
                                                                          

ZID20 Johtamisen kehittäminen  

Jaana Salomäki, johtamisen kehittämisryhmä 
 
Sisältö: 
TAUSTAA 
1. JOHTAMISEN NELIKENTTÄ YKSITTÄISEN KERHON JOHTAMISVASTUIDEN NÄKÖKULMASTA  
2. STRATEGINEN JOHTAMINEN KERHOISSA  
3. JOHTAMISROOLEIHIN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT 

3.1. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan, sihteerin ja hallituksen 
jäsenten velvollisuudet ja tehtävät  

TAUSTAA 

Johtamisen kehittämisryhmä käynnisti työskentelyn keväällä 2017 Governor Tuija Kirveskari-

Tähtisen pyynnöstä. Ryhmän työskentely on edennyt vaiheeseen, missä pohdinnan kohteena 

olevia asioita altistetaan isommalle joukolle, ensin piirihallitukselle, sitten aluejohtajille ja viimein 

Espoon kevätseminaarin 14.4.2018 työpajatyöskentelyn kautta kerhojen puheenjohtajille, 

hallituksille ja koko jäsenistölle. 

Työryhmä on kerännyt materiaalia kehittämistyön pohjaksi monesta suunnasta. Taustalla ovat 

koko järjestön ja piiri 20:n missio, visio, säännöt ja ohjeistukset. Materiaalia on saatu governorilta, 

piirihallitukselta, piirin toimikunnilta ja aluejohtajilta. Lisäksi jokainen kehittämisryhmän jäsen on 

hyödyntänyt omia kerhoissa saatuja kokemuksiaan ja kerhoissa käytyjä keskusteluja aiheeseen 

liittyen. 

Zonta Internationalin organisaatiossa keskiössä ovat järjestön jäsenet, jotka haluavat antaa 

osaamisensa, aikaansa ja työpanoksensa järjestön tavoitteiden saavuttamiseksi: 

”Membership is in the heart of the organization. By sharing their skills, competencies and experience, all 

members provide valuable resources for the club and for the improvement of women´s lives at local, 

national and/or international level and ensure mission fulfillment and vision achievement.” (Zonta Club 

Manual, November 2017, p.3) 

Zonta – järjestön mission ja vision toteuttaminen vaatii käytännön suunnittelua ja tavoitteellista 

tekemistä. Järjestössä tehtävä työ perustuu vapaa-ehtoisuuteen ja on tärkeää, että jäsenet 

kokevat toiminnan mielekkääksi, nauttivat Zonta-yhteisössä toimimisesta ja kokevat osallisuuden 

järjestössä palkitsevana. Järjestön ja kerhojen johtaminen tavoitteisiin pääsemiseksi on olennainen 

osa kerhojen ja koko järjestön toimintaa. Johtamisella voidaan vaikuttaa jäsenten motivaatioon, 

onnistumisen kokemuksiin, oppimiseen ja siihen, että jäsenet kokevat aidosti iloa ja mielihyvää 
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osallistumisestaan ja työstään tavoitteisiin pääsemiseksi. Kehittämällä säännöllisesti johtamista 

vastaamaan ympäristön ja jäsenten esille tuomia ajankohtaisia haasteita, voidaan vaikuttaa koko 

järjestön mission ja vision toteutumiseen paikallisesti ja kansainvälisellä tasolla.  

Tässä koosteessa tarkastellaan ensin johtamista yksittäisen kerhon johtamisen näkökulmasta, 

jolloin jokaisen kerhon puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten on helpompi hahmottaa kerhon 

johtamisen kokonaisuutta. Kokonaiskuvan saamiseksi kerhon johtamisen eri puolista on 

muodostettu jatkossa kuvattu nelikenttä. Seuraavaksi kuvataan johtamisen strategiaa, sen 

kehittämistä ja avataan strategian laatimisessa olennaisia käsitteitä. Johtamisen käytännön roolien 

selkiyttämiseksi kuvataan puheenjohtajan, rahastonhoitajan, sihteerin, hallituksen ja hallituksen 

jäsenten, toimikuntien ja lopuksi kerhon jäsenten velvollisuuksia ja tehtäviä. Tässä esitetty kuvaus 

ei ole täydellinen, vaan sen on tarkoitus olla virike jatkotyöskentelyä varten. 

1. JOHTAMISEN NELIKENTTÄ YKSITTÄISEN KERHON JOHTAMISVASTUIDEN NÄKÖKULMASTA 

Yksittäisen kerhon johtamisvastuita ja johtamistekoja voidaan jäsentää monin tavoin, mutta yksi 

käytännön toimintaa jäsentävä tapa on muodostaa nelikenttä ottaen huomioon toiminnan 

merkittävimmät ulottuvuudet. Se muodostaa ikään kuin kartan, jonka avulla voi suunnistaa 

kokonaisuudessa, kartoittaa vahvuuksia ja heikkouksia sekä kehittämisen kohteita ja käynnistää 

toimenpiteitä heikommin toimivien osa-alueiden kehittämiseksi. Tämän tyyppinen nelikenttä 

auttaa myös hahmottamaan eri osa-alueiden suhdetta toisiinsa ja sitä, miten kaikki osa-alueet 

ovat itse asiassa toisiinsa täysin kytkeytyneitä ja vaikuttavat toisiinsa, ennen kaikkea koko 

toiminnan tai järjestelmän tarkoitukseen.  

