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ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 ry    PÖYTÄKIRJA  
 
47. VARSINAINEN PIIRIKOKOUS 
 
Aika: lauantai 6.10.2018 klo 9:30-10:30, 13:30-15:00 ja 15:30-17:00 
 
Paikka: Hotelli Krapi / Krapin Paja, Rantatie 2, 04310 Tuusula  
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
 

1. Kokouksen avaus 
 
Piirin 20 Governor Lea Helle avasi Zonta International Piiri 20 ry:n varsinaisen piirikokouksen klo 
9.13.  

 
 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan 
valinta sekä kokouksen parlamentaarikon toteaminen 
 
Todettiin, että Governor Lea Helle on estynyt toimimasta kokouksessa puheenjohtajana esityslistan 
kohtien 9, 10 ja 12 käsittelyn aikana, jonka johdosta näiden kohtien käsittelyn ajaksi valitaan toinen 
puheenjohtaja. 
 
Puheenjohtajaksi esityslistan kohtien 9, 10 ja 12 käsittelyn ajaksi Arja Ranta-aho e-Club Finland1-
kerhosta ehdotti Anja Rouhiaista Helsinki IV-kerhosta. Muita ehdotuksia ei esitetty.  
 
PÄÄTÖS: Piirikokous päätti yksimielisesti, että kokouksen puheenjohtajana toimii esityslistan 
kohtien 9, 10 ja 12 käsittelyn aikana Anja Rouhiainen Helsinki IV-kerhosta. 
 
Piirin menettelytapaohjeiden mukaisesti piirisihteeri laatii yhdessä Governorin kanssa 
piirikokouksen pöytäkirjan, jonka johdosta puheenjohtaja kutsui piirikokouksen sihteeriksi ja siten 
pöytäkirjanpitäjäksi piirisihteeri Anne Halmeen. Todettiin, että pöytäkirja laaditaan suomen- ja 
englanninkielellä siten, että suomenkielinen teksti on virallinen versio. 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi Auli Mylly Oulu II-kerhosta ehdotti Taina Junttilaa Seinäjoen kerhosta ja 
Tuija Heikkilä Tampere I-kerhosta ehdotti Hilkka Kolinia Pori I-kerhosta. Muita ehdotuksia ei 
esitetty. 
 
Ääntenlaskijoiksi Marja Koski Helsinki II-kerhosta ehdotti Tuire Kaitila-Tarvaista Vantaa II-kerhosta. 
Hilkka von Essen Heinolan kerhosta ehdotti Tuija Heikkilää Tampere I-kerhosta. Tuija Heikkilä 
Tampere I-kerhosta ehdotti Laura Lotta Anderssonia Hangö-Hanko -kerhosta. Muita ehdotuksia ei 
esitetty. 
 
PÄÄTÖS: Piirikokous päätti yksimielisesti, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Taina Junttila 
Seinäjoen kerhosta ja Hilkka Kolin Pori I-kerhosta.   
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Ääntenlaskijoiksi valittiin Tuire Kaitila-Tarvainen Vantaa II-kerhosta ja Laura Lotta Andersson 
Hangö-Hanko -kerhosta. 
 
Todettiin, että puheenjohtaja kutsui piirikokouksen parlamentaarikoksi Piiri 20:n Parlamentaarikon 
Solveig Mickelsin, Borgå-Porvoo -kerhosta. 
 
 

3. Kerhojen edustajien toteaminen  

 
Piirisihteeri totesi kerhojen edustajat sekä piirihallituksen paikalla olevat äänivaltaiset jäsenet 
seuraavasti. 

 

Alue Kerhot Delegaatit Proxyt Äänet Ei ääniä 

Alue 1 10/10 14 0 14  
Alue 2 11/8 11 1 12 Kainuu Area, Kokkola-Karleby 
Alue 3 14/14 15 0 15  
Alue 4 11/8 10 2 12 Vakka-Suomi 
Alue 5 13/12 14 0 14 Mariehamn 
Alue 6 4/2 2 1 3 Tallin 

Yhteensä 63/54 66 4 70  

 

 Kerhojen äänet yhteensä 70 ääntä. 

 Proxyn oli antanut neljä kerhoa: Kemi-Tornio, Pori II, Rauma ja Viljandi. 

