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ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 ry:n TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2017- 31.5.2018 

1. Yleistä 

 

Zonta International Piiri 20 ry (myöhemmin tässä tekstissä Piiri) on toiminut tilikaudella 1.6.2017-
31.5.2018 kansainvälisen järjestömme mission mukaisesti ja noudattaen Porvoon (46.) neljännes-
säkymmenessä kuudennessa virallisessa piirikokouksessa vahvistettua toimintasuunnitelmaa. Tili-
kauden 1.6.2017-31.5.2018 toimintasuunnitelmassa painotetaan niitä toimenpiteitä, jotka ovat 
jääneet kesken tai tarvitsevat vahvistamista koko toimikauden 1.6.2016-31.5.2018 tulosten saa-
vuttamiseksi. Näitä ovat kansainvälisten resurssien turvaaminen, kestävällä pohjalla olevan jäse-
nyyden turvaaminen ja tyttöjen ja naisten oikeuksien toteutuminen, heidän mahdollisuutensa 
osallistua kykyjensä mukaisesti poliittiseen ja taloudelliseen vaikuttamiseen, koulutus- ja terveys-
palvelujen hyödyntäminen ja ammatillinen urakehitys.  

 

Zonta Internationalin kansainvälisiä tavoitteita on pidetty esillä kaikissa vaikuttamistoimissa ja pal-
veluhankkeissa, niin kerho-, alue- kuin Piiritasolla.   

 

Piirin tavoitteet ovat sopusoinnussa ZI:n tavoitteiden kanssa. Toiminnassa on lisäksi otettu huomi-
oon järjestön päämäärät, arvot ja Nizzan yleiskokouksessa 2.7.–6.7.2016 hyväksytty strategia kak-
sivuotiskauden palvelu-, koulutus- ja vaikuttamisohjelmineen.  Piirin strategiaa vuosille 2015-2020 
on noudatettu osana edellä esitettyjä toimintalinjauksia. 

 

2. Piirin toiminnan teema 

 

Piirin teema on yhtenevä Zonta Internationalin teeman Empowering Women through Service and 
Advocacy-teeman kanssa. Sitä on pidetty esillä myös tavattaessa verkostokumppaneita. Piirihalli-
tus ja sen toimikunnat sekä Piirin kerhot ovat omalta osaltaan välittäneet kansainvälistä tee-
maamme säännönmukaisissa palavereissa ja yleisötapaamisissa. 

 

3. Yleistä Piirin tavoitteista 

 

Palvelutoiminta 

 

Zonta Internationalin ja samalla Piirin palvelutavoitteita on edistetty aktiivisesti. Piirin toimikunnat 
yhdessä aluejohtajien kanssa ovat olleet kerhojen tukena kansainvälisten tavoitteitten jäsentämi-
sessä ja edistämisessä. Piirin toimikunnat ovat olleet myös aloitteiden tekijöinä lainsäädännön 
muuttamisessa ja yhteiskunnan asenteiden muokkauksessa tyttöjen ja naisten aseman edistä-
miseksi. 

 

Kerhojen yhteistyö palvelutavoitteitten edistämisessä on ollut sujuvaa samanmielisten organisaa-
tioiden kanssa.  
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Vaikuttaminen 

 

Vaikuttaminen tyttöjen ja naisten asemaan on ollut monipuolista. Se on kytketty liitteenä olevan 
vuosikalenterimme kaikkiin merkkipäiväteemoihin, erityisesti Tyttöjen päivään, Ystävän päivään 
Naisten päivään ja tasa-arvon päivään ja koko Zonta Says No - kampanjan kaikkiin aktivismin päi-
viin.  Piiri on kannustanut toimikuntia, alueita ja kerhoja yhdistämään kaikkeen palvelutoimintaan 
myös vaikuttamistekoja. Päämääränä on ollut pitkäaikaisista vaikutuksista tiedottaminen ja asteit-
tainen edistäminen Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) Kestävän kehityksen ohjelma - Agenda 2030.                                                                                                             

Kerhoissa on käsitelty erityisesti YK:n Kestävän kehityksen tavoitetta numero viisi ja sen osatavoit-
teiden saavuttamisen mahdollisuuksia. Tavoite on otettu huomioon myös Piirin 100-vuotisjuhlan 
ja siihen liittyvän Keltaisen Ruusun kampanjan valmistelussa.  Yhteistyön teemoina ovat olleet 
naisten ja tyttöjen yhdenvertainen kohtelu kaikilla elämänalueilla, erityisesti sosiaali- ja terveyden-
huoltouudistuksen valmistelussa ja digitalisaation murroksessa. Tyttöjen ja naisten väkivallasta va-
paan elämän turvaamisesta ja naisten palkkatasa-arvosta on annettu lausuntoja useaan kertaan. 

 

Kestävällä perustalla olevan jäsenyyden rakentaminen 

 

Piirin keskeisenä tavoitteena oli varmistaa jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenten sitoutuneisuu- 
den varmistaminen. Päämääränä on jäsenten avulla edistää missiotamme ja näkyvyyttämme sekä   
hankkia jäsenten avulla aineellisia resursseja kansainvälisiin palvelu- ja koulutusohjelmiimme. Ta-
voitteen saavuttamiseksi ponnisteltiin kerhoissa hankkimalla uusia jäseniä ja pitämällä huolta ny-
kyisistä jäsenistä aktiivisen toiminnan ja palkitsemisen keinoin.  

 

Kerhojen jäsenien tyytyväisyyteen etsittiin ratkaisuja piirihallinnon ja jäsenyystoimikunnan yhteis-
työllä. Piirissä hyödynnettiin kaikkea kansainvälisen jäsenyystoimikunnan kerhojen käyttöön val-
mistelemaa materiaalia.  

 

Hyvän hallinnon noudattaminen  

 

Hyvää ja sujuvaa hallintoa noudatettiin kansainvälisten sääntöjemme ja menettelytapaohjeit-
temme mukaan sekä huolehtimalla Piirin omien sääntöjen ja Suomen yhdistyslainsäädännön nou-
dattamisesta.  

 

Tietojen saanti ja tietojen välittäminen edistää yleisesti toiminnan sujuvuutta. Tietojen välittämi-
sessä kahdensuuntaisesti hyödynnettiin sekä Zonta Internationalin valmistelemia materiaaleja 
että piirihallinnon eri orgaanien tuottamia aineistoja, koulutusta ja face-to-face viestintää alueko-
kousten ja muiden tapahtumien muodossa. Viestinnässä otettiin laajasti käyttöön verkkokokous-
taminen Adobe Connectin avulla. Ratkaisulla nopeutettiin ja yhdenmukaistettiin viestintää sekä 
säästettiin monipuolisesti resursseja. 
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Kaikissa Piirin yleisötilaisuuksissa noudatettiin tilikaudella 1.6.2016-31.5.2017 käyttöön otettua 
henkilö- ja materiaaliturvallisuuteen liittyvää ohjetta. 

 

Tietoturva osana hyvää hallintoa 

 

Piiri huolehti siitä, että kaikissa kerhoissa ja toimielimissä noudatetaan Euroopan Unionin (EU) 
25.5.2018 Suomessa voimaan tullutta Verkko- ja tietoturvadirektiiviä. 

 
4. Päätavoitteet täsmennettyinä 
 
4.1 Nizzan yleiskokouksen vahvistamien kansainvälisten palveluohjelmien toimeenpano 
 
Piirin keskeiset jäsenille kohdistetut tapahtumat ovat Piirikokous ja Kevätseminaari. Niiden tar-
koituksena on välittää jäsenille tietoa kansainvälisistä tavoitteista, kuulla ajankohtaisia naisten 
elämään vaikuttavia yhteiskunnallisia ratkaisuja ja tutustua jäsenistöön. Varsinainen piirikokous 
pidettiin Porvoossa 7.-8.10.2017. Sen teemana oli Itsenäinen Nainen. Kokoukseen osallistui kaksi 
Past International Directoria, kahdeksan Past Governoria, 37 ensikertalaista ja kokonaisosallistu-
jamäärä oli 253 henkilöä. Zonta International Liaison Ursula Werner osallistui piirikokoukseen. 

Hän kannusti kerhoja seuraamaan Zonta Internationalin ajankohtaisraportteja kansainvälisistä       
palveluhankkeista ja tukemaan 100-vuotisjuhlan kunniaksi aktivoitua Endownment rahastoa. Pii-
rin 21 Governor Christina Rylander Berqvist toi Porvoon piirikokoukselle Piirin 21 tervehdyksen ja 
kiitti Piiriä yhteistyöstä. Useat kerhot pitivät säännönmukaisesti yhteyttä muihin piireihin sähköi-
sesti.  

 

Pirin kolmas (3) kevätseminaari pidettiin Espoossa 14.4.2018. Seminaarin teemana oli Hyvä, Paha 
Digi. Osallistujia seminaarissa oli yhteensä 176 jäsentä.  

Piirikokouksen ja Kevätseminaarin lisäksi Zonta International tavoitteita käsiteltiin myös alueko-
kouksissa ja kerhoissa. Kaikki alue- ja vara-aluejohtajat sekä Piirin palvelutoimikunta esittelivät 
kansainvälisten palveluohjelmien tavoitteita ja tuloksia sekä aluekokouksissa että kerhokäyn-
neillä.   

 

Palvelutoimikunta välitti tietoa kansainvälisten palveluohjelmiemme edistymisestä myös kerho-
jen tilaisuuksissa, piirikokouksessa ja kevätseminaarissa.  Piirin palvelutoimikunta tiedotti sään-
nöllisesti Zonta Internationalin palveluohjelmista ja palveluprojekteista järjestön ulkopuolisille 
järjestetyissä tilaisuuksissa. Toimikunta tuotti myös materiaalia kerhojen käyttöön. Palvelutoimi-
kunta osallistui moniin samanmielisten järjestöjen ja valtion hallinnon kanssa toteutuneisiin nais-
ten oikeuksia edistäviin kampanjoihin ja tapahtumiin.  

 

Palvelutoimikunta valmisteli yhdessä Piirin muiden toimikuntien kanssa 100-vuotisjuhlaan liitty-
vää Keltaisen Ruusun kampanjan, joka sai nimekseen ZAU-kampanja. ZAU-kampanja käynnistyi 
kevätseminaarissa 14.4.2018. Kampanjan tavoitteena on innostaa ja kannustaa tyttöjä kerhotoi-
minnan avulla opiskelemaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita. Palvelutoimikunta tiedotti 
ja kannusti kerhoja esittämään omia palveluprojektejaan palkittaviksi Yokohaman yleiskokouk-
sessa (Zonta Service Recognition Awards).  Prosessi hoidettiin ZI:n Service Committeen antamien 
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ohjeiden ja aikataulun mukaisesti. Piiri 20 sai ehdokkaat kaikkiin kategorioihin. Ne ovat Piirin oma 
projekti Luetaan yhdessä, kerhojen projektit Väkivallan vastustaminen Heinola, All-Birr järjestön 
kanssa toteutettu koulutus Helsinki III ja Helsinki IV sekä Iisalmen kerhon projekti väkivallan eh-
käisemiseksi.  

   

Kerhojen kuukausikokouksissa seurattiin Zonta Internationalin tavoitteiden toteutumista. Kerhot 
tapasivat myös paikallisia päätöksentekijöitä ja välittivät huolensa tyttöjen ja naisten asemasta 
ao. alueella. Päättäjätapaamisten lisäksi kerhot toimittivat juttuja paikallisiin lehtiin, joissa huo-
lenaiheena oli yksinhuoltajien asema, lapsiperheiden köyhyys, maahanmuuttajien elämänolosuh-
teet ja ikääntyvien ihmisten palvelut. 