Nelikenttä on olennaisesti erilainen käytännön työkalu kuin esimerkiksi tehtäväluettelo tai kuvaus 

toimintaa ohjaavista arvoista. Arvot ja tehtävät sisältyvät nelikenttään omille paikoilleen. 

Nelikenttää muodostettaessa on huomioitava toiminnan merkittävimmät ulottuvuudet ja niiden 

suhde toisiinsa. Eli nelikenttä täytyy aina räätälöidä sen mukaan, mistä toiminnasta ja toiminnan 

tasosta on kyse.  

Zonta-kerhon johtamisessa (kuten yleensä johtamisessa) yksi olennainen ulottuvuus on toiminnan 

johtaminen suhteessa ihmisten johtamiseen. Ne kytkeytyvät toisiinsa, mutta johtamistekojen 

näkökulmasta painotukset vaihtelevat. Johtamisopeissa käytetään usein ”management – 

leadership” - tai ”operatiivinen johtaminen – ihmisten johtaminen” – käsitteitä, kun halutaan 

täsmentää tai ymmärtää johtamista käytännössä. Voidaan myös ajatella niin, että operatiivinen eli 

management-tyyppinen johtaminen KOHDISTUU TOIMINTOIHIN, rakenteisiin ja sisältöihin, mutta 

sitä tehdään IHMISTEN KANSSA, kun taas ihmisten johtaminen eli leadership on IHMISIIN 

KOHDISTUVAA toimintaa, jolla pyritään VAIKUTTAMAAN IHMISTEN KÄYTTÄYTYMISEEN. 

 

 

Johtaminen 

kohdistuu (ihmisten 

kanssa 

toteutettavaan) 

toimintaan: arvot, 

tavoitteet, rakenteet, 

sisällöt, säännöt 

Johtaminen kohdistuu 

ihmisiin: halutaan 

vaikuttaa esim. 

motivaatioon, 

käyttäytymiseen, 

hyvinvointiin 
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Toimintaa painottavaa eli operatiivista johtamista ohjaavat merkittävällä tavalla sovitut arvot, 

tavoitteet, säännöt, rakenteet yms. Johtamisessa on tehtävä päätöksiä sen suhteen, miten mm. 

organisaation arvoja missäkin yksikössä toteutetaan. Zonta-kerhojen johtamisessa on tehtävä 

päätöksiä mm. Zonta Conventionissa ja Piirikokouksessa tehtyjen projektien toteuttamisesta 

paikallisesti. Johtajan persoonalla ja johtamistyylillä on toki vaikutusta tavoitteen pääsemisessä, 

mutta johtajan persoonallisuus ei ole ratkaiseva tekijä. 

Ihmisiin tai ihmisten käyttäytymiseen kohdistuva johtaminen koostuu useimmiten toiminnoista tai 

teoista, jotka ovat riippuvaisia kunkin yhteisön kokoonpanosta, historiasta, kulttuurista ja 

vuorovaikutuksen dynamiikasta yhteisössä. Johtamisessa voidaan käyttää luovuutta ja vapautta. 

Voidaan kehittää toimintatapoja, jotta johtamisen kohteena olevat ihmiset käyttäytyisivät 

toiminnan tarkoitusta tukevalla tavalla. Ihmisten johtamisessa johtajan persoonalla ja 

johtamistavalla on merkittävä vaikutus. 

Toinen olennainen ulottuvuus kerhon johtamisessa on se, onko kyse kerhon sisällä tapahtuvasta 

tekemisestä vai kerhon kerhon ulkopuolelle suuntautuvasta tekemisestä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käytännössä ulottuvuuksia voi tietysti olla enemmänkin ja silloin tarkastelukulma muuttuu. Nyt 

esillä olevien ulottuvuuksien yhtäaikainen tarkastelu avaa neljä erilaista osa-aluetta A, B, C ja D, 

joiden sisältö on erilainen, koska niihin sisältyvä painotus toiminnassa toteutettavien tekojen 

suhteen on erilainen: 

A: Zonta-mission toteuttaminen yhteiskunnassa ja yhteisöissä 

- missio ja visio tulevat järjestössä ”annettuna” ylätasolta 

- koko järjestöä ohjaavia sääntöjä noudatettava (ZI bylaws ym.) 

