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ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY:n TOIMINTAKERTOMUS  

1.6.2020-31.5.2021 

 

Zonta International Piiri 20 Ry (Piiri) on osa kansainvälistä Zonta International -järjestöä ja 

sen tehtävä on omalta osaltaan edesauttaa Zonta Internationalin mission ja vision 

toteutumista. Piiri on sitoutunut Zonta Internationalin asettamiin tavoitteisiin ja pyrkii 

kaikessa toiminnassaan päämäärätietoisesti parantamaan tyttöjen ja naisten asemaa 

maailmanlaajuisesti ja paikallisesti. Toiminnan kulmakivet ovat naisten juridista, poliittista, 

taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa edistävä palvelu- ja 

vaikuttamistoiminta. 

 

Piirin tehtävänä on tukea piirin alueita, kerhoja ja kerhojen jäseniä Zonta Internationalin 

tavoitteiden toteuttamisessa ja toimia yhdyssiteenä Zonta Internationaliin. Suomi ja Viro 

muodostavat Piirin 20, joka käsittää 61 kerhoa (per 31.5.2021) 55 paikkakunnalla, joista 

yksi on e-Club. Zonta International Piiri 20 on Naisjärjestöjen Keskusliiton, Suomen UN 

Womenin, Suomen YK-liiton, Suomen 1325-verkoston sekä Vastuullinen lahjoittaminen 

ry:n jäsenjärjestö.  

 

Toimikausi lyhyesti 

 

Toimikausi 2020-2021 käynnistyi epävarmoissa olosuhteissa korona pandemian takia. 

Piirin toiminta oli kuitenkin aktiivista. Vuosittainen virallinen kokous toteutettiin Porissa 

lähikokouksena 9.-11.10.2020. Hämeenlinnan kevätseminaari siirrettiin keväälle 2022. 

Naisten ja tyttöjen koulutuksen edistäminen näkyi toiminnassamme. ZAU-kerhojen 

toiminta jatkui yhteistyössä LUMA-keskus Suomen kanssa. Zonta International myönsi 

kolmelle Piiri 20:n ehdokkaalle stipendit: Young Women in Public Affairs -stipendin sai 

virolainen Kaarin Pulst, Jane M Klausman Women in Business -stipendi myönnettiin Rosa 

Nylenille ja Women in Technology Irene Björklundille.  Lisäksi Piirin Naisen teko -

http://www.zonta.fi/
http://www.zonta.ee/


kunniamaininnat myönnettiin toimittaja Sara Wesslinille ja yhteiskuntatieteiden tohtori 

Nafisa Yeasimille. 

 

Järjestömme tavoitteiden mukaisesti toimimme naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi.  

Zonta Says No -kampanjan aikana 25.11.-10.12. muutimme somen oranssiksi, kun zontat 

jakoivat hallituksen tasa-arvo-ohjelman pohjalta valmisteltua materiaalia 16 päivän ajan. 

Lisäksi eri paikkakunnilla valaistiin rakennuksia oransseiksi ja muilla tavoin tehtiin 

näkyväksi naisiin kohdistuvan väkivallan estämisen tärkeyttä.   

 

Naistenpäivää 8.3.2021 vietimme virtuaalijuhlassa, joka tavoitti yli 500 osallistujaa. Lisäksi 

järjestimme kaksi muuta yleisölle avointa webinaaria, joissa teemoina olivat 

lähisuhdeväkivallan syyt ja seuraukset ja naisiin kohdistuva digihäirintä. Etäyhteydet 

mahdollistivat osallistumisen myös Piirin kerhojen järjestämiin tilaisuuksiin ja Zonta 

Internationalin lukuisiin webinaareihin.  

 

Korona-ajasta huolimatta zontat Suomessa ja Virossa toimivat aktiivisesti. Aikaisempien 

vuosien tapaan jäsenmäärän säilyttäminen ja uusien jäsenten saaminen mukaan zonta-

järjestöön oli tavoitteena. Toimikauden aikana yksi kerho lopetti toimintansa. Piirin zonta-

kerhojen lukumäärä oli 61, joissa jäseniä oli noin 1300 (per 31.5.2021). 

