
 
 
 
TOIMINTASUUNNITELMA 2019-20 
 

Toimikunta: 
Palvelutoimikunta (Service 
Committee) 
 

Suunnitelman tekijät: 
Marjukka Aaltonen 
Marjatta Lemmelä 
Lea Sirola 
Tuula Virta 
Kokoonkutsuja: Merja Ora 

 

Pvm: 
15.5.2019   
9.8.2019 tarkennus 

Toimikunnan tavoitteet kaudelle 2018-2019 
 
Toimikunnan tehtävät ovat: 

• suunnittelee ja koordinoi kerhon sisäiset ja alueen paikalliset palvelukohteet 
• informoi kerhoa Zonta International -järjestön kansainvälisistä palvelukohteista  
• informoi kerhoa ZI –järjestön kullekin kaudelle laatimista teemoista 
• vastaa Keltaisen Ruusun –kampanjoiden järjestelyistä 
• ideoi ja koordinoi kerhon mahdolliset tapahtumat ja varojenkeruutapahtumat 
• motivoi kerhon kaikki jäsenet mukaan tapahtumien järjestelyihin ja toteutuksiin 
• etsii stipendiehdokkaat kerhon stipendeille 
• etsii ehdokkaita kansainvälisten stipendien hakijoiksi. Opastaa hakijoita 

hakemuksien laatimisessa piirin stipenditoimikunnan avustuksella. 
• toimikunta voi nimetä jäseniään vastuuhenkilöiksi vastuualueittain 

Koulutyttö-stipendi: 

Kriteerit: jaetaan tytöille, jotka ovat kouluyhteisössä  osoittaneet erityistä oikeudenmukaisuutta, 
luotettavuutta ja innostavuutta.  

Aiemmin stipendiä on jaettu € 100,00 / vuosi. Toimikunta ehdottaa, että jatkossa jaamme joka vuosi            
€ 100,00 / kerhomme kunta. Stipendin suuruus on € 20,00 / tyttö. Stipendin jako: koulut 
aakkosjärjestyksessä vuorovuosin. Aloitamme niistä kouluista, jotka eivät vielä ole stipendejä saaneet. 
Stipendin saajat: koulut päättävät itse, miten valinta suoritetaan ja mille luokka-asteille stipendit annetaan.  

9.8.19 Listat aiemmin saaneista kouluista ovat Marjatalla; hän tarkastaa vuorossa olevat koulut.  

Kansainväliset kohteet: 

Kyseessä on kuluvan biennaalin toinen vuosi: toimikunta esittelee kerholle ne kansainväliset palvelukohteet 
ja teemat, joita ei ole vielä käsitelty kerhossa.  

9.8.2019: ZI:lle 3 kansainvälistä kohdetta ovat 1) Käsi kädessä, Jordania 2) Lapsiavioliittojen vähentäminen 
3) Madagaskarin tyttöjen koulutus. Kaikki kolme projektia on esitelty kerhossa, joten toistaiseksi Palvelu 
tmk seuraa ja raportoi edistymisistä 

Tyttöjen päivä: 

Ehdotamme tapahtumaa yhdessä kerhokuntiemme alakouluista. Valitsimme Rusutjärven koulun. Jaamme 



 
 

tietoa tyttöjen päivä -teeman alla: me ZAU:sta (myös mahdollinen LUMA -paikka) ja hankimme paikalle 
muita asiantuntijoita. Mitä tarvitaan? Mikä kiinnostaa? jne. Yhteistyö koulun kanssa. 

9.8.19 Tapahtumasta on tarkoitus tehdä vuosittain toistuva. Tämän vuoden teema: tytön koulupäivä eri 
maissa/maanosissa. Miten itsestään selvää on, että tytöt pääsevät kouluun? Mitä koulussa opitaan? ZAU 

Keltaisen ruusun kampanja: 

Jatkamme jo hyvin alkanutta ZAU -kampanjaa. Tutkimme mahdollisuuksia saada LUMA -kerho 
alueellemme. Myymme kerholaisille ZAU -tuotteita. Rahankeräyskampanja loppuu 31.12.2019, mutta osa 
kerhoista alkaa vasta keväällä 2020. 

9.8.19 Tutkittava mahdollisuutta saada kerho alueellemme. Uusi haku päättyy lokakuussa ja kerhot käyntiin 
keväällä 2020. Paijala? 