 

Useissa kerhoissa autettiin konkreettisesti seksuaalista häirintää ja/ tai väkivaltaa kokeneita tyt-
töjä ja naisia. Kerhot valitsivat omia, paikallisia palvelukohteita ja tukivat myös tyttöjä ja naisia 
auttavia järjestöjä. Tyttöjen talot, Ensi- ja Turvakotien Liitto sekä erilaiset maahanmuuttajien jär-
jestöt ovat esimerkki kerhojen avustamista kohteista. Tyttöjen taloille myönnettiin tukea puhe-
linpalvelujen järjestämiseen, tyttöjen keskinäiseen kannustuksen lisäämiseen ja monenlaisiin ta-
paamisiin sekä ratsastusleireihin. Virossa palvelutoiminta keskittyi lahjakkaiden nuorten, yksin-
huoltajaperheiden lasten ja heikossa asemassa olevien perheiden lasten virkistys- ja tukitoimin-
taan. 

 

Yksinhuoltajaperheitä muistettiin monella paikkakunnalla jouluna rahalahjoituksilla ja pienillä pa-
keteilla. Zontat ulkoiluttivat myös vanhuksia. Yksinäisille ihmisille järjestettiin tapahtumia, joissa 
voi tavata muita ihmisiä.  

 

Tyttöjen peruskoulun ja lukion jälkeisiä uravalintoja autettiin kertomalla jatko-opintoihin pääsyn 
edellytyksistä monella paikkakunnilla. Piirin palvelutoimikunnan valmistelema ZAU-kampanja 
kannustaa ja innostaa tyttöjä rohkeisiin opiskelu- ja uravalintoihin. Kampanja toteutetaan yhteis-
työssä Luma-keskus Suomen kanssa.  Tytöille suunnattujen matemaattis-luonnontieteellisten 
ZAU-kerhojen suunnittelemiseen ja toteuttamiseen tarvitaan varoja. Varoja hankitaan kerhojen 
järjestämien kampanjan teemaan sopivien tapahtumien avulla, lahjoituksin sekä myymällä myyn-
tituotteita. ZAU- kampanjan myyntituotteista Piiri teki sopimuksen Moi& Co. Oy:n ja House of El-
liot Oy:n kanssa. Verottajalta pyydettiin ohjausta kampanjatuotteiden myynnin arvonlisäverotuk-
sesta. Kerhojen kouluttaminen arvonlisäverosta vapaan myynnin seurantaan siirrettiin toimikau-
delle 1.6.2018-31.5.2020.   

 

Maahanmuuttajia tuettiin suoran järjestötuen lisäksi monin tavoin. Maahanmuuttajille järjestet-
tiin suomen- ja ruotsinkielen opetusta monessa kerhossa. Kieliopinnot painottuivat varsinaisen 
kielen oppimisen lisäksi yhteiskuntatietouteen. Maahanmuuttajille tarjottiin Helsingissä mahdol-
lisuutta hygieniapassin opiskeluun ja varsinaisen passin suorittamiseen. Tavoitteena oli edistää 
maahanmuuttajien työllistymistä ravintola-alan avustaviin tehtäviin ja tukea varsinaisia toimialan 
ammatillisia opintoja.  
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Maahanmuuttajanaisille jaettiin stipendejä paikallisesti kannustuksena kieliopinnoista ja selviyty-
misestä uudessa kulttuurissa. Akateemisille Naisille siirtynyttä Luetaan yhdessä kampanjaa tuet-
tiin kirjahankintoina. Maahanmuuttajille sisustettiin myös vuokra-asuntoja ja kutsuttiin perhei-
neen zontien koteihin vierailuille kotoutumisen helpottumiseksi.  

 

Naisvankeja, joilla oli lapsi mukana vankilassa, tuettiin oman elämän hallintaan tähtäävistä opin-
noista vankilassaolon aikana. 

 
4.2 Piiri omalta osaltaan huolehtii, että olemme johtava naisten  

oikeuksien edistäjä

 

Kuva: Porin Suomi Areenalta. Järjestimme Itsenäinen nainen teemalla yleisötilaisuuden yhdessä 
Soroptimist International Finland ry:n kanssa. Kuvaaja Barbro Lundberg. 

Nizzan yleiskokouksessa ja Piirin toimintasuunnitelmassa asetettiin tavoitteeksi, että kaikki vaikut-
tamistoimet sekä Piirin että kerhojen tasolla ovat missiomme ja strategisten tavoitteittemme mu-
kaisia. Toimille laadittiin mitattavat, konkreettiset tavoitteet. Piirihallitus seurasi tavoitteiden saa-
vuttamista tilivuoden aikana muun muassa järjestämällä Piirin toimikunnille koulutusta ja seuraa-
malla toimikuntien työn edistymistä säännönmukaisin raportein.  

Piiri osallistui neljään suurelle yleisölle suunnattuun valtakunnalliseen tapahtumaan.  Näistä ajalli-
sesti ensimmäinen oli Porin Suomi Areena 10.7.2017. Aiheena oli Nainen- kenen omaisuutta olet. 
Tilaisuuden puhujina olivat YK:n apulaispääsihteeri Laura Londen, ulkomaankauppa- ja kehitysmi-
nisteri Kai Mykkänen, Crisis Management Initiative (CMI) toiminnanjohtaja Tuija Talvitie sekä Ensi- 
ja turvakotien liiton toiminnanjohtaja Riitta Särkelä. 
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Finland Youth Forum järjestettiin yhdessä Nuorkauppakamarin, piirihallinnon ja Zonta kerho Turku 
I kanssa 13.10.2017. Aiheena oli YK:n kestävän kehityksen ohjelma, tavoite viisi (5) ja erityisesti 
tyttöihin ja naisiin kohdistuva väkivalta ja sen lopettaminen. Tapahtuman vastuuhenkilönä oli 
Zonta kerho Turku I:sta Katariina Kärki-Susi. Tapahtuman paikkana oli Turun entinen lääninvankila 
Kakola, selli numero viisi. Nuorkauppakamarin jäsenten lisäksi mukana tapahtumassa oli myös Ka-
kolan entisiä vankeja. Tapahtumasta julkaistiin artikkeli Turun Sanomissa.  

 

Kolmas, valtakunnallisesti näkyvä vaikuttamistapahtumamme oli 16 aktivismin päivän kampanja 
25.11.2017-10.12.2017. Kampanjan aikana tehtiin yhteistyötä koulujen ja paikallisten työpaikkojen 
kanssa, laadittiin juttuja paikallislehtiin tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi, 
lähestyttiin valtakunnallisia päätöksentekijöitä tapaamisten, tervehdysten ja julkilausuman avulla. 
Yläasteikäisille tytöille järjestettiin kirjoituskilpailuja, lahjakkaita nuoria avustettiin koulunkäyn-
nissä ja miesvaltaisille työpaikoille välitettiin tietoa perheväkivallan yleisyydestä Suomessa ja Vi-
rossa. Yrityksiä kannustettiin käsittelemään HeForShe hengessä suomalaisiin ja virolaisiin tyttöihin 
kohdistuvaa väkivaltaa kouluterveyskyselyjen ja perheväkivaltatilastojen avulla. Lisäksi kaikkia Pii-
rin alueen kansalaisia kannustettiin ennaltaehkäisemään seksuaalista häirintää ja perheväkivaltaa. 
Piirin naisten oikeuksien – ja YK-toimikunta sekä verkostoitumistoimikunta laativat kerhoille aineis-
toja vaikuttamistyöhön paikallisella tasolla esimerkiksi tyttöihin ja naisiin kohdistuvan tasa-arvon 
edistämisestä ja HeForShe -kampanjan toimeenpanosta. Liitteenä 6 ovat kerhojen toimeenpane-
mat HeForShe kampanjat. 

 

Vaikuttamistyössä Piirin yhtenä Sote- uudistukseen liittyvänä huolenaiheena on ollut ikäihmisten 
palvelujen saanti tulevaisuudessa. Naisjärjestöjen Keskusliiton (myöhemmin NJKL) järjestämässä 
seminaarissa syksyllä 2017 Tuusula-Kerava -Järvenpään kerhon jäsen Tuulikki Petäjäniemi käytti 
puheenvuoron Zontien puolesta. Seminaarissa korostettiin sitä, että sosiaali- ja terveysalan nais-
ten työpaikat tulee turvata uudistuksen yhteydessä.  

Naisten oikeuksien ja YK-toimikunta sekä verkostoitumistoimikunta auttoivat kerhoja yhdistämään 
palveluhankkeet ja vaikuttaminen tuottamalla perustelumateriaalia naisten oikeuksien tilanteesta 
Suomessa, raportoimalla Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanosta, seuraamalla valtakunnallista 
sosiaali- ja terveysalan uudistusta ja naisten oikeuksien tilaa Euroopan maissa. Toimikunnat välitti-
vät kerhon käyttöön myös materiaalia ihmiskaupasta. 

Piirin zontat osallistuivat ylpeydellä juhlistamaan 28.2.2018 yhdessä muiden naisjärjestöjen kanssa 
ensimmäisen Lysistrata rauhanvälityspalkinnon saanutta zonta Helena Rantaa. Seminaarin lisäksi 
Helena Rannan työ ihmisoikeuksien edistämiseksi oli laajasti esillä mediassa. 

Alueen neljä (4) zontia kutsuttiin juhlistamaan Suomen Itsenäisyyden Juhlavuoden Rahaston en-
simmäistä Tasa-arvopalkinnon luovuttamista Saksan liittokansleri Angela Merkelille Tampereella. 
Tilaisuuden juhlapuhujana oli pääministeri Juha Sipilä. Liittokansleri Angela Merkel toi tilaisuuteen 
tervehdyksen tasa-arvon eteen tehdystä työstä. Kutsu oli enemmänkin kiitos vaikuttamistyöstä 
kuin varsinainen vaikuttamisen tapahtuma.  

Piirin verkostoitumistoimikunta käsitteli useissa alueellisissa ja kerhojen järjestämissä tilaisuuk-
sissa Istanbulin sopimusta, sen seurantaraportteja ja sopimuksen toimeenpanon osaamisen es-
teitä. Istanbulin sopimuksesta kirjoitettiin myös Piirin uutiskirjeissä.  
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Vaikuttamistyössä hyödynnettiin myös 1325-verkoston materiaalia, NJKL:n, UN Womenin, sisämi-
nisteriön ja ulkoministeriön tuottamia aineistoja.     

 

Piiri kannusti jäseniään huolehtimaan omasta itsenäisestä asemastaan. Teemaa käsiteltiin muun 
muassa Porvoon piirikokouksessa. Piirin Johtamistyöryhmä valmisteli materiaalia kerhojen johta-
misen tueksi ja jatkoi jäsenille tarkoitettua mentorointia. Kummankin ohjelman tavoitteena oli 
edistää jäsenten menestymistä ja itsenäisyyttä.  

 

Naisten itsenäisyyttä edistettiin myös Tampere I kerhon järjestämässä Mieli Liikkeessä -seminaa-
rissa. Se toteutettiin yhteistyössä paikallisten opiskelijoiden kanssa. Seminaarin tuotot luovutettiin 
Tampereen ensi- ja turvakodille.   

 

Kerhojen järjestämät naisten päivän tapahtumat ja Minna Canth -matineat kohdistettiin myös suu-
relle yleisölle. Puhujana mm. Imatran kerhon järjestämässä tilaisuudessa oli valtioneuvos Riitta Uo-
sukainen. Kaikkien naisten päivän ja Minna Canth -tilaisuuksien keskeinen tavoite oli osallistujien 
kannustaminen rohkeasti unelmoimaan ja toimeenpanemaan henkilökohtaisia tulevaisuuden 
suunnitelmia.  

Monista valtakunnallisista, alueellisista ja paikallisista ponnisteluista huolimatta, Zonta Internati-
onal Piirin vaikuttamishaasteet jatkuivat koko toimikauden ajan. Valtakunnalliset Tilastokeskuksen 
ja rikosseuraamusviraston tilastot osoittivat, että tyttöihin ja naisiin kohdistuva väkivalta ei ole vä-
hentynyt Suomessa ja Virossa viimeisinä vuosina. 