 Piirihallituksesta paikalla olevat äänioikeutetut jäsenet olivat Governor Lea Helle, Lt. Governor Raisa 
Valve, Treasurer Saija Tirkkonen, Area Directorit Mari Holopainen, Tellervo Alanärä, Leea 
Kolehmainen, Kaarina Mäkinen, Merja Ora ja Katrin Lember.  

 

Piirihallituksen, joista paikalla oli yhdeksän äänioikeutettua, äänet mukaan luettuina, kokouksen 
äänimäärä on 79 ääntä. 

 

Todettiin, että äänioikeutettujen jäsenten lisäksi paikalla on jäseniä ilman äänioikeutta. Luettelo 
äänioikeutetuista liitetään pöytäkirjan liitteeksi 1. 
 
 

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
 
Kutsu piirikokoukseen on Piirin sääntöjen mukaan toimitettava vähintään 60 päivää ennen 
kokousta kullekin jäsenelle. Piirin menettelytapaohjeiden mukaan kutsu piirikokoukseen lähetetään 
sähköpostitse tai kirjeitse kerhoille, piirihallituksen jäsenille ja varajäsenille, Piirin toimikuntien 
puheenjohtajille, parlamentaarikolle ja Past Governoreille.  
 

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


 

 
 
 

 

3 (12) 

 

 

   
 

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY SUOMI & VIRO 

www.zonta.fi | www.zonta.ee                                                                                 Y-tunnus 2018616-4    

Kutsu ja piirikokousmateriaalit julkaistaan Piirin verkkosivulla.  
 
Todettiin, että kutsu tähän piirikokoukseen on lähetetty 6.8.2018 eli 60 päivää ennen piirikokousta.  

 
Edellä kohdassa 3 on käsitelty kokouksen äänimäärät. Todettiin, että Piirin säännöissä ei ole 
määräyksiä paikalla olevien jäsenten määrästä suhteessa kokouksen päätösvaltaisuuteen. 
 
PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 

5. Työjärjestyksen hyväksyminen  
 
Esityslista on ollut saatavana Piirin verkkosivuilta 06.08.2018 alkaen ja se jaetaan kokousmateriaalin 
mukana piirikokouksessa läsnä oleville.  

Esityslistaa tarkennettiin seuraavasti: 

Syksyn 2022 piirikokous käsitellään kohdassa 19 samalla kun päätetään vuoden 2021 
piirikokouksesta. Tuija Mikkola Kuopio II-kerhosta kannatti lisäystä esityslistaan. 

 

PÄÄTÖS: Piirikokous päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan muokatussa muodossa. Hyväksytty 
esityslista liitetään kokouksen pöytäkirjan liitteeksi 2. 

 
 

6. Piirikokousohjeiden toteaminen 
 
Todettiin, että Zonta International Piiri 20 ry:n piirikokouksessa 10.10.1987 hyväksytyt Piirin 
piirikokousohjeet sisältyvät 22.8.2015 päivitettyyn piirikokous- ja delegaattiohjeeseen, joka on ollut 
saatavilla Piirin nettisivuilta 6.8.2018 alkaen ja että piirikokousohje on käyty läpi aiemmin aamun 
delegaattikoulutuksessa.  

 

Todettiin, että piirikokouksessa noudatetaan piirikokousohjetta ja piirikokousohje merkitään 
kokouksen pöytäkirjaan liitteeksi 3. 

 

Todettiin, että Piirin sääntöjen mukaan päätökset piirikokouksessa tehdään yksinkertaisella 
enemmistöllä. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) 
enemmistöllä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa 
kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee. 

 

PÄÄTÖS: Menetellään ehdotuksen mukaisesti ja Suomessa näin yleisesti rekisteröityjä yhdistyksiä 
koskevan vallitsevan kokouskäytännön mukaisesti. 

http://www.zonta.fi/
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7. Tervehdykset piirikokoukselle  
 

Zonta Internationalin kansainvälisen presidentti Susanne von Bassewitzin tervehdys yhdessä Liaison 
Mari McKenzien ja International Director Salla Tuomisen kanssa piirikokoukselle esitettiin 
aamupäivällä ennen varsinaista piirikokousta. 

 
Lisäksi ZI Piirin 25 Governor Shahnaz Nathani tervehti piirikokousta kertomalla Sri Lankan Colombon 
kerhojen palvelutyöstä teemalla Minä voin hyvin, maailma voi paremmin.  

