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Olet sydämellisesti tervetullut mukaan zonta-toimintaan ja 
Zonta-kerho Helsinki IV:n jäseneksi! 

  

Tämän oppaan tavoitteena on antaa sinulle perustiedot ja lyhyt katsaus järjestöstämme. 

Haluamme myös rohkaista sinua kysymään mieltäsi askarruttavista asioista ja 

keskustelemaan naisten asemaa koskevista kysymyksistä.  

Aluksi kerromme yleisesti sekä kansainvälisestä että piiritason zonta-toiminnasta ja 

sitten omasta kerhostamme, sen toimintatavoista ja jäsenistöstä.  

Me kerhon jäsenet toivotamme sinulle oikein pitkää ja antoisaa zonta-aikaa. On hienoa, 

että olet kanssamme vaikuttamassa naisten ja tyttöjen aseman parantamiseen!  

 

 

 

Tapahtumia, mielenkiintoisia kokouksia, ystäviä, verkottumista, konkreettista auttamista, 

yhdessä tekemistä ja paljon muuta! 
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Zonta International on kansainvälinen vapaaehtoisjärjestö, jonka tavoitteena on edistää 

naisten ja tyttöjen oikeudellista, yhteiskunnallista, poliittista, taloudellista, 

koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa. Palvelemme ja vaikutamme sekä 

kansainvälisellä että paikallisella tasolla ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 

oikeudenmukaisen toteutumisen puolesta kaikkialla maailmassa. 

Zonta-sana on peräisin Amerikan Sioux -intiaanien lakhota (teton dakota) -kielestä ja 

tarkoittaa rehellistä ja luotettavaa. 

 

 
Zonta logo rakentuu päällekkäisistä kuvioista, joilla 
jokaisella on oma merkityksensä. Niiden kautta rakentuu 
kuva säteilevästä ryhmästä, ammatissaan pätevistä 
naisista, joita yhdistää lojaalisuus, rehellisyys, luotettavuus 
ja innostus edistää naisten asemaa maailmanlaajuisesti.  

    
The Story of Zonta Emblem löytyy Zonta.org sivuilta ja 
tämän tervetulo-oppaan lopusta. 

 

 

 

 

 

  

Zonta International 
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Järjestön perusajatus 
 

Zonta International on maailmanlaajuinen, Yhdysvalloissa vuonna 1919 perustettu 
vapaaehtoisjärjestö, joka juhli 100-vuotista toimintaansa vuonna 2019. Jäsenkunta 
muodostuu eri alojen ammattilaisista, joita yhdistää halu työskennellä naisten ja tyttöjen 
aseman parantamiseksi palvelu- ja kansalaistoiminnan avulla.  
 
Toimintaan ovat tervetulleita 18 vuotta täyttäneet eri alojen ammattilaiset, jotka haluavat 
vaikuttaa ja sitoutua toimimaan naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi maailmassa. 
Alle 30-vuotiaat saavat jäsenmaksusta alennusta. 
 
Jäseniä järjestöllä on noin 30 000. Kerhoja on 63 maassa noin 1200. Jäsenet ovat 
naisia ja miehiä, jotka ovat sitoutuneet Zonta Internationalin tavoitteisiin. He antavat 
vapaaehtoisesti aikaansa, taitojaan ja tukeaan paikallisille ja kansainvälisille 
palveluhankkeille ja rahoittavat stipendiohjelmia, joiden tarkoitus on toteuttaa zonta-
missiota ja tavoitteita. Zonta International rahoittaa useita YK:n projekteja. Järjestöllä on 
neuvottelevan jäsenen asema monissa YK:n elimissä sekä Euroopan Neuvostossa. 
Zonta International, sen piirit ja kerhot ovat uskonnollisesti ja poliittisesti 
sitoutumattomia. 
 
Suomen vanhin, edelleen aktiivisesti toimiva Zonta-kerho Helsinki I, perustettiin jo 
vuonna 1934. Löydät kaikki Suomen kerhot nettisivuiltamme https://zonta.fi/ 

 
Järjestön missio ja visio 
 

Missio  
Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama 
maailmanlaajuinen järjestö, joka voimaannuttaa naisia kaikkialla maailmassa palvelu- ja 
vaikuttamistyön avulla. 
 