Piiri antoi piirikokouksen ja kevätseminaarin yhteydessä julkilausumat kaikille päätöksentekijöille 
ja lehdistölle. Näiden aiheena olivat Tyttöihin ja naisiin kohdistuva vähättelevä kielenkäyttö ja digi-
talisaation haasteet sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettaminen. Julkiset viestin-
tävälineet hyödynsivät tarjoamaamme materiaalia hyvin. Paikalliset lehtijutut on arkistoitu kerho-
jen arkistoihin.  Osa vaikuttamisponnisteluista toimeenpantiin NJKL:n jäsenyhdistysten kanssa. An-
sio samanmielisten järjestöjen kanssa toteutetusta yhteistyöstä ja sen kehittymisestä kuuluu Piirin 
naisten oikeuksien ja YK-toimikunnalle sekä palvelu- ja verkostoitumistoimikunnille.  

 

Suomi 100-juhlavuoden päätöstapahtuma järjestettiin Tampereella. Piirin edustajat osallistuivat 
tapahtumaan runsaslukuisesti ja esittelivät järjestöä väliaikakeskusteluissa. 

 

Kerhot hyödynsivät vaikuttamistyössä Zonta Internationalin tarjoamia Zonta Says NO -kampanjan 
materiaaleja, jolloin viestintä oli valtakunnallisesti yhdensuuntaista ja luotettavaa. Tasa-arvon 
edistämiseen liittyvät kerhojen aloitteet kunnille hyväksyä Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja. 
Piirin naisten oikeuksien toimikunta valmisteli kerhoille myös työkaluja kuntavaaleja varten: eh-
dokkaille tehtäviä kysymyksiä sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta kunnallisissa palve-
luissa sekä kunnan roolista lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä palveluissa. 

 

Viron kerhot onnistuivat jokavuotisilla Talvipäivillä (vastaa Porin Suomi Areenaa) herättämään 
ylimmän valtiovallan huomaamaan lapsiin ja naisiin kohdistuvan väkivallan laajuuden. Erityinen 
kiitos Viron Talvipäivien vuoden 2018 järjestelyistä vastasivat aluejohtaja Helle Aunap ja Viljandin 
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Zonta kerho. Suuri yleisö ja päätöksentekijät Suomessa ja Virossa ovat tulleet tietoisiksi Zonta In-
ternationalin missiosta, visioista ja toimikauden 2016-2018 tavoitteista.  . 

 

Myönteisenä tuloksena todetaan, että kansainväliseksi tavoitteeksi asetettu yhteistyö alueiden 
muiden samanmielisten järjestöjen kanssa lisääntyi. Kerhot tekivät myös keskinäistä yhteistyötä 
vaikuttamistoimien tehostamiseksi. Kerhot raportoivat järjestämistään tapahtumista aluejohtajille 
ja kansainvälisille Advocacy- ja Service- toimikunnille. Piiri lähetti Yokohaman yleiskokoukseen esi-
teltäväksi Porin Suomi Areena tapahtuman kesältä 2017.  

 

Vaikuttamistyön nykyaikaistamiseksi Piirin IT-, PR- ja Communication –toimikunta koulutti kerho-
jen webmastereita uusiin viestinnän muotoihin ja välineisiin. Piirin edustajat opiskelivat myös ver-
kostovaikuttamista kahdessa NJKL:n järjestämässä seminaarissa. Tavoitteena oli vaikuttajaviestin-
nän selkiyttäminen ja Zonta mission näkyvyyden lisääminen.  NJKL:n järjestämiä tilaisuuksien tee-
mat olivat Naiset ja tytöt ja digiosallisuus sekä #Naiset digiajassa-seminaari-#. Seminaarissa esitel-
tiin Piirin Keltaisen Ruusun kampanjaa. Jäsenten verkostotaitoihin panostettiin myös Piirin Keväte-
minaarissa 14.4.2018. Kokonaisuutena Piirin kerhojen vaikuttamisviestintä lisääntyi sähköisessä 
mediassa. Digitalouteen siirtymisen ja modernin vaikuttamisen haasteet jatkuvat vielä 31.5.2018.  

 

Piirin historiatoimikunta jatkoi vaikuttamisaineiston ja merkittävien toimijoiden tarinoiden kerää-
mistä järjestömme 100-vuotishistorikkiin.  

 

Onnittelut ovat osa Zonta International mission ja vision tietoiseksi tekemistä. Piiri onnitteli 1325-
verkoston puheenjohtaja, professori ja Zonta Helena Rantaa hänen saamastaan, kautta aikain en-
simmäisestä Lysistrata-rauhanvälityspalkinnosta. Palkinto jaettiin Tunisiassa tiistaina 12. joulu-
kuuta. Espoossa järjestetyissä juhlallisuuksissa puhui muun muassa presidentti Tarja Halonen. Ti-
laisuuden päävastuullinen Zonta International Piiri 20 ry:sta oli Past Governor Salla Tuominen. 
Kansainvälinen palkinto on kunnianosoitus konfliktien ratkaisuja ja rauhanvälitystä edistäneille 
henkilöille.  

 

Piiri onnitteli yhteensä 21 naisjohtajaa uusista nimityksistä ja samalla välitti tietoa nimitetyille 
Zonta Internationalin missiosta, visiosta ja toimikauden tavoitteista.  

 

Vaikuttamistoimien onnistumisesta ja tuloksellisuudesta kertoo se, että Piiri sai kutsuja tässä lu-
vussa aikaisemmin mainittuihin tapahtumiin. Suomen Itsenäisyyden Juhlavuoden päätöstapahtu-
man ja - Rahaston tilaisuuksien lisäksi valtioneuvoston järjestämiä tilaisuuksia oli useita. Zonta In-
ternational Piiri osallistui muun muassa valtioneuvoston ja Crisis Management Initiative (CMI) yh-
dessä järjestämään 1325-verkoston rauhanturvaajien tapaamiseen, 1325-verkoston Suomen ra-
hoittamien hankkeiden jäsenvaltioiden erilaisiin valmistelutilaisuuksiin ulkoministeriössä ja CMI:n 
toimistossa.  Verkostoitumistoimikunnan puheenjohtaja on kutsuttu myös UN Women ry:n 1325 
maaraporttien valmisteluun ja hän on ollut mukana ulkoministeriön järjestämissä muissa yhteis-
työhankkeissa Governorin kanssa. 
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Zonta International koulutusohjelmien tukeminen ja toimeenpano 

 

Koulutusohjelmat ovat sekä vaikuttamista että kannustamista tuleviin johtamistehtäviin tai muu-
hun henkilökohtaisten kykyjen maksimaaliseen käyttöön. Piirin Foundation Ambassador ja stipen-
ditoimikunta ponnistelivat yhteisten tavoitteitten edistämiseksi selkeästi omien roolien mukaan.  

Piirin Foundation Ambassador seurasi kerhojen ja niiden jäsenten lahjoituksia kansainvälisiin pal-
veluhankkeisiin päämajasta saatujen raporttien perusteella. Piirin lahjoitukset lisääntyivät suhteel-
lisesti edellisestä toimikaudesta, mutta eivät vieläkään yltäneet asetettuihin tavoitteisiin. Erityisen 
haastavaa oli varojen keruu ja lahjoittaminen koulutusrahastoihin.  

 

Piirihallinto kannusti yhdessä Piirin Foundation Ambassadorin kanssa kerhoja kantamaan vastuuta 
Nizzan yleiskokouksessa päätettyjen palveluhankkeiden ja koulutusohjelmien rahoituksen varmis-
tamisen Piirin jäsenmäärää vastaavan suhteellisuuden osalta. Kerhot kantoivat vastuullisesti tä-
män tehtävän. Lahjoitusten kokonaissumma oli 177.285,07 US dollaria. Summa koostuu Piirin, alu-
eiden, kerhojen ja yksittäisten henkilöiden lahjoituksista.  Zonta International Foundation kiitti Pii-
riä kolmasti lahjoituksistamme. Piirin yksittäisten henkilölahjoittajien määrä nousi edellisen kau-
den 65 (3,9%) henkilöstä 232 henkilölahjoittajaan (14,6%). 

 

Piirin stipenditoimikunta kannusti omalla työllään myös jäseniä henkilökohtaisesti tukemaan Zonta 
Internationalin koulutusohjelmia (liite 7). Piirin stipenditoimikunta välitti tietoa ja valmisteli Piirin 
kansainvälisten stipendien ehdokkaitten hakemusten lähettämistä Zonta Internationalin päätettä-
väksi.   

 

Kansainväliset tutkimusapurahat, stipendit ja tunnustuspalkinnot käytettiin tyttöjen koulutuksen 
edistämiseen: Edellä mainitut ohjelmat ja rahastot ovat Amelia Earhart Fellowship Fund, josta jae-
taan tutkimusapurahoja erinomaista kykyä osoittaneille naisille, jotka valmistelevat väitöskirjaa ava-
ruustutkimuksen ja sen lähitieteiden alalta. Vuoden 2018 apurahojen jako valmisteltiin keväällä, 
mutta stipendit myönnetään vasta syksyllä 2018. Toinen rahasto on Jane M. Klausman Women in 
Business Scholarship ja kolmas nuorille 16-19 -vuotiaille tarkoitettu Young Women in Public Affairs 
Award  on tarkoitettu kannustamaan nuoria opinnoissa ja herättämään heissä mielenkiintoa yhteis-
kunnallisiin asioihin. Kummatkin jälkimmäiset apurahat jaettiin kahdesti koko toimikauden aikana. 

 

Piiri 20 stipenditoimikunta hoiti kahden viimeksi mainitun rahaston hakemukset ja valitsi kerhojen 
lähettämien ehdokkaiden joukosta yhden piirin ehdokkaan kumpaakin rahastoa varten. Toimi-
kunta järjesti Piirin alueella asuvien tai opiskelevien apurahojen saajien kunniakirjojen luovutus-
juhlallisuudet. Helsingin yliopistossa opiskeleva italialainen Erika Palmiero esitteli Amelia Earhart 
palkittua työtään Porvoon piirikokouksessa. Samoin Piirin tunnustuspalkinnon Young Women in 
Public Affairs 2017 saanut An Cong esitteli opiskelusuunnitelmiaan Porvoossa. Piirin oman kannus-
tuspalkinnon sai toiselle sijalle yltänyt Johanna Töugu. 

 

Piirin stipenditoimikunta järjesti 13.1 2018 Amelia Earhart-päivän kunniaksi teatteriesityksen, joka 
menestyi erinomaisesti ja tuotti 1500 euroa. Tuotto lahjoitettiin Amelia Earhart-rahastolle. Helsinki 
IV, III ja Tuusula -Kerava-Järvenpää hoitivat teatteriesityksen järjestelyt. 
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Elokuussa 2017 julistettiin hakuun vuoden 2018 Young Women in Public Affairs-tunnustuspalkinnot. 
Hakuaika päättyi 4.3.2018, mihin mennessä toimikunta sai seitsemän (7) hakemusta. Näistä toimi-
kunta valitsi yksimielisesti Pärnun kerhon ehdokkaan Laura Kiviselgin kansainväliseen kilpailuun.        

 
Marraskuussa 2017 toimikunta sai Governorin kautta tiedon siitä, että kansainvälinen hallitus oli 
kesken kauden leikannut kansainvälisten AE-apurahojen määrää viidellä ja Jane M. Klausman-
stipendien määrää kuudella. Vaikka JMK-stipendien arvoa korotettiinkin 8000 USD ja Piirin palkintoa 
2000 USD, toimenpide on kummastusta herättävä, sillä sitä ei selitetty millään tavalla. Lisäksi YWPA-
tunnustuspalkinnon Piirin palkintoa korotettiin 1500 USD.  
 
Piirin omasta Lisa Andström stipendirahastosta (liite 8) luovutettiin neljä (4) stipendiä. Stipendit 
jaettiin Porvoon piirikokouksen yhteydessä. Tilikaudella stipendin saivat Anna-Maria Hynninen, FT, 
tutkija, Turku, postdoc-tutkimus: Arkistokirjoittamisen ja muistelun eheyttävät merkitykset, 3500 
euroa, Taru Koivisto, MuM, musiikkiterapeutti, tohtoriopiskelija, Espoo, väitöskirjatyö: Music 
Practitioners in Hospitals – an Interdisciplinary Study in the Finnish Healthcare System, 4000 
euroa, Lisamaria Markula, MSSci, World Politics, yksityisyrittäjä, Salo, koulutusprojekti ja tutkimus: 
Reilun kaupan periaatteilla toimivan naiskäsityöläisten verkoston rakentaminen Pakistanin 
köyhimmillä alueilla, 3000 euroa ja Salome Tuomaala, FT, projektitutkija, Tampere, postdoc-
tutkimus: Naisten osuuskunnat ja yhdessä oppimisen mahdollisuus, 4000 euroa. 
 
