkeksi hengähtää suunnit-
telemaan, ideoimaan ja neulomaan kahvikupin äärelle. Se on 
kohtaamispaikka kaikille neulomisesta tai käsitöistä kiinnostuneille. 
Neulominen, kuten kaikki käsillä tekeminen, tekee onnelliseksi, 
kehittää muistia ja auttaa rauhoittumaan. Meillä ei myöskään ole 
kiellettyä kommentoida vieraisiin pöytiin.

Lentävä Lapanen sijaitsee aivan Järvenpään keskustassa 
osoitteessa Postikatu 10, kivenheiton päässä rautatieasemasta. 
Sisäänkäynti Venny Soldanin raitilta.

Neulominen lähtee Lapasesta!

Perjantaina: 
MUSIIKKI- JA KULTTUURI-ILTA,  
TAITEILIJAKOTI VILLA KOKKONEN
Klo 17.30‒19.30

Viikon tapahtumat siirtyvät varmasti sivuun, kun astut 
Villa Kokkosen pihalle. Taiteilijakodin esittely alkaa 
ulkoa ja jatkuu sen jälkeen sisällä. Taiteilijakotikierros 
huipentuu pianisti Elinan Viitailan ja oopperalaulaja 
Antin A. Pesosen pieneen konserttihetkeen. 

Hinta 25 €, sis, illan ohjelman, kahvin ja makean leivonnaisen. 
Kuljetukset sekä  hotelli Krapilta että hotelli Scandic Järvenpääs-
tä sisältyvät hintaan.
www.villakokkonen.fi

▪ Taiteilijakoti Villa Kokkonen on yksityisesti ylläpidetty Aal-
to-nähtävyys, kulttuurikohde ja konserttijärjestäjä. Talon isäntäpari 
esittelee taiteilijakotia yksittäisille kävijöille ja ryhmille Alvar Aallon 
ja Jean Sibeliuksen jalanjäljissä.

Villa Kokkonen edustaa Alvar Aallon maailmankuulun raken-
nustaiteen parhaimmistoa ollen yksi yhdeksästä talosta, jotka on 
valittu Suomesta kansainvälisesti arvostetulle www.iconichouses.
org –nettisivustolle. 

Pianisti Elina Viitaila ja oopperalaulaja Antti A. Pesonen ovat 
toimineet 1.6.2009 lähtien Tuusulanjärven taiteilijayhteisön 
nuorimman talon isäntä- ja yrittäjäparina. Alvar Aallon mestariteos 
valmistui vuonna 1969 säveltäjä Joonas Kokkosen kodiksi. 

Villa Kokkosessa kuljetaan kodikkaasti sukilla. Vieraamme voivat 
tuoda mukanaan villasukat, sisätossut tai vaihtojalkineet. Pehmeän 
mäntylattian ja muutaman arvomaton suojelemiseksi piikkikorot on 
kielletty. 

Vierailun lopuksi voit ostaa kaupasta erittäin hyvää kahvia tai 
teetä. Johan&Nyström on firma, joka valittiin vuonna 2016 Euroo-
pan kolmanneksi parhaaksi kahvinpaahtajaksi.
 
“Loistava yhdistelmä arkkitehtuuria ja musiikkia. 
Isäntäpari tarjoaa mahtavia musiikkikokemuksia vieraille.”

OHEISOHJELMAT
Ilmoittautumisen yhteydessä varattavat oheisohjelmat:
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Sunnuntaina: 
VIERAILUT RANTATIELLÄ,  
LOTTAMUSEO JA RUOTSIN MAJA
Klo 13.30 ‒15.00

▪ Lottamuseo: Syvärannan nykyinen päärakennus rakennettiin 
vuosina 1994-1995. Sen suunnitteli arkkitehtitoimisto Irmeli ja 
Markus Visanti. ”Syvärannan Lottakoti” avattiin yleisölle Lotan päi-
vänä 12.5.1996. Se oli tarkoitettu entisten lottien kokoontumis-
paikaksi ja näyttelytilaksi. Nykyään rakennus toimii ammatillisesti 
hoidettuna kulttuurihistoriallisena lottamuseona.

Lottamuseon päärakennus muistuttaa paikalle 1800-luvulla 
rakennettua Syvärannan tornihuvilaa, joka tuhoutui tulipalossa 
1.4.1947. Uusi päärakennus ei ole vanhan kopio. Suurin ero on 
materiaalissa. Vanha huvila oli hirsirakennus. Nykyisen rakennuk-
sen pintamateriaalina on puu, mutta rakenteet on tehty betonista 
ja väliseinät tiilistä. Vanhan huvilan hengestä muistuttavat värilliset 
lasiruudut ja torni. Syvärannan vanhassa huvilassa oli kahdessa 
kerroksessa 15 tulisijoilla varustettua huonetta ja ullakkokerrok-
sessa kesäkäytössä kylmiä huoneita. Sisäänkäyntejä verantoineen, 
parvekkeineen ja kuisteineen oli neljä. Näköalatorni purettiin 
vuonna 1937.
www.lottamuseo.fi

ERIKOISVIERAILU  
RUOTSIN MAJALLE

▪ Ruotsin Maja ei ole yleisölle avoin, mutta nyt sinulla on erin-
omainen mahdollisuus päästä tutustumaan tähän mielenkiintoi-
seen rakennukseen.

Ruotsin lottajärjestön, Sveriges Lottakårerin, edustajat lahjoitti-
vat Ruotsin Majan Suomen lottien käyttöön vuonna 1941. Raken-
nuksen asuintiloihin kuului yhdistetty kokoontumis- ja ruokasali, 
viisi kahden hengen huonetta ja yksi yhden hengen huone, joka oli 
tarkoitettu keskusjohtokunnan puheenjohtajalle.

