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Tervetuloa mukaan 

Olet sydämellisesti tervetullut mukaan Zonta-toimintaan ja 

Tuusula-Kerava-järvenpää kerhomme jäseneksi! 

  

Tämän käsikirjan tavoitteena on antaa sinulle perustiedot, joiden avulla saat pikaisen 

katsauksen järjestöstämme. Tavoitteemme on näin rohkaista sinua kysymään kaikista 

mieltäsi askarruttavista asioista ja keskustelemaan naisten asemaa koskevista 

kysymyksistä niin lähellä kuin kaukaa. 

  

Käsikirjamme aluksi kerromme yleisesti sekä kansainvälisestä että piiritason Zonta-

toiminnasta. Lopuksi pääsemme omaan kerhoomme, sen tapaan toimia sekä 

jäsenistöömme. 

  

Me kerhon ”vanhat” jäsenet toivotamme sinulle oikein pitkää ja antoisaa Zonta-aikaa. On 

hienoa, että olet kanssamme vaikuttamassa tyttöjen ja naisten aseman parantamiseen!  

Tapahtumia, mielenkiintoisia kokouksia, ystäviä, verkottumista, konkreettista auttamista, 

yhdessä tekemistä ja paljon muuta! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zonta International 
 

Zonta International on kansainvälinen vapaaehtoisjärjestö, jonka tavoitteena on edistää 

naisten laillista, poliittista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista 

asemaa. Palvelemme ja vaikutamme kansainvälisellä ja paikallisella tasolla sekä 

ihmisoikeuksien että perusvapauksien oikeudenmukaisen toteutumisen puolesta kaikkialla 

maailmassa. 

Zonta-sana on peräisin Amerikan Sioux -intiaanien lakhota (teton dakota) -kielestä ja 

tarkoittaa rehellistä ja luotettavaa. 

 

Zonta logo rakentuu päällekkäisistä kuvioista, joilla jokaisella on 
oma merkityksensä. Niiden kautta rakentuu kuva säteilevästä 
ryhmästä, ammatissaan pätevistä ja menestyvistä naisista, joita 
yhdistää lojaalisuus, rehellisyys, luotettavuus ja innostus edistää 
naisten asemaa maailmanlaajuisesti.  

    
The Story of Zonta Emblem löytyy Zonta.org sivuilta ja tämän 
käsikirjan lopusta. 

 



 

 

 

 

 

  

Zonta–järjestön perusajatus, missio ja 

visio  

Järjestön perusajatus 

Zonta International on maailmanlaajuinen Yhdysvalloissa vuonna 1919 perustettu 

vapaaehtoisjärjestö. Jäsenkunta muodostuu eri alojen ammattilaisista, joita yhdistää 

halu työskennellä naisen aseman parantamiseksi palvelu- ja kansalaistoiminnan avulla.  

Jäseniä järjestöllä on noin 30 000. Kerhoja on 67 maassa noin 1200. Jäsenet ovat naisia 

ja miehiä, jotka ovat sitoutuneet Zonta Internationalin tavoitteisiin. He antavat 

vapaaehtoisesti aikaansa, taitojaan ja tukeaan paikallisille ja kansainvälisille 

palveluhankkeille ja rahoittavat stipendiohjelmia, joiden tarkoitus on toteuttaa Zonta-

missiota ja tavoitteita. Zonta International rahoittaa useita YK:n projekteja. Järjestöllä on 

neuvottelevan jäsenen asema monissa YK:n elimissä sekä Euroopan Neuvostossa. 

Zonta International, sen piirit ja kerhot ovat uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia. 

Suomen vanhin, edelleen aktiivisesti toimiva Zontakerho Helsinki I, perustettiin jo 

vuonna 1934. Löydät kaikki Suomen kerhot nettisivuiltamme www.zonta.fi 

Järjestön missio ja visio 

 

Missio  

Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama maailmanlaajuinen 

järjestö, joka voimaannuttaa naisia kaikkialla maailmassa palvelu- ja vaikuttamistyön 

avulla. 