Huhtikuussa 14.4.2018 käynnistyneen ZAU-kampanjan johdosta jaettiin kaksi 100,00 euron 
stipendiä oikeasta asenteesta matemaattisten aineiden opiskeluun Slava Khaledille ja Vilma 
Lonkalle ja 1500 euron stipendi oikeasta asenteesta tyttöjen hyväksi tehtävään vaikuttamistyöhön 
Janne Schadewitzille. 
 

Piirin Helvi Sipilä rahaston tuotot olivat 12 678,34 euroa ja ne siirrettiin lyhentämättömänä Zonta 
International Service Fundiin. 

 

Kerhot jakoivat myös omia stipendejä moniin tyttöjen ja naisten asemaa parantaviin tarkoituksiin. 
Useimmat kerhot jakoivat sekä nk. pysyviä stipendejä että vuosittain tarpeen mukaan vaihtuvia 
pieniä kannustuksia.   

 

4.3 Zonta International rakentaa kestävällä perustalla olevaa jäsenyyttä 

  

Tilikauden tavoitteeksi asetettiin jäsenmäärän kasvattaminen, yhden uuden kerhon perustaminen 
ja jäsenten tietoisuuden lisääminen Zonta Internationalista kansainvälisenä järjestönä. Järjestön 
tavoitteiden tunnettuutta käsiteltiin jo luvussa 4.2.  

 

Tilikauden 1.6.2017-31.5.2018 aikana Piirin jäsenmäärä laski. Tilikauden päättyessä 31.5.2018 jä-
senmaksun maksaneita jäseniä oli 1618, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 1670.  
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Kerhot rekrytoivat uusia jäseniä. Heitä liittyi mukaan enemmän kuin aiempina vuosina. Vastaavasti 
järjestömme toiminnasta erosi enemmän jäseniä kuin uusia liittyi. Useimmat kerhot järjestivät syk-
syllä ja mm. ystävänpäivänä rekrytointitilaisuuksia joko itsenäisesti tai yhdessä lähimpien kerhojen 
kanssa kuten esimerkiksi Alueella 1.  

 

Kaikki aluejohtajat ja vara-aluejohtajat huolehtivat omalta osaltaan keskinäisen työjaon mukaisesti 
ajankohtaisten tietojen välittämisen kerhoille toiminnan suunnittelun tueksi.  Aluejohtajat avusti-
vat myös kerhoja uusien jäsenten rekrytointitilaisuuksien järjestämisessä.  

 

Kerhojen puheenjohtajat kannustivat jäseniä osallistumaan aktiivisesti piirikokouksiin, kevätsemi-
naareihin, Eurooppa -seminaariin ja tulevaan yleiskokoukseen Yokohamassa.  

 

Jäsenten halukkuus kerhon/ Alueen/ Piirin virkailijatehtäviin on melko niukkaa. Tehtäviin hakeutu-
mista kannustettiin eri puheenvuoroissa ja Piirin Uutiskirjeissä. 

 

Jäseniä heidän pitkäaikaisesta sitoutumisesta järjestöön, muistettiin hakemalla kiitostervehdys 
päämajasta usealle zontalle. Piirihallitus puolestaan muisti pitkäikäisiä kerhoja onnittelukirjeillä ja 
tekemällä merkkipäivinä 50,00 euron lahjoituksen juhlivien kerhojen nimissä Helvi Sipilä rahas-
toon. Piirin onnittelut lähetettiin Turun, Raahen, Iisalmen, Nurmeksen, Sata-Hämeen, Helsinki IV:n, 
Tallinnan, Pärnun (juhlat 28.4.2018), Raseborg- Raaseporin, Oulu II:n, Kainuu Area:n, Kristinan, Es-
poo-Kauniaisen, Tuusula-Kerava-Järvenpään, Salon, Vantaa II, Rauman ja Imatran (merkkipäivä 
21.6.2018) Zonta kerhoille.  Lisäksi onnittelimme Kirkkonummi-Kyrkslätt kerhoa charterjuhlassa 
lahjoituksella Helvi Sipilä rahastoon. 

 

Piirihallitus palkitsi kerhoja yhteistyöstä muiden kerhojen kanssa tai osallistumisesta suurten ylei-
sötilaisuuksien järjestämiseen. Pori I ja Pori II Zonta kerhoja kiitettiin monta vuotta jatkuneesta 
osallistumisesta Porin Suomi Areenan tarjoilujen järjestämiseen sidosryhmille ja Zontille. 

 

Jäsenten sitoutuneisuuden lisäämiseksi mentorointiryhmä jatkoi toimikaudella 2014-2016 käynnis-
tynyttä jäsenten mentorointia. Mentorointiohjelma huomioitiin Suomi 100 tasa-arvotekoa ohjel-
man pääjuhlassa Tampereella. Anja Rouhiaisen (Zonta kerho Helsinki IV) toimesta myös virolaisille 
jäsenille tarjottiin mentorointia.   

 

Jäsenten virkailijaosaamisen edistämiseksi valmisteli Piirin johtamisen kehittämisryhmä koulutus-
kokonaisuuden. Se ja mentorointiohjelma yhdessä antoivat ja antavat mahdollisuuksia kerhojen 
aktivointiin. Piirihallitus järjesti nykyisten jäsenten virkailija osaamisen täydentämiseksi koulutusta 
myös kerhojen rahastonhoitajille, sihteereille, puheenjohtajille ja webmastereille. Rahastonhoita-
jille tarjottiin perehdytystä kirjanpitoon. Jäsenyystoimikunta tuotti kerhoille rekrytoinnin ja jäsen-
tyytyväisyyden ylläpitämiseksi materiaalia. 

 

Opiskelijakerhotoimintaa yritettiin käynnistää Iisalmessa, Hämeenlinnassa ja Helsingissä. Opiskeli-
jakerhoja ei vielä ole perustettu. 
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Piiriin perustettiin uusi Kirkkonummi-Kyrkslätt Zonta kerho. Perustamispäivä oli 21.12.2017 ja tä-
män jälkeen pidettiin ensimmäinen virallinen kokous 4.1.2018. Kerhon charter juhlaa vietettiin 
5.5.2018. Kirkkonummi-Kyrkslätt SOM-toimikunta on avustanut kerhon perustamisessa ja jatkaa 
työtään vielä seuraavalla toimikaudella yhteensä kaksi vuotta.  

  

 
Kuva: Kirkkonummi-Kyrkslätt Zonta kerhon Charterjuhlasta, kuvaaja Sari Aarnio 

 

Piiri käynnisti myös uuden valmisteluryhmän keväällä 2018 ideoimaan Uusimaalle perustettavaa 
seuraavaa kerhoa. Työ on alussa tilikauden päättyessä. Valmisteluryhmä kokoontui kaksi kertaa. 

 
4.4 Hyvän hallinnon noudattaminen 

 

Hyvän hallinnon noudattamisella pyritään kansainvälisen järjestömme luotettavuuden ja turvalli-
suuden varmistamiseen. Riittävä tiedonvälitys, oikea osaaminen järjestön tavoitteista, säännöistä 
ja muista toimintaa ohjaavista menettelyistä sekä avoin ja ystävällinen ilmapiiri omalta osaltaan 
edistävät hyvän hallinnon toteutumista.  

 

Avointa ilmapiiriä edistettiin kaikkien piirihallinnon virkailijoiden runsaslukuisilla kerhokäynneillä, 
avoimilla keskusteluilla kerhojen ja piirihallinnon järjestämissä tapahtumissa sekä tiedottamalla 
säännönmukaisesti.  
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Piirin kaikkien tasojen virkailijoiden Piirin ja Zonta Internationalin sääntöjen osaamista edistettiin 
luvuissa 4.2 ja 4.3 kuvatuilla tavoilla järjestämällä koulutusta kansainvälisiin sääntöihin, rahanke-
räyslakiin ja sen uudistumiseen, EU:n Verkko ja tietoturvadirektiivin voimaantulon edellyttämään 
tietosuojaan ja verotukseen ja erityisesti arvonlisäkäytäntöihin sekä virkailijatehtävien hoitami-
seen. Hallinnon yksinkertaistamiseen etsittiin aikataulullisia, työnjaollisia ja teknisiä ratkaisuja. 

 

Hallinnon yksinkertaistamista tulee jatkaa Zonta International sääntöjen ja ohjeiden sekä Piirin 
omien sääntöjen ja Suomen Yhdistyslainsäädännön puitteissa seuraavalla toimikaudella 1.6.2018-
31.5.2020.  

 

Tiedonkulku piirihallituksen sisällä oli sujuvaa. Kerhot saivat ajankohtaistietoa aluekokouksissa, 
aluejohtajien muissa tapaamisissa, Piirin toimikunnilta ja Piirin Uutiskirjeistä. Zonta International 
otti käyttöön suoran viestinnän kerhojen virkailijoille esimerkiksi jäsenmäärän, jäsenmaksujen suo-
rittamisen, jäsenrekisterin ja yleiskokouksiin osallistumisen osalta. Tämä uudistus otettiin vastaan 
myönteisesti. Piiritasolla kerhojen tietojen saantia hidasti tilikaudella vielä kesken ollut kotisivujen, 
erityisesti intranetin hidas eteneminen. Tällöin Piirin omien menettelytapaohjeiden löytyminen 
koettiin hankalaksi. Piirihallituksen jäsenet omalta osaltaan noudattivat välittömän vastauksen ja 
palautteen antoa. Jäsenille kohdennettu uutiskirje toimitettiin kymmenen (10) kertaa. Muussa 
viestinnässä hyödynnettiin mahdollisimman paljon Zonta Internationalin tuottamaa materiaalia.   

 

Luvussa 4.2 todettiin, kuinka kerhojen webmastereita koulutettiin hoitamaan kotisivuja ja viestit-
tämään sähköisesti. Koulutustilaisuudet olivat onnistuneet ja innostivat sähköiseen viestintään. 
Kerhojen rahastonhoitajia ja webmastereita valmennettiin toimimaan keväällä 2018 uudistuneen 
EU:n Verkko- ja tietoturvasäädösten mukaisesti. Rahastonhoitajat tutustuivat jo tilikaudella EU:n 
tietosuojauudistuksen velvoitteisiin, koska Zonta International otti jo edellisellä tilikaudella käyt-
töön eurooppalaiset henkilörekisteriä koskevat normit. Tietosuojauudistukseen perehtymistä jat-
kettiin kouluttamalla myös nykyinen piirihallitus ja kerhojen puheenjohtajat tai rahastonhoitajat. 
Aluejohtajat välittivät myös tietoa EU direktiivin toimeenpanosta Suomessa. Henkilörekisterien yl-
läpito koskevien normien toimeenpanemiseksi kutsuttiin Tietoturvapäällikön rooliin PR-, It- ja 
Communication toimikunnan puheenjohtaja Erja Lindholm ajalle 6.3.2018-31.5.2018. 
  