Ruotsin Maja lahjoitettiin Suomen lotille lomanviettopaikaksi, ja 
Lotta Svärd -järjestö käyttikin rakennusta lottatyössä rasittuneitten 
lottien virkistyskotina. Oleskelu virkistyskodissa oli maksutonta, ja 
sama lotta sai viipyä siellä 2 – 3 viikkoa. Suomen Naisten Huolto-
säätiön omistama liikeyritys Ab Työmaahuolto Oy ja sen eläkesää-
tiö käyttivät majaa työntekijöidensä virkistyspaikkana vuodesta 
1960 aina 1990-luvun loppuun saakka. Yrityksen työntekijät olivat 
suureksi osaksi entisiä lottia. 2000-luvun alusta lähtien Ruotsin 
Maja on palvellut taas lepokotina entisille lotille ja pikkulotille.

Yhteishinta 15 €, sis. kuljetuksen, sisäänpääsymaksun ja 
opastuksen. Kuljetus lähtee Krapilta Lottamuseolle klo 13.20.

KATSO 
ESIINTYJIEN 
ESITTELYT 

NETTISIVUILTA!

https://zonta.fi/piirikokoussivusto/
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Tuusula-Kerava-Järvenpää Zonta-kerho täyttää vuonna 2018 jo 30 vuotta. 
Kerho juhlisti vuosikymmeniä jatkunutta toimintaansa Keravalla torstaina 
24.5. Kerhossa on tällä hetkellä hieman alle 30 jäsentä, ja lisää jäseniä etsi-
tään mukaan toimintaan.

ZONTAT OVAT TOIMINEET 
KESKI-UUSIMAAN ALUEELLA 30 VUOTTA

Juhlassa kerhon puheenjohtaja Päivi 
Valtonen  toivotti vieraat tervetulleek-
si kuvaten puheessaan Zonta-kerhon 
toimintaa muun muassa näin: ”Vapaaeh-

toinen kansalaistoiminta on mitä arvokkainta 
työtä naisten ja tyttöjen asioiden hyväksi. Tätä 
toimintaa Zonta-kerhomme edustaa mitä par-
haiten. Kerhomme voi ylpeästi iloita toimintan-
sa määrästä, laadusta ja uskollisista jäsenistään.” 

Juhlassa muistettiin ja kiitettiin kerho- ja 
piiritasolla pitkään ja aktiivisesti toimineita 
jäseniä. Liisa Salonen nimettiin kerhon toiseksi 
kunniakerholaiseksi, ja lisäksi Liisa Horttonen 
ja Leena Sarin palkittiin Zonta-standaarein 
työstään Zonta-järjestön tavoitteiden eteen. 

Tuusula-Kerava-Järvenpää Zonta-kerho 
tekee aktiivisesti palvelu- ja vaikuttamistyötä 
tyttöjen ja naisten aseman parantamiseksi 
ja naisiin kohdistuvan väkivallan lopettami-

seksi niin kansainvälisesti kuin paikallisesti. 
Lähialueen näkyvimpiä toimintamuotoja sen 
30-vuotisen historian aikana ovat olleet mm.  
nuorille, lahjakkaille naisille jaetut stipen-
dit, erilaiset tapahtumat ja kannanotot sekä 
rahalliset avustukset paikallisille kohteille. 
Zonta-kerho on muun muassa pyrkinyt jo 
pitkään aktiivisesti vaikuttamaan turvatalon 
saamiseksi Keski-Uusimaalle ja tehnyt kunta-
laisaloitteita.

Toiminta jatkuu edelleen aktiivisena. Suo-
men ja Viron Zonta Piirin vuotuinen piirikoko-
us järjestetään tänä vuonna Tuusulassa Krapil-
la, ja päävastuu kokouksen järjestämisestä on 
paikallisella kerholla. Tuusulan piirikokoukseen 
odotetaan lokakuun ensimmäisen viikonlopun 
ajaksi yli 200 Zontaa eri puolilta Suomea ja Vi-
roa. Lisäksi kerhon toiminnassa huomioidaan 
Piirin ajankohtaisia kampanjat.

1. Palkitut Zontat Liisa 
Horttonen, Eeva Lehto-
koski-Lehtoniemi , Liisa 
Salonen ja Leena Sarin.
2. Juhlan puuhanainen 
Tuulikki Petäjäniemi.
3.Keltaisia ruusuja 
30-vuotiaalle vireälle 
kerholle
4. Kerhon historiikin 
kirjoittajat Lea Sirola  
ja Marjaana Rämö.
5. Kerhon kummi  
Eija Salo.1 2

3 4 5

"Vapaaehtoinen 
kansalaistoiminta 

on mitä arvokkainta 
työtä naisten ja 

tyttöjen asioiden 
hyväksi. Tätä toimin-
taa Zonta-kerhomme 

edustaa mitä 
parhaiten."

PÄIVI VALTONEN
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Life Viikki
p. 010 239 2954
Viikintori 3
00790 Helsinki

Life Myyrmanni
p. 010 239 2952
Iskoskuja 3
01600 Vantaa

Life Jumbo
p. 010 239 2951
Vantaaportinkatu 3
01510 Vantaa

Meidän tehtävämme on auttaa Sinua kohti parempaa elämää. 
Life-asiantuntijamme on koulutettu auttamaan Sinua

saavuttamaan tasapaino levon, liikunnan ja ravinnon välillä.

Hyvinvoinnin oma erikoisliike on valmiina 
hyvän elämisen arvoiseen palveluun. 

Hyvinvointia ja 
vireyttä Lifesta!
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V uoden 2020 Asuntomessut ovat jo kolmannet, jotka Tuusula on saanut järjestettäväk-
seen: vuonna 2020 tulee kuluneeksi 50 vuotta historian ensimmäisistä Asuntomes-
suista, jotka järjestettiin Tuusulan Lahelassa 1970. Kolme vuosikymmentä myöhemmin 
Tuusulan Nummenharjussa vieraili historian suurin määrä messukävijöitä, 274 000. 