Visio 

Zonta International näkee tulevaisuuden maailman sellaisena missä naisten oikeudet 

tunnustetaan ihmisoikeuksiksi ja missä jokainen nainen pystyy käyttämään hyväkseen 

kaikki kykynsä. 

Sellaisessa maailmassa naisilla on käytössään tasavertaisesti miesten kanssa kaikki 

tarjolla olevat voimavarat ja heillä on edustus päätöksenteossa tasavertaisesti miesten 

kanssa. 

Sellaisessa maailmassa kukaan nainen ei elä väkivallan pelossa. 

Zonta Internationalilla on neuvottelevan ja konsultoivan jäsenen sekä pysyvän 

tarkkailijan asema useissa YK:n elimissä. Tarkkailijat toimivat asiantuntijoina naisten ja 

lasten auttamiseksi sekä tieteen ja kulttuurin kehittämiseksi. Lisää tietoa monipuolisesta 

yhteistyöstä löydät nettisivuiltamme sekä osoiteesta www. zonta.org. 

Zonta Internationalilla on neuvottelevan ja konsultoivan jäsenen sekä pysyvän tarkkailijan 
asema useissa YK:n elimissä. Tarkkailijat toimivat asiantuntijoina naisten ja lasten 
auttamiseksi sekä tieteen ja kulttuurin kehittämiseksi. Lisää tietoa monipuolisesta 
yhteistyöstä löydät nettisivuiltamme sekä osoiteesta www.zonta.org. 

 

http://www.zonta.fi/


 

 

  

Zonta–järjestön päämäärät 

Järjestön päämäärät 

 Järjestömme päämäärät ovat: 

1. Edistää naisten oikeudellista, yhteiskunnallista, taloudellista, koulutuksellista, 

terveydellistä ja ammatillista asemaa maailmanlaajuisesti ja paikallisesti 

palvelutoiminnan ja vaikuttamisen avulla. 

2. Toimia kansainvälisen verkostoitumisen ja palvelun avulla rauhan sekä ihmisten 

ja kansojen välisen yhteisymmärryksen puolesta. 

3. Edistää oikeudenmukaisuutta sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauden 

maailmanlaajuista kunnioittamista. 

4. Vaalia kansainvälisesti korkeita eettisiä arvoja ja toteuttaa palveluohjelmia, sekä 

antaa keskinäistä tukea ja yhteenkuuluvaisuutta jäsenilleen kaikkialla 

maailmassa. 

5. Innostaa kutakin jäsentään omalla alallaan toimimaan korkean ammattimoraalin 

ja myönteisen yhteiskunnallisen kehityksen hyväksi.  

  



 

  

Järjestön organisaatio ja viestintä 

  

 

 

 

Yllä olevasta kaavakuvasta selviää, miten oma kerhomme on osa Zonta-organisaatiota.  

Se, miten eri tason yhteiset tapaamiset liittyvät toisiinsa, selviää alla olevasta luettelosta: 

Zonta International (ZI): Yleis-/edustajakokous (Convention) järjestetään 

joka toinen vuosi uuden, 2-vuotisen toimintakauden 

(biennaalin) avaukseksi. 

PIIRI (District): Piirikokous järjestetään kerran vuodessa. 

Piirikokouksessa käsitellään piirin talouteen liittyvät 

asiat sekä valitaan piirin luottamustehtävissä 

toimivat henkilöt. 

Piirin kevätseminaari järjestetään vuosittain 

vaihtuvin teemoin. 

ALUE (Area): Oma piirimme on jaettu kuuteen alueeseen, joissa 

jokaisessa järjestetään aluejohtajan johdolla omia 

koulutustapahtumia eri teemoihin liittyen. 

KERHOT (Clubs): Kerhotapaamiset/paikalliset kokoukset = Jokaisen 

kerhon omat tapaamiset. 

JÄSENET (Club members): Toivomme kaikkien jäsentemme osallistuvan 

kaikkiin yllä mainittuihin kokouksiin 

mahdollisuuksiensa mukaan. 

