
ZI Convention 2018 - Seija Petrow, Kirsi Nickels 

PROPOSED AMENDMENTS TO THE BYLAWS AND RULES OF PROCEDURE OF ZONTA 
INTERNATIONAL – Bylaws toimikunnan tulkintoja ehdotuksista 

 
 



Työtapa-  pääosin keskustellen 28.5. 
koulutuksessa 

• varaa adobe kokoukseen Bylaws ja 
resoluutio muutos-materiaali tulostettuna 
tai sähköisenä (emme rullaa sitä kokouksen 
yhteydessä sen laajuuden takia) 

 

• linkki muutosehdotusten koosteeseen löytyy 
tämän esityksen lopusta 

 

• tämä diasetti käydään läpi alussa  
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CONVENTION Yokohama 28.6.-3.7.2018 

 

 

TARKOITUS: 

 Esitellä motivoivia koulutusohjelmia 

 Päättää ZI:n menettelytavoista (Policy) 

 Valita ZI/ZIF virkailijat (President-Elect, Vice President, treasurer) ja 
hallituksen jäsenet (directors), sekä Nominating Committeen jäsenet 

 Kuulla raportteja 

 Äänestää Bylaws-muutos ehdotuksista (2/3 äänten enemmistö tarvitaan) 

 Äänestää jäsen- ja liittymismaksuista ( 2/3 äänten enemmistö vaaditaan) -
Äänestää resoluutioista sekä kansainvälisten palveluprojektien ja 
ohjelmien tavoitteista (USD summat) 

 Äänestää muista Conventionin käsiteltäväksi sääntöjen mukaisesti ja 
ajoissa tuoduista asioista. 

2/3 äänten enemmistöllä Convention voi ottaa päätettäväksi sellaisen 
resoluutioehdotuksen, jota ei ole aiemmin esitelty, ja joka esitellään suoraan 
kokoukselle. 
ZI Bylaws, Art X Convention ; Art. XIX Amendment to Bylaws; Art V Sec.2 Dues and Fees; Art. XVII Resolutions 
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Tietoa löytyy seuraavista virallisista lähteistä ja 
dokumenteista: 

● ZI Bylaws (Yhdistyksen kansainvälinen säännöstö) 

● Robert´s Rules of Order (Coventionissa käytössä oleva kokoustekniikka ja 

säännöt, elleivät ZI Bylawsit määrää muuta) 

● Convention Standing Rules 2018 ( kokoussäännöt ja käytänteet 

Yokohamassa) 

● Viimeisin Club Mailing ( Huom.  Credential information ja Member 

Classification Information, joissa edellytykset voida edustaa kerhoa 

delegaattina tai varaedustajana) 

● Delegates Training (Delegaattien koulutustilaisuus Yokohama) 

● First Timers Orientation (koulutustilaisuus Yokohamassa 

ensikertalaisille) 
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ZI Business Session ( kokous) 

SANASTOA:  

● Adopt (ed) = hyväksyä (tty) 

● Amend , amendment = muutos, parannus       
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● Adjourn = kokouksen siirtäminen myöhemmäksi     Esim. I move to 

adjourn after lunch  Kokous jatkuu lounaan jälkeen  

● Chair = kokouksen puheenjohtaja 

● Credential (s) = dokumentoitu todistus oikeudesta edustaa 

(kerholta saadut valtuudet ja valtakirjat) Credentials desk = toimisto 

Conventionissa , jossa rekisteröidytään 15.6. jälkeen ja jossa 

tehdään mahdolliset muutokset valtakirjoihin ja proxyihin. 

● Call to Order = kokouksen avaus 

● Floor = puheenvuoro, puheoikeus on kaikilla Zonta jäsenillä, 

delegaattien jälkeen, jos jää aikaa 

● Minutes = pöytäkirja 

● Microphones 3 kpl:    procedural microphone   (ilmoitukset )                                 

● Pro mic. = ehdotukset ja kannatukset                                   

● Con mic.= vastaehdotukset, lisäykset alkuperäiseen ehdotukseen 

sekä lisäysten kannattaminen  
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Lisää sanastoa: 

● Motion = ehdotus 

● Main motion =  ehdotukset esimerkiksi, joihin ei voi tehdä lisäyksiä, 

esim. Bylawsehdotukset 

● Move = ehdottaa 

● Ballot vote = Salainen äänestys (esim. vaaleissa pakolinen) 

