
Zonta Club of Helsinki IV – Toimintasuunnitelman 2020 - 2021 mukainen vuosikello   
   

 Kuukausitapahtumat Hallitus Rahastonhoitaja Toimikunnat Muuta 

kesäkuu KESÄRETKI  
* Peruttu 

Hallituksen ylim. kokous 
02.06. 
* ZI online voting 03.-08.07.  
2020  
 

Edellisen kauden 
rahastonhoitaja  
* Saattaa  
kirjanpitoaineiston 
kirjanpitäjälle tilin-
päätöstä varten. 
 

OP tmk  
* Mahdollisen kevätretken 
organisointi 

 
 

heinäkuu      

elokuu 
 

KUUKAUSIKOKOUS 
26.08.2020 
*Hallituksen 
esittäytyminen 
*Toimikuntien 
esittäytyminen, 
*Toimintasuunnitelmat 
 

Vaihtokokous  18.08. 
*Valmistelee vuosikokous-
materiaalin 
 
 

* Kun kaikki on 
kunnossa, 
toiminnantarkastaj
a suorittaa 
toiminnan 
tarkastuksen ja 
laatii 
toiminnantarkastaj
an kertomuksen 
 

OP tmk  
* Toimikuntien 
esittäytymisen valmistelu 
(toimikuntien pj:t ) * 
Toimikuntien 
toimintasuunnitelmat 
 
VIESTINTÄ tmk 
* Viestinnän vuosikellon 
valmistelu  

* Kerhon 
sivujen ylläpito 
* Kerhon 
näkyvyys 
sosiaalisessa 
mediassa 

syyskuu 
 

VUOSIKOKOUS 
16.09.2020 
* Toimintakertomuksen 
ja tilinpäätöksen 
hyväksyminen 
* Toimintasuunnitel-
man lyhyt esittely (pj)  
* Piirikokousdelegaat-
tien valitseminen 
* Kerhon vuosikello 
* Amelia Earhart apu- 
rahasta tiedottaminen 
 
 

* Delegaattien korvauksien 
(kannustusmaksu) 
vahvistaminen (aluekokous, 
piirikokous, convention, 
koulutus, pjkokous) 
 

* Edellisen kauden 
rahastonhoitaja 
esittelee 
tilinpäätöksen ym. 
vuosikokouksessa 

OP tmk 
* Tyttöjen päivän valmistelu 
* AlBirr yhteistyön jatk. 
* Pro tukikeskus-yhteistyö 
* (Zonta says no) 
* Tyttöjen päivän 
tapahtuman valmistelu 
 
* Amelia Earhart Fellowship 
–tutkijaapuraha, 
tiedottaminen  
JÄSEN tmk 
* Jäsenistöön liittyvä 
ohjeistuksen ja lomakkeiden 
tarkistaminen (jäsentmk).  

* Vuosikokouk-
sessa 
päätetyistä 
asioista 
tiedottaminen 
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lokakuu 
kv tyttöjen 
päivä 11.10. 

KUUKAUSIKOKOUS 
14.10.2020 
* Tyttöjen päivän 
teema 
 
 

Kokous  *Palvelurahan 
maksaminen 
30.11. mennessä 

OP 
* Pro tukikeskus yhteistyön 
jatkosuunnittelu 
* Kirjallisuusillan täsmennys 
* Teatteritapahtumia 
 
* YWPA ehdokashaut 

PORIN 
piirikokous  
9.-11.10.2020 

marraskuu 
Zonta Says 
No   
25.11-10.12 

KUUKAUSIKOKOUS 
11.11.2020 
*Kirjallisuusilta 
 
’ZONTA SAYS NO’  
aktiviteetit alkavat 

Kokous  * Zonta Says No –
tapahtumasta tiedottaminen 

 

joulukuu 
 

KUUKAUSIKOKOUS 
09.12.2020 
*Pikkujoulu 

Kokous 
(Club report ADlle) 
 

 OP 
* Helmikuun 
keskustelukokouksen 
suunnittelu 

 

tammikuu 
 

KUUKAUSIKOKOUS  
11.01.2021 
 * Amelia Earhart-
teema       

Kokous 
 

 OP 
* Keskustelukokouksen viim. 
* ’Naisvangit ja naisten 
asunnottomuus’ 
(maaliskuun teema) 
 
* YWPA hakemusten 
käsittely  

 

helmikuu KUUKAUSIKOKOUS 
10.02.2021 
*Kerhon 
keskustelukokous 

Kokous 
*Toimintasuunnitelman 
valmistelu (pj) 
*YWPA kerhon ehdokas,  

*talousarvion 
valmistelu 
 

OP 
* REKRY-tilaisuuteen 
ideointi 
* Toimikunnan seuraava 
kausi 
* Teatteria ja kulttuuria 
* Kirjall . kierrätysilta 
 
VAALItmk 
*Uuden hallituksen ja 
toimikuntien kokoonpanotyö 
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maaliskuu 
8.3. Kv 
naistenpäivä 
ja Zonta 
Rose Day 
 
19.3.REKRY-
tilaisuus 

KUUKAUSIKOKOUS  
10.03.2021 
Naisvanki tai naisten 
asunnottomuus-teema 

Kokous 
* Vaalikokouksessa 
käsiteltävät:  
- seuraavan kauden 
toimintasuunnitelma,             -
talousarvio  
* Toimikuntien kauden 
yhteenveto (tmk pj) 

* Talousarvion 
valmistelu 
 

* Lisa Andström 
stipendihaku avautuu, 
tiedottaminen  
 

 

huhtikuu VAALIKOKOUS 14.04. Kokous 
*vaalikokouksen asiat (kutsu 
vaalikokoukseen vähintään 2 
vko ennen kokousta)  
*Avustusten tilanne, 
mahdolliset uudet kohteet  
* PJ laatii ja lähettää 
Toimintaraportin piiriin  
* Pj lähettää päämajaan Club 
Officers Reportin (sis. uudet 
virkailijat samoin Club Officer 
Contact Information Form) 

*Kehotus 
jäsenmaksujen 
maksamiseen 
 
*Piirin sekä 
kansainvälisten 
lahjoitusten 
maksaminen 
* Kuun lopussa 
uuden kauden 
jäsentilanteen 
toteaminen 
 

* Seuraavan kauden tmk:t 
(pjt),  
* Kerhon (netti)sivut  
  
* Piirin kevätseminaari. 
* Seminaarin uutisointi eri 
välineissä (osallistujat)  
 
* Jane M Klausman Women 
in Business Scholarships -
stipendi, tiedottaminen  

 

toukokuu KUUKAUSIKOKOUS 
12.05.2021 
(Vierailu Metropolia 
Ammattikorkeakoulu) 

* Pj  lähettää AD:n pyytämät 
tiedot raporttia varten 
* Pj lähettää piirille 10.5. 
mennessä tiedot kerhon 
virkailijoista, toimikuntien 
puheenjohtajista sekä kerhon 
jäsenmäärän 1.6. 

* Kv. jäsen-
maksujen 
maksaminen 
1.6.2021 
mennessä (1.6. 
tilanteen mukaan) 
* Piirin 
jäsenmaksujen 
sekä kongressi-
maksujen 
maksaminen 1.6. 
mennessä 
* Kirjanpidon ja 
tilinpäätöksen 
valmistelu 

  

Lisäksi huomioitavaa: parillisten vuosien toukokuussa kerho valitsee ja kerhon pj ilmoittaa kerhon convention delegaatin / proxyn päämajaan 