Asuntomessut järjestetään entisellä Hyrylän varuskunta-alueella Rykmentinpuistossa, joka 
alkaa Tuusulanväylän varresta. Asuntomessualueen sijainti pääkaupunkiseudun pääliikenne-
väylien varrella onkin erinomainen. Messukodista Helsinkiin matkaa reilussa puolessa tunnissa, 
lentokentälle vartissa. Keravan rautatieasemalle on kolme kilometriä. HSL-seutulipulla matkus-
tat Tuusulasta kaikkialle pääkaupunkiseudulla.

Monivivahteinen ja moderni arkkitehtuuri, muunneltavat asunnot, älykkäät ratkaisut asumi-
seen ja energiaan, uuden työkulttuurin ja teknologian hyödyt sekä taide ovat asioita, jotka ovat 

TEKSTI Johanna Kaunisto, Asuntomessut Tuusulassa 2020

50 VUOTTA ASUNTOMESSUJA 
– TUUSULASSA ASUNTOMESSUT JUHLAVUONNA

Kesällä 2020 Asuntomessut 
ovat Tuusulanjärven alueen 

matkailun ykköskohde.
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asuntomessualueen suunnittelun ytimessä. Tämä mahdollistaa myös 
kokonaan uusien asuntotypologioiden muodostumisen. 

Alueella esitelläänkin innovatiivisia ratkaisuja eri asumis-, raken-
nus- ja omistusmuotoihin asuntomessualueen eri kortteleissa. Tuu-
sulassa nähdään vuonna 2020 ensimmäiset Asuntomessut, joiden 
kohteista peräti 40 prosenttia on townhouse-, rivi-, pienkerros- ja 
kerrostaloasuntoja. Pientaloja nousee 28 tontille.

Monipuolisia lähipalveluja 
eri ikäisille

Asuntomessualueelle rakentuu oma päiväkoti, jonka yhteydessä 
on senioriasumista ja eri-ikäisille suunnattuja hoivapalveluja, sekä 
Rykmentinpuiston keskukseen oppimisen sekä taiteen ja kulttuurin 
harrastamisen yhdistävä lukio- ja monitoimitalo Monio. Alueelle 
kaavaillaan myös senioriasumisen erityispalveluja tarjoavaa hyvin-
vointipalvelujen keskusta. Uusi Rykmentinpuiston koulu tarjoaa 
perusopetusta 1-9 luokka-asteille. 

Hyvät kaupalliset palvelut kivijalkakauppoineen ja kahviloineen, 
urheilukeskus ja uimahalli, kirjasto, terveyskeskus ja Hyrylän keskus-
tan palvelutarjonta ovat käden ulottuvilla.

Asuntomessualueella on koteja, jotka ovat asukkailleen paikka 
rentoutua, työskennellä ja käyttää lähi- tai etäpalveluja. Koteja, jois-
sa harrastus- ja virkistysmahdollisuudet avautuvat takapihalta. 

Tervetuloa kurkistamaan asukkaiden arkeen kesällä 2020!

asuntomessut.fi/tuusula

Asuntomessut järjestetään 

Tuusulassa jo kolmannen kerran: 

vuonna 2020 on 50-vuotis-

juhlamessujen aika. 

Rykmentinpuistoon rakentuu lähi-

vuosina kutsuva koti 15 000 

ihmiselle. Tutustu kyläkaupunkiin 

rykmentinpuisto.fi

asuntomessut.fi/tuusula

Asuntomessut ovat tuottaneet 
tekoja hyvän asumisen puolesta 

50 vuotta – me rakennamme 
yhdessä uutta Tuusulaa
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Z onta International täyttää 100 
vuotta 8.11.2019. Zontatoiminta sai 
alkunsa vuonna 1919 Buffalossa Yh-
dysvalloissa kun joukko naisia päätti 

organisoitua auttaakseen naisia parantamaan 
elämänlaatua. ZI:n perustajana pidetään toi-
meliasta toimittaja ja näytelmäkirjailija Marian 
de Forestia, joka on tunnettu mm. Louisa May 
Alcottin noveliin Pikkunaisia perustuvasta 
näytelmästä. Vuoden 1919 aikana perustettiin 
kaikkiaan yhdeksän kerhoa sekä Confedera-
tion of Zonta Clubs. Marian de Forestin visio 
kansainvälisestä järjestöstä toteutui kun vuon-
na 1927 toiminta laajeni Kanadan Torontoon. 
Vuonna 1930 järjestön nimeksi tuli Zonta 
International. Zonta-nimihän tulee Sioux-in-
tiaanien kulttuurista tarkoittaen oikeudenmu-
kaista ja luotettavaa.

Vuonna 1930 toiminta laajeni Eurooppaan 
Wieniin. Vuonna 1934 perustettu helsinki-
läinen Torstaikerho noudatti toiminnassaan 
ZI:n tavoitteita ja sääntöjä, mutta liittyi ZI:iin 
vasta vuonna 1947 ja toimii nykyisin Helsinki 
I Zonta-kerho ry:nä. Toinen kerho Suomeen 
perustettiin Lahteen vuonna 1950 ja kolmas 
kerho, Helsinki II vuonna 1952. Kerhot ovat sit-
temmin Suomessa järjestäytyneet ensiksi Piiriin 
XIII ja vuonna 1986 tehdyn uusjaon mukaan 
nykyiseen Piiriin 20, johon vuonna 1991 liittyi 
mukaan Viron ensimmäinen kerho, Tartu. Piiri 
20 on ollut aina aktiivinen toimija ZI:ssä. Ensim-
mäinen Yhdysvaltojen ulkopuolelta tullut ZI:n 

presidentti oli vuosina 1968-1970 kukas muu 
kuin ministeri Helvi Sipilä. Annikki Mäkinen on 
toiminut ZI:n presidenttinä 1984-1986.