- järjestön organisatorinen rakenne määrittelee kerhon organisaatiotason suhteessa koko 

järjestöön 

Toiminta Ihmiset 

Kerhon ulkopuolinen 

tekeminen 

Kerhon sisäinen 

tekeminen 

A

:  

B C 

D 

Zonta-mission toteuttaminen 

yhteiskunnassa ja yhteisöissä 

Zonta-kerhon sisäinen 

toiminnan rakenne 

Zonta-kerhoyhteisön 

dynamiikka 

Paikalliseen yhteisöön 

kohdistuva tekeminen 
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- ZI Conventionissa ja Piirikokouksissa päätetyt hankkeet velvoittavat, mutta päätökset 

hankkeiden toteuttamistavasta kerhotasolla tehdään kerhon johtamistyönä (pj + hallitus) 

- stipendiehdokkaiden haku 

- lahjoittamistavoitteet 

- muu piiriyhteistyö ja raportointi kerhon toiminnasta piirille 

- piirikokouksiin ja kevätseminaareihin osallistuminen ja näissä vaikuttaminen (delegaattien 

kautta) 

- alueyhteistyö 

B: Zonta-kerhon sisäinen toiminnan rakenne 

- kerhon toimintasuunnitelma 

- kerhon toiminnan vuosikello 

- kerhon vuosikokous ja kuukausikokoukset 

- toimikuntien perustaminen ja työskentely 

- tiedotus ja hallinnolliset muut tehtävät 

- uusista ja eronneista jäsenistä ilmoittaminen  

- kerhon talous 

- kerhon toiminnan arvioiminen ja kehittäminen 

C: Zonta- yhteisön dynamiikka 

- kokous- ja keskustelukulttuuri 

- kerholaisten osallistaminen ja motivointi (esim. tehtävien jakaminen, palkitseminen, 

ryhmädynamiikan huomioiminen, keskustelukulttuurin kehittäminen) 

o esim. Oulu II:ssa ns. 5-minuuttiset henkilökohtaiset vaikkapa harrastusten tai oman 

ammatin esittelyt säännöllisesti kiertäen kerhoyhteisöä vahvistavana toimena 

- virkailijoiden tehtäväkuvaukset 

- uusien jäsenten perehdyttäminen (esim. kummitoiminta) ja perehdytysaineiston ajan 

tasalla pitäminen 

- jäsenkyselyt 

D: Paikalliseen yhteisöön kohdistuva tekeminen 

- Zonta järjestöstä ja Zonta-järjestön missiosta ja toiminnasta tiedottaminen ja markkinointi 

paikallisesti 

- uusien jäsenten hankinta 

- sponsorien hankinta tapahtumille, seminaareille ja piirikokouksille 

- lahjoitusten hankinta rahastoille 

- yhteistyö vastaavien (nais)järjestöjen kanssa 
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2.  STRATEGINEN JOHTAMINEN KERHOISSA 

Nykyaikaisista johtamista suunniteltaessa puhutaan strategiasta tai strategisesta johtamisesta. 

Nämä käsitteet kaipaavat usein tarkempaa määrittelyä. Kun puhutaan Zonta Internationalin ja/tai 

piirin strategiasta, tarkoitetaan koko järjestön/piirin missiota, visiota ja toiminnan 

toteuttamistapoja. Strateginen johtaminen tarkoittaa käsitteenä, että järjestön tai kerhon 

johtaminen on järjestön/piirin strategian mukaista toimintaa, missä tietyillä sovituilla tai 

suunnitelluilla johtamisteoilla pyritään toteuttamaan järjestön/piirin strategiaa, esimerkiksi 

naisten aseman parantamista ja tasa-arvoa maailmanlaajuisesti ja paikallisesti. Strategisessa 

johtamisessa on kuvattu kerhon tavoitetila (visio), miten siihen päästään (strategia), miten 

tavoitetila näkyy toiminnassa ja millaista kerhon sisäistä ja ulkoista tekemistä se vaatii. Strateginen 

johtaminen on siis tietoista ja suunniteltua johtamista, johtamistekojen huolellista määrittelyä ja 

toteuttamisen suunnittelua asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.  

”Strateginen johtaminen tarkoittaa tarkkaan analysoituja ja valittuja käytännön toimenpiteitä, joiden avulla 

ennalta tunnistettu sekä kohteeksi valittu haaste voidaan ylittää tehokkaasti. Todellinen strateginen 

johtaminen pyrkii äärimmäisen tehokkaaseen operatiiviseen toimintaan, jonka avulla tiettyyn kontekstiin 

ennalta määritetty tavoitetila saavutetaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. 

Strategian ja strategioiden avulla pyritään ylittämään tunnistettuja ongelmia tarkkaan valituilla 

toimenpiteillä, joilla on merkittävä myötävaikutus asetetun tavoitetilan saavuttamiselle.”                   

