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Raportti jatkotyöstöä varten 
Eeva Larjomaa/10.10.18 
 

TYÖPAJAN IDEA: 
 
” Olen zonta. 
Mitä se minulle merkitsee? Mikä minua innostaa ja motivoi? Miten vien viestiä 
eteenpäin? 
 
Zonta-järjestöllä on satavuotinen historia, Suomessakin olemme toimineet jo lä-
hes 85 vuotta. Historian tunteminen auttaa suuntaamaan tulevaisuuteen. Tavoit-
teiden ja arvojen tunteminen innostaa ja lisää motivaatiota zonta-työhön. 
 
Työpajassa käymme läpi sitä, miksi olemme itse mukana, mikä meitä motivoi. 
Vahvistamme zonta-identiteettiä ja mietimme, miten jokainen meistä tukee 
zonta-toiminnan tavoitteiden ja -arvojen toteutumista. Haemme toisiltamme li-
sää tsemppiä työhön. 
 
Työpajan lopputuloksena luovutamme kaksi hissipuhetta koko piirin käyttöön: 
”Tämän vuoksi olen zonta” ja ”Tässä ovat tavoitteemme ja tapamme toimia”. 

        ” 
 

 
Työpaja, Krapihovi 7.10.18 klo 9-9.50 
 
Työpajan aikarajoitteen takia – varsinkin, kun aikaa vielä lyhennettiin paikan päällä kymmenellä 
minuutilla – valitsimme ensimmäisen teeman syvempään käsittelyyn. 
 
Aluksi Mirja Jarimo kertoi oman zonta-tarinansa ja nosti lopuksi esille tarpeen uudistua, jotta järjes-
tön toimintamahdollisuudet voidaan turvata. Käytimme taustoituksena myös historiatoimikunnan 
ensimmäistä luonnosta piirin toiminnan vuosikymmenistä. 
 
Käytimme työpajassa sovellettua Learning Café –menetelmää. Perusteluja mukana ololle zonta-toi-
minnassa haettiin substantiivien ja verbien avulla.  
 
Ryhmä jaettiin kolmeen osaan. Osallistujat kirjasivat perustelut ensin yksilötyönä, sen jälkeen laput 
siirrettiin ryhmälle osoitetulle fläppitaululle. Ajatukset koottiin taululla saman henkisiin kokonai-
suuksiin. Lopuksi kunkin ryhmän raportoija veti tuloksen yhteen. 
 
Työpajaan osallistuneet saavat hissipuheiden luonnokset kommentoitavikseen ennen niiden viimeis-
telyä ja lähettämistä piirille. 
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Työapajan tulokset: 
 
1.TÄMÄN VUOKSI OLEN ZONTA 
 
Olen jakanut kirjatut substantiivit ja verbit kahteen kategoriaan: 

- niihin, joilla vaikutetaan yhteiskuntaan 
- niihin, jotka näkyvät zontien keskinäisessä toiminnassa 

Monet termeistä kävisivät kumpaankin, mutta hissipuhetta varten on tehtävä valintoja. 
 
Ryhmien tuottamat substantiivit: 
Yhteiskunnassa: 
- hyvinvointi, aate, yhteinen missio/missio iiii, tavoitteet, parempi maailma, hyväntekeväisyys/lä-
himmäisestä välittäminen iii, mielekkyys, mahdollisuus, oikeudentaju, ihmisyys, vastuullisuus, vai-
kuttaminen iiii, palvelu iiii, auttaminen iiiiiiiii, rohkeus, työelämä, ainoa nainen/miesten maailma, 
naisvaltaiset alat, naisten asema/naisten oikeudet/tasa-arvo iiiiiii, kiusaaminen, koskemattomuus, 
maailma/kansainvälisyys/kansainvälinen (joka on kyllä adjektiivi :)) iiiii, yhteiskunta/kotimaa, nai-
set/nainen iiii, tytöt/nuoret naiset iiiiiii, poliitikot, syrjäytyminen, kotoutuminen, muutos, tietoa 
 
Zonta-yhteisönä: 
- ystävyys/ystäviä iiiiiiii, empatia, lämpö, yhteistyö/yhdessä työskentely iiiiii, yhteenkuuluvuus, 
zonta-henkiverkottuminen/mahdollisuus verkostoitua ii, kohtaaminen, sitouttaminen, voimakkaita 
naisia, vaikutusvalta, joukko, tutustuminen, moninaiset, naisystävät/ystävyys/olemme ystäviä iiiiii, 
opiskelu/oppiminen/osaaminen iiiii, harrastus, hauskaa yhdessä, läheisyys, turvallisuus, yhteisö, it-
sevarmuus/usko itseensä ja kykyihin, kannustus/kannustaminen iii, sosiaalisuus, ajatusten vaihto, 
järjestötoiminta, teko/toiminta, matkustaminen, kokoontuminen, lapset, perhe, työ, kunnioitus, va-
paus ii, iloita, hymy, onnistuminen, tyytyväisyys, ruusu 
 
