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Yleistä 
 
Ajatus piirikokouksen hakemisesta syntyi Porvoon kokouksessa 2017. Päätös tehtiin jo 
seuraavassa kuukausikokouksessamme, marraskuussa 2017. Ennen hakemuksen 
laatimista olimme varmistaneet piirikokouksen pitopaikan, valinneet piirikokoustoimikunnan 
puheenjohtajan (Rauni Aineslahti) sihteerin (Helena Kosonen) ja rahastonhoitajan (Annele 
Narsakka). Lisäksi varmistimme Imatran kaupungin mukaan tulon. Varsinainen hakemus 
laadittiin yhdessä hallituksen kanssa ja sen esittelivät Tuusulan kokouksessa 2018 Seija 
Strömberg, Marjo Saarela ja Elina Ronkonen. 
 
Jo varsin varhaisessa vaiheessa päätimme teemaksi Naisten Vuoksi, sekä esiintyjiksi 
pääasiassa imatralaisia naisia. Valtioneuvos Riitta Uosukainenkin oli lupautunut 
juhlapuhujaksi, mutta valitettavasti hän ei päässyt itse tilaisuuteen. Päätimme myös nostaa 
kutsussa Saimaan esille, aloittaa piirikokousviikonlopun jo perjantaina ja aloittajaksi pyytää 
Saimi Hoyeria. Varsinainen työ piirikokousta varten aloitettiin vuonna 2020.  Memorial 
Servicen puhujaksi valikoitui itseoikeutetusti Zonta-sisaremme rovasti Ulla Soikkeli. 
 
Edellisen kokouksen järjestäjiltä Porista saimme myös käytännön tietoja 
kokousjärjestelyistä. Siitä kiitos heille. 
 
Kokouspaikaksi varattiin Imatran kylpylä ja iltajuhlaa varten tehtiin varaus Valtionhotelliin. 
 
Suurimman osan kokouksen järjestelyistä teimme koronaviruksen leviämisen aikana. 
Kesällä 2021 pandemia rauhoittui ja pystyimme pitämään kokouksen normaalisti 
lähikokouksena. Myös eestiläisillä Zonta-sisarillamme oli mahdollisuus matkustaa Imatralle 
kokoukseen.  
 
 



Osallistujat 
 

Kokouksen suunnitteluvaiheessa laadimme budjetteja sekä 120 että 200 osallistujan 
mukaan. Perjantaina paikalla oli jo 120 henkilöä, lauantaina 181 henkilöä ja sunnuntaina 
90 henkilöä. 
 
Iltajuhlaan Valtionhotellissa osallistui 167 henkilöä. Zonta-torille myyntipöytiä oli varattu 11 
kappaletta.  
 
Piirin IT, PR ja viestintätoimikunnan puheenjohtaja Erja Lindholm huolehti ilmoittautumisten 
keräämisestä ja niiden perusteella kootuista osallistuja- ja delegaattilistoista. 
 
Kokouksessa oli mukana Zonta-järjestön International president elect Ute Scholtz 
puolisoineen Saksasta. Videotervehdyksen saimme liaison Akiko Kinoshitalta Japanista. 
 
Vaalit 
 

Koska kyseessä oli parittoman vuoden piirikokous, niin Imatran kokous oli myös 
vaalikokous. Tämä toi oman työtä vaativan lisänsä kokouksen järjestelyihin. 
Erja Lindholm toimitti ilmoittautumisten pohjalta laatimansa ilmoittautumis- ja 
delegaattilistat sähköpostitse kerhollemme.  Webropol-ilmoittautuminen pidettiin auki ohi 
annetun määräajan, minkä vuoksi saimme listat käsiteltäviksemme varsin myöhäisessä 
vaiheessa. 
 
Piirin vaalitoimikunnalta saimme äänestysliput yhtenä kappaleena ja me tulostimme niitä 
tarpeellisen määrän kullekin delegaatille annettavaan delegaattikuoreen. 
 
Delegaatti- ja osallistujalistat olivat laajoja excel-tulosteita. Vaativin osio tässä oli 
delegaattilistan pohjalta selvittää, mikä määrä ja mitä äänestyslippuja kunkin delegaatin 
kuoreen laitetaan. Tähän taas vaikutti kerhon ääni- ja delegaattimäärä, kerhon alue sekä 
kerholle mahdollisesti annetut proxyt. Tämä työ keskitettiin kerhossamme kahdelle 
henkilölle, jotka tarvittaessa saivat Erja Lindholmilta ohjeita. 
 