Kuluvan kaksivuotiskauden, johon 100-vuo-
tisjuhlakin osuu, teema on ”Honor & Empower” 
– mainio teema juhlavalle kaksivuotiskaudelle! 
Piirissä 20 ZI:n arvokasta historiaa juhlistetaan 
monin tavoin ns. työn merkeissä. Juhlavuote-
na muistetaan meille kaikille Zontille tärkeän 
järjestön historiaa katseet kohti tulevaisuut-
ta suunnaten. Koko vuoden 2019 kestävä 
sosiaalisen median kampanja käynnistyy 
tammikuussa. Kerhojen lisäksi jokainen Zonta 
voi osallistua jakamalla kampanjamateriaalia 
sosiaalisessa mediassa tai sähköpostitse omissa 
verkostoissaan. Helmikuussa eurooppalaiset 
Zontat tapaavat Eurooppaseminaarissa Tartossa 
juhlavuoteen erinomaisesti sopivalla teemalla 
”Do values become older?” Virallisena syntymä-
päivänä 8.11.2019 järjestetään juhlaseminaari 
ja 9.11.2019 juhlava piirikokous Helsingissä. 
Juhlavuoden Keltaisen Ruusun Kampanja on 
ZAU – Zonta Antaa Uskallusta, jonka tavoit-
teena on lisätä tyttöjen kiinnostusta matemaat-
tis-luonnontieteellisille aloille ja teknologiaan ja 
oikaista vääristymää ammattien jakautumisessa 
miesten ja naisten töihin ja samalla kasvatetaan 
”naisen euroa” tulevaisuudessa. 

Juhlavuotena kerhojen toivotaan aktiivisesti 
järjestävän tapahtumia ja pitävän ääntä mai-
neikkaasta järjestöstämme – kannattaa käyttää 
momentum hyväksi!

KÄSIN, ÄÄNIN, SYDÄMIN  
̶  Kohta 100 vuotta Zonta-toimintaa
TEKSTI Salla Tuominen KUVAT Zonta
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Orat Oy palvelee elintarviketeollisuuua 
- lihanjalostus-, valmisruoka-, kala-, leipomo- ja meijeriteollisuuua - 

maahantuomalla ja markkinoimalla teollisuuden tarvitsemia 
koneita ja laiueita, materiaaleja sekä tarvikkeita.

Ota yhteyuä ja nostetaan yhdessä laatua. www.orat.fi / 09 755 6577

PUHTAASTI LAADUKASTA

Orat Oy Pesuteknologia 

Huippuluokan koneet ja laiueet, 
tarvikkeet, kemikaalit sekä 
ratkaisut pesuteollisuuteen ja 
kemialliseen pesuun.
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Zonta Internationalin 100-vuotisjuhlavuonna kiinnitämme huomiota tyttöjen 
varhaisten avioliittojen ehkäisyn ohella YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 
5, sukupuolten välisen tasa-arvon, edistämiseen ja toteuttamiseen. Tasa-arvon 
edistäminen vaatii tekoja, joista yksi esimerkki on ZAU-kampanja.

Z onta International Piiri 20:n kaikkien kerhojen yhteinen 
ZAU-kampanja on jo käynnissä. Kampanjassa kerätyillä va-
roilla järjestetään matemaattis-luonnontieteellisiä ZAU-ker-
hoja tytöille ja vaikutetaan näin tulevaisuuden koulutus- ja 
uravalintoihin. Virolla on kampanjasta oma toteutuksensa. 

Kaikki resurssit käyttöön 

Yhteiskunta tarvitsee käyttöönsä kaikki tarjolla olevat resurssit. Lähes 
kaikissa ammateissa edellytetään matemaattista osaamista ja teknolo-
giataitoja, tulevaisuudessa vielä entistä enemmän.

Tiedetään että kiinnostus ohjaa valintoja. Tietoa on pystyttävä 
jakamaan nuorille innostavalla ja innovatiivisella tavalla siten, että se 
kiinnostaa sekä tyttöjä että poikia ja käsittelee molempia sukupuolia 

TEKSTI Vuokko Skyttä ja Arja Schadewitz, Piirin palvelutoimikunta KUVAT Aki Schadewitz, Janne Schadewitz, Arja Schadewitz

koskettavia käytännön ilmiöitä ja ongelmia. ZAU-kampanjan tavoitteena 
on kannustaa kaikkia opiskelemaan matematiikkaa ja luonnontieteitä, 
jotta kaikki ovet pysyvät avoinna valinnoissa mahdollisimman pitkälle.

Suomen työelämä on vielä voimakkaasti jakaantunut miesten ja 
naisten ammatteihin, ja tutkimusten mukaan tytöt hakeutuvat edelleen 
hoitoaloille ja pojat insinööreiksi. Naisen euro samoissa tehtävissä on 
noin 80 senttiä, ja lisäksi naiset toimivat usein matalapalkka-aloilla.

– Luonnontieteet ja kaupalliset aineet ovat niitä aloja, joilla palk-
kataso on keskimäärin korkeampi. Jos tyttöjen osuus insinöörikoulu-
tuksessa on alle viidennes jatkossakin, voi olla aika kaukainen haave 
saada ”naisen euroa” kokonaiseksi. Opiskelua ei pidä missään mielessä 
väheksyä vaan kannattaa vähän ponnistellakin, että pääsee elämäs-
sä eteenpäin ja kohti paksumpaa euroa, vakuuttaa sisäministeri Kai 
Mykkänen. 

ZAU-KAMPANJA TÄHTÄÄ 
TULEVAISUUTEEN

KATSO 
PIIRIKOKOUS-
TANSSI NETTI-

SIVUILTA!
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Eija p. 044 230 5814
Ilmari p. 0400 456 404
riisula-rakennus.fi
myynti@riisula.fi

Upeat keskusta-asunnot 
palveluiden lähellä.

Kaartilaisenpolku 4
04300 Tuusula

AS OY TUUSULAN
PÄÄVARTIO

Yhdessä olemme enemmän

ZAU-kampanja toteutetaan vuosina 2018–2019 yhdessä LU-
MA-keskus Suomen kanssa. Sillä tähdätään erityisesti tyttöjen 
innostamiseen matematiikan ja luonnontieteiden pariin ZAU-ker-
hojen avulla. Kohderyhmänä ovat 10–12-vuotiaat.