(Winstras Oy, Markus Martola, CEO)  

Kerhon strateginen johtaminen linkittyy koko järjestön strategiaan ja järjestön strategiseen 

johtamiseen. Jokaisella kerholla on oma historiansa ja toimintakulttuurinsa, jäsenmäärät 

vaihtelevat, kerhon jäsenten ikä-, ammatti- ja osaamisrakenne vaihtelee ja myös 

kerhopaikkakuntien koko vaihtelee. Kerhopaikkakunnan sijainti eri alueilla antaa erilaiset 

mahdollisuudet esimerkiksi osallistua piirikokouksiin ja kevätseminaareihin. Kerhon johtamisessa 

ja johtamisen strategiaa laadittaessa on siis otettava huomioon kaikki edellä mainitut lähtökohdat 

järjestön ylätasolta ja piiristä tulevien velvoitteiden lisäksi. 

Edellä kuvattua nelikenttää voi käyttää apuna strategisen johtamisen valmistelutyössä. 

Puheenjohtajan johdolla voidaan arvioida kerhon nykytilaa ja suunnitella tulevaisuutta. Voidaan 

arvioida yhdessä, mitkä asiat/tehtävät ovat hyvällä tasolla ja missä kohtaa on kehittämistä. 

Jäsenkysely voi olla yksi keino silloin kun strategisen johtamisen suunnitelmaa valmistellaan. 

Kerhon voimavarat täytyy huomioida realistisesti ja myös kerhotoimintaan käytettävissä oleva aika 

(vuosi- ja kuukausikokoukset, toimikuntien kokoukset, muu esim. hankkeisiin, varainhankintaan 

yms. käytettävä aika). 

”Erinomaisen strategian luominen, johtaminen ja toimeenpaneminen edellyttävät merkittävää olosuhteiden, 

toimenpiteiden ja maailmalta saatavissa olevan tiedon analysointia sekä yhdistelyä. Ne vaativat vahvaa 

ymmärrystä isosta kuvasta, kykyä pilkkoa kokonaisuudet selkeisiin osiin sekä lisäksi monipuolista 

substanssiosaamista (esim. tuotanto, markkinointi, talous, muutosjohtaminen, tekniset osa-alueet, 

retoriikka). 
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Vaaditut substanssiosaamiset ovat täysin riippuvaisia kontekstista ja siihen liittyvästä haasteesta. Strategian 

luontiin ja toimeenpanoon osallistuvien on kyettävä näkemään asiat niin läheltä kuin kaukaa ja 

tunnistamaan toimenpiteitä, joilla on merkittävä vaikutus isoon kuvaan. 

Laadukas, ja useimmiten aikaa ja vaivaa runsaastikin vaativa, ison kuvan analysointi on jokaisen 

erinomaisen strategian perusta. Mitä suurempi haaste sitä enemmän sen ratkaisemiseen voidaan olettaa 

sitoutuvan aikaa ja resursseja sekä erityisosaamista. Erinomaiselle strategialle on myös luonnollista, että se 

jalostuu suunnittelu- ja toimeenpanoprosessin aikana tiedon lisääntyessä ja tarkentuessa. Olosuhteissa 

saattaa tapahtua olennaisia muutoksia ja toisaalta kaikkien asioiden ennakointi on mahdotonta. Siksi 

hereillä pysyminen sekä kyky muuntautua tilanteen edellyttämällä tavalla on tärkeää. 

Yksi hyvin merkittävä asia, jota erinomaisen strategian luominen ja toimeenpano vaativat, on kyky ajatella 

uudistuksellisesti. Strategian luomiseen ja toteutukseen osallistuvien tulee kyetä ymmärtämään aina isoa 

kuvaa sekä lähestymään asioita niin sanotusti laatikon ulkopuolelta. Osapuolen tulee kyetä astumaan ulos 

omalta mukavuusalueeltaan, jotta todellinen innovointi on mahdollista.” (Winstras Oy, Markus Martola, 

CEO) 

 

Toisin kuin työorganisaatiossa Zonta-järjestössä jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen ja on 

tärkeää, että kerhon toiminta innostaa ja motivoi olemaan mukana ja antamaan oman 

panoksensa järjestön ja kerhon mission ja vision mukaisesti. Monet kerhon jäsenet ovat vuorollaan 

johtotehtävissä. Johtamisrooli kerhossa voi olla kiinnostava ja kehittävä monella tavalla, mutta se 

ei saisi olla liian raskas tai turhauttava. Mitä selkeämpi kuva esimerkiksi puheenjohtajan roolista ja 

tehtävistä on, sitä sujuvampaa jäsenten on tarttua kerhossa vastuullisempiin rooleihin. 

”Strateginen ajattelu ja sen käytännöksi muuttaminen on taito, jonka avulla yritykset, instituutiot, ryhmät 

sekä yksilöt selviytyvät heitä kohtaavista haasteista. Strategisen johtamisen ja osaamisen avulla nämä edellä 

mainitut kykenevät kohdistamaan toimenpiteensä sekä käytettävissä olevat resurssit tarkasti niihin asioihin, 

joiden avulla tunnistetut haasteet voidaan selättää. 