Koska saimme lopulliset listat vasta juuri ennen kokousta, jäi lopullisten äänestyslippujen 
kuoriin laittaminen ”viime tippaan”. Lisäksi vaalikokouksen onnistumisen ja 
äänestystuloksien laskennan nopeuttamiseksi kerhollemme korostettiin luonnollisesti 
vaaliasiakirjojen oikeellisuuden tärkeyttä. 
 
Kerhojen tulisikin ehdottomasti noudattaa tarkemmin annettuja määräaikoja.  
 
Piirin vaalitoimikunta puheenjohtajansa Marjaana Moring johdolla vastasivat vaalien 
toteutumisesta sääntöjen edellyttämällä tavalla.  
 
Ohjelma 

 

Päätimme aloittaa piirikokouksen ohjelman jo perjantai-iltana ja illan vetovoimaiseksi 
esiintyjäksi pyysimme Hotelli Punkaharjun yrittäjän, Saimaan suurlähettilään Saimi 
Hoyerin.  
 
Päätös aloittaa kokous mielenkiintoisella ohjelmalla jo perjantai-iltana toi kokousvieraita 
paikalle edellä mainitut 120 henkilöä ja mahdollisti virallisen kokouksen aloittamisen 



lauantaina heti aamusta.  Järjestäjinä totesimme tämän hyväksi käytännöksi. Virallisen 
ohjelman jälkeen jäi iltapäivä käytettäväksi vapaamuotoiseen, rentouttavaan ohjelmaan. 
 
Iltaohjelma huipentui ohjelmalliseen illalliseen Imatran Valtionhotellin upeissa, arvokkaissa 
puitteissa.  
 
Olimme erikseen saaneet järjestettyä lauantai-iltaan ylimääräisen koskinäytöksen Zonta-
sisariamme varten, mutta valitettavasti kosken padon yllättävän korjaustyön vuoksi ei 
koskinäytöstä pystytty järjestämään. Tästä piirikokoustoimikunnan puheenjohtaja Rauni 
Aineslahti lähetti etukäteen tiedon kerhojen puheenjohtajille, joilla oli mahdollisuus 
tiedottaa peruutuksesta jäsenistölleen. 
 
Zonta-lehti 
 
Heti kokousjärjestelyjen alussa piirikokoustoimikuntamme päätti tehdä Zonta-lehden myös 
painettuna versiona. Lehteen kokosimme juttuja imatralaisista nähtävyyksistä ja ilmiöistä. 
Saimme hyvin myytyä ilmoituksia lehteen talouden turvaamiseksi. Lehdet jaettiin 
kokouksen osallistujille ja kerhojen delegaatit veivät lehdet mukanaan omien kerhojensa 
jäsenille. Lehti julkaistiin luonnollisesti digiversiona Zonta-sivuilla. 
 
Piirikokoustoimikunta ja tiimit 
 
Piirikokousta valmistelivat seuraavat työryhmät: 
 
Piirikokoustoimikunta: Puheenjohtaja Rauni Aineslahti, varapuheenjohtaja Leena 
Kesäniemi, rahastonhoitaja Annele Narsakka, sihteeri Helena Kosonen ja jäsenet Eija 
Heimonen, Pirjo Ijäs, Merja Sten, Marjo Saarela ja Sirpa Vertanen. 
 
Ohjelmatiimi: Puheenjohtaja Seija Strömberg, jäsenet Sirpa Koistinen, Tuula Sutela, Eija 
Heimonen ja Pirjo Stubbe. 
 
PR- ja viestintätiimi: Puheenjohtaja Rauni Aineslahti, jäsenet Pirjo Ijäs, Eija Heimonen, ja 
Merja Sten. 
 
Järjestelytiimi: Puheenjohtaja Ritva Markkula, jäsenet Sirpa Vertanen, Marjo Saarela 
Leena Kesäniemi ja Elina Ronkonen. 
 