Kerhoja voidaan käynnistää sen mukaan, miten onnistumme 
kartuttamaan varoja suunnitteluun ja toteutukseen. Varat on tarkoi-
tus luovuttaa LUMA-keskus Suomelle kahdessa erässä keväällä 
2019 ja marraskuussa 2019. Ensimmäinen pilotti-kerho on luvassa 
syksyllä 2019.

LUMA-keskus Suomen johtajan, professori Maija Akselan mu-
kaan nyt ollaan rakentamassa hanketta, joka tuottaa uusia ratkaisu-
ja ja pedagogisia innovaatioita.

– Tarvitaan uutta luovaa ajattelua ja taitavia tulevaisuuden 
tekijöitä, tasavertaisesti tyttöjä ja poikia ratkaisemaan maailman 
haasteita. Näitä ovat esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja väestön 
ikääntymiseen tai lisääntymiseen liittyvät kysymykset sekä digitali-
saation ja tekoälyn tuomat mahdollisuudet.

LUMA-keskus Suomi hoitaa aikanaan  ZAU-kerhoista tiedottami-
sen kouluille ja opettajille ja sitä kautta oppilaille ja näiden van-
hemmille. LUMA-kerhotoimintaa on järjestetty eri puolilla Suomea 
jo toistakymmentä vuotta, joten taustalla on vankkaa osaamista 
keskuksen 12 taustayliopistosta.  

Toinen Piiri 20:n tärkeä kumppani on Naisjärjestöjen keskusliitto 
NJKL, joka on luvannut viestiä ZAU-kampanjasta 59 jäsenjärjestöil-
leen ja nämä taas 400 000 jäsenelleen.

– NJKL:n jäsenistössä suurin osa on naisia. Se on valtava kaiku-
pohja. Me jaamme tietoa, mutta se ei jää siihen, sillä monet järjes-
tömme ottavat oppia muiden toiminnasta ja jakavat ja tekevät niitä 
juttuja edelleen, ehkä omasta näkökulmastaan, kuvailee NJKL:n 
hallituksen puheenjohtaja Eva Biaudet.  

Toiminta kerhoissa ja alueilla

Jokainen zonta voi pitää ZAU-kampanjaa esillä omissa verkostois-
saan. Kerhot voivat toteuttaa yksin tai yhdessä tapahtumia, joissa 
käsitellään kampanjan teemaa ja kerätään varoja. ZAU-kampan-
jatuotteita on valmiina kerhojen myytäväksi. Sponsoreita kerhot 
voivat hankkia itse, ja lahjoituksia voi tehdä jokainen.

ZAU-kampanjasivusto www.zau.fi tarjoaa tietoa kaikille, niin suu-
relle yleisölle kuin zontille. Sieltä löytyy tietoa kampanjasta, olennai-
set asiat myös ruotsiksi ja englanniksi, Voima-räpin sanat ja videot 
taustoineen sekä haastatteluja, joissa tunnetut henkilöt kertovat 
omasta suhteestaan kampanjan teemaan. ZAU-tapahtumia näkyy 
sivustolla sitä mukaa kuin järjestäjät toimittavat tietoa. Kampanjasi-
vustoa päivitetään jatkuvasti, joten siellä kannattaa vierailla ahkeras-
ti ja lähettää tietoa tai kysymyksiä osoitteeseen zau@zonta.fi.

Innostutaan yhdessä ja näytetään, 
että Zonta Antaa Uskallusta. Zonta 
Antar Utmaningar, Zonta Ahvatleb 

Unistama, Zonta Advances U!
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ZONTA PIIRI 20
Piirihallitus 2018-2020 – esiteltynä ehdottajan sanoin

Governor
Lea Helle
Jäsen 2005 | Zonta Club of Varkaus

▪ Lea Helle on ystävällinen, positiivinen, esiintymis-
taitoinen ja omaa poikkeuksellisen hyvän kielitaidon. 
Hän on avoin ja helposti lähestyttävä. Hänellä on 
aito Zonta-spirit, jota osaa jakaa myös muille. Hän on 
perehtynyt Zonta-aatteeseen syvällisesti ja on tehtä-
vien hoidossa perusteellinen ja säntillinen, asioiden 
hoitumiseen voi varmasti luottaa.

Lt. Governor
Raisa Valve
Jäsen 2006 | Zonta Club of Lahti

▪ Raisa Valve on ollut aktiivinen Zonta-toimija 
kerhoon liittymisestään lähtien. Lahden piirikokouk-
sen onnistumisessa hänellä oli iso rooli. Positiivisella 
asenteellaan ja kaikki huomioivalla toimintatavalla hän 
sai kerholaiset innostumaan ja puhaltamaan yhteen 
hiileen. Hän on aktiivisesti lähtenyt mukaan piiritason 
toimintaan kannustaen myös muita osallistumaan 
konkreettisesti ottamalla mukaan ja ehdottaen 
erilaisia tapoja osallistua. Hänellä on hyvät verkostot 
ja verkostoituminen kotimaassa ja kansainvälisesti 
on hänelle luonteenomaista. Hän on erinomainen 
projektiosaaja hoitaen vastuullisesti ja luotettavasti 
yhdessä tärkeäksi nähdyt asiat.

Piirisihteeri – District Secretary
Anne Halme
Jäsen 2014 | Zonta Club of Nurmijärvi 
Governorin nimittämä piirisihteeri – District 
Secretary appointed by Governor

Piirin Rahastonhoitaja • District Treasurer
Saija Tirkkonen
Jäsen 2004 | Zonta Club of Lohja  

▪ Saija Tirkkonen on talouden ammattilainen työs-
kennellen teollisuusyrityksen talouspäällikkönä.
Toimittuaan 4 vuotta piirin vararahastonhoitajana ja 
parhaillaan piirin rahastonhoitajana hän on jo hyvin
perehtynyt tehtävään ja osoittanut osaamisensa. 
Kuten hän itse sanoo "pitävänsä numeroista" ja tämä 
todella näkyy hänen tarkkuudessaan talous- ja kirjan-
pidollisissa asioissa. Saija on kaikkien kanssa
toimeentuleva, aktiivinen, elämänmyönteinen ja pir-
teä zonta, joka on aina tyttöjen ja naisten asialla ollen 
kerhonsa kantava jäsen.