Visio 

Zonta International näkee tulevaisuuden maailman sellaisena, missä naisten oikeudet 
tunnustetaan ihmisoikeuksiksi ja missä jokainen nainen pystyy käyttämään hyväkseen 
kaikki kykynsä. 
 

Sellaisessa maailmassa naisilla on käytössään tasavertaisesti miesten kanssa kaikki 
tarjolla olevat voimavarat, ja heillä on edustus päätöksenteossa tasavertaisesti miesten 
kanssa. 
 

Sellaisessa maailmassa kukaan nainen ei elä väkivallan pelossa. 

 

 

 

 

Zonta Internationalilla on neuvottelevan ja konsultoivan jäsenen sekä pysyvän 
tarkkailijan asema useissa YK:n elimissä. Tarkkailijat toimivat asiantuntijoina 
naisten ja lasten auttamiseksi sekä tieteen ja kulttuurin kehittämiseksi. Lisää tietoa 
monipuolisesta yhteistyöstä löydät nettisivuiltamme sekä osoitteesta 
https://www.zonta.org/ 

 

Zonta-järjestön perusajatus, missio 
ja visio  
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Järjestön päämäärät 
 

Zonta International -järjestön päämäärät ovat: 

1. Edistää naisten oikeudellista, yhteiskunnallista, taloudellista, koulutuksellista, 

terveydellistä ja ammatillista asemaa maailmanlaajuisesti ja paikallisesti 

palvelutoiminnan ja vaikuttamisen avulla. 

2. Toimia kansainvälisen verkostoitumisen ja palvelun avulla rauhan sekä ihmisten ja 

kansojen välisen yhteisymmärryksen puolesta. 

3. Edistää oikeudenmukaisuutta sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauden maailmanlaajuista 

kunnioittamista. 

4. Vaalia kansainvälisesti korkeita eettisiä arvoja ja toteuttaa palveluohjelmia, sekä antaa 

keskinäistä tukea ja yhteenkuuluvaisuutta jäsenilleen kaikkialla maailmassa. 

5. Innostaa kutakin jäsentään omalla alallaan toimimaan korkean ammattimoraalin ja 

myönteisen yhteiskunnallisen kehityksen hyväksi.  

 

Kauden 2020 – 2022 kansainvälisiä, YK:n kanssa yhteistyössä tehtäviä palveluhankkeita 
on neljä:  
 

1. Teini-ikäisten tyttöjen terveys ja suojelu Perussa (rahoitus 1 miljoona USD)  
2. Tukea sukupuoleen perustuvasta väkivallasta selviytyville Papua-Uudessa-Guineassa ja 

Itä-Timorissa (1 miljoona USD)  
3. Let Us Learn – Oppimaan –projekti Madagaskarilla (0,5 miljoonaa USD)  
4. Lapsiavioliittojen lopettaminen (1,5 miljoonaa USD) 

 
Hankkeet on vahvistettu Chicagossa pidetyssä Zonta-yleiskokouksessa heinäkuussa 
2020. 
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Yllä olevasta kaavakuvasta selviää, miten oma kerhomme on osa Zonta-organisaatiota.  
Se, miten eri tason yhteiset tapaamiset liittyvät toisiinsa, selviää alla olevasta luettelosta: 
 
Zonta International (ZI): Yleis-/edustajakokous (Convention) järjestetään joka 

toinen vuosi uuden, 2-vuotisen toimintakauden (biennaalin) 
avaukseksi. 

PIIRI (District): Piirikokous järjestetään kerran vuodessa. 

Piirikokouksessa käsitellään Piirin toimintaan, tavoitteisiin 

ja talouteen liittyvät sääntömääräiset asiat sekä valitaan 

piirin luottamustehtävissä toimivat henkilöt. 

Piirin kevätseminaari järjestetään vuosittain vaihtuvin 

teemoin. 

ALUE (Area): Oma piirimme on jaettu kuuteen alueeseen, joissa 

jokaisessa järjestetään aluejohtajan johdolla omia 

alueseminaareja, kokouksia ja koulutusta eri teemoihin 

liittyen. 

