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Hyvät zonta -sisaret 
 

Seuraava  kokouksemme on 6.11.2018 Kehruuhuoneella, Iltapala ( 15 €) klo 17.30 alkaen ja kokous klo 18. 
Iltapala otetaan nyt ja jatkossa kahvilan pöydästä ja voidaan myöskin syödä kahvilassa, mikä on mukavampaa.  
 

Ohjelmassa 6.11.2018 on  

 Reeta Kalliokosken esitelmä  

 ZI Piiri 20 Tuusulan piirikokouksen kuulumiset 

 Jouluarpajaisten valmistelua: 
- voitot, myyntivuorolista 

 Zonta 100 juhlavuoden ohjelmaa 
- SOME –kampanja, ZAU  

 
 
Muistin virkistykseksi jouluarpajaisista 8.-9.12.2018, Linnoituksen vihreä makasiini  
 
- jouluarpajaisvoitot tulee toimittaa marraskuun kokoukseen 6.11.2018 tai sopia muusta Elinan kanssa (puh. 040 
0722 115)  
- kukin lahjoittaa 10 voittoa, arvoltaan keskimäärin 6 euroa tai maksaa 60 euroa kerhon tilille FI06 3131 1000 
7240 09 pankin viitenumerolla 13. 
- voitot mielellään läpinäkyvään sellofaaniin pakattuna kassissa, jossa lahjoittajan nimi,  voittoluettelo  ja arvo  
- marraskuun kokouksessa kiertää arpojen myyntivuorolista; jos et pääse kokoukseen, ilmoita haluamasi 
myyntivuoro Elinalle  (040  0722 115).  Näemme varmasti  jokaisen kerholaisen myymässä arpoja (ellei ole  
aivan ylitsepääsemätöntä estettä) ZAU –hengessä.   
 
ZAU –kampanjatuotteet     
 
Kerholaiset tilasivat ilahduttavasti ZAU –kampanjatuotteita ja 
tämänhetkisten tilausten kampanjatuotto on  lähes 1000 euroa  
(kerhon tavoite 2500 € koko kampanjan ajalle). KIITOS!  
Kerho on tilannut ZAU –kampanjatuotteita, joiden toivotaan ehtivän marraskuun kokoukseen (ei ole varmaa).  
Tuli myös  tilauksia, joissa 5 kpl minimiraja ei ylittynyt ja niinpä teemme yhteistyötä Imatran kerhon kanssa  ja 
saamme osan tuotteista sitä kautta. Mutta  ei ihan kaikkia. Kysely on mennyt kaikkiin lähikerhoihin, josko 
voisimme tehdä yhteisen tilauksen. Odottelemme siis vielä hetken. Et siis ehkä saa tilaustasi 6.11., vaikka meidän 
oma tilaus olisi jo tullut.  
 
Teatteri Rakkautta 15.12.2018 klo 13.30, Lappeenrannan kaupunginteatteri.   Ilmoittautua voi vielä 
puheenjohtajalle.  Puheenjohtaja kysyy ilmoittautuneilta tällä viikolla välipalatarjoiluista. Ilmoittautuneet saavat 
maksuohjeet erikseen myöhemmin.  
 
 Ilmoittakaa sihteerille(sähköposti, tekstiviesti), jos ette pääse kokoukseen, sillä vahvistamme 
osallistujalukumäärän Kehruuhuoneelle kokousta edeltävänä päivänä.  
 
Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta  Lea Hirvonen 
puheenjohtaja   sihteeri 
040 7022804    040 515 8804 
kaisa-liisa.pehkonen-suoranta@evl.fi   hirvonenlea@gmail.com    

2018 marraskuun  tiedote & kokouskutsu 
 

Kevään 2019 ohjelmaa  
8.1.2019  Aluekokous Imatran kylpylässä 

5.2.2019  Maija Vattulaisen esitelmä 

5.3.2019  LUMA-keskus / ZAU -tapahtuma   

2.4.2019  Vaalikokous 

Toukokuu  Kutsumme soroptimistit kylään / 

Norpparisteily  

mailto:kaisa-liisa.pehkonen-suoranta@evl.fi
mailto:hirvonenlea@gmail.com