Piirin Vararahastonhoitaja • Vice Treasurer
Kirsti Tamminen
Jäsen 1985 | Zonta Club of Kuopio I  

▪ Kirsti Tamminen on toiminut kansainvälisten kon-
sernien talouspäällikköna vuodesta 1980 lähtien (mm. 
Danfoss LMP, Warkaus Works, Arctic Machine Oy). 
HR Manager Honeywell, Tietotekniikan FM, ERP-jär-
jestelmien käyttöönottoprojektien projektipäällikkönä 
kaikissa em. yrityksissä. Toiminut myös laskentatoi-
men ja tietotekniikan opettajana ja tilitoimistoyrit-
täjänä. Hänellä on laaja kokemus laskentatoimesta, 
kirjanpidosta ja verotusasioista.

Aluejohtaja • Area Director (AD)
Mari Holopainen
Jäsen 2001 | Zonta Club of Vantaa II  | Alue 1

▪ Mari Holopainen on asiantunteva, tarmokas, luo-
tettava ja aikaansaava nainen. Vaativan työnsä ja
kolmelapsisen perheensä ohella hän on toiminut koko 
jäsenyytensä ajan erittäin aktiivisesti oman kerhonsa 
eri tehtävissä (sihteeri, rahastonhoitaja, valintatoimi-
kunnan pj, varapuheenjohtaja, puheenjohtaja, naisten 
oikeuksien tmk:n pj) ja kaudella 2016-2018 Area I:n 
vara-aluejohtajana. Kerhon puheenjohtajana Mari 
osoitti erinomaisesti taitonsa toimia erilaisten ihmis-
ten johtajana ja saada yhteistyöllä upeita tuloksia 
aikaan. Mari osaa tiivistää vaikeatkin asiat ymmär-
rettävään ja konkreettiseen muotoon. Hän on esim. 
viime vuosina avannut Istanbulin sopimuksen sisältöä 
ja laatinut kuntavaaliehdokkaille esitettäviä tasa-ar-
voon liittyviä kysymyksiä. Kun Mari saa jonkun asian 
hoidettavakseen, ei kenenkään tarvitse epäillä, etteikö 
se tulisi myös erinomaisesti tehdyksi.

Vara-aluejohtaja • Vice Area Director (VAD)
Sirkka Rautioaho
Jäsen 2013 | Zonta Club of Vantaa II | Alue 1

Aluejohtaja • Area Director (AD)
Tellervo Alanärä
Jäsen 1998 | Zonta Club of Kemi-Tornio | Alue 2

▪ Projektipäällikkö, joka vastaa toiminnallisten vaa-
timusten määrittelyistä Kanta-palveluissa. Viimeinen 
projekti on todistusten ja lausuntojen arkistoinnin ja 
kysely- ja välityspalvelun toiminnallinen määrittely ja 
tietorakenteet THL:ssä. Työtehtäviin kuuluu valtakun-
nallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestel-
mien kehittäminen, testaaminen, käyttöönoton tuki 
ja ohjaus. Käyttöönottojen valvonta, kehittäminen ja 
määrittelyprojektien vetovastuu valtakunnallisesti.
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Vara-aluejohtaja • Vice Area Director (VAD)
Jaana Salomäki
Jäsen 2013 | Zonta Club of Oulu II | Alue 2

Aluejohtaja • Area Director (AD)
Leea Kolehmainen
Jäsen 2009 | Zonta Club of Nurmes | Alue 3

▪ Leea Kolehmainen tuntee zontatoiminnan ytimiä 
myöten ja on sen periaatteet syvästi sisäistänyt.
Hän on hoitanut kaikki tehtävänsä sitoutuneesti ja 
tuonut oman kerhon toimintaan sekä virkailijakau-
sillaan että rivijäsenenä uusia ideoita, joita hän on 
ollut myös eturivissä toteuttamassa. Leea on Alue 
3:n vara-aluejohtajana kantanut suurta vastuuta, 
oppinut tuntemaan alueen kerhot ja piirin hallituk-
sen toiminnan. Hänen valintansa aluejohtajaksi olisi 
luonteva jatko tälle työlle ja turvaisi alueen toiminnan 
saumattoman jatkumisen.

Vara-aluejohtaja • Vice Area Director (VAD)
Pia Hakulinen
Jäsen 2010 | Zonta Club of Joensuu | Alue 3

Aluejohtaja • Area Director (AD)
Kaarina Mäkinen
Jäsen 2001 | Zonta Club of Jyväskylä | Alue 4

▪ Kaarina Mäkinen toimi edellisellä kaudella alue 
4:n vara-aluejohtajana. Tämä tehtävä on antanut 
piiritason kokemusta. Hän on vieraillut muutamassa 
alueen kerhossa ja seurannut kerhotason toimintaa 
läheltä. Jyväskylän kerhojen yhdistyminen lisäsi hä-
nen näkemystään kerhojen toiminnasta. Ammatillista 
osaamista on tullut omasta ammatista. Hän on hyvä 
kuuntelija ja tarttuu tehtäviin aktiivisesti.

Vara-aluejohtaja • Vice Area Director (VAD)
Hanna Ruska
Jäsen 2008 | Zonta Club of Salo | Alue 4

Aluejohtaja • Area Director (AD)
Merja Ora
Jäsen 2010 | Zonta Club of  
Tuusula-Kerava-Järvenpää | Alue 5

▪ Merja Ora on esimerkillinen ja asialleen omistautu-
nut Zonta. Hän on hyvin perehtynyt Zontatoimintaan 
niin kansainvälisellä kuin piiritasollakin. Merjalla on 
hyvä kokonaisvaltainen näkemys, hän tietää aina 
kansainväliset ja paikalliset ajankohtaiset hankkeet 
ja tapahtumat.  Hän on todella aktiivinen Zonta-toi-
minnassa, hän on mm. osallistunut oman kerhonsa 
edustajana useaan kansainväliseen conventioon. 
On myös osallistunut pariin Eurooppa-seminaariin. 
Hän on toiminut Tuusula-Kerava-Järvenpää -kerhon 
puheenjohtajana 2014-2016 sekä alue 5:n vara-alue-
johtajana toimikaudella 2016-2018. Hän on aikaan-
saapa ihminen ja hänellä on halua ja kykyä kehittää 
toimintaa ja viedä asioita eteenpäin. 