Alla on kuva järjestömme viestintäketjusta: 

 

Zonta-organisaatiosta ja hallintoelimistä löydät lisää tietoa nettisivuiltamme. 

Zonta
International

Piiri 20 

Suomi ja Viro

Alue 5

Tuusula-Kerava-
Järvenpää 

Zonta-kerho



 

  Zontien verkottuminen ja 

tiedonvälitys 

Jokaisella Zonta-kerhoon liittyvällä jäsenellä on mahdollisuus avartaa tuttavapiiriään 

ja tutustua eri ammattialoilla toimiviin kanssasisariin niin kansallisella kuin 

kansainväliselläkin tasolla. Aktiivinen osallistuminen oman kerhon toimintaan on 

kaiken perusta ja avaa jatkossa mahdollisuuksia verkottumaan ja vaikuttamaan myös 

kansainvälisellä tasolla.  

Jokainen aktiivinen jäsen on kerhon vahvuus. Ole ylpeä siitä, että olet zonta.  Tiedota 

järjestöstämme ulospäin. Tuo Zonta esille aina, kun keskustellaan naisasioista. 

Jokainen jäsen on velvollinen tuomaan Zontaa tunnetuksi, koska tätä kautta saamme 

tukea palvelukohteillemme ja muulle toiminnallemme.  

Vaikuttaminen 

Naiset ovat maailmassa syrjinnän kohteena ja heidän elämäänsä kahlitsevat 

lukemattomat eriarvoisuutta lisäävät juridiset, sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset 

rajoitukset. Zonta-järjestö toimii kiinteässä yhteistyössä YK:n ja sen jäsenvaltioiden 

kanssa vaikuttaakseen paikallisiin ja kansainvälisiin lakeihin ja asenteisiin, joilla on 

haitallinen vaikutus naisten elämään. Zonta International sekä sen paikalliset piirit ja 

kerhot haluavat vaikuttaa kaikilla tasoilla sellaisten lakien ja säädösten syntyyn, jotka 

tarvittavalla tavalla kohdistavat huomion sukupuolten väliseen eriarvoisuuteen 

liittyviin kysymyksiin. 

Lisätietoja saat nettisivuiltamme, esitteestä ja Zonta-käsikirjasta. 



 

 

 

 

 

  

Tuusula-Kerava-Järvenpää 

Zonta-kerho 

Kerhomme jäsenet 

Sinut on valittu kerhomme jäseneksi ja meitä on jo noin kolmekymmentä.  

Jäseneksi pääsysi edellytyksenä on ollut, että sitoudut Zonta Internationalin 

tavoitteisiin ja että olet valmis toteuttamaan mainittuja tavoitteita. Lisäksi sinulta 

edellytettiin, että toimit tai olet toiminut joko päätöksentekoasemassa tai 

vastuunalaisessa asemassa virassa, yksityisen työnantajan palveluksessa tai 

itsenäisenä ammatinharjoittajana. 

Lisäksi sinut on ammattisi mukaan luokiteltu johonkin Zonta Internationalin Marian 

de Forest jäsenyys -käsikirjassa mainittuun luokitteeseen. Tämän luokitteen 

perustana on ammattisi ja luokite on sinulla elinikäinen, jollet itse oma-aloitteisesti 

hae siihen muutosta. Luokitteen tarkoitus on auttaa meitä mm. verkottumisessa, 

sillä sen avulla löydämme tarvittaessa helposti eri ammattialojen osaajat. 

 

 

 



 

  
Tuusula-Kerava-Järvenpää  

Zonta-kerho 

Kerhomme on perustettu 23.5.1988. Jäsennumeromme on 1207 ja kerho toimii 

nimensä mukaisesti kolmen kunnan alueella.  

Kerhomme omat järjestyssäännöt on uusittu kaudella 2012-2013 ja ne löytyvät 

kerhomme kotisivuilta osoitteesta www.zonta.fi/tuusula-kerava-jarvenpaa. 