Strategisti tietää mitä tekee, miksi tekee ja miten tekee. Strategistit pyrkivät aina keskittämään voimansa ja 

resurssinsa niihin 20 prosenttiin asioista, jotka tuottavat 80 prosenttia aikaansaannosta. Strategistit myös 

tarvittaessa testaavat asioita saadakseen syvempää tietoa ja varmuutta, ennen kuin resurssit valjastetaan 

täysipainoisesti valittuihin toimintoihin. 

Yritysten ja intituutioiden onnistuneet strategiat ilmenevät esimerkiksi kasvaneina katteina ja liikevoittoina, 

kysynnän lisääntymisenä, resurssien hukkakäytön minimointina, motivoituneempana sekä organisaatiostaan 

ulospäin ylpeästi viestivänä henkilöstönä, asiakastyytyväisyyden nousuna ja brändin vahvistumisena.” 

(Winstras Oy, Markus Martola, CEO) 

Jokaisessa kerhossa tehdään päätökset kerhon strategisen johtamisen käytännön toteutuksesta. 

Prosessia helpottaa todennäköisesti, jos puheenjohtajat (pj ja varapj), hallitus sekä mahdollisesti 

toimikuntien pj:t (mikäli eivät kuulu hallitukseen) valmistelevat suunnitelman ja altistavat sen 

kerhon kokouksessa jäsenten kommentoitavaksi. Onnistuneen strategian luominen vaatii 

ponnistelua, ajatustyötä ja kerhon jäsenten välistä avointa vuorovaikutusta. Väittelyä ja 

ristiriitojakaan ei pitäisi välttää vaan nähdä ne hyvänä merkkinä käynnistyneestä ajatustyöstä. 

Puheenjohtajan tehtävänä on ohjata keskustelua rakentavasti kohti kaikkien hyväksymää 

lopputulemaa. Jatkossakin kerhon strategisen johtamisen suunnitelmaan voidaan tehdä 

muutoksia tilanteiden eläessä ja toimintaa arvioitaessa. 
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Ylätasolta annetaan säännöt ja muut ohjeistukset ja niiden on tarkoitus olla ohjenuorana kerhoille. 

Maailmanlaajuisesti n. 30 000 jäsentä käsittävässä ja 66 maassa toimivassa järjestössä paikalliset 

tilanteet vaihtelevat suuresti. Piireissä, alueilla ja kerhoissa joudutaan etsimään ja luomaan 

kulloiseenkin aikaan ja paikkaan parhaalla mahdollisella tavalla soveltuvia toimintatapoja. 

Järjestön eri tasojen välinen vuorovaikutus pitää järjestön elävänä ja ajanmukaisena. Conventionit, 

piirikokoukset ja aluekokoukset sekä kaikenlainen keskinäinen vuorovaikutus on tärkeää myös 

johtamisen kehittämisessä. 

3. JOHTAMISROOLEIHIN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT 

Kerhon johtamisessa on toisaalta velvoittavia tai pakollisesti hoidettavia tehtäviä ja toisaalta 

tehtäviä, joista esimerkiksi puheenjohtaja vastaa eli katsoo, että ne tulevat tehdyiksi, mutta ei 

välttämättä itse ole tekemässä tai valmistelemassa näitä asioita. Puheenjohtaja valmistelee 

yhteistyössä hallituksen kanssa tarvittavia asioita jäsenistön päätettäväksi. Kerhon 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kausi kestää kaksi vuotta. Puheenjohtajien ja hallituksen 

jäsenten ohella johtamisessa merkittävä rooli on sihteerillä ja rahastonhoitajalla. Jokaisessa 

kerhossa on lisäksi toimikunnat, joissa on kokoonkutsuja tai puheenjohtaja ja kerhon jäseniä. 

Toimikuntien tehtävänä on valmistella asioita kerhon hallitukselle ja ne eivät ole päättäviä elimiä 

kerhossa. Tässä kappaleessa esitetyt tehtäväkuvaukset on jaoteltu edellä kuvatun nelikentän 

mukaisesti ottaen huomioon mm. Zonta Club Manualissa ja aluejohtajien toimittamassa 

materiaalissa kuvattuja velvoitteita ja tehtäviä. 

3.1. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja hallituksen jäsenten 

velvollisuudet ja tehtävät 

Zonta-kerhoissa on huomioitava, että jokainen kerhon jäsen voi olla vuorollaan sekä johtavassa 

roolissa että rivijäsenenä. Kaikilla on mahdollisuus kehittää kerhon toimintaa siitä roolista käsin, 

missä hän kulloinkin toimii.   