Vara-aluejohtaja • Vice Area Director (VAD)
Minna-Maija Salomaa
Jäsen 2012 | Zonta Club of Lahti | Alue 5

Alapiirkondade • Aluejohtaja • Area Director 
(AD)
Katrin Lember
Jäsen 2006 | Zonta Club of Tartu | Alue 6

▪ Katrin is committed member of Zonta. She has 
been active zonta since 2006. She has lot of profes-
sional work but every time she can find energy for 
Zonta activities. She was Area 6 webmaster for 6 
years. Katrin is proactive person, she has good ideas 
and she is working with these items. She is caring 
person and she has very good skills for working with 
people. She is the real leader.

Vara-aluejohtaja • Vice Area Director (VAD)
Ene Tomberg
Jäsen 2012 | Zonta Club of Tallinn | Alue 6
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Itse Zonta-kokous on paljon muutakin, kuin 
säännöistä ja käytänteistä päättämistä. Se 
sisältää:  menneet 2 vuotta ja sen hallinon, 
tulevat 2 vuotta ja hallinnon, ZIF-kohteet 

ja esimerkkejä siitä, mitä olemme saaneet 
aikaiseksi ja mitä on tulossa.

Innostavaa, opettavaa, välillä junnaavaa…. 
Monet ihmettelevät, miksi kaikki nuo sääntö-
muutokset, toimintatapaohjeet ja määräykset 
on käytävä läpi noin isosti, mutta: muualla ei 
ole samanlaista yhdistyslainsäädäntöä kuin 
meillä Suomessa. Ja toisaalta: Zonta-järjestö 
ja sen hallinto on ja haluaa olla avointa ja 
läpinäkyvää.

Säännöt ja pykälät: 
Oli etukäteen jo tutustuttu. Eniten tunteita 
kuumensivat mahdollisuus nettiäänestä-
miseen – jätettiin lepäämään (vajavaisesti 
valmisteltu – ei valmis), vaalitoimikunnan koon 
pienentäminen (Eurooppa ja Afrikka yhteen) 
– ei tehty (meillä oli jo vastaesitys valmiina 
– emme tarvinneet) ja talous/jäsenmaksut 
(korotus USD 8,00 v. 2019 – ei ehdotettua 
korotusta uusille jäsenille). Myöskään kansain-
välisen hallituksen kokoon ei koskettu (siihen 
olisimme olleet valmiit).

Convention-osallistujia oli kaikkiaan 2.366 – ääniä max. 1467 ja paikalla edustajia oli 55-57 maasta. 
Meidän Piiristämme Japanissa vieraili satakunta jäsentä, joista delegaatteja oli 42. Monet meistä ehtivät 
vierailla myös Tokiossa, Kiotossa, Hakonessa ja Hirosimassa. Tutustuimme Japanin kulttuurin monimuo-
toisuuteen vierailemalla kylpylöissä, Fuji-vuorella, museoissa, urheilukilpailuissa ja niin edelleen… 

Muuta hienoa:
Uuden-Seelannin ent. pääministeri Helen 
Clark kunniajäseneksi ja kaksi viestiä, jotka 
jäivät mieleen: 1) Jos haluat saada työtä – hae 
siihen! 2) Älä odota, että sinulle avataan ovi. 
Avaa se itse!
Muut puhujavieraat: Japanin ensimmäinen 
naisastronautti Naoko Yamazaki (pitkäjän-
teisyyttä ja ennakkoluulottomuutta), Jane M 
Klausman stipendiaatti Holly Ransom (maa-
ilma muuttuu ja me sen mukana – tekninen 
läpimurto ja tiedottamisen nopeus) ja Saanya 
Subasinghe YWPA (tulevaisuus on naisten!)

ZIF -kohteet tälle kaudelle: 
Let Us Learn Madagascar (1 milj.), Eid bi Eid, 
Jordan (käsi kädessä) (1 milj.), Ending Child 
Marriage (2 milj) + kaikki stipendikohteet
Tähän on kerhojen hyvä tutustua alkaneen 
kauden aikana. Lähtekää kaikki 2020 Chica-
goon juhlimaan 100-vuotiasta järjestöämme!
Mikäli yllä oleva herättää kysymyksiä, vastaan 
mielelläni!

KANSAINVÄLINEN 
ZONTA-KOKOUS 
JOKOHAMASSA 29.6. – 3.7.2018

1

7

TEKSTI Merja Ora KUVAT Merja Ora, Zonta
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Hienoa – tulevaisuus on taattu:

Salla Tuominen valittiin kansainväliseksi johtajaksi kuluvalle 
2-vuotiskaudelle. Hyvä Piiri20 – hyvä koko Zonta-järjestö!

UUSI HALLINTO:
Kansainvälinen presidentti: 
Susanne von Bassewitz, Saksa
President-Elect (Chicagossa, USA:ssa, 2020 aloittava 
kansainvälinen presidentti): 
Sharon Langenbeck, USA (1218 ääntä)
Vice-President: 
Ute Scholz, Saksa (1100 ääntä)

KANSAINVÄLISET JOHTAJAT: 
Salla Tuominen, Suomi; 
Christina Rylander Bergqvist, Ruotsi; 
Marquerite Akosssi-Mvongo, Norsunluurannikko; 
Margaret Bateman, Australia; 
Sigrid Duden, Saksa; 
Judith Gorton, Australia; 
Lalivan Karnchanachari, Thaimaa 

Alkaneen kaksivuotiskauden teema lyhyesti: 
Honor and Empower

1. Piiri 20 Yokohamassa. 2. Päivi, Merja, Pirjo ja Marjukka Tuusulasta. 3. Piirin 
governorit (vasemmalta): Tuija Heikkilä, Marja Koivula, Tuija Kirveskari-Tähtinen, 
Salla Tuominen, Lea Helle ja Tiina Rebane. 5. Marjukka Aaltonen. 5. Z-hallitus 
6. Kansainvälinen johtajamme Salla Tuominen. 7. Raisa Valve ja Ulla Weijo Lah-
desta yhdessä Japanin ensimmäisen naisastronautti Naoko Yamazakin kanssa.