KERHOT (Clubs): Kerhotapaamiset/paikalliset kokoukset = Jokaisen kerhon 

omat tapaamiset. 

JÄSENET (Club members): Kutsumme kaikki jäsenemme osallistumaan kaikkiin yllä 

mainittuihin kokouksiin mahdollisuuksiensa mukaan. 

 

Alla on kuva järjestömme viestintäketjusta:  

 

 

 

Zonta-organisaatiosta ja hallintoelimistä saat lisää tietoa nettisivuiltamme:  

kansainväliset sivut https://www.zonta.org , Piirin 20 sivut https://zonta.fi/. 

 

 

Zonta
International

Piiri 20 

Suomi ja Viro

Alue 1

Zonta Club of 
Helsinki IV

Järjestön organisaatio ja viestintä 

about:blank
about:blank
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Jokaisella zonta-kerhoon liittyvällä jäsenellä on mahdollisuus avartaa tuttavapiiriään ja 

tutustua eri ammattialoilla toimiviin kanssasisariin niin kansallisella kuin 

kansainväliselläkin tasolla. Aktiivinen osallistuminen oman kerhon toimintaan on kaiken 

perusta ja avaa jatkossa mahdollisuuksia verkottua ja vaikuttaa myös kansainvälisellä 

tasolla.  

Jokainen aktiivinen jäsen on kerhon vahvuus. Ole ylpeä siitä, että olet zonta.  Tiedota 

järjestöstämme ulospäin. Tuo zonta-asia esille aina, kun keskustellaan naisten ja 

tyttöjen asioista. Pidä esillä zonta-tunnuksia, ne herättävät kysymyksiä ja tuovat 

asiaamme esille. 

Jokainen jäsen on velvollinen tekemään zonta-järjestöä tunnetuksi, koska tätä kautta 

saamme tukea palvelukohteillemme ja muulle toiminnallemme.  

Vaikuttaminen 

Naiset ja tytöt ovat maailmassa syrjinnän kohteena ja heidän elämäänsä kahlitsevat 

lukemattomat eriarvoisuutta lisäävät juridiset, sosiaaliset, kulttuuriset, taloudelliset ja 

poliittiset rajoitukset.  

Zonta-järjestö toimii kiinteässä yhteistyössä YK:n ja sen jäsenvaltioiden kanssa 

vaikuttaakseen kansallisiin ja kansainvälisiin lakeihin ja asenteisiin, joilla on haitallinen 

vaikutus naisten elämään. Zonta International sekä sen piirit ja kerhot haluavat vaikuttaa 

kaikilla tasoilla siihen, että kaikki lait ja säädökset edistävät sukupuolten välistä tasa-

arvoa.  

Lisätietoja saat nettisivuiltamme https://zonta.fi/  ja esitteestä https://zonta.fi/info-zonta-

esitteet/.  

Zonta-järjestön sadan vuoden tarina on juhlavuoden 2019 kunniaksi julkaistu 

digitaalisena aikajanana verkossa.  Järjestömme kehittymistä ja toiminnan sisältöä 

kuvataan sanoin, kuvin ja videoklipein. Tarinaa voidaan jatkossa täydentää. Linkki 

aikajanaan: https://valakia.fi/zonta/ 

  

Zontien verkottuminen ja 
tiedonvälitys 
 

Zontien verkottuminen ja 
vuorovaikutus 
 

about:blank
about:blank
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Kerhomme jäsenet 

Sinut on valittu kerhomme jäseneksi, meitä on jo noin neljäkymmentä. Jäseneksi 

pääsysi edellytyksenä on ollut, että sitoudut Zonta International -järjestön tavoitteisiin ja 

olet valmis toteuttamaan mainittuja tavoitteita. Olemme vapaaehtoisesti sitoutuneet 

antamaan aikaamme ja osaamistamme. 

 
Sinulle tilataan nimineula ja voit hankkia myös jäsenen pinssin. Zonta International 

jäsennumeron saat, kun Zonta International on hyväksynyt sinut jäseneksi kerhomme 

esityksestä. 

 

Sinut luokitellaan ammattisi perusteella Zonta International Occupation Classification 

mukaiseen luokitteeseen, joka perustuu kansainväliseen ISCO-ammattiluokitteluun. 