A. Zonta-mission toteuttaminen yhteiskunnassa ja yhteisöissä 

Puheenjohtaja / varapj 

Zonta 

Internationalin  

strateginen 

johtaminen 

 

Piiri20  

strateginen 

johtaminen 

Piiri20:n kerhojen (63 

kerhoa, 6-8 aluetta, 

joista 15.4.2018 

päätös, n. 1650 

jäsentä) strateginen 

johtaminen 

Kerhojen 

jäsenet ja 

toimikunnat 

vaikuttavat 
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- tuntee Zonta Internationalin mission, vision ja toimintamuodot (hankkeet ym.) ja säännöt 

ja ohjeistukset sekä edistää kerhossa näiden toteutumista paikallisesti 

- huomioi kerhon toiminnassa oman valtion yhdistystoimintaa säätelevät lait ja asetukset 

- suunnittelee ja tekee hallituksen kanssa päätökset hankkeiden ym.  paikallisesta 

toteuttamistavasta 

- etsii sopivia stipendiehdokkaita yhdessä hallituksen ja kerhon jäsenten kanssa 

kansainvälisiin stipendiohjelmiin 

-  tekee hallituksen kanssa päätökset paikallisten stipendien kohdentamisesta 

- edistää lahjoittamistavoitteiden toteutumista oman kerhon osalta 

- tekee yhteistyötä alueen muiden kerhojen, aluejohtajien ja piirihallituksen kanssa 

sovittujen tavoitteiden/hankkeiden toteuttamiseksi sekä raportoi kerhon toiminnasta 

sovitulla ja säännöissä vaaditulla tavalla 

- kutsuu aluejohtajan kerhovierailulle vähintään yhden kerran kaksivuotiskauden aikana 

- edustaa kerhoa paikallisesti, alueellisesti, kevätseminaareissa ja piirikokouksissa kerhon 

hallituksessa sovitulla tavalla ja/tai vastaa siitä, että kerho on valinnut delegaatin ja 

varadelegaatin edustamaan kerhoa piirikokouksissa  

- vastaa siitä, että tiedot piirikokousdelegaateista on ajoissa ilmoitettu piirikokousjärjestäjille 

- ilmoittaa governorille mahdollisesta proxysta 

- ilmoittaa piirille ja Zonta Internationaliin uusista jäsenistä ja uusien jäsenten luokituksista 

sekä ilmoittaa kerhosta eronneista jäsenistä 

- vastaa siitä, että kerhon yhteystiedot ovat ajan tasalla piirissä ja ZI:ssa 

- vastaa kerhon ajanmukaisen jäsenlistan ja jäsenmaksuosuuden lähettämisestä päämajaan 

vuosittain ennen 1.6. (mikäli tiedoissa on muutoksia -> raportoidaan erillisellä B-

lomakkeella) 

- vastaa siitä, että kerhon virkailijoiden yhteystiedot (Club Officer Contact Information - 

form) on ilmoitettu päämajaan vuosittain ennen 1.5. (Kerhon pj:n ja rahastonhoitaja saavat 

kansainvälisten jäsenmaksujen maksuohjeet ja tunnukset sähköiseen maksuohjelmaan) 

Varapuheenjohtaja 

- toimii puheenjohtajan sijaisena 

- varapuheenjohtajasta tulee puheenjohtaja, mikäli puheenjohtaja ei pysty toimimaan 

tehtävässään 

- kerhoissa voi olla myös kaksi varapuheenjohtajaa, jolloin ensimmäinen varapuheenjohtaja 

on ylemmässä asemassa suhteessa toiseen varapuheenjohtajaan 

- muista varapuheenjohtajan tehtävistä voidaan sopia puheenjohtajan ja hallituksen kanssa 

ja varapj raportoi sovituista tehtävistään puheenjohtajalle ja hallitukselle 

- perehdyttää seuraavan varapj:n tehtävään ja toimittaa hänelle tarvittavat materiaalit 

tehtävän hoitamista varten 

Rahastonhoitaja 

- maksaa kansainväliset jäsenmaksut 1.6. mennessä vuosittain 
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- toimittaa ajanmukaiset jäsentiedot piirille jäsenmaksujen yhteydessä (Member Report 

Form) ja ZI:iin 

- maksaa säännöissä vaaditut maksut piirille 

- vastaa siitä, että lahjoitukset maksetaan Zonta International Foundationin tilille 

ajanmukaisesti 

Sihteeri 

- vastaa yhdessä rahastonhoitajan kanssa siitä, että piiriin ja ZI:iin on toimitettu 

ajankohtaiset tiedot jäsenistä ja jäsenmaksuista 

- vastaa siitä, että kerhon jäsennumeroa käytetään aina oltaessa yhteydessä piiriin/ZI:iin 

- varmistaa, että jäsenet ilmoittavat ajanmukaiset jäsentietonsa piiriin/ZI:iin 

- lähettää kerhon virkailijoiden yhteystietolomakkeen ZI:iin (Club Officer Contact Information 