 
Tervehdykset merkittiin pöytäkirjan liitteiksi 4.1 ja 4.2. 

 
 

8. Foundation Ambassadorin puheenvuoro  
 
Foundation Ambassador Sirkka Sainio esitti puheenvuoronsa ja käynnisti perinteisen 
kuppikeräyksen. Kertyneet rahat lahjoitetaan Amelia Earhart -rahastoon.  

  
Todettiin, että kokouksen työjärjestystä tulee muuttaa. Kohdan 8 jälkeen käsiteltiin kohta 11. 

 

 

9. Toimintakertomuksen (Liite 2.1), tilinpäätöksen (Liite 2.2) ja toiminnantarkastajien lausunnon (Liite 
2.3) esittäminen toimintakaudelta 1.6.2017-31.5.2018  

 
Kohdan 13 ja kokoustauon jälkeen siirryttiin kohtaan 9. Kokous jatkui klo 13.21 ja puheenjohtajana 
toimi aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti Anja Rouhiainen Helsinki IV-kerhosta. 
 
Past Governor Tuija Kirveskari-Tähtinen esitteli Piirin toimintakertomuksen kaudelta 1.6.2017–
31.5.2018. Puheenvuoro merkittiin pöytäkirjaan ja siinä käytetty materiaali pöytäkirjan liitteeksi 5. 
Todettiin, että toimintakertomuksen hyväksymisestä päätetään esityslistan kohdassa 10.  
 
Piirin kauden 2016-2018 rahastonhoitaja Saija Tirkkosen esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 
1.6.2017–31.5.2018, joka on ollut saatavilla Piirin kotisivuilta 6.9.2018 alkaen sekä piirihallituksen 
ehdotuksen tilinpäätöksen osoittaman alijäämän kirjaamisesta. Todettiin, että tilinpäätöksen 
vahvistamisesta ja alijäämän kirjaamisesta päätetään esityslistan kohdassa 10. 
 
Piirin kauden 2016-2018 toiminnantarkastaja Leena Saviranta luki Piirin toiminnantarkastajien Piirin 
jäsenille kohdentaman lausunnon tilikauden 1.6.2017–31.5.2018 Piirin hallinnon ja tilinpäätöksen 
tarkastamisesta. Lausunnosta luettiin vain ns. lausunto-osa. Lausunto oli kokonaisuudessaan 
heijastettuna valkokankaalle käsittelyn ajan ja se on ollut saatavilla Piirin kotisivuilta muun 
kokousmateriaalin yhteydessä. Toiminnantarkastajien lausunto merkittiin liitteeksi 6 kokouksen 
pöytäkirjaan.  
 

http://www.zonta.fi/
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10. Tilikauden 1.6.2017-31.5.2018 toimintakertomuksen hyväksymisestä, tilinpäätöksen 
vahvistamisesta, tilinpäätöksen osoittaman alijäämän kirjaamisesta ja hallituksen ja muiden 
tilivelvollisten vastuuvapaudesta päättäminen (Liitteet 2.1, 2.2 ja 2.3)  
 
Puheenjohtajana toimi aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti Anja Rouhiainen Helsinki IV-
kerhosta. 
 
Piirin sääntöjen mukaan syksyn varsinaisessa kokouksessa hyväksytään vuosittain edellisen 
toimintakauden toimintakertomus, vahvistetaan edellisen 31.5.2018 päättyneen tilikauden 
tilinpäätös, päätetään alijäämän kirjaamisesta hallituksen esityksen mukaisesti toimintapääomaan 
sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä.  
 
Past Governor Tuija Kirveskari-Tähtinen esitteli edellä Piirin toimintakertomuksen kaudelta 
1.6.2017–31.5.2018. Toimintakertomukseen esitettiin seuraavat kommentit ja korjaukset: 
 
Barbro Lundberg, Kristina Zontakerho:  

• sivu 23, Liite 5, Kristina Zonta klubb: Vaihdetaan ’presschef’in tilalle ’Elli Flén’. 

• sivu 24, Liite 5, Kristina Zonta klubb: Vaihdetaan ’presschef’in tilalle ’Elli’. 
 