Ryhmien tuottamat verbit: 
Yhteiskunnassa: 
- tehdä näkyväksi/nostaa esille asioita iii, toimia/tehdä ii, tukea ii, voimaannuttaa ii, nähdä, paran-
taa, turvata, ottaa kantaa, kannustaa, auttaa iiiiii, tiedostamme oikeutemme, näkyä, vaikuttaa iiii, 
palvella, edistämme ymmärrystä, ajattelemme tulevaisuutta 
 
Zonta-yhteisössä:  
- jaamme tietoa, oppia, verkostoitua iii, nähdä, ymmärtää, osallistua, tukea, motivoi, 
väitellä, virkistää, löytää, nauraa, kukoistaa, parantaa, palkita 
 
Hissipuheen luonnostelua: 
 
Olen zonta, koska haluan tehdä maailmasta ja Suomesta paremman paikan 
työtöille ja naisille. Haluan vaikuttaa, palvella ja nostaa naisten aseman ja 
tasa-arvon yhteiskunnalliseen keskusteluun.  
 
Täsmentävät viestit: 

- Me zontat tuemme naisia ja tyttöjä hyödyntämään koko potentiaalinsa. Tuemme heidän kas-
vuaan ihmisinä ja naisina, rakennamme kehittymisen mahdollisuuksia ja tuemme terveyttä. 
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Varmistamme, että naisten ja tyttöjen ihmisoikeudet toteutuvat ja vastustamme heihin koh-
distuvaa väkivaltaa. 

 
- Nostamme esiin kehittymisen mahdollisuuksia ja toisaalta epäkohtia naisen ja tyttöjen elä-

mässä. Vaikutamme päättäjiin ja muihin toimijoihin, viestimme sekä käymme yhteiskunnal-
lista keskustelua, jotta tytöt ja naiset saisivat tasa-arvoiset mahdollisuudet elämässä, työssä 
ja omissa yhteisöissään.  

 
 

2.TAVOITTEEMME JA TAPAMME TOIMIA 
Työpaja, Krapihovi 7.10.18 klo 9 
 
Toisena tavoitteena oli kuvata sitä, miten vaikutamme ja kerromme tarinaamme eteenpäin.  
Tämän toisen teeman käsittelimme pikaisesti. Tarkoitus oli kuvata zontien toimintaa verbein, jotta 
voimme koostaa hissipuheen toimintavoista. 
 
Olen jakanut kirjatut verbit kahteen kategoriaan: 

- niihin, joilla vaikutetaan yhteiskuntaan 
- niihin, jotka näkyvät zontien keskinäisessä toiminnassa 

Monet verbeistä kävisivät kumpaankin, mutta hissipuhetta varten on tehtävä valintoja. 
 
 
Näin zontat toimivat: 
 
Yhteiskunnassa 
Vaikuttaa, palvella, välittää, sitouttaa, motivoida, toimia/tehdä, näkyä, nostaa esille, verkostoitua, 
keskustella/puhua, neuvotella, organisoida, ideoida, auttaa, kohdata, edistää, puuttua asioihin, uskal-
taa, olla framilla, viestiä, tiedottaa, kertoa, lisätä, saavuttaa, lahjoittaa, kerätä, kiittää 
 
Yhteisönä: 
Tehdä yhteistyötä/ työskennellä yhdessä, asettaa tavoitteita, mahdollistaa, kasvaa, tukea, kunnioit-
taa, ymmärtää, keskustella, kokoontua, vahvistaa, kukoistaa, rönsyillä, ottaa esiin vaikeuksia, olla 
mukana, löytää uusia teitä, arvostaa erilaisia mielipiteitä, sovittaa yhteen uutta ja vanhaa, oppia, ys-
tävystyä, tutustua, verkottua/verkostoitua, jutella, iloita 
 
Muita Huomioita: 
Ilon kautta, ystävällisesti, nuoria mukaan, yhdessä/yhteistyössä, ystävällisesti, lojaalisti, joustavasti, 
rohkeasti, hyvät verkkosivut 
 
Hissipuheen luonnostelua: 
 
Zontat tekevät tavoitteellista yhteistyötä verkostona rohkeasti, lojaalisti, 
joustavasti ja toisiaan arvostaen, jotta järjetön perustehtävät, vaikuttamai-
nen, palveleminen sekä naisten ja tyttöjen aseman parantamien voivat to-
teutua. 
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Täsmentäviä viestejä: 
- Viestimme ja nostamme esiin tasa-arvonäkökulmia, epäkohtia naisten ja tyttöjen asemassa 

sekä ratkaisumahdollisuuksia. Ideoimme, toimimme ja keräämme varoja, joilla voimme aut-
taa tyttöjä ja naisia auttamaan itseään Suomessa ja maailmalla. 
 

- Zontat ovat myös vahva ystävyysverkosto, josta jäsenet saavat tukea ja vahvistusta omaan 
työhönsä, arkeensa ja elämäänsä. Kun zontahenki voi hyvin, maailmakin voi paremmin. 