2 3

4 5 6
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L ammin Säästöpankki on toimintansa alusta lähtien käyttänyt osan 
voitostaan oman toimialueensa hyvinvoinnin edistämiseen. Pan-
kille on tärkeää pitää alueensa kaupungit, kylät ja lähiöt virkeinä 
ja kehittyvinä. Lammin Säästöpankki lahjoitti tänä vuonna 50 000 

euroa hyviin tekoihin pankin toimialueella Hämeessä ja Uudellamaalla. 
Lahjoitukset tehtiin sekä Säästöpankkiryhmän Hyviä Tekoja -kampanjas-
sa alueen asukkaiden esittämille ja äänestämille kohteille että pankkiin 
suoraan tulleissa hakemuksissa esitettyihin kohteisiin. Suomalaisen 
yhteiskunnan paikallinen tukeminen on oleellinen osa Säästöpankin 
toimintaa.

Lahjoituskohteet päätetään yhdessä suomalaisten kanssa
”Hyviä tekoja -äänestys antaa äänen suomalaisille. Ihan jokainen voi ker-
toa oman ehdotuksensa lahjoituskohteesta, tai vaikka useita – sana on 
vapaa!”, Lammin Säästöpankin toimitusjohtaja Lauri Kalpala kertoo. Tänä 
vuonna Lammin Säästöpankin toimialueelta lahjoituskohteita ehdotettiin 
80 kpl ja ääniä näille kohteille annettiin yli 67 000 kpl. Nämä yleisöäänet 
antoivat pankin hallituksessa hyvän suunnan tukien jakamiseen. Kuten 
aikaisempinakin vuosina, myös tänä vuonna saatu äänimäärä ei kuiten-
kaan ollut ainoa kriteeri tuen saamiseen, vaan pienemmälläkin äänimää-
rällä oli mahdollista saada tukea. Lisäksi tukea saivat myös äänestyksen 
ulkopuolelta tulleet kohteet.

Hyviä tekoja -äänestys toteutettiin Säästöpankkiryhmässä tänä 
vuonna toista kertaa. Äänestyskohteita kertyi kaikkiaan 800 kpl ja ääniä 
annettiin reilu 1 000 000 kpl. ”Olimme todella iloisia äänten huikeasta 
määrästä! Huomasimme, että ihmiset ovat kiinnostuneet vaikuttamaan”, 
Kalpala iloitsee.

Suurin tuki saattohoitokoti Koivikolle

Lammin Säästöpankin suurin tukisumma myönnettiin tänä vuonna Koi-
vikko-kodille, jossa saattohoidon asiantuntijat ovat keskittyneet hoita-
maan vaikeaa sairautta sairastavia ihmisiä silloin, kun hoidon painopiste 
on siirretty oireita lievittävään hoitoon. Muita isompia summia saaneita 
olivat mm. HPK:n naisjääkiekko, Lammin Biologisen tutkimuslaitoksen 
Ympäristötutkimuksen säätiö sekä Hyria Säätiö. 

Voittovaroista jakaminen on kirjattu jo Säästöpankkilakiin vuonna 
1896. Kalpalan mukaan hyvän tekeminen kuuluu Säästöpankissa edel-
leen jatkuvaan tekemiseen, ympäri vuoden: ”Pohdimme koko ajan uusia 
tapoja auttaa suomalaisia ihmisiä ja yhteisöjä. Tätä tehtävää olemme 
tehneet kunniakkaasti jo yli 140 vuoden ajan.

Lammin Säästöpankki lahjoitti 50 000 € 
paikallisen hyvinvoinnin tukemiseen
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Hoidamme kaikki pankin vaihtoon liittyvät asiat puolestasi.

KUN ET TAHDO 
PANKILTASI KOHTELUA, 

VAAN PALVELUA.
PANKIN VAIHTAMINEN ON HELPPOA!

Lammin Säästöpankki | p. 010 441 7000 | www.saastopankki.fi

Ota yhteyttä ja varaa aika www.saastopankki.fi 
tai puh. 010 441 7000.

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@saastopankki.fi

Sanna-Sofia Skaffari
Asiakasvastaava

TUUSULA
p. 010 441 7097

Noora Kalliokoski
Asiakasvastaava
KLAUKKALA

p. 010 441 7065

Arno Sahri
Henkilöasiakaspäällikkö

NURMIJÄRVI
p. 040 487 8505

Puhelun hinta: 8,35 snt/puh. + 16,69 snt/min. (sis. alv 24 %).

Lammin Säästöpankki lahjoitti 50 000 € 
paikallisen hyvinvoinnin tukemiseen
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Oy Ford Ab
Helsingin Lihakauppiasyhdistys ry
Helsingin Seudun Liikenne HSL
Keski-Uudenmaan Osuuspankki

Lammin Säästöpankki
Orat Oy

Multivac Oy 
PunaMusta Oy

Riisula-Rakennus Oy
Oy Sinebrychoff Ab 

Terveyskauppa M. Laaksonen Oy / Life
Tuusulanjärven Matkailu ry

Tuusulan kunta
Tuusulan kunta/Asuntomessut Tuusulassa 2020

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Koruseppä Anu Ek on tehnyt uniikit korut Piirikokoukselle. 
Koruja on rajoitettu erä hintaan 25 € / kpl. Varmista omasi 
ja varaa se jo heti sähköpostitse piirikokous.tuusula@zonta.fi! 
Koru maksetaan Zonta-torilla käteisellä noudettaessa.