Luokitteesi on elinikäinen, jollet itse oma-aloitteisesti hae siihen muutosta. Luokitteen 

tarkoitus on auttaa meitä verkostoitumaan, sen avulla löydämme helposti eri 

ammattialojen osaajia.  

Jäsenyys on myös mahdollisuus tutustua eri aloilla toimiviin aktiviisiin naisiin, voit saada 

uusia ystäviä ja verkostoitua. 

 

 

  

Zonta Club of Helsinki IV  
 



10 

 

 

 

 

 

 

Kerhomme on perustettu 2.2.1993. Jäsennumeromme on 1403 ja kerho toimii nimensä 

mukaisesti pääkaupunkiseudulla.  

Kerhomme toiminnasta on lisätietoa kerhomme kotisivuilla osoitteessa 

https://zonta.fi/helsinki4/. Toiminnan kuvaus on sivulla https://zonta.fi/helsinki4/keita-me-olemme/. 

Kerhollamme on myös Facebook -sivu Zonta Helsinki IV 

https://www.facebook.com/groups/zontaklubi4/ 

  

Kerhomme toiminta ja kokoontumisajat 

Kuukausikokoukset järjestetään yleensä kuukauden toisena keskiviikkona klo 18.00. 

Kokousten ohjelmat vaihtelevat: käsittelemme zonta-teemoja, tutustumme jäsentemme 

työpaikkoihin, käymme taidenäyttelyissä, kirjallisuusilloissa, järjestämme pikkujoulun ja 

teemme kesäretken. Samalla tutustumme ja perehdymme järjestön, Piirin, Alueen ja 

kerhomme aktiviteetteihin, aikaansaannoksiin ja tavoitteisiin. Kuukausikokouksissa 

yhteisesti sovitut toimenpiteet täsmentyvät.  

Kerhon sääntömääräisiä kokouksia ovat vuosikokous ja vaalikokous. 

Vuosikokouksessa esitetään hyväksyttäväksi edellisen kauden toimintakertomus, 

tilinpäätös sekä hallituksen vastuuvapaus. Vaalikokouksessa päätetään hallituksen ja 

toimikuntien jäsenet sekä käsitellään ja hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelmat 

sekä valitaan toiminnantarkastaja ja muut toimijat. Vaalikokous päättää myös 

jäsenmaksun suuruudesta. 

Kerhomme toimintasuunnitelma ja toimintakertomus tilinpäätöksineen jaetaan jäsenille 

sähköpostitse. Toimintasuunnitelmaa seuraamalla tiedät, mitä kerhossamme tapahtuu 

kuluvan kauden aikana.   

 

Kuva: Kerhomme kuukausikokous ja 

tutustuminen Espoon modernin taiteen 

museoon Emmaan. 
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Kerhokummisi 

Sinulle on nimetty oma kummi. Hänen puoleensa voit kääntyä halutessasi lisää tietoa 

kerhostamme, toiminnastamme tai mistä tahansa sinua kerhossamme tai zonta-

toiminnassa askarruttavasta asiasta. Älä arkaile, ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä. 

Toki kysyä voi aina keneltä tahansa kerhon jäseneltä. 

 

Miten vaikutat parhaiten? 

Osallistumalla pääset vaikuttamaan! Kun sinut on hyväksytty kerhomme jäseneksi, sinut 

pyydetään kerhon toimintaan, esim. jonkun toimikunnan jäseneksi. Silloin voit vaikuttaa 

ja kehittää kerhon aktiviteettejä ja toimintaa. Osallistumalla kuukausikokouksiin voit 

vaikuttaa yhteisesti sopimiemme toimenpiteiden täsmentymiseen. 

Zonta-ajatuksen mukaisesti on toivottavaa, että osallistut myös alue- ja piiritason 

kokouksiin sekä kansainvälisiin konferensseihin mahdollisimman paljon. Kiinnostus 

kerhon tehtäviin, piirin tehtäviin ja kansainvälisiin tehtäviin tuo mahdollisuuksia edetä 

zonta-järjestössä. 

 

Mitä osallistuminen maksaa? 

