2018 lokakuun tiedote
& kokouskutsu
Hyvät Lappeenrannan Zonta-kerhon jäsenet,
Aivan aluksi lämpimät onnittelut Anulle Vuoden Zonta -tunnustuksesta!
Edellisessä kokouksessamme 2.10.2018 meitä oli jälleen läsnä ilahduttavan runsas joukko. Saimme kuulla Birgitta
Sjernvall-Järven todella mielenkiintoisen esitelmän Kartanoelämää Itä-Hämeessä. Esitelmä pohjautuu hänen
väitöskirjaansa sekä omaan sukuhistoriaan. Samanniminen kirja on lainattavissa Lappeenrannan kirjastosta.
Päätimme jouluarpajaisista Linnoituksen Vihreässä makasiinissa 8.-9.12.2018 näin:
Tavoitteena on myydä 700 arpaa á 2 € tai 3 kpl/5€.
Jokainen jäsen lahjoittaa joko 60 euron arvosta arpajaispalkintoja tai rahaa niiden hankintaan. Arpojen
voittosuhde on 1:3, joten palkintoja tarvitaan n. 233 kpl eli n. 10 kpl per jäsen. Palkintojen keskiarvohinta
on noin 6 euroa (esim. 2 kpl á 10 € ja 8 kpl á 5 €).
Jos aiot lahjoittaa 60 euroa (tai enemmän) palkintojen sijaan, maksa se kerhon tilille FI06 3131 1000
7240 09 18.10.2018 mennessä pankin viitenumerolla 13.
Voitot tuodaan marraskuun kokoukseen. Elina vastaanottaa voitot. Jos et pääse marraskuun kokoukseen,
sovi Elinan kanssa (puh. 040 0722 115) suoraan, miten toimia.
Tuotto päätettiin käyttää ZAU –kampanjan hengen mukaisiin stipendeihin vuonna 2019, mikä on
järjestön 100 –vuotisjuhlavuosi.
Anu Hämäläinen esitteli ZAU-projektin ja totesi, että kerhon rooli on kerätä varoja projektille sekä pitää huolta
siitä, että saadaan ZAU –kerhoja paikkakunnalle. Anu esitteli myös kampanjatuotteet, joiden myynnillä kerätään
varoja kampanjalle. Koska kerhon rahavarat ovat niukat, kerho ei pysty hankkimaan suurta määrää
kampanjatuotteita varastoon. Niinpä päätettiin, että sihteeri lähettää tilauskyselyn jäsenille ja näin on jo tehty.
Kansainvälisiä palveluprojekteja ei käsitelty tässä kokouksessa, vaan kehotettiin jäseniä lukemaan piirin 20
uutiskirjettä, koska siinä on suomeksi ja tiivistetysti mm. näistä projekteista. Kaikki läsnä olleet, joilla on
sähköposti, saavat uutiskirjeen.
6.11.2018

Joulukuu

Reeta Kalliokosken esitelmä
ZI Piiri 20 Tuusulan piirikokouksen kuulumiset, delegaatti Päivi Löfman
Jouluarpajaisten valmistelu
Zonta 100 juhlavuoden ohjelmaa
Jouluarpajaiset 8. – 9.12.2018
Teatteri Rakkautta 15.12.2018 klo 13.30. Ilmoittautua voi vielä puheenjohtajalle.
Ilmoittautuneet saavat maksuohjeet erikseen myöhemmin.

Kerhon kokoukset pidetään Kehruuhuoneella. Iltapala ( 15 €) klo 17.30 alkaen ja kokous klo 18. Iltapala otetaan
jatkossa kahvilan pöydästä ja voidaan myöskin syödä kahvilassa, mikä on mukavampaa.
Ilmoittakaa sihteerille, jos ette pääse kokoukseen, sillä vahvistamme osallistujalukumäärän Kehruuhuoneelle,.
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