HALLITUS, TOIMIKUNNAT JA VIRKAILIJAT 1.6.2017 – 31.5.2018
Hallitus
Hallitus hoitaa kerhon asioita toimintasuunnitelman ja kerhon kokousten päätösten mukaisesti.
Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Hallitus vastaa kuukausitapaamisten ohjelmasta.
Puheenjohtaja Pirjo Saravirta, varapuheenjohtaja Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta, sihteeri Anu
Hämäläinen, rahastonhoitaja Paula Vaittinen, Elina Heiro, Margit Sipari.
Toimikunnat
Kerhon työ organisoidaan hallituksen lisäksi aktiivisten toimikuntien kautta; kaikilla kerholaisilla on
aktiivinen rooli. Toimikunnan koko voi olla vaikka 1 henkilö, mutta mielellään enemmän. Hallitus /
hallituksen puheenjohtaja nimeää toimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet toukokuussa ottaen
huomioon jäsenten toiveet. Toimikunnat tekevät vuosikokoukseen mennessä toimintasuunnitelmansa.
Kerhossa on kaudella 2017 – 2018 sääntöjen mukaiset pysyvät toimikunnat: vaalitoimikunta,
palvelutoimikunta (Service – toimikunta) jäsenyystoimikunta (Membership –toimikunta), naisten
oikeuksien toimikunta (Advocacy –toimikunta) sekä varainhankintatoimikunta.
Vaalitoimikunta
Tekee vaalikokoukselle ehdotuksen kerhon uusiksi virkailijoiksi ja hallituksen jäseniksi.
Vaalitoimikunta seuraavalle kaudelle valitaan kerhon vaalikokouksessa.
Kokoonpano: Elina Heiro, Päivi Löfman, Marja-Liisa Ojala ja Ritva Saarikivi-Kakkonen.
Palvelutoimikunta
- jakaa tietoja Zonta International Foundationin tukemista ja rahoittamista kansainvälisistä
palveluprojekteista ja edistää niiden tukemista kerhoissa,
- tukee paikallisissa palveluprojekteissa,
- etsii naisen aseman parantamista vaativia kohteita ja - tekee kerhon hallitukselle hankeehdotuksia
- etsii kerhon toiminta-alueelta stipendiehdokkaita niin kerhon omiin kuin Zonta Internationalin
kansainvälisiin ja Piiri 20:n apurahaohjelmiin.
Pj & Jäsenet: Lea Heikkinen, Leena Karvonen
Jäsenyystoimikunta
- edistää kerhon jäsenhankintaa ja jäsenpysyvyyttä,
- tekee esitykset uusien jäsenten hyväksymisestä,
- huolehtii kerhon jäsenten luokituksista ja
- pitää yhteyttä Piirin Membership – toimikuntaan
Pj Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta & Jäsenet:
Naisten oikeuksien toimikunta
- seuraa ja jakaa tietoa naisten asemaan ja oikeuksiin vaikuttavista lainsäädäntö-hankkeista,
edistää tietoisuutta naisten oikeuksista ja pitää yhteyttä piirin Advocacy –toimikuntaan
Pj & Jäsenet: Urpu Ikonen, Kirsi Rehunen
Varainhankintatoimikunta
- pohtii ja suunnittelee varainkeruumuotoja sekä toteuttaa niitä (esim. jouluarpajaiset).
Pj Anu Hämäläinen & Jäsenet: Elina Heiro, Paula Vaittinen
Toiminnantarkastajat
Varsinaiset toiminnantarkastajat: Lea Hirvonen, Marja Suni
Varatoiminnantarkastajat: Pirkko Korkala, Tuija Valjakka
Webmaster
Kerhon sihteeri Anu Hämäläinen.
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Toimikunnat
- tekevät kauden toimintasuunnitelman syyskokoukseen mennessä ja esittelevät sen lyhyesti
kokouksessa
- tekevät päätöksiä vaativat esitykset hallitukselle
- pitävät muut kerholaiset ajan tasalla toiminnastaan kuukausikokouksissa ja kerhon tiedotteissa
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