
 
 
 
TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 
 
 

Toimikunta: Advocacy Committee 
(Naisten oikeuksien toimikunta): 
Merja Pulla, Anne Arkko ja Pirjo 
Valonen (pj) 

Suunnitelman tekijät: 
Pirjo Valonen, Merja Pulla ja Anne 
Arkko 

Pvm: 
12.6.2018/PiVa 

 
Toimikunnan tavoitteet kaudelle  2017-2018: 
 
Kerhollamme on vastuu piirikokouksen järjestämisestä   5.-7.10.2018, joka työllistää, joten painopiste 
syyskaudella  on lähinnä siinä.  
 
Klubimme NOTK:n tavoitteet pohjautuvat Zontien strategiaan ja visioon. (Odotetaan Convention esiin 
nostamia tavoitteita?) 
 
-  Levitetään mm. Beijing Plus 15-raportin tietoja, seurataan kerhomme alueella naisten oikeuksia koskevia 
asioita. Seurataan Istanbulin sopimuksen ja eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan, sekä YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa kunnissamme.  Viimekaudella aloitetun työn seuranta, onko 
kunnissamme tehty toimenpiteitä ja millaisia? Käydään läpi kuntiemme hyvinvointikertomukset, ja 
selvitetään onko niissä nostettu esiin millään tavalla naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. (Esim. varattu varoja 
talousarvioon väkivallan ehkäisemiseksi ja uhrien auttamiseksi?) Kehitetään edelleen kampanjaa " Zonta 
says  No to violence against Women": (lähisuhde- ja perheväkivaltatyö)  toimet voimaannuttamisen 
tukemiseksi. 
 
Kuntavierailumme yhteydessä oli puhetta kuntien yhteisestä seminaarista. Otetaan asian osalta yhteys 
kuntiin seminaarin vauhdittamiseksi , keväälle t 2018/syksy 2019?). 
 
- Ideoidaan uusia tasa-arvotekoja ( Tällainen olisi mm. kutsu miehille keskustelutilaisuuteen ajatusten 
herättämiseksi  ja kokemusten vaihtamiseksi/asenteiden muokkaamiseksi   Hyvät roolimallit jne .  
Luodaan keskusteluyhteys vaikka Miesten tasa-arvo ry:n? KV-miesten päivä on maanantaina, 19.11.2018, 
kutsu keskustelutilaisuuteen . Keskustellaan esim. naisen asemasta turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä. 
(Pohjalla puolustusministerin esitys: säästetään, kun naiset jätetään joksikin aikaa kutsumatta armeijaan. 
Tai alueeltamme miehiä mukaan yhteistyöhön sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen: "he for she, 
she for he"-ajatus (vierailijaksi, puhujaksi/ suojelijaksi, kummiksi )  
 
- Vaikuttamistyömme: seminaari? ja  lehteen taas juttuja 
 
- Luennoitsija aiheesta: sukupuolitietoinen budjetointi (jo kansainvälisessä käytössä oleva termi , jota 
tuodaan yhteiskunnassamme eduskuntatalosta kuntien ym. budjettisuunnitelmiin) 
 
 

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Aikataulu SYKSY 
2018 

Vastuuhenkilö/t 

Seuranta kuntien Tuusula, Kerava, Järvenpää tilanteesta (kts. 
yllä): hyvinvointikertomukset, missä vaiheessa kuntien 
lähisuhdeväkivaltaa koskevat lakisääteiset 
toimintasuunnitelmat yms. ovat.  Laaditaan koonti/raportti 
selvityksestämme 

 
 
Syksy 2018 

* Merja Pulla, 
Järvenpää 
*Pirjo Valonen, 
Tuusula 
*Anne Arkko, Kerava 



 
 

  

Huomioitava järjestettävä piirikokouksemme 
 

Lokakuu 
5.-7.10.20128 

 
Koko kerho 

Toteutetaan ajatusta "he for she, she for he"    
Esim. kutsu miehille keskustelutilaisuuteen.  KTs. yllä, tavoitteet 
kaudelle. 
(ZI:lta on tullut HFS-kampanjaan liittyen koulutusmateriaalia: 
onko Päivi tullut vain sinulle pj:na, vai onko jollakin piirin 
toiminnassa mukana olevalla?) 