 

Porin piirikokous 9.-11.10.2020 

 

Piirin vuosittainen virallinen kokous järjestettiin lähikokouksena Porissa. Kokouksen 

teemana oli ”Inspiroidu – jätä jälkesi Zontan uuteen vuosisataan”. Osallistujia oli 114. 

Matkustusrajoitusten takia Viron zontat osallistuivat kokoukseen etäyhteydellä. 

 

Piirikokousviikonlopun perjantain oheisohjelmassa oli tutustuminen Villa Maireaan, 

modernismin helmeen ja Voyageen, Ahlströmin vahvoihin naisiin. Piirikokouspäivän alussa 

esiintyi Primus-kuoro laulaen ruotsiksi, viroksi ja suomeksi Guido Ausmaan johdolla. 

Piirikokoukselle lähettivät tervehdyksensä Zonta International President Sharon 

Langenbeck ja Piiri 20:n Liaison Akiko Kinoshita. Viikonlopun aikana saimme kuulla 

psykologi Ilona Rauhalan, Vice President Salla Tuomisen ja FT Harri Ketamon antoisat 

esitykset. 
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Varsinaisessa piirikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Piirin vaalitoimikunta 

organisoi täydennysvaalit, joissa valittiin Alueelle 2 aluejohtaja ja vara-aluejohtaja sekä 

Alueelle 6 aluejohtaja.  

 

Piirikokousviikonloppuna oli auki Zonta-tori, pidettiin aluekokoukset ja jäsenyys- ja 

lahjoittamistyöpajat. Lauantai-illan lumoavan hetken tarjosi Suomen eturivin taiteilija Jorma 

Uotinen esityksellään AVEC JORMA. Illan lopuksi esiintyi Victory-tanssiryhmä. 

Sunnuntaina kunnioitettiin edesmenneiden Zonta-sisarten muistoa. 

 

Piirikokouksessa julkistettiin Vuoden Zonta 2020 -huomionosoitus. Vuoden Zonta valitaan 

kerhoilta tulleiden ehdotusten perusteella. Vuoden 2020 Zontaksi valittiin Helsinki IV zonta-

kerhon jäsen Anja Kuosa. Häntä kuvattiin zonta-ideologian sisäistäneeksi aktiiviseksi 

yhteistyön edistäjäksi, joka on organisoinut taitavasti zonta-toimintaa eteenpäin vieviä 

hankkeita.   

 

Myös Naisen teko -kunniamaininnat jaettiin Porissa. Piiri myöntää joka toinen vuosi Naisen 

teko -kunniamaininnan työssään ja yhteiskunnallisissa tehtävissään ansioituneelle 

naiselle, joka on henkilökohtaisella sitoutumisellaan, ammattitaidollaan ja osaamisellaan 

toiminut merkittävästi naisten aseman parantamiseksi Suomessa. Vuonna 2020 

kunnianmaininnan saivat toimittaja Sara Wesslin ja yhteiskuntatieteiden tohtori Nafisa 

Yeasmin. (KUVA esim. Harriet ja Nafisa Porin piirikokouksessa) 

 

Porin piirikokouksessa 10.10.2020 julkaistiin Piiri 20 ry:n julkilausuma ’Asiallisia 

kohtaamisia vihapuheen sijaan’. Siinä totesimme, että on tarpeen kiinnittää huomiota 

yhteiskunnassamme esiintyviin epäkohtiin kuten vihapuheeseen, maalittamiseen ja 

naisvihaan julkisuudessa ja erityisesti sosiaalisessa mediassa käytävässä keskustelussa. 

Näiden ilmiöiden kohteena voi olla kuka tahansa, mutta erityisesti naisiin kohdistuva 

vihapuhe on usein henkilökohtaisuuksiin menevää, seksuaalissävytteistä ja uhkaavaa.  

http://www.zonta.fi/
http://www.zonta.ee/


 

Naisten koulutuksen edistäminen 

 

Yhteistyö LUMA-keskus Suomen kanssa jatkui toimintakaudella Piirin aiemmin tekemän 

150 000 euron lahjoituksen turvin. ZAU-tiedekerhoja järjestettiin 31 paikkakunnalla eri 

puolilla Suomea ja virtuaalikerhoina. Vuosien 2019-2020 aikana yli 600 lasta osallistui 

kerhotoimintaan ja kerhot jatkuvat vielä ainakin vuoden 2021 loppuun saakka.  

