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TOIMIKUNNAN TAVOITTEET TOIMINTAVUONNA 2018-2019 
 
Toimikunta tukee kerhon tavoitteita ja eri toimikuntien toimintaa sekä Zonta-järjestön tunnettuutta paikallisesti.  
Toiminnasta tiedotetaan jäsenistölle ja tarpeen mukaan julkisuuteen.  
 
Tavoitteena on kirkastaa kerhon tavoitteita jäsenistölle, vahvistaa yhteenkuuluvaisuutta jäsenistössä ja olla aktiivisesti 
mukana jäsenhankinnassa ja varainkeruussa. PR- ja viestintätoimikunnan tavoitteena on myös lisätä kerhon ja sen 
toiminnan tunnettuutta ja nostaa erityisesti lähialueella tapahtuvia, paikallisia aktiviteetteja ja avustuskohteita esiin.   
 
Tiedottaminen tapahtuu suunnitelmallisesti yhteistyössä hallituksen ja eri toimikuntien, mm. ohjelma-, palvelu- ja 
jäsenyystoimikunnan kanssa.  Tapahtumista/aktiviteeteista tehdään erilliset viestintäsuunnitelmat.  
 
Nettisivuja päivitetään säännöllisesti ja kerhon sivuilla on nähtävillä myös Piirin sosiaalisen median kanavien sisältö. 
Selvitetään toimivin ratkaisu kerhon sisäisen materiaalin jakamiseen, esimerkiksi dropbox tai kerhon nettisivujen 
salasanasuojattu sivusto. Avataan kerholle julkinen Facebook-tili. 
 
Kerhon kehityskohteita tuodaan esille sisäisessä viestinnässä. Lisäksi viestinnässä huomioidaan Piirin projektit, 
esimerkiksi ZAU-kampanja (14.4.2018-31.12.2019) ja Zonta International 100-vuotisjuhlavuosi 2019. 
 
PR- ja viestintätiimi kommunikoi whatsappin kautta ajankohtaisista asioista ja päivityksistä. 
 
SISÄINEN TIEDOTTAMINEN: 
- Jäsenistölle lähetetään kuukausittain tiedote ajankohtaisista ja tulevista asioista. Kanavina toimivat sähköposti ja 

lyhyissä viesteissä kerhon Whatsapp-ryhmä. 
- Tehdään vuosikalenteri sillä tarkkuudella, kuin voidaan.  Vuosikalenteria täydennetään säännöllisesti. 
- Hyödynnetään myös kuukausikokoukset sisäiseen viestintään mm. esittelemällä toimikuntien toimintaa, 

palvelukohteita ja muuta Zonta-toimintaa. Vapaan keskustelun avulla lisätään jäsenten yhteenkuuluvuutta ja 
sitoutumista toimintaan. 

- Facebook-ryhmä toimii suljettuna oman kerhon keskustelufoorumina, ja jäsenistöä innostetaan sen käyttöön. 
- Kerhon nettisivuja päivitetään ja erityisesti kalenterin käyttöön kannustetaan. Järjestetään jäsenistölle 

nettipalveluiden esittelyä ja käyttöopastusta joko kuukausikokouksen yhteydessä tai erillisenä ohjelmana. 
 

ULKOINEN TIEDOTTAMINEN: 
Uutisarvoisista asioista tiedotetaan säännöllisesti, mm.  seuraavissa kanavissa 
- Keski-Uusimaa, Tuusulanjärven Viikkouutiset, Yle, HS, jne.  sekä sopivat nettisivustot   
- Keski-Uusimaan kumppani– sivusto 
- Keski-Uusimaan yhdistyspalsta mm. tapahtumista tiedottamiseen 
 
Tiivistetään suhteita median kanssa esimerkiksi järjestämällä Keski-Uusimaan toimituksen ja kerhon johdon 
tapaaminen, jossa voidaan kertoa tulevan toimintakauden tavoitteista, stipendihausta ja Zonta-kampanjoista. 
Lähetetään Keski-Uusimaalle vuoden tapahtumakalenteri. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
TAPAHTUMAT JA VUOSITTAIN TOISTUVAT AKTIVITEETIT: 
- Tyttöjen päivä 11.10. 
- YK:n päivä 24.10. 
- Zonta International Day ja juhlaseminaari 8.11.2019 
- Piirikokous 9.11.2019 
- Zonta Says No –kampanja 25.11.-10.12. 
- Amelia Earhart –päivä 8.1.2020 
- Järvenpään Naistenpäivänmessu 7.3.2020 
- Zonta Rose Day 8.3.2020 
- Kevätseminaari Seinäjoella  
- Convention 2020 
- Young Leaders in Service Award -hakuaika ja piirin ehdokas (ent. YWPA) 
- Jane Klausman Women in Business Scholarship 
- Amelia Earhart Fellowship –tutkimusapuraha 
- Kerhon Zonta-tyttö 
 
Tiedotetaan kerhon nettisivuilla, Facebookissa, jäsentiedotteessa ja kokouksissa sekä paikallislehdille. 
 

Toimenpide Aikataulu Vastuuhenkilö/t 

Kerhosivut, Zonta-sivut 
 

jatkuvaa 
 

tiimi  

Facebook 
 

jatkuvaa tiimi 

Ulkoinen tiedottaminen  
 

jatkuvasti kun on 
uutisarvoista ja 
erillisten 
suunnitelmien 
mukaan 

tiimi 

Mainostaminen ja viestintä tapahtumamarkkinointi-
suunnitelman mukaan tapauskohtaisesti sekä 
jäsenhankinnassa, esim. mainonta sosiaalisessa mediassa 

Tarvittaessa  

Sisäinen tiedottaminen Säännöllisesti 
kuukausittain 

Tarja 

Muuta 
- Zonta 100 juhlavuosi 
- Stipendit ja apurahojen saajien esittelyt 
- Keräykset 
- Tempaukset  
- Tapahtumat 
- ”Henkilökuva” jostain jäsenestä julkisuuteen 
- Tiedotus uudesta hallituksesta ja kaudesta 1.6. jälkeen 

 

 

 