● Recognize a speaker = antaa puheenvuoro 

● Second = kannattaa 

● Teller = ääntenlaskija                                   

● Question = keskustelussa oleva ehdotus        
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● Are you ready for the question?- Siirrytään äänestämään 

● Vote = äänestää, ääni 

● Are you ready for the vote = siirrytään lopulliseen äänestykseen 

● Quorum = Vaadittava Conventioniin rekisteröityjen äänten ja 

proxyjen enemmistömäärä 

● Majority = annettujen äänten enemmistö 
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Delegaatin muistilista: 
  

  

- tutustu ohjelmaan ja sen (tiiviiseen aikatauluun) etukäteen 

- delegaateille ei jää juurikaan vapaa-aikaa confa-päivinä, mutta salissa 

olo kannattaa, koska silloin tietää, mistä päätetään ja mahdolliset 

puheenvuorot ”from the floor” antavat hyvän kuvan eri maanosien ja 

maiden näkemyksistä 

- piiri 20 järjestää paikan päällä perinteisesti etukäteisinfon, jossa  

käytännöt ja briefaukset annetaan vielä kerran 

  

- tutustu huolella päätösehdotuksiin (bylawsit ja resoluutiot), saatavilla 

piirin sivuilta, ja Bylaws toimikunnan valmennukseen liittyvä 

kommentoitu versio  

- jos mahdollista, käy etukäteen keskustelu ainakin kerhosi hallituksen 

kanssa sisällöistä ja äänestykseesi vaikuttavista taustatiedoista 

- ole tarkkana, osa ehdotuksista on ZI tasoa, osa district tasoa tai club 

tasoa  

- kaikissa tapauksissa ehdotuksien alta näkyy se, onko ZI Board 

suosittelemassa hyväksymistä vai ei ja millä perusteella 

 

- Tutustu Lea Helteen äänestysohjeeseen – esillä valmennuksessa 
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Piiri järjestää tämän delegaattikoulutuksen, jotta paikan 

päällä olisi helpompi päästä delegaattina tilanteisiin 

mukaan. Paikan päällä järjestäjät – yleensä – huolehtivat 

C:n kulun ja tekniikan informoinnista. 

  

Äänestyskäytännöt ovat suhteellisen monimutkaiset, 

mutta yllä mainitut materiaalit auttavat asiassa. 

  

C:n jälkeen piirihallitus, piirin Bylaws toimikunta sekä 

piirikokous käsittelevät C:n antia ja oletuksia 

muutoksista. Oletuksia siksi, että vasta ZI Boardin 

käsiteltyä ja koottua päätökset ne julkaistaan kv. sivuilla 

ja vasta tällöin on varmaa, mikä mitkä muutokset 

hyväksyttiin ja mikä muuttuu. Tämä kestää usein 

suhteellisen kauan, ei siis yleensä tapahdu heti C:n 

jälkeen. Myös kerhotasolla on hyvä käydä muutokset 

tiiviisti läpi. 

  



• Ennen tai jälkeen Conventionin; jos on 
kysyttävää, jokin asia on epäselvä – kysy 
neuvoa kerhosi kollegoilta, bylaws 
toimikunnalta tai kansainvälistä Z maailmaa 
tuntevilta. 

  

  

• Jos tiedät jotakin enemmän kuin Z sisaresi – 
kerro hänelle ja muillekin delegaateille – näin 
osaamme yhdessä ja teemme hyviä, punnittuja 
päätöksiä! 
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Delegaatin ja varadelegaatin asema 

 

1) Kerhojen kv. jäsenmaksutilitykset pitää olla 
maksettu viimeistään silloin kun Convention 
alkaa. 

2) Deadline -suosituksista huolimatta 
paikanpäällä voi ilmoittautua. Delegaatiksi. 

 

3) varaedustaja voi siirtyä delegaatin tilalle 
kesken Convetionia sääntöjen ja ohjeiden 
mukaisesti. 
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https://www.zonta.org/Portals/0/Membership/Tools/MembershipTools/ClubMailin

g/2016- 

 

 

2018BRCReport.pdfhttp://convention.zonta.org/Portals/4/PDFs/Standing%20

Rules%20of%20Convention%202018.pdf 
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