 

Zonta Internationalin stipendejä piiriimme tuli kolme. Young Women in Public Affairs -

stipendi myönnetään 16-19-vuotiaille naisille, jotka ovat osoittaneet sitoutumista 

vapaaehtoistyöhön ja ovat yhteiskunnallisesti aktiivisia. Stipendin sai Kaarin Pulst Virosta. 

Jane M Klausman Women in Business -stipendi puolestaan on tarkoitettu kaupan ja 

liiketoiminnan alaan liittyviä aineita yliopistotasolla opiskeleville naisille. Stipendi 

myönnettiin Rosa Nylenille. Kolmas stipendiaatti oli Irene Björklundille. Hän sai Women in 

Technology - stipendin, joka on tarkoitettu teknologian alaan liittyviä aineita yliopistotasolla 

opiskelevalle tai muuta kautta teknologiaan suuntautuneelle ja alalla työskentelevälle 

naiselle.   

Piirin oman Lisa Andström -rahaston stipendihaku toteutettiin keväällä 2021. Stipendien 

saajat julkistetaan syksyllä 2021. Opiskelija Carmen Roux piirsi rahastolle uuden Lisa 

Andström -logon.  

 

Naisiin kohdistuvan väkivallan estäminen 

Piiri toimi monin tavoin naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseen liittyvässä 

vaikuttamistyössä. 

 

Porin piirikokouksen yhteydessä julkaistun piirin julkilausuman ’Asiallisia kohtaamisia 

vihapuheen sijaan’ lisäksi otimme kantaa Istanbulin sopimuksen puolesta. Istanbulin 

sopimuksen täyttäessä 10 vuotta 11.5.2021 nostimme esiin huolen siitä, miten naisten 

oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa edelleen kyseenalaistetaan. Kaikki Euroopan 

neuvoston maat eivät ole vielä edes ratifioineet sopimusta, ja Turkki on ilmoittanut 

irtautuvansa sopimuksesta.  
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Osallistuimme näkyvästi Zonta Internationalin yhteiseen Zonta Says No -kampanjaan 

ajalla 25.11.-10.12.2021. Piirin naisten oikeuksien toimikunta huolehti kampanjan 

tiedottamisesta ja tukimateriaalien tuottamisesta kerhojen käyttöön. Toimikunta valmisteli 

ja julkaisi Piirin somekanavilla (Facebook, Instagram, Twitter) hallituksen tasa-arvo-

ohjelman pohjalta 16 päivän Muutetaan some oranssiksi -kampanjan suomeksi ja 

ruotsiksi. Lisäksi eri paikkakunnilla valaistiin rakennuksia oransseiksi ja zonta-kerhot 

välittivät tietoa kampanjasta eri tavoin omilla paikkakunnillaan. 

 

Piirin palvelutoimikunta järjesti yhteistyössä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa 

webinaarin ’Lähisuhdeväkivalta, sen syyt ja torjunta’ 8.12.2020. Se keräsi 85 osallistujaa. 

Webinaarissa käsiteltiin pari- ja lähisuhdeväkivallan tutkimusta kriminologian 

näkökulmasta, pohdittiin perhe-, koti- ja lähisuhdeväkivallan torjunnan keinoja ja 

kokemuksia poliisin työssä ja sosiaalitoimessa. Tilaisuuden moderaattorina toimi 

palvelutoimikunnan puheenjohtaja Harriet Lonka ja avauspuheenvuoron piti poliisijohtaja 

Sanna Heikinheimo. Alustajina olivat tutkija Maiju Tanskanen Krimosta, tutkija Marianne 

Mela Poliisiammattikorkeakoulusta, poliisitarkastaja Pekka Heikkinen Poliisihallituksesta 

sekä johtava sosiaalityöntekijä Kaarina Aho Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksestä.  