Kerhon jäsenenä maksamme jäsenmaksun vuosittain. Jäsenmaksun päättää kerhon 

vuosikokous. Kaudella 2020 - 2022 jäsenmaksun suuruus on 150 €, joka jakautuu 

seuraavasti: 80 € Zonta International, 20 € Piiri 20, 1 € zonta.fi-sivujen ylläpito, 15 € 

Piirin 20 kongressirahasto, 34 € kerhon yhdistystoiminnan kulut. Jäsenmaksun lisäksi 

maksamme vuosittain kerhomme palvelukohteisiin kohdistettavan palvelurahan, jonka 

suuruus on 30 €.  

Zonta-toiminnan mahdollistava varainhankinta vaatii suuria ponnisteluja koko 

jäsenistöltä. Myymme toimikauden aikana sovittuja zonta-tuotteita, esim. kaudella 2018 - 

2020 muun muassa ZAU-kerhojen perustamiseksi. Kerho myy myös painattamiaan 

joulu- ynnä muita kortteja sekä eri aktiviteetteihin liittyviä tuotteita ja esim. lippuja 

tilaisuuksiin. Kaikki myyntituotot ohjataan palvelutoimintaan. Ohjelma- ja 

palvelutoimikunta suunnittelee ja koordinoi erilaisia tapahtumia ja varainhankintaa. 

Palveluun ja vaikuttamiseen kootut varat kohdennetaan toimintasuunnitelmassa 

esitettyihin palvelukohteisiin. 

Jokaisen jäsenen tullee osallistua tähän varainhankintaan, jolla palveluhankkeet 

toteutetaan. 

 
 

Zonta Club of Helsinki IV  
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Palvelukohteemme jakaantuvat paikallisiin, piirin yhteisiin ja kansainvälisiin kohteisiin: 

Kerhomme kotimaiset palvelukohteet 

Kerhomme kotimaisia palvelukohteita ovat:  

 Al-Birr Lähimmäisapu ry: Suomi-tietous-koulutuksen ja hygieniaosaamisen kurssin 
järjestelyihin osallistuminen maahanmuuttajille 
 

 Avovankilassa olevat naiset, jotka esimerkiksi kouluttautumalla ja päihteistä luopumalla 
rakentavat itselleen ja läheisilleen uutta, parempaa elämää. Etusijalla ovat naiset, joilla 
on lapsi mukana. 

 

 Aktiivisen nuoren palkitseminen stipendillä 

 

 Ihmiskaupan ehkäisyn tukeminen Pro-tukipiste ry:n kautta 
 

 

Piirin 20 palvelukohteet 

Piirikokous hyväksyy kerhojen ehdotusten pohjalta piiritason varainkeruuhankkeet, joita 

kutsutaan ”Keltaisen Ruusun” -kampanjoiksi. Esimerkkejä aikaisempien vuosien kampanjoista 

ovat mm. kevään 2012 ”Sisarta ei jätetä” -kampanja, jonka tuotot (150 000 €) käytettiin 

yksittäisten vanhusten hyväksi ja toteutettiin yhdessä Vanhustyön keskusliiton kanssa. Toinen 

piiritason kampanja oli maahanmuuttajanaisille suunnattu ”Luetaan yhdessä” -kampanja, joka 

jatkuu edelleen Suomen Akateemisten Naisten Liiton hallinnoimana. Vuonna 2018 käynnistyi 

kaksivuotinen ZAU-kampanja, jolla kannustetaan tyttöjä opiskelemaan matemaattis-

luonnontieteitä järjestämällä yhteistyössä LUMA-keskus Suomen kanssa ZAU-kerhoja 

valtakunnallisesti 10 - 12 -vuotiaille tytöille. Toimintaan on lahjoitettu 140 000 €.   

Lisätietoa kampanjoistamme saat Zonta-sisariltasi ja piirimme nettisivustoilta. 

Kansainväliset kohteet 

Toimintakaudeksi 2020 - 2022 on valittu kansainväliset palvelukohteet (sivu 6), joita tuetaan 

lahjoituksin. Lisäksi kerhomme omasta varainkeruusta 1/3 suunnataan kansainvälisiin 

rahastoihin, joita ovat mm.: 

 Palvelurahasto: International Service Fund 

 Stipendirahastot: Amelia Earhart Fellowship, Jane M Klausman Women in Business, 

Young Women in Public Affairs Award, Women in Technology Scholarship. Näistä 

rahastoista myös suomalaiset voivat hakea stipendejä. 