Kerhomme kokoontumisajat 

Kokoonnumme joka kuukauden neljäs torstai klo 18.30 lukuun ottamatta kesä- ja 

heinäkuuta, jolloin meillä ei ole toimintaa. Kerhollamme ei ole vakinaista 

kokoontumispaikkaa; paikka määräytyy illan ohjelman mukaisesti ja se ilmoitetaan 

kokouskutsussa. 

Kokousaiheet 

Sääntöjemme mukaisesti pidämme vuosikokouksen elo-/syyskuussa ja 

valintakokouksen maalis-/huhtikuussa. Muiden kerhoiltojemme aiheista päättää 

ohjelmatoimikunta yhdessä puheenjohtajan kanssa.  Toimikunta suunnittelee 

ohjelmat siten, että ne tukevat oman kerhon kullekin kaudelle vahvistamaa 

toimintasuunnitelmaa. 

Kerhomme toimintasuunnitelman löydät nettisivuiltamme. Sitä seuraamalla tiedät, 

mitä kerhossamme tapahtuu kuluvan kauden aikana. 



 

 

 

 

  

Tuusula-Kerava-Järvenpää 

Zonta-kerho 

Kerhokummisi 

Sinulle on nimetty oma kummi, ja hänen puoleensa voit kääntyä halutessasi lisää 

tietoa kerhostamme, toiminnastamme tai mistä tahansa sinua kerhossamme tai 

Zonta-toiminnassa askarruttavasta asiasta. Älä arkaile! Kuten joku viisas on sanonut: 

ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä – vastauksista tyhmyyttä voi löytyä☺. Toki kysyä 

voi aina keneltä tahansa kerhon jäseneltä. 

Miten vaikutat parhaiten? 

Osallistumalla pääset vaikuttamaan! Kun sinut on hyväksytty kerhomme jäseneksi, on 

sinut liitetty myös jonkin toimikunnan jäseneksi. Toimikunnan kautta voit vaikuttaa ja 

tehdä kerhosta ”omannäköisesi”. Zonta-ajatuksen mukaisesti on toivottavaa, että 

osallistut myös alue- ja piiritason kokouksiin sekä kansainvälisiin konferensseihin 

mahdollisimman paljon 

Mitä osallistuminen maksaa? 

Kerhon jäsenenä maksamme jäsenmaksun toimintakausittain. Jäsenmaksun päättää 

kerhon vuosikokous ja kaudella 2018-2019 jäsenmaksun suuruus on 130 euroa. 

Jäsenmaksun lisäksi maksamme osallistumisestamme kerhon kuukausikokouksiin 

pienen korvauksen. Korvaus on tällä hetkellä 15 euroa ja sillä maksamme 

kokouspaikan käytöstä ja tarjoilusta syntyvät kulut.  

Huom! Mikäli et pääse kerhoiltaan, ilmoita esteestäsi sihteerillemme. Ilman 

ennakkoilmoitusta sitoudut maksamaan ko. kokouksen osallistumismaksun, sillä  

varauksia tehtäessä sinun oletettu osallistuvan kokoukseen. Muut maksumme ovat 

vapaaehtoisia. 

  



 

  
Palvelukohteet 

Palvelukohteemme jakaantuvat paikallisiin, piirin yhteisiin ja kansainvälisiin kohteisiin: 

Paikalliset kohteet 

Jaamme vuosittain stipendejä peruskoulua käyville tytöille. Stipendien saajat ovat vuorovuosina 

yksi kolmen kunnan – Tuusula, Kerava, Järvenpää – alueella toimiva ala-asteen koulu ja siellä 

opettajien valitsemat, kriteerimme täyttävät tytöt.  

Zonta-tyttö stipendi on kerhomme oma, jatkossa joka viides vuosi jaettava, apuraha.  Vuonna 

2012 annoimme stipendin teatteri-ilmaisun ohjaajaksi opiskelevalle Taru Järvenpäälle, ja 

vuonna 2016 stipendin sai keravalainen Anni Udd, jonka haaveena on opettajan ammatti. 

Stipendin hän käyttää jääkiekkoharrastukseensa. 