Tuija Heikkilä Tampere I-kerho: 

• sivu 5, kappale 4.1: ’100-vuotisjuhlan kunniaksi aktivoitua Endownment rahastoa’ muutetaan 
muotoon ’100-vuotisjuhlan kunniaksi perustettua Endownment Fund -rahastoa’ 

 

• sivu 5, kappale 4.1: ’Berqvist’ muutetaan muotoon ’Bergqvist’ 
 

• sivu 8, kappale 4.2: ’ Alueen neljä (4) zontia kutsuttiin juhlistamaan Suomen Itsenäisyyden 
Juhlavuoden Rahaston ensimmäistä Tasa-arvopalkinnon luovuttamista Saksan liittokansleri 
Angela Merkelille Tampereella. Tilaisuuden juhlapuhujana oli pääministeri Juha Sipilä. 
Liittokansleri Angela Merkel toi tilaisuuteen tervehdyksen tasa-arvon eteen tehdystä työstä. 
Kutsu oli enemmänkin kiitos vaikuttamistyöstä kuin varsinainen vaikuttamisen tapahtuma.’ 
muutetaan muotoon ’Alueen neljä (4) zontia kutsuttiin juhlistamaan Tampere-taloon 
6.3.2018 valtioneuvoston ja Tampereen kaupungin ensimmäistä kansainvälistä International 
Gender Equality Prize -tasa-arvopalkintoa. Se myönnettiin Saksan liittokansleri Angela 
Merkelille, joka oli lähettänyt tilaisuuteen videotervehdyksensä. Juhlapuhujana oli pääministeri 
Juha Sipilä. Paikalla oli seitsemän Tampere I -Zonta-kerhon jäsentä.  

 

• Sivu 9, kappale 4.2: poistetaan lause ’Se toteutettiin yhteistyössä paikallisten opiskelijoiden 
kanssa.’ 

 

• Sivu 9, kappale 4.2: Pyydettiin tarkennusta kappaleeseen ’ Suomi 100-juhlavuoden 
päätöstapahtuma järjestettiin Tampereella. Piirin edustajat osallistuivat tapahtumaan 
runsaslukuisesti ja esittelivät järjestöä väliaikakeskusteluissa.’ Tarkennusta ei saatu, joten 
kohtaa ei muokata. 

http://www.zonta.fi/
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• Sivu 10, kappale 4.2: Pyydettiin tarkennusta kappaleeseen ’Digitalouteen siirtymisen ja 
modernin vaikuttamisen haasteet jatkuvat vielä 31.5.2018.’ Tarkennusta ei saatu, joten kohtaa 
ei muokata. 

 

• Sivu 8, kappale 4.2 ja sivu 10, kappale 4.2: Kommentti samojen asioiden esittämisestä 
toimintakertomuksen eri kohdissa. Esimerkkinä  Helena Rannan saamasta  
Lysistrata-palkinnosta. Ei muutosta toimintakertomukseen. 

 

• Sivu 13, kappale 4.3: poistetaan lause ’Mentorointiohjelma huomioitiin Suomi 100 tasa-
arvotekoa ohjelman pääjuhlassa Tampereella.’ Mentorointiohjelma huomioitiin Suomi 100 
tasa-arvotekoa yhteydessä Tampere-talolla jo ed. kaudella eli 8.3.2017 Suuressa tasa-
arvon juhlassa. 

 

•  sivu 19, Liite 3: Aila Rajamäen kerho on Tampere I, ei Tampere II.  
 

• Sivu 20, Liite 3: ’PR; IT- ja viestintätoimikunta’ korjataan muotoon ’ IT-, PR- ja 
viestintätoimikunta’ 

 

• Sivu 20, Liite 3: ’Zonta e-club of Finland 1’ korjataan muotoon ’Zonta e-Club of Finland1’. 
Korjaukset myös toimintakertomuksen muihin vastaaviin kohtiin. 

 

•  Sivu 20, Liite 3: Lisätään puuttuvat kerhot 
 

Eile Särssi, Riihimäen kerho: 

• Kommentti muutosten esittämisestä sähköisesti. Muutoksia ei ollut mahdollista esittää 
sähköisesti tässä piirikokouksessa.  