Taloustiimi: Puheenjohtaja Annele Narsakka, jäsen Helena Kosonen 
 
EA-tiimi: Anna-Liisa Kautonen ja Hanna-Leena Juha 
 
Työryhmät pitivät kokouksensa oman aikataulunsa mukaan ja kokouksista laaditut muistiot 
lähetettiin myös piiritoimikunnan sihteerille talletettaviksi. Lista laadituista muistioista on 
liitteenä. (Liite I) 
 
Piirikokouksen kokousjärjestelyistä vastaa Zonta-järjestön governor ja yhteydenpito 
governor Raisa Valveeseen olikin tiivistä. Hän myös kävi kaksi kertaa Imatralla 
tapaamassa kokouksen järjestäjiä ja tutustumassa kokoustiloihin. Teknisistä ja 
verkkosivuille laitettavista asioista vastasi Erja Lindholm. Heidän molempien 
asiantuntemus ja apu järjestelyissä oli korvaamaton. 
 



Useissa omissa kokouksissamme ja yhteyksissä Raisa Valveen sekä Erja Lindhomin 
kanssa käytimme Teams-sovellusta. Se helpotti huomattavasti tiedonvaihtoa ja erilaisten 
toimintaohjeiden kyselyjä.  
 
Talous 
 
Budjetti piirikokoukselle laadittiin keväällä 2021. Teimme kaksi versiota. Toinen odotetulle 
osallistujamäärälle ja toinen määrälle, jolla piirikokous olisi vielä mahdollisuus toteuttaa 
ilman tappiota. Tilinkäyttöoikeus oli kahdella henkilöllä. Talousseurannasta vastasi kerhon 
rahastonhoitaja yhdessä piirikokoustoimikunnan sihteerin kanssa. Piirikokouksen 
talousseurannassa tärkeää oli Webropolin kautta tulevien ilmoittautumisten vertaaminen 
piirikokoustillille saapuviin maksuihin.  
 
Muutamat maksoivat osallistumismaksunsa oman yrityksen kautta, jolloin 
joutui ”googlaamaan” yritystietoja ja vertaamaan sieltä saatuja tietoja ilmoittautuneisiin. 
Samantapaista työtä joutui tekemään, kun maksettiin eri sukunimillä olevien puolisoiden 
yhteiseltä tililtä tai kerhon oman tilin kautta. Yhteenlasku teettää myös joillekin ongelmia.  
 
Ehdotamme, että otettaisiin käyttöön lomake, joka laskee summat yhteen ja sieltä 
siirrytään suoraan verkkopankkiin maksamaan. Näin vältytään myös maksun 
unohtamiselta. 
 
Kokoukselle tehty budjetti toimi ja runsaiden sponsoritulojen vuoksi päästiin 3005,42 euron 
tuottoon. (Liite II Talous) 
 
Arpajaisvoittona oli keramiikkataiteilija Dorrit von Fieandtin ensimmäiseen Keltaisen 
ruusun kampanjaan 1991 ”Lapsen hyväksi, huomisen hyväksi” suunnittelema Zonta-
ruusulautanen. Tuotto 500 euroa on siirretty Rose Fund-rahastoon. 
 
Webropol-palautekysely 
 
Palautekysely toteutettiin Webrpol-kyselyn kautta heti kokouksen jälkeen. Vastausajan 
päättymiseen, 31.10.21 mennessä oli vastannut 99 henkilöä, jolloin vastausprosentiksi 
saatiin 55 %. Palautteet on käsitelty anonyymisti. 
 

Piirikokousviikonloppu ohjelmineen jakautui kolmelle päivälle, perjantaista sunnuntaihin. 
Jokaista päivää osa-alueineen pyydettiin arvioimaan erikseen. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta Imatran piirikokouksen onnistuneen erinomaisesti niin, että 
lähes kaikissa annetuissa vastauksissa oli annettu kiitettävä/hyvä. Vain muutamissa 
kohdissa mainittiin tyydyttävä/heikko. Piirikokous kokonaisuudessaan kohtaan vastasivat 
lähes kaikki kiitettävä/hyvä, ei yhtään arvosanalla heikko. Kokoustilat arvioitiin 
enimmäkseen asteikolla hyvä/tyydyttävä. 
 

Suurimmat puutteet ja kehittämisen kohteet koettiin verkkosivuilla oleva ilmoittautumisen ja 
maksamisen kohdalla, joissa tyydyttävän antoi 14,2 % ja heikon 1,0 % vastaajista. 
 
Aluekokouksille varattu aika ja osalle alueista varattu paikka ei tyydyttänyt kaikkia. 
 

Perjantaina parhaat arviot annettiin vastaanotosta ja ilmoittautumisten sujuvuudesta 
sekä  ”Tervetuloa Saimaalle” -esityksestä. 
 



