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Toimikunnan tavoitteet tulevalle kaudelle: 
 
Zonta-kerhomme NOTK:n tavoitteet pohjautuvat Zontien strategiaan ja visioon. (Japanin 2018 Convention 
tavoitteet) 
 

• 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.  Viime kaudella on tehty 
selvitys alueemme kuntien hyvinvointikertomuksista. Minkään kunnan suunnitelmissa tai 
toimenpiteissä naisten oikeudet tai naisiin kohdistuva väkivalta eivät näy suoraan, mutta välillisesti 
kyllä esimerkiksi perheiden hyvinvointi on mainintana Keravan kaupungin tavoiteasiakirjoissa. 
Jatkamme aloitettua seurantaa em. tavoitteiden näkyvyyden osalta. Kehitetään edelleen 
kampanjaa " Zonta says No to violence against Women" (lähisuhde- ja perheväkivaltatyö). 
Osallistutaan yhdessä Lyömättömän linjan kanssa marraskuussa väkivallan vastaiseen tapahtumaan 
Keravalla (vrt. viime vuoden tapahtuma). 

• Kuntavierailumme yhteydessä oli puhetta kuntien yhteisestä seminaarista. Siihen oli kunnissa 
kiinnostusta. Otetaan asian osalta yhteys kuntiin seminaarin vauhdittamiseksi, keväälle 2020? 

• Ideoidaan uusia tasa-arvotekoja: alueeltamme miehiä mukaan yhteistyöhön sukupuolten välisen 
tasa-arvon edistämiseen. Em. kuntien yhteisen seminaarin yhteydessä esim. paneelikeskustelu, 
johon mukaan Miessakki / Miesten tasa-arvo ry.  Luodaan keskusteluyhteys ajatusten 
herättämiseksi, kokemusten vaihtamiseksi ja asenteiden muokkaamiseksi. Hyödynnetään Zontien 
"he for she, she for he" -aineistoa (Päivi). Mahdollinen luennoitsija aiheesta: sukupuolitietoinen 
budjetointi (jo kansainvälisessä käytössä oleva termi, jota tuodaan yhteiskunnassamme 
eduskuntatalosta kuntien ym. budjettisuunnitelmiin) 

• Turvatalohankkeen seuranta. Saadaanko budjettiin siihen rahoitus? -on vielä avoinna.  Jos kyllä, niin 
tämän pohjalta em. seminaarikäynnistys. Mukaan alueen toimijat turvataloon liittyen. Myöhemmin 
turvakotityön vaikuttavuuden seuranta alueellamme. 

• Seuraamme Suomen lainsäädännöstä keväällä 2019 poistetun alaikäisten avioliitot 
mahdollistaneen poikkeuslupamenettelyn vaikutuksia. Tämä lapsiavioliittojen vastainen työ on 
Japanin Convention tavoite. 

• Pyrimme vaikuttamaan erillislain säätämiseen Suomeen tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen 
ehkäisemiseksi, jotta Suomessa asuvia ja oleskelevia tyttöjä ei silvota eikä lähetetä Suomesta 
ulkomaille silvottavaksi. Hallitusohjelmassa kannanotto asiasta: resurssit silpomisen vastaiseen 
työhön on turvattava. 

• Tyttöjen päivä (11.10.2019) -aamunavaus aineiston valmistelu mahdollisesti ns. Lohjan mallin 
mukaisesti. 

• Kerhomme jäsenistön informointi ja keskusteluttaminen NOTMK-teemoista: pitkin toiminta kautta. 

• Japanin Convention tavoitteena naisten Empowerment: toteutus jäsenhankinnassa ja 
mahdollisessa osallistumisessa Zonta-mentorointiin. 
 



 
 

• Vaikuttamistyö: em. seminaari, naisten päivä tapahtuma Järvenpäässä kevät 2020 ja lehtiin ym. 
mediaan juttuja  

 
 

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Aikataulu  Vastuuhenkilö/t 

Seuranta kuntien Tuusula, Kerava, Järvenpää tilanteesta (kts. 
yllä): hyvinvointikertomukset, kuinka kuntien 
lähisuhdeväkivaltaa koskevat lakisääteiset toiminta-alueen 
suunnitelmat etenevät. 
 

 
 
Syksy 2019 

* Merja Pulla, 
Järvenpää 
*Taina Pelin, 
Tuusula 
*Anne Arkko, Kerava 
 

Osallistutaan Rusutjärven koululla Tyttöjen päivänä 
(11.10.2020) pidettävään paneeliin. Valmistelu yhteistyössä 
palvelutoimikunnan kanssa. 
 

Lokakuu 2020 Päävastuu 
palvelutoimikunta/ 
Merja Ora 
 

Toteutetaan kuntien yhteinen seminaari joko Turvakoti 
toiminnan aloittamaisen yhteydessä tai erillisenä 

- ajatus "he for she, she for he 
- kuntatoimijat mukaan 
- avainluennoitsijoita 
- yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä 
- medianäkyvyyttä 
- kunniaväkivalta ja/tai ihmiskauppateemoja mukaan? 
- seminaarimaksu 10-15€? 

Suunnittelu syksy 
2019, 
Toteutus kevät 
2020? 
 

 
Kerho/ NOTMK 

Johonkin kuukausikokoukseen yhteenveto NOTMK asioiden 
etenemisestä. 

 NOTMK jäsenet 

Turvatalohankkeen seuranta: 
- Turvakotitoimintaa koskevarahoitus rahoituspäätös  
- Toiminnan mahdollinen käynnistäminen 2019 
- Seminaari toiminnan käynnistymisen tueksi (oma kohta) 
- Myöhemmin turvakotityön vaikuttavuuden seuranta 
alueellamme. 

 
Koko 
suunnittelujakso. 
 

 
Päävastuu Anne 
Arkolla, koska hanke 
on hänen varsinaista 
päätyötään 

Aktiivinen seuranta lainsäädäntöhankkeen etenemisestä 
Suomeen tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen 
ehkäisemiseksi sekä alaikäisten avioliitot mahdollistaneen 
poikkeuslupamenettelyn poistumisen vaikuttavuudesta.  

2019-2020 
 

 
NOTMK jäsenet 

Osallistumme Järvenpää- talolla pidettävään jokavuotiseen 
Naisten Päivä- messutapahtumaan, joka pidetään maaliskuun 
toisena varmaankin lauantaina. Messuilla voitaisiin jakaa Zonta-
tietoutta mahdollisille kerho-toiminnasta kiinnostuneille ja 
myydään esim. Z-tuotteita (Varataan  pöytäpaikka messuille 
hyvissä ajoin.) 

kevät 2020 
 
 
YK:n kv naisten 
päivä 8.3.2020 

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 sekä  Zonta Internationalin 100-
vuotisjuhlallisuuksiin).  Lipaskeräysten toteuttaminen aina kun 
vaan jotain järjestetään. 

 
Koko kausi  
 

 
Koko kerho 
 



 
 
  


