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Hyvät Lappeenrannan Zonta-kerhon jäsenet,

Koronaepidemia on edelleen kiihtymisvaiheessa Etelä-Karjalassa, ja näin ollen perumme Zonta-kerhon 
kuukausikokouksen tiistaina 2.3.2021. Tässä tilanteessa kannustamme kuitenkin kerholaisia pitämään 
yhteyttä toisiinsa - perinteinen puhelinkeskustelu voi piristää päivääsi suuresti. 
 
Naisten päivän tapahtumia ma 8.3.2021 
Naisjärjestöjen keskusliitto järjestää englanninkielisen Helvi Sipilä -webinaarin klo 16-17.30 ”MY BODY 
IS MINE – Trafficking in Human beings – How to protect Women and Girls?”.  Lisätietoja ohjelmasta ja 
puhujista oheisessa liitteessä. Ilmoittaudu tämän nettisivun kautta: https://naisjarjestot.fi/tapahtumat/15th-

international-helvi-sipila-seminar-my-body-is-mine-trafficking-in-human-beings-how-to-protect-woman-and-girls/  
 
ZI Piiri 20 järjestää virtuaalisen naisten päivän juhlan klo 18-20.  Lisätietoja ohjelmasta tiedotteen 
toisella sivulla.  Ei ennakkoilmoittautumista, liity mukaan www.livestream.com/infocrea-fi/zontanaistenpaiva tai 
https://www.facebook.com/ZontaInternationalDistrict20 
 
YK: 65th Session of the Commission on the Status of Women (CSW) 15.-26.3. virtuaalisesti 
Zonta Internationalilla on neuvoa antavan järjestön asema (Non-governmental organisation) YK:ssa. 
Jokaisella zontalla on tänä vuonna mahdollisuus seurata YK:n naisten asemaan käsittelevän komitean 
kokouksia; ilmoittaudu viimeistään 23.2.2021 klo 7 https://indico.un.org/event/35605/registration/ 
 
Kevään stipendit ja lahjoitukset 
Enemmistö kerholaisista kannatti ehdotusta kerhon stipendeistä kevään 2021 aikana: 
1) Taidekoulu Estradi - kolme á 100 euron stipendiä tytöille/nuorille naisille. 
2) Women in technology  - yksi 300 euron stipendi SAMPO:n sähköalan naisopiskelijalle.  
3) Young Women in Public Affairs - kolme á 100 euron stipendiä 16 - 19 vuotiaille tytöille, jotka ovat 
kiinnostuneita yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. 
Odotamme tietoa stipendin hakijoista lähiviikkoina. 
 
Enemmistö myös kannatti Urpu Ikosen omaisilta saadun 200 euron lahjoituksen ohjaamista edelleen  
ZI Piiri 20 yhteiseen palvelukohteeseen eli Ensi- ja turvakotien liitolle, samoin kuin 1/3 varain-
hankinnan tuotosta Zonta for Women Foundationin kv. palvelukohteisiin.  Kerhon hallitus tarkentaa 
varainhankinnan tulosta seuraavassa kokouksessaan 17.3. 
Lahjoituksen voi edelleen tehdä kerhon tilille EKOP FI12 5620 0920 6154 49; kirjoita viestikenttään 
’lahjoitus’ ja oma nimesi.   

Zonta-toimintaa kaudella 2020-2021: 
Ma 8.3.2021 NJKL:n Helvi Sipilä webinaari & ZI Piiri 20 Naisten päivän virtuaalitapahtuma  
Ti 6.4.2021 Vaalikokous (virkailijoiden valinta, toimintasuunnitelma ja budjetti 1.6.2021-31.5.2022) 
Ti 11.5.2021 Villiyrttikurssi Soroptimistien kanssa Karoliinan kynttiläpajalla, Yllikkäläntie 42 
 
Hyvää kevättalvea & koronarokotetta odottaen 

Päivi Löfman    Anu Hämäläinen 
puheenjohtaja   sihteeri 
040 594 9283   040 550 8489 
paivi.lofman@lappeenranta.fi    anu.hamala@gmail.com  
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