Lauantaina, varsinaisen kokouspäivän osalta vastaukset jakautuivat sekä tilojen, itse 
kokouksen että ohjelman osalta niin, että tilat saivat enimmäkseen hyvä/tyydyttävä, 
piirikokouksen sujuvuus ja johtaminen sekä ohjelmat kiitettävä/hyvä. 
Iltajuhla Imatran Valtionhotellissa sai eniten kritiikkiä pöytien sijoittelun suhteen, ohjelmaa 
sen sijaan ihasteltiin, arviot kiitettävä/hyvä -tasolla. 
 

Sunnuntain Memorial Service Kolmen Ristin Kirkossa sekä Imatran Konserttihovin esittely 
ja musiikkiohjelmat saivat lähes kaikilta arvion kiitettävä.  
 

Vapaa sana -kohdassa annettiin 69 vastausta, joista erottui vuolaat kiitokset 
piirikokouksen ”voimaannuttavalle” ja iloiselle ilmapiirille sekä itse kokouksen sujuvuudelle 
ja johtamiselle. 
 

Kehitettävää on tiedottamisessa ja joidenkin ohjelmaosioiden pituudessa. Keskusteluille ja 
toinen toistemme tapaamiselle koettiin jälleen kerran jääneen liian vähän aikaa!   
 
Yhteenveto ja pohdintoja 
 
Kokous onnistui suunnitelman mukaan ja arvioinnit olivat hyvin positiivisia.  
 
Parannusehdotuksena toivomme, että ilmoittautumislomaketta uudistetaan siten, että 
ohjelma laskee kunkin henkilön piirikokousmaksut ja siirtyy suoraan pankkiohjelmiin 
maksua varten. Rahastonhoitajan työ helpottuisi näin oleellisesti.  
 
Erja Lindholm laati webropol-ohjelmalla ilmoittautumispohjan ja myös palautekyselyn. 
Koska Imatran kokous oli vaalikokous niin ilmoittautumisen jälkeen delegaattilistojen ym. 
laatiminen vaati paljon työtä ja meistä tuntui, että hänen työmääränsä oli erityisen suuri 
yhdelle henkilölle. 
 
Henkilörekisterin hävittäminen 
 
Piirikokoustoimikunnan jäsenten digitaalisesti tallentamat henkilötiedot tuhotaan 
viimeistään 10 päivää sen jälkeen, kun Imatran piirikokouksen loppuraportti ja ylijäämän 
käyttöehdotuksen hyväksyneen Seinäjoen piirikokouksen pöytäkirja on lainvoimainen. 
Samalla tuhotaan kaikki toimikunnan hallussa olevat henkilötietoja sisältävät tulosteet. 
Tilinpäätösaineisto säilytetään lain vaatimat kuusi vuotta, minkä jälkeen aineisto tuhotaan. 
Talousaineisto toimitetaan Piirin rahastonhoitajalle säilytettäväksi. 
 
 
Liitteet 
Liite I Lista laadituista kokousmuistioista 
Liite II Talous 
 
  



Liite I Lista laadituista kokousmuistioista 
 
Tiedostoistani ym. koottuja kokouksia ja tapaamisia:   Laadittu 20.10.2021/HK 
 
Piirikokoustoimikunnan tai pienempien ryhmien kokoontumiset: 
 

Muistio 16.9.2020 Päätös piirikokousteemasta ”Naisten ja tyttöjen vuoksi” ja Porin 

kokouksessa esitettävä kutsu 
Muistio 24.10.2020 Saimi Hoyerin tapaaminen Punkaharjulla 
 
Muistio 13.1.2021 Hallituksen kokouksessa käsiteltiin piirikokousasioita 
Muistio 2.2.2021 Piirikokoustyöryhmän muodostaminen 
Muistio 7.2.2021 Raisa Valveen tapaaminen Imatralla 
Muistio 16.3.2021 Katsaus piirikokousjärjestelyihin 
Muistio 23.3.2021 Teams, ohjelman suunnittelu mukana Raisa Valve 
Muistio 14.4.2021 Tiimien vetäjien kokoontuminen 
Muistio 5.5.2021 Teams, ohjelman suunnittelua, mukana Raisa Valve ja Erja Lindholm 
Muistio 18.5.2021 Ohjelmaluonnoksen viimeistely 
 
Muistio 1.7.2021 Raisa Valveen tapaaminen Imatran Kylpylällä 
Muistio 1.8.2021 Teams, mukana Raisa Valve ja Erja Lindholm nettisivujen täydennytksiä 
Muistio 26.9.2021 Teams vaalit / Raisa Valve, Erja Lindholm ja Marjaana Moring 
Muistio 6.10.2021 Teams, mukana Erja Lindholm 