Form) ennen 1.5. vuosittain 

- huolehtii kerhon yhteydenpidosta kerhon ulkopuolisiin kohteisiin ja lähettää kiitosviestin 

vieraileville esiintyjille ja puhujille 

- varmistaa, että aluejohtaja ja governor saavat kerhon uutiskirjeen 

- vastaa kerhon sähköpostiliikenteestä ja siitä, että yhteydenpito piirin, ZI:n ja kerhon välillä 

on ajan tasalla 

Hallitus ja hallituksen jäsenet 

- hallitus vastaa siitä, että kerho noudattaa ajantasaisia paikallisia yhdistystoimintaan liittyviä 

lakeja ja asetuksia 

- hallitus vastaa siitä, että kerhon säännöt ovat sopusoinnussa ZI:n sääntöjen ja ohjeiden 

kanssa 

- hallitus vastaa kerhon taloudesta 

- hallitus vastaa siitä, että kerhon toiminta on eettisesti hyväksyttävää ja edistää eettisten 

periaatteiden toteuttamista  

- jäsenet ehdottavat ja suosittelevat toimenpiteitä, palvelu- ja varainkeruuhankkeita yms. 

hallituksessa ja jäsenten hyväksyttäväksi kerhon kokouksissa 

- jäsenet tukevat puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden virkailijoiden työtä 

osallistumalla aktiivisesti hallituksen kokouksiin 

- jäsenet toteuttavat muut (hallituksen kokouksessa) sovitut tehtävät 

B. Zonta-kerhon sisäinen toiminnan rakenne 

Puheenjohtaja / varapj 

- vastaa kerhon toimintasuunnitelman tekemisestä yhdessä hallituksen kanssa  

- vastaa kerhon vuosikellon tekemisestä yhdessä hallituksen kanssa 

- laatii ja lähettää hallitukselle ja jäsenille kutsut ja esityslistat kerhon vuosi- ja 

kuukausikokouksiin sekä toimii kokousten puheenjohtajana 
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- vastaa siitä, että kerhossa on perustettu vähintään sääntöjen mukaan pakolliset 

toimikunnat, nimittää toimikuntien vastuuhenkilöt ja seuraa toimikuntien työskentelyä 

- välittää alueen muilta kerhoilta/aluejohtajalta/piiriltä vastaanottamansa tiedot/viestit 

kerhon toimikunnille ja jäsenille 

- innostaa kerhon jäseniä tutustumaan Zonta Internationalin ja piirin tarjoamiin 

materiaaleihin   

- nimittää kerhon riskienhallinnasta (club risk management) vastaavan jäsenen ja vastaa 

siitä, että kerhon riskienhallinta-asiat on käsitelty ajanmukaisesti  

(ks. https://.zonta.org/tools/risk-management-tools)  

- vastaa kerhon taloudesta yhdessä hallituksen ja rahastonhoitajan kanssa ja toimii kerhon 

virallisten asiakirjojen allekirjoittajana 

- perehdyttää seuraavan puheenjohtajan tehtävään ja luovuttaa asianmukaiset materiaalit 

viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun uusi puheenjohtaja on aloittanut kauden 

- arvioi ja kehittää kerhon toimintaa yhdessä hallituksen, toimikuntien ja jäsenten kanssa 

 Rahastonhoitaja 

- vastaa kerhon talouden hyvästä ja asianmukaisesta hoitamisesta 

- laatii kerhon kirjanpidon tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi 

- vastaa siitä, että pankilla on ajanmukaiset tiedot henkilöistä, joilla on kerhon 

tilinkäyttöoikeus 

- vastaa laskujen maksuista 

- huolehtii kerhon varojen hoidosta 

- raportoi säännöissä sovitulla tavalla kerhon taloudesta 

- toimittaa kerhon tilitiedot jäsenten sitä pyytäessä 

- toimittaa tilitiedot kerhon vuosikokoukseen 

- pitää jäsentiedot ajan tasalla 

- toimittaa jäsentiedot samoin kuin vuosittaiset maksut ZI:iin 

- perehdyttää seuraavan rahastonhoitajan tehtäväänsä ja toimittaa hänelle asiaan kuuluvat 

materiaalit 30 päivän sisällä uuden rahastonhoitaja aloitettua kautensa 

- vastaa siitä, että kerhon varojen hoidossa noudatetaan kaikkia asianmukaisia lakeja ja 

asetuksia 

Sihteeri 

- osallistuu kerhon ja hallituksen kokouksiin ja tekee kokouksista muistiot/pöytäkirjat 

- tuo tarvittavat dokumentit kokouksiin 

- esittää edellisen kokouksen pöytäkirjan puheenjohtajalle ja tekee tarvittavat korjaukset 

pöytäkirjaan ennen seuraavaa kokousta 

- pitää yllä ajanmukaisia listoja jäsenistä, toimikunnista ja virkailijoista ja tuo tarvittaessa 

äänestyslipukkeet kokouksiin kerhon sääntöjen mukaisesti 

- huolehtii siitä, että kerhon jäsenten osallistuminen kokouksiin kirjataan ylös 

- raportoi toiminnastaan kerhon puheenjohtajalle 

https://.zonta.org/tools/risk-management-tools
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- perehdyttää hallituksen jäsenet kerhon asiakirjoihin ja niiden arkistointiin 