Zonta Internationalin ja Piirin kaikkien tavoitteiden toteutumista seurattiin tilikauden alussa laadi-
tun työsuunnitelman mukaan kerho-, alue- ja piiritasolla puolivuosittain. Toimissa ilmenevistä 
poikkeamista keskusteltiin ja täydentäviin toimenpiteisiin ryhdyttiin tarpeen mukaan. Piirihallitus 
raportoi kansainväliselle johtajistolle tuloksista ja ryhtyi korjaaviin toimenpiteisiin päämajasta saa-
tujen suositusten perusteella. Päämaja joutui lähettämään useampaan kertaan kerhojen jäsen-
maksuselvityksiä kerhoille. Syynä oli valuuttakurssien vaihtelusta johtuvat erot ja jäsenrekisteritie-
tojen päivitykset.                                                                                                                              

 

Piirin toiminnan laillisuuden varmistamiseksi haettiin rahankeräyslupa kaikille Piirissä toimeenpan-
taville keräyksille joulukuussa 2017 Poliisihallitukselta. Edellinen lupa Helvi Sipilä rahaston varojen 
keruulle oli saatu ajalle 15.4.2017-14.4.2019. Piirihallitus havaitsi, että vuonna 2006 voimaan astu- 
nut rahankeräyslaki oli osittain tuntematon ja lain toimeen panoon oli tullut uusia käytäntöjä. Ra-
hankeräysluvan varaisesta toiminnasta tiedotettiin kerhoille. Rahankeräyslainsäädäntöä käsiteltiin 
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myös piirihallinnon kokouksissa, siitä tiedotettiin kerhoille useammalla tavalla ja lisäksi piirihallin-
toa perehdytettiin lähivuosina uudistuvaan rahankeräyslainsäädäntöön.  Piirihallituksen edustajille     
järjestettiin nykyisestä rahankeräyslainsäädännöstä koulutusta VaLa ry:n kanssa. Piiri antoi lausun-
non rahankeräyslainsäädännön uudistamisen ehdotuksista sisäministeriölle 14.3.2018. Piiri sai uu-
den rahankeräysluvan kaikkiin keräyskohteisiinsa ajanjaksolle 13.4.2018-31.3.2020. 

 

Piirikokousten ja suurten jäsentapahtumien yhteydessä noudatettiin turvallisuusohjeita. Kaikkien 
yleisötilaisuuksien alussa kerrottiin poistumistiet, turvapuhelimen sijainti, varmistettiin ensiavun 
saatavuus hätätilanteissa ja huolehdittiin siitä, että poistumisteiden alueet ovat vapaat. 

 

Piirin mainetta seurattiin lähinnä Piirin saamien kutsujen ja yhteydenottojen perusteella. Saman-
mieliset yhteistyökumppanit kutsuivat Piiriä säännönmukaisesti yhteisiin ponnisteluihin ja Piirin 
lausunnot tyttöjen ja naisten asemasta olivat toivottuja. Piiri sai kutsuja useiden yhteistyöjärjestö-
jen ja valtioneuvoston kanssa tehtäviin hankkeisiin.   

 

Piirin arkistoinnissa toteutettiin Zonta Internationalin epävirallista sähköistä arkistointiohjetta. 
Ohje virallistetaan vasta sen kokeilukauden jälkeen vuonna 2020. Arkistoinnissa noudatettiin myös 
Suomen yhdistyslainsäädäntöä. Piirihallituksen päätösten arkistoinnista vastasi piirisihteeri ja ker-
hojen arkistoinnista kunkin kerhon sihteeri. 

 

Piirihallitus kokoontui 1.6.2017- 31.5.2018 välisenä aikana 11 kertaa, joista neljä kertaa kasvok-
kain. Toimikuntien puheenjohtajille ja jäsenille järjestettiin yhteinen työsuunnittelupäivä Helsin-
gissä.  

 

Piirin rahastonhoitajien tueksi perustettiin taloustoimikunta, jossa ovat jäseninä rahastonhoitaja, 
vararahastonhoitaja, Lt. Governor, Governor ja toimikauden 1.6.2018- 31.5.2020 vararahastonhoi-
taja sekä piirisihteeri.  

 

Toiminnantarkastajille toimitettiin kaikki heidän toivomansa materiaali. 

 

5. Talous  

 

Piirin taloudellinen tilanne on hyvä. Piiri hyväksyi Porvoon piirikokouksessa työn perustaksi alijää-
mäisen talousarvion johtuen jäsentulokertymän ennakoidusta laskevasta suunnasta ja suunnitel-
lusta ylimääräisestä lahjoituksesta kansainväliseen palvelutoimintaan. Talousarvio vahvistettiin 
1680 jäsenen maksujen mukaan 33 600 euroksi. Jäsenmaksutuloja kertyi 1618 jäsenestä vain 
32 340,00 euroa.  

 

Piirin jäsenmaksu oli tilikaudella 1.6.2017- 31.5.2018 20,00 euroa/kerhon jäsen. Lisäksi jokaiselta 
jäseneltä kerättiin kongressirahastomaksu 15,00 euroa ja kerhojen www-sivujen ylläpitomaksu 
40,00 euroa/ kerho.  Jäsenmaksun suuruus vastaa muiden Euroopan piirien kerhojen jäsenmak-
suja. Tilikaudella 1.6.2017- 31.5.2018 jäsenmaksutuloja kertyi 1618 jäsenestä. Piirin sijoitustilillä 
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on aikaisempien vuosien jäsentuloista ja hallinnollisista säästöistä johtuen varoja, joten jäsenmak-
suja ei esitetty korotettavaksi.  

 

Piirin taloutta seurattiin säännönmukaisesti. Piirihallituksen jäsenet valmennettiin uudistuvaan ra-
hankeräyslainsäädäntöön. Uusi rahankeräyslupa hakemus Helvi Sipilä rahaston keräysluvan lisäksi 
toimitettiin Poliisihallitukselle luvussa 4.4. esitetyn mukaisesti. Talouden hallinnassa otettiin huo-
mioon mahdolliset riskit ALV-käytäntöjen suhteen pyytämällä verottajalta 14.4.2018 käynnistyvän 
ZAU- hankkeen myyntituotteille lausunto arvonlisävapaudesta.    

 

Tilikauden päättyessä Piirin Lisa Andström tilillä oli varoja 37 999,61 euroa ja Helvi Sipilä rahaston 
tilillä 1 282,88 euroa. Piiri teki ylimääräisen 20 000 US dollarin lahjoituksen Porvoon piirikokouksen 
päätöksen mukaisesti Zonta International Service Fundiin. Helvi Sipilä rahaston tililtä tehtiin 
18 081,13 euron lahjoitus. Kongressirahastossa oli varoja 47 829,88 euroa. 

Kuluja on aiheutunut piirikokouksen ja kevätseminaarin kuluista, Yokohaman yleiskokouksen, piiri-
hallituksen, alueiden ja toimikuntien kuluista sekä muista hallinnosta johtuvista kuluista. Tilinpää-
tös 31.5.2018 osoittaa alijäämää 15 702,57 euroa. Piirihallitus esittää, että alijäämä kirjataan toi-
mintapääomaan. 

  

  

VAKUUDEKSI: 

Helsingissä elokuun 27 päivänä 2018  

 

 

Lea Helle    Raisa Valve    

Governor    Lt. Governor 

 

Mari Holopainen   Tellervo Alanärä  

Alue 1 johtaja   Alue 2 johtaja 

 

Leea Kolehmainen   Kaarina Mäkinen  

Alue 3 johtaja   Alue 4 johtaja 

 

Merja Ora    Katrin Lember   

Alue 5 johtaja   Alue 6 johtaja 

 

Saija Tirkkonen   Anne Halme 

Rahastonhoitaja   Piirisihteeri 
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LIITTEET 

  

Liite 1: Tilinpäätös erillisenä asiakirjana 

Liite 2: Piirin jäsenet ZI kansainvälisissä toimikunnissa  

Liite 3: Piirihallitus, toimikuntien puheenjohtajat ja muut virkailijat 

Liite 4: Piirihallituksen kokoukset toimikaudella 1.6.2017–31.5.2018 

Liite 5: Alueiden kerhojen yhteiset tapahtumat ja kerhojen järjestämät Zonta Says NO –kampanjat   
2017-2018 sekä muut vaikuttamistoimet, toim. Kristiina Sihvonen 

Liite 6: Piirin naistenoikeuksien ja YK-toimikunnan raportti, toim. Kristiina Sihvonen 

Liite 7: Piirin stipenditoimikunnan raportti, toim. Anja Kuosa ja Eija Salo 

Liite 8: Piirin Lisa Andström stipendirahaston raportti, toim. Raisa Valve 
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Liite 1 Tilinpäätös erillisenä asiakirjana 

 

Liite 2: Piirin jäsenet ZI kansainvälisissä toimikunnissa  

Zonta International Advocacy Committee, Salla Tuominen, Zonta Club of Helsinki I 

Zonta International Membership Committee, Helinä Karell, Zonta Club of Helsinki II 

Zonta International Service Committee, Anja Hurme Zonta Club of Espoo –Kauniainen 

Zonta International Amelia Earhart Fellowship Committee, Terhi Törmänen, Zonta Club of Oulu I 

Zonta International Foundation Development Committee, Carita Rönnqvist, Zonta Club of Jakob-
stad 

Council of Europe Committee, Irma Ertman, Zonta Club of Helsinki II 

 

Liite 3: Piirihallitus, toimikuntien puheenjohtajat ja muut virkailijat  

Governor   Tuija Kirveskari-Tähtinen, Helsinki IV 

Lt. Governor   Lea Helle, Varkaus   

Rahastonhoitaja  Saija Tirkkonen, Lohja 

Vararahastonhoitaja  Kaisa Kässi, Helsinki II 

Area 1 Director  Anne Kauppila, Espoo-Kauniainen 

Area 1 Vice Director  Mari Holopainen, Vantaa II 

Area 2 Director  Barbro Lundberg, Kristina 

Area 2 Vice Director  Eeva-Liisa Aula, Kemi-Tornio 

Area 3 Director  Leena Ronkainen, Joensuu 

Area 3 Vice Director  Leea Kolehmainen, Nurmes 

Area 4 Director  Päivi Pelttari, Huittinen 

Area 4 Vice Director  Raili Kaarina Mäkinen, Jyväskylä II   

Area 5 Director  Ulla Weijo, Lahti 

Area 5 Vice Director  Merja Kumpula, Tuusula-Kerava-Järvenpää 

Area 6 Director  Helle Aunap, Viljandi 

Area 6 Vice Director  Katrin Lember, Tartu 

Piirisihteeri   Lea Adolfsson, Raseborg-Raasepori 

Varapiirisihteeri  Anne Halme, Nurmijärvi 

Parlamentaarikko  Solveig Mickels, Borgå-Porvoo 

Centurion   Eija Salo, Helsinki II 

Foundation Ambassador  Anna Lauttamus-Kauppila, Helsinki IV 

Toiminnantarkastajat  Anne Hela-Ellonen, Helsinki II (eronnut 30.8.2017) 

   Leena Saviranta, Helsinki III 

Varatoiminnantarkastajat  Tuija Mikkola, Kuopio II 

   Hilkka Lindqvist, Tampere I  

Vaalitoimikunta   Aila Rajamäki, Tampere II 

Lisa Andström –toimikunta  Raisa Valve, Lahti 
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Sääntö- ja päätöslauselmatoimikunta Seija Petrow, Helsinki III 

Taloustoimikunta  Saija Tirkkonen, Lohja 

Jäsenyystoimikunta  Lea Helle, Varkaus 

Naisten oikeuksien ja YK-toimikunta Kristiina Sihvonen, Kouvola 

Palvelutoimikunta  Vuokko Skyttä, Vantaa II 

Historiatoimikunta  Eeva Larjomaa, Helsinki II 

Z- Club -toimikunta  Marjaana Moring, Lohja 

Stipenditoimikunta  Anja Kuosa, Helsinki IV 

Verkostoitumistoimikunta  Irma Ertman, Helsinki II 

PR; IT- ja viestintätoimikunta  Erja Lindholm, e-club of Finland 1 

Webmaster   Erja Lindholm, Zonta e-club of Finland 1 

Luetaan yhdessä yhdyshenkilö  Ulla Salonen, Vantaa II 

Suomi Areena 2017  Merja Kumpula Tuusula-Kerava –Järvenpää 

   Mari Holopainen Vantaa II 

   Pirkko Grönroos Raseborg-Raasepori 

Varojen keruu -toimikunta  Tarja Hopeakangas 

Oulun kevätseminaari -toimikunta Jaana Salomäki 

Pärnun piirikokoustoimikunta Viivika Orula 

Porvoon piirikokoustoimikunta Solveig Mickels 

Espoo-Kauniainen, Tapiola kevätseminaari  Maija Laaksonen 

Narvan SOM- toimikunta  Tiina Rebane 

(lakkautettu ilman uuden kerhon perustamista 12.2 2017) 

Kirkkonummi-Kyrkslätt SOM-toimikunta Kirsi Nickels 

100-vuotisjuhlatoimikunta   Salla Tuominen 

Piirin tieturvapäällikkö  Erja Lindholm, Zonta e-club of Finland 1 

NJKL   Tuija Kirveskari-Tähtinen, yhdyshenkilö 

UN Women ry   Tuija Kirveskari-Tähtinen, yhdyshenkilö 

Suomen 1325-verkosto  Tuija Kirveskari-Tähtinen,yhdyshenkilö 

Vala ry   Tuija Kirveskari-Tähtinen, yhdyshenkilö 

 

Liite 4: Piirihallituksen kokoukset toimikaudella 1.6.2017–31.5.2018 

 

Kesäkuu 

13.6.2017 Piirihallitus, tilikauden tulosten arviointi ja johtopäätökset seuraavalle vuodelle, Histo-
riatoimikunta ja Satavuotisjuhlatoimikunta esittivät työsuunnitelmansa mukaiset välitulokset.  