Kerhon varainkeruutapahtuma: 

Tuomme asian syyskuun kokoukseen ja esitämme erilaisia rahankeräystapoja. Kerholaiset valitsevat meille 
sopivan ja sitoutuvat tapahtumaan. 

9.8.19. Palvelutoimikunta esittää elokuun kokouksessa vaihtoehdot, joista kerho valitsee toteutettavan: 1) 
Arpajaiset 2) Muotinäytös 3) Elokuva-/teatterinäytös 

Viinipulloarpajaiset: 

Kerhon kustannukset halutaan pitää mahdollisimman matalina. Sen tähden jokaisessa tapaamisessa 
arvomme viinipullon (hinta € 10,00 – 15,00), jonka kerholaiset lahjoittavat. Arvan hinta € 2,00. Näillä 
rahoilla maksamme kerhon juoksevia kuluja. 

9.8.19 Elokuun kokouksessa arpajaisten aloitus 

Kansainväliset stipendit: 

Keskitymme YWPA -stipendiehdokkaisiin. Määrittelemme jo etukäteen kerhomme ehdokkaan saaman 
stipendin suuruuden. Toimikunta ehdottaa € 300,00. 

9.8.19 Vaihtokokous kannatti ajatusta. Toivomme PR -toimikunnalta jaettavaa mainosta/esitystä kerhon 
toiminnasta ja alueellisista saavutuksista. Mainos yhdessä Zonta-esitteen kanssa jaettava kouluihin. 
Lähetämme tiedotteet kouluihin, mainostamme asiaa somessa (facebook) ja pyrimme myös aktiivisesti 
etsimään stipendiehdokkaita. Autamme ehdokkaita hakemusten teossa. 

Zonta 100 -juhla: 

Olemme omalta osalta järjestämässä yhdessä muiden toimikuntien kanssa kerhon omaa juhlaa. 

9.8.19 Koska kaikilla jäsenillä ei ole mahdollisuutta osallistua Helsingin piirikokoukseen 8-9.11.19, on hyvä, 
että kerho juhlistaa järjestömme satavuotistaivalta. Kerhon juhla on hyvä järjestää marraskuun kokouksen 
yhteydessä. Asia sovittava muiden kanssa. 

 



 
 

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Aikataulu Vastuuhenkilö/t 

Koulutyttö-stipendi: valitaan koulut 
Yhteys rehtoreihin ja stipendien toimittaminen kouluille. 

syyskuu 2019 
kevät 2020 

Marjatta 
Merja + Marjatta  

Tyttöjen päivä: Yhteys kouluun, muodon kartoitus 
Toiminnan toteutus 

elok. 2019 
11.10.2019 

Merja  
tmk + koko kerho 

Keltaisen ruusun kampanja: tuotemyynti 
LUMA-kerho: haku 

alkusyksy 2019 
lokakuu 2019 

Marjukka 
Merja (Tuulikki) 

Kerhon varainkeruutapahtuma: vaihtoehtojen esittely 
valinta 
toteutus 

elokuu 2019 syyskuu 
2019 
syys 19/kevät 20 
 

Merja + tmk 
kerho 
Palvelu tmk + kerho 

Viinipulloarpajaiset 
 

koko kauden 
elokuusta alkaen 

 
Tuula V 

YWPA -stipendi: hakuesite 
kerhomainos/esite 
ehdokkaiden etsintä, kouluille tiedottaminen 
ehdokkaan valinta/esittäminen 

loppusyksy 2019 
syksy 2019 
loppusyksy/alkukevät 
kevät -20 

Merja + Marjatta  
PR -tmk/Palvelutmk 
koko kerho 
Palvelutmk / kerho 

Zonta 100 -juhla kerhossamme 
 

marraskuu 2019 koko kerho 

Muuta/huomioita 
Zonta 100 -piirikokous 8-9.11.2019: toivomme, että mahdollisimman moni osallistuu kokoukseen. 8.11: 
juhlaseminaari Helsingin Kaupungin Teatterissa ja juhlaillallinen Vanhalla ylioppilastalolla 
9.11. Piirikokous Bio Rex 
 
 

 
 
 
Ohje: Taulukkoon voi lisätä rivejä ja sarakkeita tarpeen mukaan. Tallenna tiedosto nimellä: Ts 2016-2017 
”oman toimikunnan nimi”.  