7.10.2021 ”Kenraaliharjoitus” Kylpylällä, ei muistiota 

Muistio 13.10.2021 Palautepalaveri 
 
Lisäksi kokoontumisia mainostoimisto Dominuksessa ainakin 14.1.2021, 19.8.2021 ja 
2.9.2021 Zonta-lehden tiimoilta 
 
 
Ohjelmatiimi 
 
Muistio 24.3.2021 
Muistio 22.4.2021 
Muistio 11.5.2021 
Muistio 2.9.2021 
 
 
Järjestelytiimi 
 
Muistio 27.4.2021 ja kokoontumiset 1.6.2021 ja 13.9.2021 Kylpylällä mukana Gaia-music  
 
Muut 
 
30.9.2021 Ilmoittautumis- ja delegaattilistoihin tutustuminen 
02.10.2021 Vaaliasiakirjojen ja vaalikuorien kokoaminen 
5.10.2021 Lahja- ja lehtikassien pakkaaminen ja äänestyslaatikoiden päällystys 
 
PR- ja viestintätiimi 
 
Muistio 25.2.2021 
Muistio 27.4.2021 



Zonta International Piirikokous 50, Imatra 8.-10.10.2021

Yhteenveto tuloista ja menoista

03.11.21

TULOT

Sponsoritulot

ITA NORDIC OY 200,00

Etelä-Karjalan jätehuolto 200,00

Saimaa Geopark 1 000,00

Osuuspankki 300,00

Imatra BASE CAMP 300,00

GOSAIMAA 1 000,00

Hämeenlinnan kaupunki 500,00

Holiday Club 200,00

Scandic Hotels 200,00

Imatran Kylpylä 300,00

Neitsytniemne Kartano 200,00

AlexSandra, asustusliike 200,00

Karelian Gourmet 100,00

Torppis-vaateliike 300,00

Vuoksen Kalustuspuisto 200,00

StoraEnso Oyj 500,00

5 700,00

Osallistumismaksut

Kokouspaketit

Perjantai  (120*20) 2 400,00

Lauantai ( 181*52) 9 412,00

Sunnuntai (88*30)90*30) 2 700,00

Ilmoittautumiset (120*25+8*50) 3 394,00

Iltajuhla  (167*70) 11 690,00

Pano FI3818293000022609 (Rebane) 167,00

Myyntipöydät (11*15) 165,00

yht. 29 928,00 29 928,00

TULOT YHTEENSÄ 35 628,00

MENOT

Mainostoimisto Dominus

Zonta-lehti, taitto sis. Mediakortti 1 488,00

Zonta-lehti, painatus 1 922,00

Lehtikuva tapahtumasta 33,48

Kokousmateriaali 8.-10.10.21 148,80

Kokous-Banner ja iltaohjelma 372,00

Käsiohjelman painatus 186,00

Tulosteet 86,80

yht. 4 237,08



Gaia Music Avoin Yhtiö

Äänentoisto ja tekniikka 8.-10.20-21 5 766,00 5 766,00

Kukka Saimaa

Piirikokouksen kukat 405,00 405,00

Imatran Kyytibussit Oy

Tilausajot 9.-10.10-21 2 200,00 2 200,00

Scandic Imatran Valtionhotelli

Ennakkolasku 8 000,00

Loppulasku 1 566,10

Hyvitys 519,00

Laskun erittely:

Illallinen (172*50) 8 600,00

Ikkunoiden siirto 158,10

Vuokra 200,00

Huone 89,00

9 047,10

Imatran Kylpylä

Perjantai  (110*17) 1 870,00

Lauantain aamukahvi (150*5) 750,00

Lauantain lounas ja kahvi (175*26) 4 550,00

Sunnuntain lounas 75*17 1 273,00

Kylpylän vuokrat 860,00

9 303,00

Esiintymispalkkiot

Ulla-Maija Järnstedt 300,00

Charlotta Kivistö 250,00

Satu Strömberg 250,00

Imatran Immet ry 250,00

Saimi Hoyer 90,00

1 140,00

Kokoustarvikkeet

Kirjekuoret, tussit, kasvomaskit jne 254,10 254,10

Lahjakassit 270,30 270,30

Menot yhteensä 32 622,58

TUOTTO 3 005,42