Heinäkuu  

10.7.2017 Porin Suomi Areena 

Elokuu 

4.8.2017 Toimikuntien koulutus ja arviointipäivä 
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8.8.2017 Piirihallitus, Piirikokouskutsu Porvooseen, Keltaisen Ruusun kampanjan ja piirin kerhojen 
yhteisen palveluhankkeen luonnokset, aluejohtajien tarkennetut suunnitelmat toimikaudelle 
1.6.2017-31.5.2018 

Syyskuu 

12. 9.2017 Piirihallitus 

Lokakuu 

5.10 klo Piirihallituksen raportti toiminnastaan ZI Liaisonille  

6.10.2017 Piirihallitus 

7.-8.10.2017 Piirikokous, Itsenäinen Nainen, järjestäjänä Porvoon Zonta kerho 

8.10.2017 Piirihallitus, palaute Porvoon piirikokouksen järjestäjille, Liaisonin kommentit 

Marraskuu 

21.11.2017 Piirihallitus, Zonta Says NO- kampanjan aktivointi 

25.11.2017 Kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisypäivä, Piirihallituksen jäsenten 
toimenpiteet alueellaan 

25.11.–10.12.2017 16 aktivismin päivää naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi 

Joulukuu 

12.12.2017 Piirihallitus, kerhojen toimintaraportit syyskauden toiminnasta, erityisesti 16 aktivis-
min päivän ponnisteluista ja paikallisista vaikuttamistoimista aluejohtajille.  

Tammikuu  

23.1.2018 Piirihallitus Keltaisen Ruusun kampanjan käynnistäminen, Kevätseminaarin 2018 oh-
jelma ja budjetti järjestäjinä Espoo-Kauniainen ja Tapiolan Zonta kerho , talouskatsaus, mahdolliset 
yleiskokoukseen lähetettävät kannan otot 

Helmikuu 

Maaliskuu 

6.3.2018 Piirihallitus aluejohtajien raportit, jäsenkehitys, talouskatsaus 

19.3. Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä 

Huhtikuu 

13.4.2018 ZAU-kampanjan käynnistys 

14.4.2018 Kevätseminaari #Hvvä-Paha-Digi# ja Yokohaman yleiskokoukseen valmistautuminen 

15.4 Piirihallitus, toimikuntien raportointi, talouskatsaus, ZAU-sopimus 

Toukokuu 

15.5.2018 Kerhojen toimintaraportit aluejohtajille, piirihallituksen loppuraportin kokoaminen, 

väistyvän ja virkaan astuvan piirihallituksen virkailijoiden perehdyttäminen. 

29.5.2018 Piirihallitus, loppuraportin valmistelu, toimikuntien ja aluejohtajien loppuraportit 

Kesäkuu 

1.6.2018 väistyvä piirihallitus toivottaa menestystä seuraajalleen kaikissa toimissa. 
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LIITE 5: Alueiden kerhojen yhteiset tapahtumat ja kerhojen järjestämät Zonta Says NO –kampan-
jat 2017-2018 ja muut vaikuttamistapahtumat  

 

(toimittanut Advocacy- ja UN toimikunnan puheenjohtaja kerhojen raporttien ja kerhojen kotisivu-
jen tarkastelun perusteella. Puhujien nimet poistettu lukuun ottamatta zontia ja nykyisiä sekä enti-
siä kansanedustajia. Raportti kuvaa vain niitä tapahtumia, joista kerhot ovat kertoneet ao. toimi-
kunnalle.) 

 

Area 1 

E-club of Finland 1 

Presidentti Sauli Niinistö sai käsinkudotut oranssit sukat Zonta Says No-kampanjan aikana e-Club 
of Finland1. Presidenttiä kiitettiin aktiivisuudesta kansainvälisen #HeForShe -kampanjassa ja hänen 
työstään sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Puhe #HeForShe kampanjan pääpuhujana 
oli kuultavissa kampanjan sivuilla. 
 

Espoo-Kauniainen 

Espoo-Kauniainen Zonta-kerho järjesti 7.11.2017 yhteistyössä Lyömätön Linja Espoossa ry:n kanssa 
tilaisuuden, jonka teemana oli Ei lähisuhdeväkivallalle. Kauniaisten kaupunki tuki tilaisuutta, ja sen 
suojelijana oli kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi. Tapahtu-
masta valmistellaan tapausselostetta kaikkien kerhojen käyttöön. 

Helsinki I 

Kerho piti lokakuun kerhokokouksensa Miessakit ry:n vieraana Annankadulla Helsingissä 
(www.miessakit.fi). Toiminnanjohtaja kuvaili ”miessakkien” toimintaa; yhdistys pyrkii huolehti-
maan miesten hyvinvoinnista tasa-arvoa unohtamatta. Miessakit ry pitää huolta miesten elämää 
tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaak-
seen miesten kaikinpuolista hyvinvointia. Järjestön toimintamuotoja ovat muun muassa isyyden 
tukeminen, erotilanteessa olevien auttaminen sekä tuki väkivaltaa kohdanneille että väkivaltaa lä-
heisiään kohtaan käyttäneille miehille – miehisyyden koko kirjo. 

Vantaa II 

Verkkosivuilta: Kansainvälisenä naisiin kohdistuvan väkivallan vastustamisen päivänä 25.11. järjes-
timme Zonta Says NO -tempauksen Myyrmäen asemalla.  Esittelimme viisi vaatetettua naishah-
moa, jotka olivat kokeneet parisuhdeväkivaltaa. Heidän tarinansa kerrottiin hahmoon kiinnitetyllä 
kyltillä. Todellisuuteen perustuvat tapaukset saimme Naistenlinjalta. 

Tapahtuma kesti koko päivän siten että kaksi kerhon jäsentä kerrallaan oli paikalla. Asema ei ollut 
sijainneista paras koska moni kulki kiireellä ohi. Silti päivään mahtui useita hienoja kohtaamisia 
niin asian omakohtaisesti kokeneiden naisten, kuin myös miesten ja nuorten kanssa. Esimerkiksi 
seuraavanlaisia: 

-naisia, jotka hiljaisesti totesivat kuuluvansa tarinoiden kokeneiden joukkoon 
-nainen, joka kokenut väkivaltaisen suhteen 20 vuotta sitten ja kärsi edelleen paina-
jaisista 

http://www.miessakit.fi/
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-henkilöitä, jotka totesivat, että näkyväksi tekeminen auttaa väkivallan kohteeksi jou-
tuneita. Ja hyvä näyttää myös, mistä saa tukea. Ja näyttää, että voi selvitä. 
-muutama henkilö luki kaikki kuvaukset, muutama lisäksi silmäili kaikkia 
-nuorempi nainen, joka oli menossa ystäviensä kera syntymäpäivää juhlimaan. Hän 
totesi, että esillä olleen tilaston valossa heistä neljästä siis yksi voisi olla lähisuhdevä-
kivallan uhri, joka ei ole kuitenkaan tohtinut ottaa asiaa esiin ystäväpiirissä. Nainen 
aikoi ottaa asian puheeksi illan aikana ystäviensä kanssa. 
-nuorten poikien porukka arveli ohi kävellessään meitä halleluja-porukaksi. Kävelin 
hetken heidän kanssaan ja kerroin näyttelymme tarkoituksen. Yksi heistä n. 15-vuoti-
aista totesi siihen, että hyvä juttu teillä ja vakuutti omasta puolestaan, että ei ikinä 
kohdista kehenkään naiseen mitään väkivaltaa ja käänsi vielä peukalonsa pystyyn 
meidän näyttelyllemme. 
-mielenkiintoinen lyhyt keskustelu myös parin ulkomaalaistaustaisen nuorehkon mie-
hen kanssa 

Alue I kerhojen yhteinen Maailma Kylässä tapahtuma 26.-27.5.2018 

Area 2 

Vaasa 
 
Vaasan Zonta-kerho osallistui yhtenä päävastuullisista jo 25.11.2016 isoon Oranssin päivän tapah-
tumaan Vaasan kirkonpuistossa. Mukana oli Pohjanmaan liitto, TaiKe, useita kaupungin hallinto-
kuntia, oppilaitoksia, naisjärjestöjä, Ensi- ja turvakoti, RikU, ym. Puistoon oli pystytettynä valoteos, 
joka koostui oransseista valaistuista teltoista. Tilaisuudessa oli monipuolista ohjelmaa: videoesityk-
siä, musiikkia, tanssia, puheohjelmaa. Koko puisto ja puistikot oli peitetty neulegraffitein, joita 
mm. järjestöjen jäsenet, opiskelijat ja nuorisotoimen asiakkaat olivat tehneet. Tapahtumasta oli 
iso ennakkojuttu lehdessä, jossa haastateltiin zontien puheenjohtajaa Zonta Says NO -teemasta. 
Hän piti myös tilaisuudessa juhlapuheen. Tilaisuudesta käynnistyivät aktivismin päivät, joiden ajan 
neulegraffitit olivat paikoillaan. Lähetimme myös piirin vetoomuksen johtaville kunnallispoliiti-
koille. Osin sama konsepti toistui myös 18.11.2017 järjestetyssä tilaisuudessa, joka tällä kertaa pi-
dettiin paikallisen ostoskeskuksen sisätorilla Rewell-Centerissä, missä meillä oli yhteinen ständi 
UN-Womenin kanssa. Pidimme teemaa esillä myös Maailman päivässä 28.10.2017 Vaasan Opisto-
talolla pidetyssä kansainvälisessä tapahtumassa. Keväällä 2017 järjestimme Rewell-Centerissä erit-
täin onnistuneen Katetut pöydät-tempauksen, jossa puolueet kattoivat pääsiäispöydän ja yleisö 
äänesti niistä kauneimman. Tilaisuuden tuotto meni lastensuojelun avopalvelun hyväksi ja zonta-
järjestö sai paljon hyvää julkisuutta sekä suoran kontaktin paikallisiin politiikan aktiiveihin. Vaa-
sassa koetaan, että päättyvän kaksivuotiskauden teemat ovat saaneet hyvän vastakaiun yleisesti, 
myös heillä paikallisesti. 
 
Kristina Zonta Klubb 
 
Kristina Zontaklubb, som består av medlemmar från Närpes, Kristinestad och Kaskö, firade Fin-
lands 100 år genom att ordna en föreläsning för allmänheten med presschef på Yrkesakademin i 
Närpes måndagen 11.12. Föreläsningen om kvinnornas roll i fredsprocessen utgjorde också en del 
i kampanjen Zonta Says NO (to Violence Against Women). I och med att hon arbetat som press-
chef på OSCE i Kosovo, tjänstgjort som fredsbevarare i Kosovo och Afganistan har hon gedigna 
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kunskaper i ämnet. Elli är suverän i det hon gör. Rätt kvinna på rätt plats som talade om ett mycket 
viktigt ämne. Vi fick uppleva en effektiv, substansfylld och lättfattlig föreläsning. Hon gjorde det 
levande och fick publiken med sig och många ställde frågor. En del män deltog också – hatten av 
för dem! 
Hon framhöll bl.a. att det är farligare att vara kvinna i moderna krig, att de flesta (upp till 90 %) av 
offren i moderna krig är civila (UNWomens rapport), att kvinnorna i krigssituationer är de första 
som lider: sexuella övergrepp, brist på mat och vatten, m.m. Hon betonade vikten av nätverk för 
att kunna påverka; det här tycks vara en bristvara i de utsatta länderna – vi borde kunna exportera 
vårt föreningsliv: att arbeta och påverka tillsammans ger resultat och får förbättringar till stånd. 
Det är oerhört viktigt med utbildning, att hitta resurspersoner, få männen med i utvecklingsar-
betet tillsammans med kvinnorna i de här länderna. När kvinnorna säger ”NU RÄCKER DET - NU 
FÅR DET VARA NOG”, då börjar det hända saker. Presschef slutade föreläsningen med förslag om 
vad man som individ kan göra: ingripa mot hatprat, ordna kampanjer och insamlingar, nätverka, 
stöda missionssällskapet etc. Kvällens intäkter går till kampen mot mänskohandel i Nepal. En fin 
och minnesvärd kväll! Alla borde få ta del av hennes erfarenheter. 
 
