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Zonta Club of Helsinki IV – Toimintasuunnitelman 2021 - 2022 mukainen vuosikello
kesäkuu

heinäkuu
elokuu

syyskuu

Kuukausitapahtumat
KESÄRETKI
*peruttu

Hallitus
Hallituksen vaihtokokous
14.06.2021

Rahastonhoitaja
Ed. kauden
rahastonhoitaja
*saattaa
kirjanpitoaineiston
kirjanpitäjälle tilinpäätöstä varten.

Toimikunnat
OP ja AD -toimikuntien
yhteinen
vaihtokokous15.06.2021
Jäsenyys -toimikunnan
vaihtokokous 21.06.2021

KUUKAUSIKOKOUS
25.08.2021
*Vierailu
Lottamuseossa

Hallituksen kokous
23.08.2021
*Vuosikokouksen
materiaalin valmistelu
*Delegaattien valinta
piirikokoukseen
(ilmoittautuminen 12.9.
mennessä)

*Kun kaikki on
kunnossa,
toiminnantarkastaja
suorittaa toiminnan
tarkastuksen ja laatii
toiminnantarkastajan kertomuksen

OP/AD yhteiskokous
*Kauden 2021 - 2022
ohjelman suunnittelu
*Viestinnän vuosikellon
alustava valmistelu

VUOSIKOKOUS
22.09.2021
*Toimintakertomuksen
ja tilinpäätöksen
hyväksyminen
*Toimintasuunnitelman lyhyt esittely (pj)
*Piirikokousdelegaattien hyväksyminen
*Kerhon vuosikello
*Amelia Earhart
apurahasta
tiedottaminen

Hallituksen kokous
08.09.2021.
*Vuosikokouksen
aineiston viimeistely

*Ed. kauden
rahastonhoitaja
esittelee
tilinpäätöksen ym.
vuosikokouksessa

OP/AD yhteiskokous
*Tyttöjen päivän tilaisuuden
valmistelu
AD tmk - vuositeemoja mm.
tasa-arvo, kestävä kehitys
*Zonta Says No yhteistyössä
UN Women Suomi.
JÄSENYYS-tmk - kauden
toimintasuunnitelma
STIPENDI-tmk
*YWPA ehdokkaat kerhoihin
*Women in Technology
Scholarship 2022 -hakemukset päämajaan 15.10.2021
mennessä, arviointi keväällä
päämajaan -> tiedottaminen

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

Muuta
*kuukausi- ja
hallituksen
kokousten
päivämäärät
kerhon sivulle
SuomiAreena
*Kerhon sivujen
ylläpito
*Kerhon
näkyvyys
sosiaalisessa
mediassa

*Vuosikokouksessa päätetyistä
asioista
tiedottaminen
*Young Women
in Public affairs –
haku alkanut.
Hakemukset
kerhoille, joista
piirin stipenditmk:lle. Paras
hakemus
1.5.2022
päämajaan
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lokakuu
KV tyttöjen
päivä 11.10.

marraskuu

Zonta Says
No 25.1110.12
joulukuu

tammikuu

Kuukausitapahtumat
KUUKAUSIKOKOUS
13.10.2021
*Tyttöjen päivään
liittyen Puolustusvoimien koulutusohjelma perheväkivallan ehkäisy

Hallitus
Kokous 11.10.

KUUKAUSIKOKOUS
10.11.2021
*Kirjallisuusilta

Kokous 10.11.

’ZONTA SAYS NO’
aktiviteetit alkavat
KUUKAUSIKOKOUS
09.12.2021
*Pikkujoulu: iltapala ja
teatteri
KUUKAUSIKOKOUS
12.01.2022
*Amelia Earhart-teema
ilmailun alalta

Rahastonhoitaja
*Palvelurahan
maksaminen 30.11.
mennessä

Kokous 15.12.
(Club report ADlle)

Kokous

helmikuu

KUUKAUSIKOKOUS
09.02.2022
*Kerhon
keskustelukokous,
teema tasa-arvoasiat

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

*talousarvion
valmistelu

maaliskuu
8.3. Kv
naistenpäivä
ja Zonta
Rose Day

KUUKAUSIKOKOUS
09.03.2022
*Vierailu Metropolia
AMK Myllypuro

Kokous
*Vaalikokoukseen:
-seuraavan kauden
toimintasuunnitelma,
-talousarvio
*Toimikuntien kauden
yhteenvedot (tmk pj)

*talousarvion
valmistelu

Toimikunnat
OP/AD yhteiskokous
* Kirjallisuusillan täsmennys
*Teatteritapahtumat
STIPENDI-tmk
*Amelia Earhart Fellowship
2022 -tutkija-apurahan haku
alkanut, hakemukset
15.11.2021 mennessä
VIESTINTÄ
*Zonta Says No –
tapahtumasta tiedottaminen

OP/AD yhteiskokous
*Helmikuun
keskustelukokouksen
suunnittelu
OP/AD yhteiskokous
*Keskustelukokouksen
viimeistely.
STIPENDI-tmk
*YWPA hakemusten käsittely
OP/AD yhteiskokous
*Toimikunnan seuraava kausi
*Teatteria ja kulttuuria
VAALI-tmk
*Uuden hallituksen ja
toimikuntien kokoonpanotyö
STIPENDI-tmk
Lisa Andström stipendihaku
avautuu, tiedottaminen

Muuta
IMATRAN
piirikokous
8.-10.10.2021
Huom! On
50.piirikokous

Area 1 seminaari:
Stop tyttöjen
silpomiselle
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huhtikuu

toukokuu

Kuukausitapahtumat
VAALIKOKOUS
13.04.2022

KUUKAUSIKOKOUS
11.05.2022

Hallitus
Kokous
*vaalikokouksen asiat
(kutsu vaalikokoukseen
vähintään 2 viikkoa
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)
Kokous
* pj lähettää AD:n
pyytämät tiedot raporttia
varten
*pj lähettää piirille 10.5.
mennessä tiedot kerhon
virkailijoista, toimikuntien
puheenjohtajista sekä
kerhon jäsenmäärän
1.6.2022

Rahastonhoitaja
*kehotus
jäsenmaksujen
maksamiseen
*Piirin sekä
kansainvälisten
lahjoitusten
maksaminen
* kuun lopussa
uuden kauden
jäsentilanteen
toteaminen

*kv-jäsenmaksujen,
maksaminen
1.6.2022 mennessä
(1.6. tilanteen
mukaan)
*piirin jäsenmaksujen sekä
kongressimaksujen
maksaminen 1.6.
mennessä
*kirjanpidon ja
tilinpäätöksen
valmistelu

Toimikunnat
*Seuraavan kauden
toimikunnat ja puheenjohtajat

Muuta

VIESTINTÄ
*Piirin kevätseminaari.
*Seminaarin uutisointi eri
välineissä (osallistujat)
STIPENDI-tmk
*Jane M Klausman Women in
Business Scholarships stipendi, tiedottaminen

VIESTINTÄ
*Kerhon (netti)sivut

Lisäksi huomioitavaa: parillisten vuosien toukokuussa kerho valitsee ja kerhon pj ilmoittaa kerhon convention delegaatin / proxyn päämajaan.
Huom! Vuoden 2022 Convention on Hampurissa 25. - 29.6.2022