 

Naistenpäivää juhlistettiin 8.3.2021 yleisölle avoimessa etätilaisuudessa, jossa oli yli 500 

katsojaa. Piirin naisten oikeuksien toimikunta yhdessä PR-toimikunnan kanssa vastasi 

tilaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Juhlassa juontajana toimi naisten oikeuksien 

toimikunnan puheenjohtaja Johanna Ovaska. Juhlassa kirjailija Monika Fagerholm kertoi 

työstään teemalla ’Mistä nainen voi kirjoittaa’. Liikuntalääketieteen ja kliinisen fysiologian 

erikoislääkäri Arja Uusitalon aiheena oli kuormittumiseen ja palautumiseen merkitys 

hyvinvoinnille. Tasa-arvoministeri Thomas Blomqvist puolestaan kertoi näkemyksistään 

tasa-arvotyön edistysaskelista ja järjestöjen mahdollisuuksista osallistua tasa-

arvoisemman yhteiskunnan kehitystyöhön. Nauhoitukset puheenvuoroista löytyvät zonta.fi-

sivustolta. 

 

http://www.zonta.fi/
http://www.zonta.ee/


Yhteistyössä Naistenkartanon kanssa järjestimme 18.5.2021 paneelikeskustelun 

”Digihäirintä naisten ja tyttöjen elämässä”.  Siellä käsiteltiin digihäirinnän muotoja, miten 

digihäirinnän kohteeksi joutuneiden tulisi toimia, millaista apua on saatavissa ja mitä 

yhteiskunnassa tulisi muuttua, jotta digihäirinnälle saataisiin loppu. Alustajina olivat Päivi 

Tampere Valtioneuvoston kansliasta, Kirsti Jokiranta ja Päivi Valli, Hiidenveden Zonta-

kerhosta, Jasmina Haapanen Naisten Linja Suomessa ry:stä, Kaisa Rissanen Someturva 

Oy:stä ja Maria Talvitie, Sua varten somessa – hankkeesta.  Keskustelun ja tilaisuuden 

juonsivat piirin palvelutoimikunnan puheenjohtaja Harriet Lonka ja Naistenkartano ry:n 

toiminnanjohtaja Anna Vuorio.  

 

Lahjoitukset kansallisiin ja kansainvälisiin kohteisin 

 

Zonta-järjestön keskeinen toimintamuoto on kansainväliset huolella valitut 

yhteistyöprojektit YK:n alajärjestöjen kanssa. Projektit edistävät tyttöjen ja naisten 

kouluttautumista ja hyvinvointia eri tavoin. Zonta-kerhot ovat sitoutuneet keräämään varoja 

projekteihin.  

 

Piiristämme tehtiin lahjoituksia Zonta Foundation for Womenin rahastoihin yhteensä 

44 768,44 USD, josta 6,213.91 USD maksettiin Piiri 20 Helvi Sipilä -rahastosta ja 

38,554.53 UDS kertyi kerhojen tai yksittäisten henkilöiden tekemistä lahjoituksista.  

Tavoitteeksi kaksivuotiskauden alussa asetimme 160 euron (80 euroa/vuosi) 

lahjoitussumman jäsentä kohti. Tähän mennessä lahjoituksia on kertynyt noin 25 

euroa/jäsen. Verrattuna edellisen kaksivuotiskauden vastaavaan ajankohtaan lahjoituksia 

on kertynyt 44 % vähemmän. Suurin vaikuttaja lahjoitusten vähenemiseen on Covid19 -

pandemia, jonka aikana kerhojen tavanomaiset varainkeruun keinot (myyjäiset ja muut 

yleisötilaisuudet) eivät ole olleet mahdollisia. 
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Taulukko. Piiri 20 lahjoitustilanne 31.5.2021 

Kaksivuotiskauden 2020-2022 tavoitteet Tavoite    Tilanne    Piiri 20 
US dollareina   2020-2022    31.5.2021    31.5.2021 
 
Amelia Earhart Fund       700,000    167,541.48          677.53 
International Service Fund    4,000,000 1,201,718.04     33,330.88 
Rose Fund        100,000       502,926.29        7,418.31 
Yhteensä     4,800,000 1,872,185.81     41,426.72 
 
Muut rahastot 
US dollareina 
 
Jane M. Klausman Women in Business Fund                0         38,243.10          130.00 
Young Women in Public Affairs Fund                   0         39,797.77          300.00 
ZISVAW Fund                  0         89,510.44       2,606.72 
Yhteensä                   0       167,551.31       3,036.72 
 
Yhteensä     4,800,000 2,039,737.12    44,463.44 
 

 

Piiri 20 Suomen lahjoituskohteena oli Ensi- ja Turvakotien liiton lähisuhdeväkivallan 

vastaisen työn matalan kynnyksen palvelut. Halusimme kiinnittää huomiota Covid19 -

pandemian aiheuttamaan lähisuhdeväkivallan hälyttävään kasvuun suomalaisissa 

perheissä. Toimikauden lopussa piiri lahjoitti kertyneet varat (3500 euroa) Ensi- ja 

turvakotien liitolle. 