 
Kristiina Sihvonen, Kouvolan kerho:  

• Kommentti miksi LIITE 5 on laitettu toimintakertomukseen. Liitteen sisältö ei ole sidoksissa 
tiettyyn ajanjaksoon ja on kerätty kerhoilta lähinnä informatiivisena tietona Zonta Says No-
kampanjaan liittyen. Toiveena on, että liite poistetaan toimintakertomuksesta. Tuija Heikkilä 
Tampere I-kerhosta ehdotti liitteen 5 poistoa. Sinikka Mustakallio Helsinki III-kerhosta ja Marja 
Koivula Lahden kerhosta kannattivat ehdotusta. Liite 5 poistetaan toimintakertomuksesta. 
Liitteet 6 ja 7 numeroidaan uudestaan. 

 
PÄÄTÖS: Piirikokous päätti yksimielisesti hyväksyä Piirin toimintakertomuksen kaudelta 1.6.2017–
31.5.2018 edellä esitetyin muutoksin. Päivitetty toimintakertomus liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 
7. 
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Piirin kauden 2016-2018 rahastonhoitaja Saija Tirkkosen esitteli edellä tilinpäätöksen tilikaudelta 
1.6.2017–31.5.2018 ja piirihallituksen ehdotuksen tilinpäätöksen osoittaman alijäämän 
kirjaamisesta.  
 
Agneta Ekstrand Helsinki I-kerhosta esitti huomion budjetin alijäämästä. Kirsti Talsi-Sirkka Borgå-
Porvoon kerhosta esitti tilinpäätöksen hyväksyntää. Ehdotus ei saanut vastustusta. 
 
PÄÄTÖS: Piirikokous päätti yksimielisesti vahvistaa Piirin tilinpäätös tilikaudelta 1.6.2017–31.5.2018 
ehdotuksen mukaisesti ja kirjata alijäämä 15 702,57 euroa toimintapääomaan.  
 
PÄÄTÖS: Piirikokous päätti yksimielisesti myöntää Piirin toimikauden 1.6.2017-31.5.2018 
hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille vastuuvapauden tili- ja toimikaudelta 1.6.2017-
31.5.2018. 

 
 

11. Jäsenmaksun ja kongressirahaston suuruudesta tilikaudelle 1.6.2019-31.5.2020 päättäminen (Liite 
3)  

 
Työjärjestyksen muutoksen mukaisesti kohta 11 käsiteltiin kohdan 8 jälkeen. Puheenjohtajana 
jatkoi Governor Lea Helle. 
 
Rahastonhoitaja Saija Tirkkonen esitteli ehdotuksen jäsenmaksun ja kongressirahastomaksun 
suuruudesta tilikaudelle 1.6.2019-31.5.2020 piirikokoukselle, joka on ollut saatavilla Piirin 
kotisivuilta 6.9.2018 alkaen. 
 
Pirkko Grönroos Raseborg-Raasepori kommentoi, että koko talous on ensin esiteltävä, ennen kuin 
asiasta voi päättää.  
 
Tuija Mikkola Kuopio II kannatti rahastonhoitajan ehdottamaa esitystä. 
 
PÄÄTÖS: Todettiin, että piirikokous on päättänyt hyväksyä yksimielisesti ehdotuksen 
jäsenmaksusta ja kongressirahastomaksusta 1.6.2019–31.5.2020 ehdotuksen mukaisesti. 
 

12. Tilikauden 1.6.2018-31.5.2020 toimintasuunnitelmasta päättäminen (Liite 4)  
 

Puheenjohtajana toimi aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti Anja Rouhiainen Helsinki IV-
kerhosta. 
 
Piirin sääntöjen mukaan parillisen vuoden syksyn varsinaisessa piirikokouksessa hyväksytään Piirin 
toimintasuunnitelma kaksivuotiskaudelle. Governor Lea Helle esitteli Piirin toimintasuunnitelman 
kaudelle 1.6.2018–31.5.2020, joka on ollut saatavilla Piirin kotisivuilta 6.9.2018 alkaen. 
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Governor totesi suunnitelmassa olevan virheellinen virke ’Hän avustaa Piirin vaalitoimikuntaa 
löytämään tulevia Piirin virkailijoita.’, joka poistetaan lopullisesta versiosta. Virheellinen kohta 
heijastettiin valkokankaalle. 
 
