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TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2018-2019 
 
Tarkoitus ja toimintaperiaatteet: 
Kerhon tarkoituksena on edistää Zonta International -päämääriä: 
 

• parantaa naisten ja tyttöjen juridista, poliittista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja 
ammatillista asemaa maailmanlaajuisesti ja paikallisesti 

• edistää oikeudenmukaisuutta ja yleismaailmallista ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioitusta 

• edistää eri ammateissa toimivien naisten keskinäistä ymmärrystä verkostoitumalla ja yhteistyöllä 
 
Kerhon kansainvälinen toiminta:  
Kerhomme toimii Yokohaman hengessä, Yokohamassa hyväksyttyihin tavoitteisiin pyrkien. 
Toimintasuunnitelmamme on rakennettu toteuttamaan piirin strategiaa. Kerho hoitaa kansainväliset 
jäsenmaksut ja lahjoittaa jakamistaan varoista 1/3 Zonta International Foundationin rahastoihin.  
Lahjoitustemme kokonaistavoite kaudelle on ylittää kaudella 2017-2018 saavutettu tulos.  
 
Innostamme jäseniämme tekemään henkilökohtaisia lahjoituksia ZIF -rahastoihin.  Pyrimme edelleen 
tavoitteeseen, että kerhomme jokainen jäsen tekee kauden aikana henkilökohtaisen ZIF -lahjoituksen. 
 
Kerhon toiminta piiritasolla ja piiri 20:n tavoitteiden huomioiminen omassa toiminnassa: 
Kuukausikokouksissa jatkamme varojen keräämistä Helvi Sipilä ja Liisa Andström  -rahastoihin.  Kerhomme 
osallistuu aktiivisesti tuleviin seminaareihin. Samoin kannustamme jäseniämme osallistumaan 
aluekokouksiin sekä piirin järjestämiin muihin tapahtumiin. 
 
Toiminnassamme pyrimme edelleen lisäämään järjestömme näkyvyyttä ja vaikuttamista tyttöjen ja naisten 
aseman parantamiseen. Kerho hyödyntää piirin markkinointimateriaalia omassa viestinnässään ja 
tiedotteissaan paikallisille tiedotusvälineille. Erityisesti panostamme kansainvälisen Tyttöjen päivän 11.10. 
ja 25.11. ”16 Days of Activism Against Gender Violence” naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen 
liittyvän (Zonta says NO) kampanjan hyödyntämiseen paikallisesti.  Molempiin liittyy myös oman kerhon 
järjestämää toimintaa (koulujen aamunavaus tyttöjenpäivänä 11.10.). 
 
Etsimme kerhon ehdokkaat ”Jane M Klausman” ja” Young Women in Public Affairs” -stipendeille.  Jaamme 
alueellamme tietoa Zonta Internationalin ”Amelia Earhardt Fellowships” –tutkimusapurahaohjelmasta. 
 
Kerhon paikallinen toiminta: 
Kerhomme kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden neljäntenä torstaina 10 kk:n aikana. Joulu- ja 
toukokuussa järjestämme vapaamuotoisen yhdessäolon syys- ja kevätkausien päättyessä.  
 
Tavoitteemme on parantaa kokousaktiivisuutta. Pyrimme tekemään kokouksista sisällöllisesti 
mahdollisimman mielenkiintoisia. Jatkamme vierailuja jäsentemme työpaikoille. Perehdymme jäsenten 
omaan ammatilliseen osaamiseen ja tutustumme alueen eri ammattialoja monipuolisesti edustaviin 
kohteisiin. Mahdollisuuksien mukaan kutsumme kokouksiimme eri alojen asiantuntijoita. 
 
Kerhomme järjestää 5.-7.10.2018 piirikokouksen. Tulevan kauden toiminnan painopiste on 
piirikokousjärjestelyissä.  
 
Pyrimme verkostoitumaan muiden Zonta-kerhojen kanssa osallistumalla heidän järjestämiinsä tapahtumiin.  
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Varainkeruumme perustuu tuotemyyntiin (jäljellä olevat korut, paidat, kassit, kortit, piirikokouskoriste ym.), 
paikalliseen projektityöhön, järjestämiimme aktiviteetteihin ja lahjoituksiin: 
- myymme tuotteitamme piirikokouksissa ja henkilökohtaisesti kerhon jäsenten toimesta  
- mietimme uusien tuotteiden myynnin organisointia 
- toimintakauden aikana järjestämme varainkeruuaktiviteetteja, mm. laukkupörssin toukokuussa 
 
Koululaisten Zonta-stipendin jaamme toukokuussa 2019, erillisen päätöksen mukaisesti.  Vuorossa on joku 
Järvenpään koulu. 
 
Kerhomme jatkaa paikallista vaikuttamis- sekä avustustyötä yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. 
 
Jäsenistö: 
Kerhon tavoitteena on lisätä jäsenmäärää uusia jäseniä etsien ja ”vanhoja” jäseniä innostaen.   
Panostamme jäsenhankintaan järjestämällä mm.  infotilaisuuden mahdollisille uusille jäsenille. 
 
Talous: 
Kerhon jäsenmaksu on 130,00 €/vuosi/jäsen. Kokouksissa kerättävä kokousraha on 15,00 €/kokous/jäsen.  
Ajoissa ilmoittamatta jääneestä poissaolosta kokouksesta maksu on 15,00 €. Kerho ei peri uudelta jäseneltä 
liittymismaksua. 
 
 
 
Piirin ja ZI:n tilaisuudet: 
 
 
64th Zonta International Convention Japani Yokohama  29.6. – 3.7.2018 
Piirikokous Tuusula Kerava Järvenpää 5.-7.10.2018 

8th European Interdistrict Zonta Seminar, 8.-10.2.2019 
Kevätseminaari Jakobstad Pietarsaari 26.-28.4.2019 