 

Nykyisten jäsenten aktivoiminen ja jäsenmäärän ylläpitäminen 

Toimikauden päättyessä piiriin kuului 61 kerhoa, joista 57 on Suomessa ja 4 Virossa. 

Tapiolan Zonta-kerho lopetti toimintansa. Uusia kerhoja ei perustettu. Kerhoissa oli jäseniä 

toimikauden päättyessä noin 1300.   

 

Piirin jäsenyystoimikunta pyrki monin tavoin selvittämään kerhojen ja jäsenten tarpeita. 

Porin piirikokouksessa järjestettiin Kädet savessa Zonta-jäsenenä -työpaja, jossa 

http://www.zonta.fi/
http://www.zonta.ee/


osallistujia oli yli 40 henkilöä. Se antoi suunnan jäsenyystoimikunnan työlle. Sen lisäksi 

syksyllä 2020 kerhojen tilannetta selvitettiin Zonta Internationalin toteuttaman 

liikennevalomallin mukaisesti, jossa kerhot saivat itse kertoa oman näkemyksensä kerhon 

tilasta. 

 

Keväällä 2021 toteutettiin jäsenyyteen liittyvä webropol-kysely, johon vastasi 370 jäsentä. 

Kyselyn tuloksista kerrottiin ”tulosillassa” 28.4.2021, jossa osallistujia oli lähes 50. Kyselyn 

tulokset toivat esille sen, että kerhojen tilanteet muuttuvat koko ajan. Kerho voi hyvin, kun 

kaikki jäsenet löytävät paikkansa toiminnassa. 

 

Jäsenyystoimikunta päivitti piirin esitteen. Sitä jaettiin kerhojen käyttöön Porin 

piirikokouksessa. Esite on myös piirin nettisivuilta kolmella kielellä (suomi, ruotsi ja viro)  

 

Piirin sisäinen toiminta 

 

Piirihallituksen ja piirin toimikuntien jäsenet löytyvät liitteestä 1. 

 

Piiri 20:n aluejohtajat pitivät säännöllisesti yhteyttä oman alueensa kerhoihin. 

Aluekokoukset järjestettiin Porin piirikokouksen yhteydessä lokakuussa. Sen lisäksi 

jokainen alue piti yhden tai useamman aluekokouksen etäyhteyksin. Etätapaamisia on 

järjestetty myös erikseen kerhojen puheenjohtajille, rahastonhoitajille tai kaikille alueen 

jäsenille. 

 

Piirin kerhot pitivät kuukausikokouksiaan pääasiassa etäyhteyksin. Varainkeruun 

raportoitiin olleen vähäisempää koronatilanteen takia ja useammalla kerholla oli haasteita 

löytää virkailijoita kerhon hallitukseen. Poikkeusajasta huolimatta kerhot järjestivät 

monenlaista toimintaa kuten virtuaalijumppaa, kirjailijatapaamisen etäyhteydellä, 

virtuaalikonsertin, etäkirjallisuusillan, tuotemyyntiä verkkokaupassa, myyjäisiä, arpaisia ja 

kirpputoritoimintaa. Muutamissa kerhoissa on virkailijoiden löytyminen koettu 

haasteelliseksi. 

 

Porin piirikokouksen jälkeen Governor järjesti kolme keskustelutilaisuutta liittyen aiemmin 

suunniteltuun aluejakoon. Niihin osallistui yhteensä 48 henkilöä.  
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Palvelutoimikunta järjesti UNWomenin kanssa webinaarin 8.2.2021. Aiheena oli Zonta-

järjestön ja YK:n yhteistyö. Webinaarissa kuultiin toiminnanjohtaja Jaana Hirsikankaan 

esitys UNWomenin työstä ja vaikuttamisesta sekä kampanjanäkyvyyden saamisesta. 

Palvelutoimikunnan puheenjohtaja Harriet Lonka esitteli Zonta Internationalin projektit ja 

Foundation Ambassador Sirkka Sainio kertoi miten lahjoittaminen Zonta International for 

Womenin rahastoihin onnistuu. 