Päivi Löfman Lappeenrannan kerhosta, pyysi tarkennusta suunnitelman kausimerkinnälle. 
Esityslistassa oli maininta 1.6.2018–31.5.2019, joka virheellisenä korjataan oikeaksi eli 1.6.2018–
31.5.2020. 
 
Päivi Valtonen Tuusula-Kerava-Järvenpään kerhosta, että liitteen 4 nimessä on ylimääräinen 
numero. Tämä korjataan lopulliseen versioon. 
 
Kristiina Sihvonen Kouvola kommentoi kiitoksin suunnitelman olevan konkreettinen kerhoille. 
 
PÄÄTÖS: Piirikokous päätti yksimielisesti hyväksyä Piirin toimintasuunnitelma kaudelle 1.6.2018–
31.5.2020 edellä esitetyin muutoksin. Päivitetty toimintasuunnitelma liitetään pöytäkirjaan 
liitteeksi 8. 

 
 

13. Talousarvioesityksen hyväksymisestä tilikaudelle 1.6.2018-31.5.2019 päättäminen (Liite 5)  
 
Piirin sääntöjen mukaan varsinaisessa piirikokouksessa päätetään talousarvioesityksen 
hyväksymisestä kuluvalle kaudelle. 
 
Rahastonhoitaja Saija Tirkkonen esitteli piirihallituksen talousarvioesityksen kaudelle 1.6.2018–
31.5.2019 piirikokoukselle, joka on ollut saatavilla Piirin kotisivuilta 6.9.2018 alkaen. 
 
PÄÄTÖS: Todettiin, että piirikokous on yksimielisesti päättänyt hyväksyä talousarvioesityksen 
kaudelle 1.6.2018–31.5.2019 ehdotuksen mukaisesti. 
 
Kokous keskeytettiin klo 10:04. Irma Ertman luki Piiri 20 piirihallituksen julkilausuman, joka on 
julkaistu piirikokouspäivänä. 
 
Julkilausuman jälkeen siirryttiin kokoustauolle klo 10.10. Tauon jälkeen jatkettiin esityslistan 
kohdasta 9.  
 

14. Yokohaman yleiskokouksen delegaattikorvauksen toteaminen (Liite 6)  
 

Kohta 14 käsiteltiin kohdan 10 jälkeen.  
 
Rahastonhoitaja Saija Tirkkonen esitteli Yokohaman yleiskokokoukseen osallistuneiden 
delegaattikorvauksen.  
 
PÄÄTÖS: Todettiin, delegaattikorvauksen olevan voimassa olevan päätöksen mukainen. 
Delegaattikorvaus on 650 € / delegaatti. 

http://www.zonta.fi/
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15. Porvoon piirikokouksen raportti ja päättäminen tuoton käytöstä (Liite 7 ja 7.1)  
 

Borgå-Porvoo -kerhon edustaja Parlamentaarikko Solveig Mickels esitteli syksyn 2017 piirikokouksen 
raportin ja talouden tuloksen sekä ehdotuksen tuoton käyttämisestä. Piirin menettelytapaohjeen 
mukaan 1/3 piirikokouksen tuotosta käytetään Piirin ja 1/3 Zonta Internationalin kansainvälisiin 
palvelukohteisiin. Lisäksi Piirissä on suositeltu, että vähintään 550 euroa maksetaan Lisa Andström-
rahastolle. 

 

Leena Laine Seinäjoen kerhosta kysyi, miksi Piirille kuuluvaa osuus voitosta oli määritelty Borgå-
Porvoon kerhon esityksessä, kun vastaavanlainen, käyttötarkoitukseltaan määritelty esitys Pärnun 
kerhosta aiheutti laajaa keskustelua eikä voitu hyväksyä edellisessä piirikokouksessa.   Solveig 
(Mickels) vastasi, että kerhon ehdotusta täydennettiin tältä osin Piirihallituksen pyynnöstä, ja totesi 
että kyseessä on ehdotus, jota piirikokouksen päätöksellä voidaan muuttaa.  
 
Riitta Lehtonen Lohjan kerhosta kannattaa ehdotusta ja kommentoi, että on hyvää saada raportissa 
selvitys siitä, mistä ylijäämä johtuu. Ylijäämän syntyminen voi olla varsinkin uusille zontille vaikea 
ymmärtää koska piirikokouksen on oltava mahdollisimman edullinen, jotta moni zonta voisi 
osallistua. 