 

Tavoitteena on myös, että kerhon jokainen jäsen lahjoittaa vähintään 25 dollaria ZIF:in palvelu- 
tai stipendirahastoihin kaksivuotiskaudella 2020 - 2022. 
 
 
Plan-kummisäätiön kautta kerhollamme on perulainen kummityttö Ameldy Nizama.  

Palvelukohteet  
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ZI     Zonta International 

ZIF  Zonta International Foundation hyväntekeväisyyssäätiö 

Headquarters Office (HQ)   päämaja 

International Board    kansainvälinen hallitus 

Member of International Board   kansainvälisen hallituksen jäsen 

Liaison Officers  kansainvälisen presidentin nimeämä piirin yhteyshenkilö 

Committee    toimikunta 

Honorary Member    kunniajäsen 

Convention    yleiskokous 

Call to Convention    kutsu yleiskokoukseen 

Biennial Goals    toimintakauden tavoitteet 

Delegate    kokousedustaja 

Proxy    valtakirja 

Bylaws    säännöt 

Robert’s Rules of Order   parlamentaarinen 

Consultative Status    neuvoa-antava asema 

Policy    menettelytapasäädös 

Forms    lomakkeet 

Advocacy    vaikuttaminen 

Service    palvelu 

Zonta District 20    Zonta Piiri 20  

District Board    piirihallitus 

District Conference    piirikokous 

Area     alue  

Area Meeting    aluekokous 

District Governor (Gov)   piirin puheenjohtaja 

District Lieutenant Governor (Lt.Gov)  piirin varapuheenjohtaja 

District Area Directors (AD)   aluejohtaja eli AD 

District Vice Area Director (VAD)   vara-aluejohtaja 

District Treasurer    piirin rahastonhoitaja 

District Vice Treasurer   piirin vara-rahastonhoitaja 

District Secretary    piirisihteeri 

Zonta Club    Zonta-kerho 

Club Member    kerhon jäsen 

Club Board    kerhon hallitus 

Officers    virkailijat 

Club President    kerhon puheenjohtaja 

Club Vice President   kerhon varapuheenjohtaja 

Club Treasurer    kerhon rahastonhoitaja 

Club Secretary    kerhon sihteeri 

Charter Day    kerho on hyväksytty ZI jäseneksi 

Classified Member    luokiteltu jäsen  

Marian de Forest Membership and Classification  jäsenten luokitejärjestelmä 

 

Governing Documents julkaistaa heti yleiskokouksen jälkeen, sisältäen päivitetyt säännöt (Bylaws), 

menettelytapaohjeet (Rules of Procedure), päätöslauselmat (Resolutions), toimintasuunnitelman 2- 

vuotiskaudelle (Biennial Goals) ja strategisen suunnitelman päivityksen (Strategic Plan 

 

Lähde: On merkityksellistä olla Zonta! (päivitys 31.3.2014 Membership Committee • Jasenyystoimikunta 

2012-2014) 

 

Zonta-sanasto pähkinänkuoressa 
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  Tärkeitä Zonta-päivämääriä  



15 

 

 

 

 

 

Järjestön eettiset tavoitteet ilmenevät zonta-merkin symboliikassa: rehellisyys, 

luotettavuus, avuliaisuus ja myötäeläminen, tiedon, osaamisen ja turvallisuuden 

edistäminen. 

 

 

Zonta-tunnus  

Valonsäde   

Hengenvalo 

Innoitus  

Sitoutua yhteen jonkin  

Päämäärän vuoksi 

Lojaalisuus, uskollisuus  

Kantaa yhdessä 

Tehdä yhdessä 

  

Suojaa jäsenille ja 

palvelukohteille 

  

Rehellisyys, luotettavuus 

Neliö sitoo merkin yhteen. 

  

“A radiant group of executive women in business and 

professions, who are loyal to the same inspired goals of 

SERVICE AND WORLD UNDERSTANDING” 