 
19.11.2018 

 
Kerho/ NOTMK 

Johonkin kuukausikokoukseen yhteenveto/esitys asioiden-> 
etenemisestä kunnissa. 

 NOTMK jäsenet 

Turvatalohankkeen seuranta: 
-toimitilahankkeen seuranta 
-rahoitushaku 2018, (21.9.18 mennessä) 
-Turvakotitoimintaa koskevarahoitus rahoituspäätös saadaan 
ehkä marras-joulukuussa 
-toiminnan mahdollinen käynnistäminen 2019 
-myöhemmässä vaiheessa turvakotityön vaikuttavuuden 
seuranta alueellamme 

 
Koko 
suunnittelujakso. 
 

 
Päävastuu Anne 
Arkolla, koska hanke 
on hänen varsinaista 
päätyötään 

" Zonta says No . ..16 days of activism" : 
-  seminaari suunnattuna kuntien työntekijälle, yhteistyössä 
Lyömätön Linja Keravalla-projektin kanssa. Samaan aikaan 
saattaa tulla turvakodin myönteinen rahoituspäätös ,(kevät 
2019?), jolloin alueella saatavissa vahvempia auttamispalveluja. 
Asia olisi tuolloin ajankohtainen ja kiinnostava Lehteen juttu 
 

2018-2019: 
"16 Days of 
Activism Against 
Gender Violence, 
Zonta says NO" 
on 25.11.2018  

 
NOTMK/kerho? 

- Hoidamme yhden kuukausikokouksen ohjelman esim. 
luennoitsija ajankohtaisesta aiheesta sukupuolitietoinen 
budjetointi , (esim. "voimanaisen, Minna Canthin-päivälle). 
 
((Ongelma on ehkä se, että nyt kerhomme kokousten 
ohjelmatmk on jo lyönyt lukkoon ohjelman?  Mihin väliin tässä 
NOTMK:n tässä tms:ssa ehdottamat asiat sopisivat?)) 
 
Osallistumme Järvenpää- talolla pidettävään jokavuotiseen 
Naisten Päivä- messutapahtumaan, joka pidetään varmaankin 
lauantaina 9.3., koska ko. messut ovat olleet aina lauantaisin. 
Messuilla voitaisiin jakaa Zonta-tietoutta mahdollisille kerho-
toiminnasta kiinnostuneille ja myydään esim. Z-tuotteita 
(Varataan  pöytäpaikka messuille hyvissä ajoin.) 
 

kevät 2019 
 
 
YK:n kv naisten 
päivä 8.3.2017 
 
Minna Canth 
19.3.2019 

Luennoitsijan 
hankkiminen, Pirjo V 
 
Pöydän varaus 
messuille, Merja 
Pulla 
 
 
 
Koko kerho 
 
 

 
Osallistuminen muiden toimikuntien  
kanssa yhteisiin hankkeisiin: keskeisin kaudellamme Keltaisen 
ruusun kampanja, eli palvelutoimikunnan ZAU-kampanja, mikä 
asettaa myös kerhollemme varainkeruu - ja 
vaikuttamisvelvoitteita. (Osa  Zonta Internationalin 100-
vuotisjuhlallisuuksia).  NOTMK:n avustus kerhomme Palvelu 
tmk:lle. 
 

 
Koko kausi  
Erityisesti 
11.10.18 Tyttöjen 
päivä miten 
huomioidaan 
kerhossamme 
kampanjan 
osalta? 

 
Koko kerho 
 



 
 

  