PÄÄTÖS: Piirikokous päätti yksimielisesti hyväksyä Porvoon syksyn 2017 piirikokouksen raportin ja 
ehdotuksen Porvoon syksyn 2017 piirikokouksen tuoton käytöstä esitetyssä muodossa. 
 

16. Espoon kevätseminaarin raportti ja päättäminen tuoton käytöstä (Liite 8 ja 8.1)  
 
Tapiolan ja Espoo-Kauniainen kerhojen seminaaritoimikunnan puheenjohtajan Maija Laaksonen 
esitteli kevään 2018 kevätseminaarin raportin ja talouden tuloksen sekä ehdotuksen tuoton 
käyttämisestä. 

Todettiin, että Piirin menettelytapaohjeen mukaan kevätseminaarin raportin ja ehdotuksen 
seminaarin voiton käytöstä ZI:n päämäärien mukaisesti tai tappion kattamisesta tekee järjestävä 
kerho/kerhot piirihallitukselle viimeistään 90 päivän kuluessa kevätseminaarista. Seminaarin voiton 
käytöstä tai tappion kattamisesta päätetään piirihallituksen esityksestä seuraavassa 
piirikokouksessa.  

PÄÄTÖS: Todettiin, että piirikokous on yksimielisesti päättänyt hyväksyä Espoon kevätseminaarin 
2018 raportin tiedoksi ja hyväksyä ehdotuksen Espoon kevätseminaarin tuoton käytöstä 
ehdotuksen mukaisesti.  
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17. Lahjoituksen tekeminen Zonta International Foundationille Helvi Sipilä -rahastosta (Liite 9)  
 
Piirihallitus on tehnyt ehdotuksen lahjoituksen tekemisestä Zonta International Foundationille Helvi 
Sipilä -rahastosta Helvi Sipilä -rahaston sääntöjen §:n 4 mukaisesti. Lahjoituksen määrä olisi 
aiemmin liitteessä 9 esitetty määrä ja Piiri maksaisi lahjoituksen nykyisen rahankeräysluvan 
päättyessä 14.4.2019 jälkeen Zonta International Foundationin Service Fund rahastoon. Ehdotus on 
ollut piirin kotisivuilla 6.9.2018 alkaen. 
 

PÄÄTÖS: Piirikokous päätti hyväksyä Piirihallituksen liitteen 9 mukaisesti lahjoituksen tekemisestä 
Zonta International Foundationille Helvi Sipilä -rahastosta, rahaston sääntöjen § 4 mukaisesti siten, 
että lahjoituksen kokonaismäärä vastaa rahaston tilille lahjoitusajankohtaan mennessä kertyneitä 
varoja.  

 

18. Kevätseminaarin 2020 järjestäjäkerhon valinta ja seminaaripaikasta päättäminen  
 
Piirin 20 menettelytapaohjeen mukaan Piirillä on keväisin huhtikuun aikana kevätseminaari, jonka 
tarkemman ajankohdan päättää piirihallitus yhdessä järjestävän kerhon/kerhojen kanssa. Tulevan 
seminaarin paikka sovitaan kaksi vuotta aikaisemmin pidettävässä kevätseminaarissa.  

Todettiin, että asiaa ei käsitelty Espoon kevätseminaarissa tämän vuoden huhtikuussa. Ehdotuksia 
pyydettiin kevään 2020 kevätseminaarin paikaksi. 

Pirkko Kajander Iisalmen kerhosta ehdotti Iisalmea kevätseminaari 2020 paikaksi. Esille ei tullut 
muita ehdotuksia. 

PÄÄTÖS: Piirikokous päätti yksimielisesti, että kevätseminaari 2020 pidetään Iisalmen kerhon 
järjestämänä ja kerhon päättämässä paikassa.  

 

19. Syksyn 2021 piirikokouksen järjestäjäkerhon valinta ja kokouspaikasta päättäminen  
 
Piirin menettelytapaohjeen mukaan tulevasta piirikokouspaikasta ja järjestäjästä päätetään 
piirikokouksessa neljä vuotta aikaisemmin.  
 
