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Zonta International District 20 kevätseminaari Hämeenlinnassa 23.-24.4.2022 

Piirin 20 6. kevätseminaari järjestettiin 23.-24.4.2022 Hämeenlinnassa. Seminaaripaikkana oli Verkatehdas, 
jossa pystyimme hyvin huomioimaan vallitsevan koronatilanteen, kun saimme käyttöömme Vanajasalin ja 
pystyimme näin seuraamaan ohjelmaa väljästi istuen. 

Seminaariin osallistui 121 Zontaa jakautuen alueittain seuraavasti: 
alue 1: 34 
alue 2: 9 
alue 3: 19 
alue 4: 15 
alue 5: 39 
alue 6: 5 
 
Koronan siirtämää seminaaria suunniteltiin pitkään ja hartaasti. Aktiivinen kuuden hengen työryhmä teki 
pohjatyöt ja muut kerholaiset osallistuivat ideointiin ja mm. arpajaispalkintojen hankkimiseen. Tiivistä 
yhteyttä pidettiin governor Raisa Valveen ja kotisivuasioissa Erja Lindholmiin. Lämpimät kiitokset 
molemmille kaikesta avusta ja tuesta! 

Seminaarin teemana oli ”Uuteen Nousuun!” mikä sopi paremmin kuin hyvin koronasta toipuvaan 
järjestötoimintaan. Piirin ohjelmissa paneuduttiin ajankohtaisiin asioihin, ZIFin tilanteeseen ja saatiin 
ideoita mm. Zonta says no! -kampanjatoteutuksiin. Lisäksi kuultiin Piirin uudesta Keltaisen ruusun -
kampanjasta. Myös alueet pitivät omat kokouksensa. 

Seminaarin vieraspuhujat olivat Vanajan vankilan johtaja Kaisa Tammi ja sarjayrittäjä Maija Itkonen. Tammi 
puhui naiserityisestä vankityöstä ja Itkonen projekteista, joissa hän on saanut ja saa olla mukana 
kehittämässä uusia ilmastoa säästäviä elintarvikkeita. Ohjelmaa rytmittivät pienet kulttuuripalat Vilppu 
Vuoren musiikin ja Riitta Hietasen runoesitysten muodossa. Seminaaripäivän päätteeksi Muistettiin 
pitkäaikaista Zonta-siskoa Hämeenlinnan kerhon Eva Heikkilää antamalla hänelle kerhon kunniajäsenyys. 
Liput luovutettiin Seinäjoen kerhon edustajille lokakuista Piirikokousta varten. Päivän lupsakkana ja henkeä 
nostattavana juontajana toimi Hämeenlinnan kerhon Pia Kaulio. 

Lauantain illallisen alkuun Hämeenlinnan kaupungin Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko toi 
kuohuvien kera kaupungin tervehdyksen Zontille. Vielä ennen ruokailua svengailtiin ja viihdyttiin ”Liitutaulu 
Tyynejen” musiikillisen esityksen parissa. 

Sunnuntaiaamuna vielä Hämeenlinnassa olleet Zontat tutustuivat Hämeenlinnan taidemuseon ”Elämän 
äärellä” -näyttelyyn, jossa oppaina olivat näyttelyä kuratoimassa olleet Z-sukupolven nuoret Helmi Riippi ja 
Riku Lehtonen.  

Seminaarista ja arpamyynnistä jäi tuottoa 1455 euroa. Hämeenlinnan kerhon jäsenistön päätöksellä siitä 
500 euroa lahjoitettiin ZIFille, 900 euroa Vanajan vankilan naiserityiseen työhön ja 55 euroa Nummen 
koululle jaettavaksi yritteliäälle tytölle opettajakunnan päätöksen mukaisesti. 

Hämeenlinnassa 30.7.2022  

Pieta Tukkimäki-Hildén 
Kevätseminaaritoimikunnan puheenjohtaja 
 


