
 Empowering Women Through Service and Advocacy  

  
 

 
 
 
 
 

Hyvät zontat!  
 
Kerhomme 55. toimintakausi on alkamassa vaihtelevakelisen kesän jälkeen, sydämellisesti tervetuloa mukaan 
Zonta 100 juhlavuoden toimintaan.   
 
Aloitamme  3.9.2019 vuosikokouksella, jossa  sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään syksyn ohjelmaa ja 
aktiviteetteja. Uuden toimintakulttuurin  mukaisesti toimikunnat esittelevät omat suunnitelmansa  päätettäväksi 
tai keskustelun pohjaksi.  
 
Viime keväänä haimme Zonta International Foundationilta  Etelä-Karjalan Martoille  juhlavuode n apurahaa  
”Towards Smooth Everyday” – hankkeeseen, mutta emme valitettavasti saaneet sitä. Ainoana kerhona piiristä 20 
apurahan sai Vantaa II Vantaan akateemisille naisille.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piirikokous- ja juhlaseminaari-info löytyy osoitteesta: https://zonta.fi/zonta100/helsinki-48-piirikokous-9-11-
2019/. Toivottavasti mahdollisimman moni kerholainen innostuu lähtemään  mukaan ja juhlimaan  100-vuotista 
järjestöämme.  
 
Kaikissa syksyn kokouksissa käsitellään  Zonta 100 –teemoja kerhon/ piirin/  Zonta Internationalin tasolla. Tämä 
on hyvä tilaisuus katsoa myös taaksepäin ja siihen erään näkymän antaa Lareksen Liisan arkistoista löytynyt 
entisen jäsenemme Leena Palsasen oma ”historiikki”, mikä on  sähköpostin liitteenä ja tuodaan myös 
vuosikokoukseen printattuna. Syksyn mittaan on myöskin mahdollista tutustua historiaan Liisan valokuvien 
kautta.  
 
Syksyn  tapaamiset  ja kokoukset alkaen klo 18 
 

3.9.2019    Vuosikokous,  Kehruuhuone 
 

1.10.2019  Lähisuhdeväkivalta: lastensuojelu / turvakoti / poliisi ,  Hotelli Lappee, Rakuuna Banquet 
 
 5.11.2019 Kerhon Zonta 100 -stipendien jako,  Kehruuhuone 

  
Joulukuu  Kulttuuritilaisuus ( tutustutaan tarjontaan ja päätetään yhdessä) 
 Jouluarpajaiset 

 
Ennen kokousta 17.30 alkaen nautimme iltapalan, hinta 15 euroa.  Ilmoita sihteerille, jos et pääse kokoukseen.  
 
Päivi Löfman     Lea Hirvonen 
puheenjohtaja   sihteeri 
040 594 9283    040 515 8804 
 
paivi.lofman@saimia.fi   hirvonenlea@gmail.com  
     
 
www.zonta.fi/lappeenranta  www.zonta.fi ;  www.zonta.fi/zau;  https://www.zonta.fi/zonta100;   

2019 elokuun tiedote  
 

ZONTA 100 aktiviteetteja syksyllä 2019  
 

 Kerhon stipendien jako marraskuun kokouksessa 5.11.2019  
 ZAU-kampanja:  varainkeruu jatkuu, ensimmäiset kerhot aloittavat  
 100-vuotisjuhlaseminaari 8.11.2019 klo 13 – 17,  Lapsiavioliitot ja naisen asema,  Helsingin 

Kaupunginteatteri 

 Juhlaillallinen  8.11.2019  Vanhalla ylioppilastalolla  

 Piirikokous 9.11.2019, Bio Rex  

 SOME –kampanja: kuukausiteemojen mukainen kampanjointi eri some-kanavissa. Aineistoja 
ja ohjeita löytyy intrasta:  https://zonta.fi/intra/zi-100-vuottajuhlavuosi/100-vuotta-some-
kampanja/  
- jokainen voi osallistua henkilökohtaisilla some-tileillään jakamalla, kommentoimalla ja 
tykkäämällä  
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