
    

 

 

 

 

ZONTA-KUMMIN KÄSIKIRJA 

Ennen jäseneksi liittymistä: uuden jäsenen ehdottaja käy yhdessä jäsenehdokkaan kanssa jäsenlomakkeen 

läpi ja varmistaa, että jäsenehdokas hyväksyy tietojensa antamisen kansainväliselle Zonta-järjestölle ja 

sitoutuu maksamaan jäsenmaksunsa. Ehdottaja toimittaa hakemuksen jäsenyystoimikunnalle, joka 

käsittelee hakemuksen, antaa luokituksen ja esittelee hakemuksen hallitukselle päätettäväksi. 

A. Mitkä ovat kummiuden tehtävät ja tavoitteet? 

 Innostaa, tiedottaa, mentoroida! 

 Perehdyttää  

 Saada uusi jäsen viihtymään ja pysymään mukana toiminnassa 

B. Kuka voi olla kummi? 

Toiveena on, että kummi olisi joku muu kuin esittelevä jäsen. Esittelijä tuo jäsenen kerhoon ja esittelee 

hänet kerholle. Kummi jatkaa perehdytystä tämän jälkeen. 

 Kerhon hallitus nimeää kummin uudelle jäsenelle. 

C. Kummitoiminnan toteutustapoja 

Uusi jäsen perehdytetään erillisessä kummin ja jäsenen tapaamisessa joko kahden kesken tai yhdessä 

hallituksen tai jonkin toimikunnan jäsenen kanssa. Tapaaminen voi olla kummin, jonkun muun jäsenen tai 

uuden jäsenen kotona, kahvilassa, ravintolassa tai muussa sopivassa paikassa. Tapaamiset on aina 

yksilöllisesti sovittava. 

D. Kummin tarkistuslista 

Taustaperehdytys 

Kerro,  

 miksi itse olet zonta 

 mitä hyvää olet saanut zonta-jäsenyydestäsi 

 mistä zontien saavutuksesta olet erityisen ylpeä 

 mitä uudelta jäseneltä odotetaan 

Kysy, 

  mitä uusi jäsen odottaa zonta-järjestöltä, kerholta ja kollegoiltaan 

Oma kerho 

 lyhyt historiikki 

 yleiskuvaus jäsenistöstä 

 hallitus (luettelo jäsenelle) 



 toimikunnat (luettelo jäsenelle) 

 toiminnan painopisteet 

Selvitä esittelyn jälkeen,  

 mihin toimikuntaan uusi jäsen voisi tulla mukaan 

Zonta-järjestön rakenne ja kokoukset 

 Kerho - kokouskäytännöt  

 Alue – alueseminaari; mitkä kerhot kuuluvat omaan alueeseen; mitä tapahtumia alue järjestää 

 Piiri – piirikokous 

 Euroopan piirit – Eurooppa-seminaari 

 Zonta International – Convention; lyhyt historiikki 

 Zonta Foundation for Women, Foundation Ambassadorin rooli 

Zonta.org, zonta.fi ja oman kerhon nettisivut tutuiksi 

 muista myös zonta.org-sivuston My Zonta –osion Directory, jossa on jäsenen omat ja kerhon tiedot 

Palvelukohteet 

 Kansainväliset palvelukampanjat ja -kohteet 

 Piirin palvelukampanjat 

 Oman kerhon palvelukampanjat (luettelo, toimintasuunnitelma jäsenelle) ja -kohteet 

Vaikuttaminen 

 YK 

 Euroopan neuvosto 

 Zonta Says No 

 Muut kerhon, alueen, piirin vaikuttamiskampanjat (ml. governorin julkilausumat) ja yhteistyö 

sisarorganisaatioiden kanssa 

E. Palautteen kysely 

Kysele kummijäseneltäsi esim. ensimmäisen jäsenvuoden kokemuksia. Vastauksista tulee tärkeää tietoa 

jäsentyytyväisyydestä. 

Apukysymyksiä: 

• Miten olet kokenut Zonta-toiminnan? 

• Mitä odotuksia Zontilta? 

• Miten olet perehtynyt tiedonkulkuun ja Zonta-sivuihin? 

• Mistä asioista toivoisit lisää tietoa? 

• Mihin tehtäviin olet osallistunut kerhossa? 

• Miten tunnet eri toimikuntien tehtävät? 

• Mikä ollut parasta Zonta-toiminnassa? 

• Mitä haluaisit kehittää 
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