
Tuusulan piirikokouksen työpaja sunnuntaina 7.10.2018 klo 9-9.50 
 
Haasta hyvään! ZAU,ZAU! 
 
Foundation Ambassadorin ja Palvelutoimikunnan yhdessä toteuttamassa työpajassa paneudumme 
palvelutoiminnan ja lahjoittamisen tavoitteisiin, tunnistamme kansainväliset palveluohjelmat, piirin ja 
paikallisen palvelutoiminnan ja pohdimme, miten haastamme itsemme ja etenkin suuren yleisön tekemään 
hyvää paikallisesti ja laajemmin. Miten juhlavuosi ja ZAU innostavat meitä ja muita. Ja mitä minä voin tehdä 
ja miten voimme auttaa toisiamme tavoitteiden saavuttamisessa. 
 
Kaikkiaan noin 30 zonta-siskoa osallistui yllä olevan otsikon ja saatteen mukaiseen työpajaan. Osallistujille 
lähetettiin ennakkomateriaali (ohessa), jossa on tietoa palvelutoiminnasta ja lahjoittamisesta yleensä, 
lahjoittamisen tavoitteista kansainvälisellä tasolla ja kansainvälisten palveluprojektien esittely. Työpajassa 
pääsimme keskustelemaan enemmänkin omista motiiveista, viestinnän ja ohjeistuksen tarpeista, jotta 
toimimme tehokkaammin. 
 
Työpajassa nousivat esiin mm. 
 
Tarvitaan ZAU-kampanjasta lyhyt napakka kuvaus lahjoittajille ja yleisesti suurelle yleisölle. ZAU-
kampanjan hissipuhe löytyy suomen, ruotsin ja englannin kielellä ZAU-kerho-ohjeista ja www.zau.fi-
sivustolta, jota myös päivitetään jatkuvasti. 
 
Tarvitaan sponsoreita varten kirjemalli, jota muokaten voi lähestyä potentiaalisia sponsoreita. Kirjemalli 
ja siihen liittyvä liite löytyvät kerhoille lähetetyistä ZAU-ohjeista ja kerho-ohjeet löytyvät myös jäsenille 
avatusta intra-sivustosta (ohjeet intraan rekisteröitymisestä ovat tulossa). 

Jotkut Zonta-kerhot ovat innostuneet perustamaan itse matemaattis-luonnontieteellisiä kerhoja koulujen 
kanssa. Zonta-kerhot ovat olleet yhteydessä paikallisiin kouluihin asian edistämiseksi. ZAU-kerhot 
toteutetaan yhteistyössä LUMA-keskus Suomen kanssa sitten, kun olemme keränneet ja luovuttaneet 
varoja LUMA-keskus Suomelle kehittämishankkeen resursointiin. ZAU-kerhot ovat konsepti, mikä 
kehitetään vuodesta 2008 toteutettujen LUMA-kerhojen perustalle, mutta erityisesti tytöt ja tyttöjä 
kiinnostavat ilmiöt opetuksessa huomioon ottaen. ZAU-kerhojen perustaminen on ajankohtainen ensin 
pilotoiden ja sitten ensi vuonna ZAU-kerhoja koko Suomen kattavaa LUMA-verkostoa käyttäen. LUMA-
toimintaan voi tutustua netistä ja mahdollisin käynnein jossakin lähellä olevassa LUMA-keskuksessa. 
Saamme käyttöön myös LUMA-toimintaa koskevan videon.  

Miten saadaan lahjoitettavaa läheisiltä? Oman kirpputorin tuotto lahjoitetaan esim. ZAU-kampanjaan, 
ystäviä ja tuttavia kannustetaan osallistumaan eri tapahtumiin ja otetaan myös perhettä mukaan mm. 
talkoisiin tai erilaisiin tietoa lisääviin tapahtumiin. 

Miten motivoidun? Pitää tietää faktat. Mikä on esim. tyttöjen ja poikien tilanne koulutuksessa nyt? Miten 
hakeutuminen eri aloille tyttöjen ja poikien kesken eroaa? Faktaa löytyy googlettamalla, mutta faktaa, jota 
voi jakaa myös ulkopuolisille löytyy www.zau.fi ja siellä Hyödyllisiä linkkejä. Kannattaa käydä katsomassa!  

Varoja uusilla keinoilla? Tehdään yhteistyötä miesjärjestöjen kanssa. Hankitaan sponsoreita eri aloilta ja 
erityisesti aloilta, joissa matemaattis- ja luonnontieteelliset aineet keskeisiä. Some käyttöön ja kaikki 
digitaaliset keinot. Ei unohdeta perinteisiä konsertteja, teattereita, kirpputoreja, asiapitoisia tilaisuuksia, 
seminaareja jne. Järjestöyhteistyö siten, että keskusjärjestön kautta saisimme käyttöön paikallisten 
yhteystiedot. 

Millaista viestintää tarvitaan Palvelutoimikunnalta kerhoille ZAU-kampanjassa? Tapahtumakalenteri, 
mistä näkee muiden kerhojen ja alueiden järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat (www.zau.fi – sivulla 
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tapahtumakalenteri, joka täydentyy kerhojen antamilla tiedoilla). Jaetaan tietoa toteutetuista tapahtumista 
ja niiden onnistumisista tai haasteista. Tietoa erilaisista yhteistyökumppaneista ja asiantuntijoista, joita 
voidaan käyttää paikallisesti. Tietoa ZAU-kerhotoiminnan edistymisestä: milloin ja missä pilotit, milloin 
laajennetaan jne. Otetaan julkkiksia mukaan esim. Linda Liukas. DigiZAU-peli!!!  Nostetaan eri aloilla 
menestyneitä naisia esikuvina esiin. 

Mikäon mukavin tapa kerätä varoja? Suorin lahjoituksin. Järkevät myyntituotteet, joita voi itse esim. itse 
ostaa ja antaa lahjaksi. Esimerkiksi paketointipalvelu tai joku muu, jota voi itse tehdä ja lahjoittaa varat 
kampanjaan tai rahastoihin. 

Kiitos kaikille osallistuneille ja ZAU-kampanja jatkuu juhlavuoden 2019 loppuun ja ZAU-kerhotoiminta 
vielä monia vuosia sen jälkeenkin tavalla tai toisella. Nyt vain kaikki keinot käyttöön oman ja suuren 
yleisön tietoisuuden lisäämiseksi työstämme ja tavoitteistamme tyttöjen ja naisten aseman parantamiseksi 
ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Koulutus on keskeinen avain siinä työssä! 

 

Työpajan toteuttivat FA Sirkka Sainio, Mirja Tiri ja Vuokko Skyttä Piirin palvelutoimikunta 

 

Ohessa erikseen kolme Vuokon ottamaa kuvaa työpajan ryhmistä . 

 

 

 

  



 