- arkistoi kerhon asiakirjat kerhon säännöissä sovitulla tavalla 

- ylläpitää seuraavia asiakirjoja/tiedostoja: 

o kokouspöytäkirjat 

o kerhon säännöt (Club Internal Control Manual) 

o jäsenluettelo 

o kirjaukset jäsenten osallistumisesta kokouksiin 

o kerhon uutiskirjeet 

- perehdyttää seuraavan sihteerin tehtäväänsä ja toimittaa hänelle asianmukaiset 

materiaalit kohtuullisen ajan sisällä uuden sihteerin aloittaessa kautensa 

Hallitus ja hallituksen jäsenet 

- hallitus vastaa siitä, että 

o kerhon toiminnot ovat asianmukaisia 

o kerhon sääntöjen laatimisesta ja ajanmukaisuudesta  

o kerhossa tunnetaan ZI:n missio, visio, säännöt ja ohjeet sekä toimintatavat ja 

hankkeet 

o kerhon hankkeet ovat sopusoinnussa ZI:n hankkeiden kanssa 

o kerhossa on vaaditut toimikunnat nimettynä 

o kerhossa tuetaan ja kehitetään johtamista 

o kerhossa noudatetaan ZI:n periaatteita jäsenhankinnassa 

o hallitus nimittää kunniajäsenet, jotka ovat kunnostautuneet muussa kuin Zonta 

toiminnassa 

o hallitus tapaa kokonaisuudessaan uuden hallituksen ennen uuden hallituksen 

kauden alkamista 

o kerhossa on sovittu prosessi huomautuksen tekemiseksi, mikäli joku kerhon 

virkailijoista on toiminut virheellisesti 

- jäsenet osallistuvat hallituksen ja kerhon kokouksiin sekä piirin tapahtumiin (seminaareihin, 

piirikokouksiin, työpajoihin jne.) 

- jäsenet välittävät kerhon jäsenille tietoa piirin ja ZI:n ajankohtaisista ohjelmista 

- jäsenet hyväksyvät ehdotukset toimikuntien puheenjohtajista ja jäsenistä 

- jäsenet pyrkivät hyödyntämään kerhon jäsenten osaamista ja vahvuuksia kerhon 

toiminnassa ja kannustavat kerhon jäseniä aktiiviseen toimintaan kerhossa 

- jäsenet ehdottavat toimenpiteitä, palvelu- ja varainkeruuhankkeita yms. hallituksessa ja 

kerhon jäsenten hyväksyttäväksi kerhon kokouksissa 

- jäsenet tarkastavat kerhon kirjanpidon ja ehdottavat tili- ja vastuuvapauden myöntämistä 

kerhon kokouksissa 

- vastaavat omalta osaltaan kerhon varojen käytöstä budjetin puitteissa 

- vastaavat muista erikseen sovituista tehtävistä 

C. Zonta-yhteisön dynamiikka 
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Puheenjohtaja / varapj 

- kehittää jatkuvasti kerhon kokous- ja keskustelukulttuuria ja omia johtamistaitojaan 

- kehittää menetelmiä, joiden avulla kerhon jäseniä voidaan mm.  

o innostaa ja motivoida osallistumaan kerhon toimintoihin 

o palkita aktiivisuudesta 

o auttaa kehittämään omaa osaamistaan kerhon toiminnoissa 

- hyödyntää kerhon johtamisessa mm.  

o Zonta Internationalin ja Piiri20:n perehdyttämisaineistoa ja innostaa jäseniä 

tutustumaan aineistoihin 

o virkailijoiden tehtäväkuvauksia 

o Piirin toimikunnilta saatuja aineistoja (esim. jäsenyystoimikunta)  

- kehittää aktiivisesti menetelmiä kerhon toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi 

o esim. jäsenkyselyn toteuttaminen tarpeen mukaan 

o kiinnostavan kausiteeman ja kuukausikokousohjelman kehittäminen 

D. Paikalliseen yhteisöön kohdistuva tekeminen 

Puheenjohtaja / varapj 

- vastaa yhdessä hallituksen kanssa Zonta kerhon toiminnasta tiedottamisesta paikallisesti 

o esim. paikallislehdet, sosiaalisen median hyödyntäminen 

- vastaa uusien jäsenten hankinnasta yhdessä hallituksen ja kaikkien kerhon jäsenten kanssa 

ja kehittää keinoja jäsenhankintaan 

- verkostoituu paikallisesti mahdollisten sponsoreiden kanssa avustusten saamiseksi 

tapahtumille, seminaareille ja piirikokouksille 

- etsii mahdollisia lahjoittajia rahastoille 

- tekee yhteistyötä muiden paikallisten ja kansallisten (nais)järjestöjen kanssa, joilla on 

samansuuntaiset tavoitteet ZI:n kanssa 

 

 

 

 

 