 

Toukokuussa 20.5.2021 Piirin naisten oikeuksien toimikunta järjesti jäsenistölle 

keskustelutilaisuuden lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelusta. Tilaisuudessa oli 17 

osallistujaa. 

Piirin toimikunnat tekivät paljon tausta- ja valmistelutyötä toimikauden aikana. Naisten 

oikeuksien toimikunta seurasi naisten asemaan liittyviä ajankohtaisia aiheita (esim. lakien 

valmistelua, sopimuksien toteutumista, uutisaiheita). Tähän kuului myös muiden 

naisjärjestöjen webinaareihin ja tapahtumiin osallistuminen (sekä kotimaiset että 

kansainväliset). Työn tulokset välittyivät kerhoille koulutus- ja kampanjamateriaaleina. 

 

Palvelutoimikunta keskittyi piirimme kampanjatyön menetelmien aktiiviseen kehittämiseen 

sekä myös alueiden ja kerhojen tukemiseen kampanjoiden suunnittelussa.  

Jäsenyystoimikunta oli aktiivisesti yhteydessä kerhoihin ja selvitti kerhojen ja jäsenistön 

tilannetta aiemmin kuvatulla tavalla (s.7). 

 

Piirin sääntötoimikunta päivitti piirikokous- ja delegaattiohjeen sekä kerhojen mallisäännöt. 

Piirin kerhojen käyttöön saatiin päivitetyt PRH:n hyväksymät mallisäännöt sekä yhden että 

kahden virallisen kokouksen mallille. Sääntötoimikunnan rooli on ollut keskeinen mm. 

Porin ja Imatran piirikokousten järjestäminen poikkeusoloissa, ylimääräiset vaalit, 

aluejakouudistus sekä piirin säännöt aluejaon muuttuessa, aloitteiden käsittely piirissä, 

jäsenhankintakampanjan vaikutukset, jäsenen erottaminen kerhosta, kerhon lopettaminen, 

arkistointi kerhoissa. 

http://www.zonta.fi/
http://www.zonta.ee/


 

Vaalitoimikunta oli valmistautunut mahdolliseen uuteen aluejakoon ja etsinyt ehdokkaat 

uusien alueiden tarpeisiin. Aluejako ei toteutunut, mutta vaalitoimikunta järjesti kuitenkin 

alueiden 2 ja 6 täydennysvaalit Porin piirikokouksessa. Sääntöjen mukaisen 

ehdokashakuvalmistelun kaudelle 2022-2024 vaalitoimikunta aloitti tammikuussa ja 

ehdokasasettelupaperit julkaistiin 15.2.2021 ja Webropol-ehdokaslomake 20.2.2021.  

 

Lisa Andström -toimikunta avasi stipendihaun ja järjesti ideakilpailun rahaston logoksi.  

 

Piirin Foundation Ambassador Sirkka Sainio seurasi lahjoitustilannetta ja kannusti kerhoja 

ja kerhojen jäseniä tekemään lahjoituksia. Foundation Ambassador yhdessä Naisten 

oikeuksien toimikunnan puheenjohtaja Johanna Ovaskan kanssa tuotti Tietoiskun 

”Lahjoittaminen luo mahdollisuuksia”.  

 

Itseopiskeluun ja kerhojen käyttöön tallennettiin tietoiskut lahjoittamisesta ja 

vaikuttamistyöstä, jotka on tallennettu Piirin intraan. Lisäksi piirisihteeri teki kaksi youtube-

videota, joissa aiheina oli ’Miksi olen Zonta’ ja My Zontan käyttö.. 

 

Piirin uutiskirje julkaistiin joka toinen kuukausi yhteensä seitsemän kertaa. Lisäksi 

julkaistiin kolme extra-uutiskirjettä, joissa teemoina olivat Porin piirikokous, Zonta Says No 

-kampanja ja ZAU-kerhotoiminta sekä yksi Foundation Ambassadorin uutiskirje. 

 

Piirihallituksella oli 11 kokousta, joista 8 pidettiin etäyhteyksin ja 3 lähitapaamisissa (2 

Porin piirikokouksessa ja 1 Lahdessa). Lisäksi piirihallituksella oli yksi ylimääräinen kokous 

sähköpostin välityksellä. 

 