Todettiin, ettei Porvoon piirikokouksessa 7.10.2017 tullut yhtään esitystä ja asian käsittely siirrettiin 
tämän kokouksen tehtäväksi. Lisäksi todettiin, että esityslistalta oli jäänyt pois syksyn 2022 
piirikokouksen järjestäjäkerhon valinta, joka käsitellään tässä kohdassa aikaisemmin sovitun 
työjärjestysmuutospäätöksen mukaisesti. 
 
Marjo Saarela Imatran kerhosta ehdotti Imatraa ja Pieta Tukkimäki-Hildén Hämeenlinnan kerhosta 
ehdotti Hämeenlinnaa vuoden 2021 piirikokouspaikaksi, joiden kesken järjestettiin kaksi erillistä 
äänestystä. 
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1. Äänestys: Imatra vuoden 2021 piirikokouspaikaksi – kyllä (vihreä)/ei (ei lappua). Kyllä-ääniä 60. 

Ei-ääniä 19.  
 
2. Äänestys: Hämeenlinna vuoden 2021 piirikokouspaikaksi – kyllä (vihreä)/ei (ei lappua). Kyllä-

ääniä 24. Ei-ääniä 55. 
 

Koska kyseessä oli kaksi erillistä äänestystä, kyllä-äänien yhteenlaskettu summa voi ylittää 
kokouksen äänestysäänien eli 79 äänen määrän. Äänestyksessä ei kielletty äänestämästä molempia 
vaihtoehtoja. 
 
PÄÄTÖS: Piirikokous päätti vuoden 2021 piirikokouspaikaksi äänestäen Imatran.  
 
Taina Junttila Seinäjoki ehdotti vuoden 2022 piirikokous paikaksi Seinäjokea. Esille ei tullut muita 
ehdotuksia. 
 
PÄÄTÖS: Piirikokous päätti vuoden 2022 piirikokouspaikaksi Seinäjoen.  
 
 
 

20. Piirin 20 Aluejaon uudistamisesta päättäminen  
 

Governor esitteli mahdollista uutta Aluejakoa Piirissämme. Ensimmäisessä vaiheessa yhteistyötä 

tehtiin kauden 2016-2018 Aluejohtajien kanssa. Elokuussa 2018 kerhojen mielipiteitä tiedusteltiin. 

Palaute oli enimmäkseen positiivista, mutta joitakin muutosehdotuksiakin tuli. Nyt nähtävässä 

esityksessäni Borgå-Porvoon kerho on siirretty Alueelle 5. Tämä poikkeaa piirikokoussivulla olevasta 

esityksestä. 

 

Kuultiin kommentteja seuraavilta henkilöiltä: Tuija Heikkilä Tampere I-kerhosta, Auli Mylly Oulu II-

kerhosta, Ulla Mikkola Joensuun kerhosta, Anneli Leppänen Kuopio I-kerhosta, Arja Ranta-aho e-

Club of Finland1-kerhosta ja Eija Salo Helsinki II-kerhosta. Yksikään kommentti ei saanut erillistä 

kannatusta tai vastustusta.     

 

Agneta Ekstrand Helsinki I-kerhosta ehdotti Aluejaon hyväksymistä. Hilkka von Essen Heinolan 
kerhosta kannatti ehdotusta. Aluejako liitetään pöytäkirjan liitteeksi 9. 

 

PÄÄTÖS: Todettiin, että Piirin Aluejakoon liittyvä uudistustyö voi alkaa.  
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21. Muut asiat  
 
Piirikokouksen kuppikeräyksen ollessa vielä käynnissä, otettiin vastaan kutsu Pietarsaaressa 26.-
28.4.2019 pidettävään kevätseminaariin. 
 
Kokoustauko klo 15.00-15.30. 
 
Kokoustauon jälkeen todettiin, että piirikokouksessa kerätyn kuppikeräyksen tuotto on 1244,37 €, 
joka lahjoitetaan Amelia Earhart -rahastoon. 

 
 

22. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja kiitti osallistujia kokouksesta ja totesi kaikki esityslistalla olleet asiat käsitellyksi. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.34. 

   

 
VAKUUDEKSI: 
 
 
_________________________________                        _________________________________                                       
Lea Helle                     Anne Halme 
Governor 2018-2020                    piirisihteeri 2018-2020 
 
 
 
_________________________________                        _____________________________ 
Taina Junttila, Seinäjoki                    Hilkka Kolin, Pori I 
pöytäkirjantarkastaja                    pöytäkirjantarkastaja 
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