Lisäksi kerhomme tukee satunnaisesti alueemme apua tarvitsevia kohteita. 

Piiri 20:n kohteet 

Piirikokous hyväksyy kerhojen ehdotusten pohjalta piiritason varainkeruuhankkeet, joita 

kutsutaan ”Keltaisen Ruusun” -kampanjoiksi. Esimerkkejä aikaisempien vuosien kampanjoista 

ovat mm. kevään 2012 ”Sisarta ei jätetä” –kampanja, jonka tuotot käytettiin yksittäisten 

vanhusten hyväksi ja toteutettiin yhdessä Vanhustyön keskusliiton kanssa. Toinen piiritason 

kampanja oli maahanmuuttajanaisille suunnattu ”Luetaan yhdessä” –kampanja. Vuonna 2018 

käynnistyy kaksivuotinen ZAU-kampanja, jolla kannustetaan tyttöjä opiskelemaan matemaattis-

luonnontieteitä järjestämällä yhteistyössä Luma-keskuksen kanssa  ZAU-kerhoja 

valtakunnallisesti 10-12-vuotiaille tytöille.  Lisätietoa kampanjoistamme saat luonnollisesti 

Zonta-sisariltasi ja piirimme nettisivustoilta. 

Kansainväliset kohteet 

Kansainvälisellä tasolla piirimme tavoite on, että lahjoitamme rahaa ainakin yhteen 

Foundationin rahastoon ja että ainakin 10 % jäsenistämme tekee henkilökohtaisen lahjoituksen. 

Kerhomme on sitoutunut tähän tavoitteeseen.  

Kansainvälisiä rahastoja on yhteensä kuusi ja ne on lueteltu mm. ZI Piiri 20:n 

toimintasuunnitelmassa, jonka löydät piirin nettisivuilta. Kansainvälisesti tavoite on kerätä rahaa 

avustuskohteisiin noin 5-6 miljoonaa dollaria aina kaksivuotiskauden aikana. 



 

  Lyhyt johdatus Zonta-sanastoon 

Area Director (AD)  Aluejohtaja 

Advocacy Committee    Naisten oikeuksien toimikunta Tämä toimikunta on 

   jokaisessa kerhossa 

Bylaws and Resolutions  Zonta-järjestön ja kerhojen toimintaa ohjaavat 

   säännöt ja päätöslauselmat.   

Governor   Kuvernööri = piirin vaaleilla valittu johtaja, jonka 

   toimikausi on kaksivuotinen 

Lieutenant Governor (Lt. Governor) Varakuvernööri 

Membership Committee (OMC) Jäsenyystoimikunta on myös jokaisessa kerhossa.  

   Hyväksyy ja valvoo jäsenistöä. Ylläpitää ja 

   määrittelee luokitteen. 

Nominating Committee (NC) Vaalitoimikunta 

On myös kerhotasolla pakollinen toimikunta. Etsii 

ja ehdottaa vaaleilla valittavat virkailijat 

Service committee (SC)  Palvelutoimikunta 

   Edistää palvelu- ja koulutusohjelmia, 

   pakollinen jokaisessa kerhossa 

Vice Area Director (VAD)  Vara-aluejohtaja 



 

Zonta-tunnus 

Järjestön eettiset tavoitteet ilmenevät zonta-merkin symboliikassa: rehellisyys, luotettavuus, 

avuliaisuus ja myötäeläminen, tiedon, osaamisen ja turvallisuuden edistäminen 

Valonsäde   

Hengenvalo 

Innoitus  

Sitoutua yhteen jonkin  

Päämäärän vuoksi 

Lojaalisuus, uskollisuus  

Kantaa yhdessä 

Tehdä yhdessä 

  

Suojaa jäsenille ja 

palvelukohteille 

  

Rehellisyys, luotettavuus 

Neliö sitoo merkin yhteen. 

  

“A radiant group of executive  women in business and professions, 

who are loyal to the same inspired goals of SERVICE AND WORLD  

UNDERSTANDING” 


