Tervetuloa juhlimaan kanssamme
Tampere I Zonta-kerho ry:n 60 vuotta jatkunutta taivalta

Tampere I Zonta-kerho ry perustettiin 1959 Suomen kymmenentenä Zonta-kerhona. Tuolloin
kansainvälinen palvelujärjestö Zonta International oli 40-vuotias; tämän vuoden marraskuussa se
juhlii sadan vuoden taivaltaan. Meidän tamperelaisten zontien juhlavuoden teema "Tasaamme
tietä tytöille – täällä ja toisaalla" kuvastaa sitä työtä, jota olemme tehneet 60 vuoden ajan naisten
ja tyttöjen hyväksi niin paikallisesti ja valtakunnallisesti kuin järjestömme kansainvälisiin
hankkeisiin osallistuen.

Juhlimme lauantaina 14. syyskuuta 2019 Tampereella Grand Hotel Tammerissa (Satakunnankatu
13) klo 18.00, tervehdykset ja onnittelut 17.30 alkaen.
Tammerin perinteikäs sali on sama, jossa vietettiin kerhomme perustavaa charter-juhlaa 60 vuotta
sitten. Illan aikana nautimme Finlandia-menun, kuulemme professori emerita Helena Rannan
juhlapuheenvuoron, matkaamme Camenetti-kuoron kanssa maailman ympäri ja nautimme Trio
Toni Lähteenmäen musiikista ja tanssilattiasta. Illan arpajaisten tuotolla tuemme Tampereen Ensija turvakodin toimintaa.
Juhlaamme ovat tervetulleita iloista yhteistä iltaa viettämään zontat puolisoineen, ystävineen ja
tuttavineen läheltä ja kaukaa, kaikista Zonta-kerhoista ja Zonta-piireistä. Yhtä lämpimästi
toivotamme tervetulleiksi yhteistyökumppanimme sekä muiden palvelujärjestöjen edustajat ja
kaikki, joille tyttöjen ja naisten hyvinvointi on sydämenasia.
Illalliskortti
Monipuolisen ohjelman ja runsaan illallisen sisältävän illalliskortin hinta on 90 euroa. Kortteja
voitte tilata 27. kesäkuuta mennessä sähköpostisoitteista kulovesielinam@gmail.com tai
annukka.vuorinen@fimnet.fi. Pyydämme maksamaan illalliskortit, á 90 €, tilille Tampere I Zonta-

kerho ry, FI92 1147 3000 2053 08, NDEAFIHH, viestikenttään: ZC Tampere I 60 ja osallistujien
nimet.

Lauantaipäivän seminaari
Tervetuloa myös iltapäivällä ennen juhlaa kaikille Zonta-kerhoille ja yleisölle tarkoitettuun
seminaariin, jonka järjestävät Piirin YK-toimikunta ja Tampere I Zonta-kerho yhdessä. Lisätietoa
seminaarista myöhemmin.

Majoitus
Majoitusta tarvitsevalle juhlaväelle hotelli Tammer tarjoaa Standard yhden hengen huoneen
hintaan 118 € ja kahden hengen huoneen hintaan 138 €, sisältäen buffet-aamiaisen.
Ole hyvä ja tee huonevarauksesi 23. elokuuta mennessä: Radisson Blu Keskusmyyntipalvelu / puh.
020 1234 700 tai s-posti reservations.finland@radissonblu.com. Mainitse tunnus ZONTA.

Onnittelulahjoitukset
Mahdolliset onnittelulahjoitukset ja arpajaisten tuoton osoitamme pitkäaikaisen kumppanimme,
Tampereen Ensi- ja turvakoti ry:n Perhekulma Puhurin toimintaan pitkäjänteiseen työhön
väkivaltaa kohdanneiden lasten parissa. Pyydämme käyttämään ystävällisiin lahjoituksiinne edellä
mainittua Zonta-kerhon tiliä ja kirjoittamaan viitekenttään: Puhurille. Lämmin kiitos jo etukäteen!

Tervetuloa viettämään kanssamme yhteistä juhlailtaa!

Tampere I Zonta-kerho ry
Puheenjohtaja Tuija Heikkilä ja kerhon Juhlatoimikunta