Area 3 
 

Iisalmi  

1. Arpajaiset Madagaskarin tyttöjen koulutuksen tueksi 
Jokainen kerholainen myi 30 arpaa. Palkintoina lahjoituksina saatuja ja kerholaisten 
valmistamia jouluisia tuotteita ja lahjoja.  
Nettotuotto oli 2 027,60 euroa, joka lahjoitettiin Let Us Learn Madagascar – hank-
keelle.  

 
2. Zonta Says No aktivismikampanja  

Kampanja oli pituudeltaan 20 päivää 16 päivän asemesta kerhon 20-vuotisjuhlavuo-
den kunniaksi. Kampanjoitiin tyttöjen koulutuksen puolesta naisten oikeuksien toimi-
kunnan valitsemalla teemalla “Koulutettu nainen voi valita”. Kampanja toteutui kuta-
kuinkin ennakkosuunnitelman mukaan. 
 
Kuusi paikallista vaikuttajamiestä (nimet poistettu) kirjoitti Iisalmen Sanomiin tyttö-
jen koulutuksen ja väkivallan ehkäisyyn liittyvistä aiheista. 

Käräjätuomari: Nainen väkivallan uhrina  
Rehtori 1: Some-kiusaaminen 
Rehtori2: Pojat ovat poikia, tytöt tyttöjä 
Toimitusjohtaja: Koulutus ei ole vain ihmisoikeus, se on avain talouskasvuun 
Vieremän kunnanjohtaja Mika Suomalainen: Tasa-arvo ei saa jäädä vain pape-
rille 
Kirjailija: Maailma muuttuu, kun sitä muutetaan 

 
Kerhon sihteerin kirjoittama blogi julkaistiin Iisalmen Sanomissa aiheena Madakasga-
rin tyttöjen koulutus, Iisalmen Zonta-kerhon kansainvälinen avustuskohde 
 
Paikallisradio Sandelsissa oli paneelikeskustelu aiheesta Koulutettu tyttö voi valita 
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Zonta-naisten valitsemia ja lukemia naisin ja koulutuksen liittyviä runoja ja aforismeja 
esitettiin aktivismikampanjan aikana arkisin puolen päivän aikaan Radio Sandelsissa. 

 
Yksi kerholainen ompeli yli 200 oranssia taskuliinaa, joita jokainen kerholainen jakoi 
vaikuttajamiehille. Mm. eduskuntaan lähetettiin 50 kpl liinoja ja saatiin sieltä valoku-
via kansanedustajista taskuliinojen kanssa. Sauli Niinistölle lähetettiin omansa. Oltiin 
ylpeitä, kun Niinistö mainitsi vaalipuheessaan olevansa HeForShe- lähettiläs. Haavis-
tolla taisi olla kerhon taskuliina vaalikeskustelussa. 
 
Naisten oikeuksien päivän tapahtuma 10.3.2018 kaupunkilaisille koulutusköyhyy-
destä ja naisten yhtäläisitä oikeuksista. 
 

Imatra 
 
Imatralla on aloitettu jälleen pitämään naisten kerhoa Imatran vastaanottokeskuksen kanssa. Ker-
hossa yritetään antaa naisille mahdollisuus tutustua suomalaiseen elämään. Toiminta on leipo-
mista, käsitöitä, ulkoilua, kulttuuria ja tietysti hemmottelua. Toiminta aloitettiin lokakuussa 2017 
ja sitä jatketaan kevääseen asti. Toimintaa on ollut aikaisempinakin vuosina ja se on koettu hy-
väksi.  
 
Minna Canthin päivän tilaisuus naisten asemasta kaupunkilaisille 11.3.2018. Puhujina valtioneuvos 
Riitta Uosukainen ja Governor Tuija Kirveskari-Tähtinen. 
 
Joensuu 
 
Joensuun Zonta-kerho lahjoitti keväällä 2017 SPR:n paikallisosastolle rahasumman, jonka avulla 
SPR pystyi käynnistämään maahanmuuttajanaisten kotouttamista tukevan MaMa-kerhon. Zontat 
ovat osallistuneet kerhon kokoontumisiin ja järjestäneet toukokuun kokoontumisiin asiantuntija-
luentoja maahanmuuttajanaisten toivomista aiheista. Aiheina on ollut mm. neuvolatoiminta Joen-
suussa, koulujen Wilma -viestintä- ohjelmaan perehdyttäminen ja diabeteksen hoitojärjestelyt Jo-
ensuussa. Asiantuntijat ovat pitäneet luennot oman työaikansa puitteissa ilman luentopalkkioita. 
Luennot ovat jatkuneet syksyllä. Yksi advocacy-toimikunnan jäsen on osallistunut MaMa-kerhon 
ystävätoimintaan. 
 
Joensuun kerho järjesti yhteistyössä RIKU:n ja Joensuun Tyttöjen tuvan kanssa marras-joulukuun 
2017 Zonta says NO aktiviteettipäivinä kaksi tapahtumaa. Ensimmäinen oli yleisötapahtuma kaup-
pakeskus Iso Myyssä 25.11. klo 12 -14 ja toinen koulutus- ja keskustelutilaisuus 1.12. klo 14 -16 kir-
jaston Muikku-salissa. Muikku-salin tilaisuuden aihe oli nuorten seurusteluväkivalta ja puhujana 
olivat lähisuhdeväkivaltatyön koordinaattori (nimi poistettu), RIKU, Joensuu sekä erityistason sek-
suaaliterapeutti (NACS) Helsingin Tyttöjen Talolta. Muikku-salin tilaisuudesta oli näkyvä uutisjuttu 
sanomalehti Karjalaisessa. 
  
Lisäksi kerholla oli ZSN-aktiviteettina Lapanen-kampanja, jolla juhlistettiin Suomen 100-vuotisjuh-
laa neulomalla lapasia Joensuun ja lähialueiden koulujen esikoululaisille ja ekaluokkalaisille. Jäse-
net ja heidän ystävänsä neulovat 100 paria lapasia lasten suunnittelemien mallien mukaisesti. "La-
panen -lämmin, kaunis, luja ja pehmeä – sen tarkoituksena on tehdä näkyväksi reilun kaveruuden 
tärkeyttä ja ehkäistä kiusaamista". 
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Tämän vuoden ZSN -tapahtumaksi on suunnitteilla yhden iltapäivän seminaari, jonka aihe on ih-
miskauppa. Se järjestetään yhteistyössä RIKU:n kanssa.  
 
Joensuun Zonta-kerho järjesti loppiaiskonsertin lauantaina 6.1.2018. Joensuun Taidemuseolla 
esiintyivät viulisti Viktoria Lavrenchuk ja miehensä Seva (trumpetti). Säestyksestä vastasi Reima 
Raijas.  Konsertin tuotto käytetään maahanmuuttajanaisten kotouttamisen tukemiseen. 
 
Kouvola 

Kerho oli mukana järjestämässä paikallisen NYTKIS:n kanssa jo perinteistä tyttöjen päivän tilai-
suutta ”Tyttöjen tähden”. Tilaisuus pidettiin Kouvolan seurakunnan Maria-salissa. Seurakunta jär-
jesti kahvitarjoilun, johon oli vapaaehtoinen maksu tyttöjen hyväksi. Tilaisuuden arpajaisten tuotto 
osoitettiin Naisten Pankille. 

Kouvolan Zonta-kerhon naisten oikeuksien toimikunta teki yleisönosastokirjoituksen Kouvolan sa-
nomiin tammikuussa. Kirjoituksessa kannustettiin Kouvolan kaupunkia hyväksymään valtuusto-
aloite Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan hyväksymisestä. Kerho oli tehnyt kaksi vuotta sitten 
asiaa koskevan kuntalaisaloitteen, mutta silloin aloite torjuttiin. Nyt ovat valtuutetut asialla. 

Kuopio I 

Kuopio I Zonta-kerhona olimme tuomassa Zonta Says NO-kampanjaviestiä esiin 27.11.- 3.12. 2017 
välisen ajan kauppakeskus Minnassa.  

Olimme kauppakeskuksessa keräämässä varoja zonta-hyväntekeväisyyteen paketoimalla  
Suomalaisen kirjakaupan sekä muiden kauppakeskus Minnan asiakkaiden joululahjoja ja samalla 
toimme esiin Zonta-järjestön tehtävää sekä Zonta Says NO-kampanjaa teemalla ”Ihmiskauppa on 
tämän päivän orjuutta”.  Kampanjan ajan pidimme esillä kampanjaa varten teettämäämme Zonta 
Says No –rolluppia sekä Piirin tuottamaa esitettä aiheesta. 

Esilläolo herätti paketointiasiakkaiden sekä muiden ohikukijoiden kanssa keskustelua aiheesta. 
Moni ohikulkija pysähtyi tutkimaan tarkemmin Zonta Says NO –viestiä. 

Kertyneet varat lahjoitimme Kuopion Turvakodille ja Zontien kansainväliseen projektiin ”Ihmiskau-
pan ja turvattoman maastamuuton ehkäiseminen Nepalissa”.  

Kuopio I kerhon suuri tapahtuma on mm. Muotinäytös, jonka tuotosta 2017 ohjasimme 1/3 Let us 
Learn Madagaskar -hankkeelle. 
 
Kuopio II 
 
Lokakuussa toteutui Itä-Suomen poliisin kanssa naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan eh-
käisytietouden levitys (paikallisella tasolla), ja vanhoihin ikäluokkiin kohdistuvan valepoliisi- ja hui-
jaustoiminnan kohteeksi joutumiseen vaikuttaminen, asiaan perehtynyt poliisi esitteli kuukausiko-
kouksessa hankkeen.   
 
Toimintasuunnitelmassa lisäksi varainhankinta stipendeihin naisvalmistujille ammatillisesta koulu-
tuksesta, Savon Naisen ja Maahanmuuttajanaisen valinta (18.kerta), naisten menestyksen ja uran 
esille tuomiseksi sekä esikuvaksi nuorille naisille. 
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Lappeenranta 
 
Lappeenrannassa osallistuttiin Naisten ääni -hankkeeseen tekemällä ehdotuksia zontista ja muista 
alueen naisista, joista voisi kirjoittaa artikkelin Naisten ääni - hankkeen nettisivuille. 
 
Kannustettiin Saimaan ammattiopiston kahta naisopiskelijaa tiimin vetämiseen ja johtotehtäviin 
100 euron suuruisilla stipendeillä toukokuussa 2017. 
 
Lahjoitettiin Joutsenon vastaanottokeskuksen naisasiakkaiden virkistystoimintaan 100 euroa syys-
kuussa 2017 - suunnitteilla on myös yhteinen tapaaminen. 
 

Lieksa 

Kansainvälistä tyttöjen päivää vietettiin 11.10.2017 juhlistamalla Vuoden lieksalaisen tytön valin-
taa luovuttamalla kunniakirja ja huomattavan suuri stipendi yläkoulun oppilaalle Outi Kärjelle. 
 
Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi haluttiin muistaa tyttöä, joka harrastaa kansanpe-
rinnettä ja/tai Suomen historiaa. Eri kouluasteilla lukiossa, yläkoulussa ja ammatillisessa oppilai-
toksessa käytiin kertomassa tytöille stipendin hakemisesta ja samalla Zonta-järjestöstä. Lukuisissa 
hyvistä hakemuksista näkyi tyttöjen harrastukset aina metsästyksestä merkittäviin teatteriesityk-
siin ja taitavista taidekäsitöistä musiikin tuottamiseen. 
 
Samoille kouluille lähetettiin tyttöjen päivään liittyvä päivänavausteksti (https://zonta.fi/lieksa) 
 
Lieksan Lehdessä haastateltiin stipendin saajaa ja samalla kerrottiin Zonta-aatteesta. Kerhon ko-
kouksessa kävi vieras juomassa kakkukahvit ja ilahduttamassa olemuksellaan kerholaisia.  

Mikkeli 

 "Valoa ei väkivaltaa" -tapahtumassa aloitettiin Zonta Says No kampanja olemalla mukana Mikkelin 
teatterissa Liikkuva Mikkeli tapahtumassa. Siellä jaettiin heijastimia, zonta-toimintaa koskevia esit-
teitä ja ennen kaikkea keskusteltiin monien tapahtumaan osallistuneiden kanssa.  

Nurmes 

2.6.2017 järjestettiin Nurmes-talossa yleisölle avoin turvallisuusseminaarin, jossa oli puhujana po-
liisiylijohtaja Seppo Kolehmainen aiheenaan arjen turvallisuus. Lisäksi Pohjois-Karjalan sote-kun-
tayhtymän Siunsoten edustajat kertoivat järjestelyistä, joilla lähisuhdeväkivallan uhrit saavat välit-
tömästi apua. Kuulijoina oli noin 100 henkilöä. Seminaarista oli juttu Piirin uutiskirjeessä. 
 
Syksyn kampanjan aikana valmistettiin VAD Leea Kolehmaisen johdolla oransseja taskuliinoja, 
jotka lähetettiin noin 30 nurmekselaisella ja valtimolaiselle vaikuttajalle. Heitä pyydettiin liinaa 
käyttämällä tunnustamaan väriä ja vastustamaan naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. 
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Area 4 

 

Kankaanpää 

Kankaanpään Zonta-kerho oli Zonta Says NO -kampanjan aktivismipäiviin liittyen Atellissa yrittäjien 
joulumyyjäisissä kertomassa yleisesti toiminnastaan ja kampanjaan liittyen ZSN-asioista ja ihmis-
kaupasta. Tilaisuudessa jaettiin pientä monistetta, jossa kerrotaan Zonta-toiminnasta. 
Useita ihmisiä pysähtyi keskustelemaan ja kuulemaan asiasta. Tavoitteena oli näkyvyys ja toimin-
nasta tiedottaminen.   
Tapahtumasta on kuva facebookissa sivulla: kankaanpää zonta-kerho ry zonta club of kankaanpää 

 
Tampere I 
 
Marraskuussa 2016 Zonta-kerho Tampere I:n Naistenoikeuksien toimikunta lähetti vetoomuksen 
laajalla jakelulla henkilökohtaisina viesteinä Tampereen kaupungin päättäjille ja johtaville viranhal-
tijoille koskien naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Vetoomus kertoi Zonta Says NO -kampanjasta ja jär-
jestöstämme sekä naisiin kohdistuvasta väkivallasta maassamme. Tekstissä vedottiin kaupungin 
päättäjiin, jotta nämä varmistavat vastuullaan olevien lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn liittyvien pal-
velujen järjestämisen uhreille ja tekijöille sekä väkivallalle altistuneille lapsille. Vetoomus sai hyvän 
vastaanoton, ja vastaanotimme asian tärkeyttä korostavia kiitosviestejä kaupungin johtavilta päät-
täjiltä lähes kaikista puolueista. 
 
Tampere I -kerho ja sen jäsenet olivat vahvasti järjestämisvastuussa Tampere-talossa 11.–
12.3.2017 pidetyn Pohjoismaiden ensimmäisen Women of the World eli WOW-festivaalin Zonta-
osuuksista. Tuija Heikkilä osallistui vuoden 2016 aikana kolmeen WOW:n Think In -tilaisuuteen, 
joissa kertoi osallistujille mm. Zonta Says No -kampanjasta ja organisoi piirin Silvotut, syrjityt, 
vaiennetut, vaaralliset - näkökulmia tyttöjen elämään meillä ja muualla -keskustelutilaisuuden, 
joka toteutettiin näkyvästi Zonta Says No -kampanjan teemoilla ja tunnuksilla. Zonta Says No näkyi 
myös kerhon organisoimalla WOW-torin Zonta-pisteellä, jonka päivystyksistä Tampere I -kerhon 
jäsenet pääsääntöisesti vastasivat. 
 
Tampere I -kerhon kolmatta kertaa järjestetyssä Mieli liikkeessä -yleisöseminaarissa Tampereen 
Teatterissa 12.2.2018 Zonta Says NO -tunnukset näkyivät yleisölle koko illan ajan. 
 
Syksyn 2017 aikana tehdyillä ja avatuilla Tampere I:n uusilla kotisivuilla Zonta Says No näkyy sekä 
linkein, tekstein että kuvin kerhon oman toiminnan kautta. Zonta Says No -kampanjasta on pos-
tattu kauden aikana Tampere I -kerhon omalla Facebook-sivulla. 
 

Turku I 

Suomen Nuorkauppakamarien 13.10.2017 järjestämä tapahtuma Finland Youth Forum: Escape 
room to the Future @ Kakola kokosi yhteen yrityselämän, julkisen sektorin, järjestökentän ja poli-
tiikan tulevaisuuden lupauksia. Ainutlaatuinen osallistujajoukko eri puolilta Suomea sai tilaisuuden 
pohtia yhdessä vastauksia siihen, millaisilla innovaatioilla Suomi pärjää seuraa-
vat 100 vuotta alati muuttuvassa maailmassa.  
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Forum toteutettiin Turussa Kakolan vankilan selliosastolla, jossa karu ympäristö loi ainutkertaiset 

puitteet tapahtumalle. Tapahtuman tuotoksena pyrittiin luomaan ratkaisun avaimia niin mukaan 

lähteneiden innovatiivisten yritysten haasteisiin kuin myös maailmanlaajuisiin YK:n kehitystavoit-

teisiin. 

Turun Zonta-kerho oli mukana kestävän kehityksen tasa-arvoasioihin keskittyneessä huoneessa 

numero 5. 

Huoneessa kerättiin kiertäviltä ryhmiltä yhteen isoon kestävän kehityksen julisteeseen vastauksia 

seuraavasti: jokainen ryhmä sai yhden kestävän kehityksen tasa-arvotavoitteen mietittäväkseen ja 

sen perusteella heidän tuli vastata seuraaviin kysymyksiin: "Mitkä ovat a) sellaisia rakenteita ja 

asenteita, jotka pitävät yllä syrjintää ja ovat esteenä sukupuolten väliselle tasa-arvolle?" ja b) "Mi-

ten niitä voi purkaa?". Sellissä olivat tilanteita orkestroimassa ja vastauksia keräämässä Turun 

Zonta-kerholaiset, Governor Tuija Kirveskari-Tähtinen ja AD4 Päivi Pelttari.  

 

Area 5 

Hanko 
 
Hangon kerho on koulun päättäjäisten yhteydessä jo monen vuoden aikana jakanut neljä stipen-
diä, yksi suomenkieliseen yläkouluun, yksi ruotsinkieliseen yläkouluun, yksi suomenkieliseen luki-
oon ja yksi ruotsinkieliseen lukioon. Lukiolaiset saivat 100 € ja yläkoululaiset 50 €. Tytön tuli olla 
kiinnostunut naisasioista, myös kansainvälisesti, sekä olla ulospäin suuntautunut ja positiivinen. 
 
Hangon kerhossa jaettiin paikallisen ilmaisjakelulehden Etelä-Uusimaa mukana jokaiseen talou-
teen kaksisivuinen paperi, jossa on yhteystiedot paikallisiin ja kansallisiin toimijoihin, jos kohtaa 
väkivaltaa parisuhteessa. Sen lisäksi oli marssi Svenska Kvinnoförbundetin kanssa ja Taekwondon 
esittelyä. Kirjastossa oli lukuelämys, jossa erikoiskirjastovirkailija Agneta Möller-Salmela luki kir-
joja, joissa käsitellään eri tavoilla väkivaltaa. 
 

Hiidenvesi 

Hiidenveden Zonta kerhon Naisten oikeuksien toimikunta käynnisti marraskuussa kolmiosaisen 
kampanjan naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja seksuaalisen häirinnän lopettamiseksi. 
Kampanja on kaiken kaikkiaan näyttävä ulostulo paikallisesti tärkeässä asiassa ja hieno avaus aktii-
visempaan otteeseen paikallisessa vaikuttamistyössä. 

Väkivallan vastaista työtä Hiidenveden Zonta kerho teki kahden tapahtuman kautta. Lokakuussa 
tyttöjen päivänä Kirsti Jokiranta ja Päivi Valli olivat paikallisessa tapahtumassa puhumassa seksu-
aaliterveydestä, naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja Zonta-työstä. 

Marraskuun lopulla Katriina Honkanen kertoi koskettavia kertomuksia Wings to Fly –projektista. 
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Seksuaalisen häirinnän osa-alueella kampanjan avasi Kirsti Jokirannan ansiokas #wetoo-artikkeli 
paikallislehdissä. Artikkeli oli Hiidenveden Zonta kerhon yhdessä koottu vastaus #metoo-kampan-
jaan. Kerhossa toteutettiin kysely, jossa jäsenet jakoivat omia kokemuksiaan seksuaalisesta häirin-
nästä, ja tarinoita riitti 30 jäsenen kerhossa. Häirintää ovat jäsenet kokeneet eri ikäisinä ja mitä 
moninaisimmissa paikoissa, kuten kadulla, työssä, koulussa, kulkuvälineissä ja harrastusten yhtey-
dessä. Kyselyn yhteydessä kirkastui myös, miten tärkeäksi kerholaiset kokevat tämän vaikuttamis-
työn seksuaalista häirintää vastaan. 

Hiidenveden Zonta kerhon #wetoo” -viesti vie eteenpäin Zontien missiota. Zontat tavoittelevat 
maailmaa, jossa tyttöjen ja naisten on hyvä olla.  ”Yhteisten kokemusten jakaminen hitsasi ker-
homme jäsenet entistä tiiviimmin yhteen”, sanoo kerhon puheenjohtaja Heli Jalava. ”Ammatissani 
lääkärinä ja psykoterapeuttina kohtaan jatkuvasti ihmisiä, joihin ahdistelu on jättänyt jälkensä jopa 
vuosikymmeniksi. Hämmennys, häpeä ja syyllisyys voivat estää ahdistelusta puhumisen ja siitä sel-
viytymisen.” 

Koko lehtijuttu on luettavissa täältä: https://zonta.fi/hiidenvesi/mita-me-teemme/hiidenveden-
kerhon-vaikuttamistoiminta/ 

Kampanjan kolmannessa vaiheessa Hiidenveden Zonta kerhon jäsenet Kirsti Jokiranta ja Päivi Valli 
jalkautuivat yläkouluihin keskustelemaan pienryhmissä tyttöjen kanssa, miten kohdataan ja selvi-
tään häirinnästä. #Wetoo- aineistosta kerättiin sopivia esimerkkejä ja annettiin tytöille ongelma-
ratkaisutyökaluja. Samalla kerrottiin Zonta Says NO-kampanjasta ja Zonta-työstä ylipäätänsä. 

Hämeenlinna 
 
Hämeenlinnassa Zonta Says NO -kampanjaa toteutettiin vuonna 2017 koko aktiivinen kampanja-
aika. Kerhon Facebook -sivulla (Zonta Hämeenlinna) julkaistiin jokaisena kampanjapäivänä jokin 
teemaan liittyvä päivitys, josta jäsenet joko tykkäsivät tai jonka jakoivat ja siten viesti saavutti jä-
senten omat verkostot. Kampanja päättyi kerhon 60-vuotisjuhlaseminaariin, jossa SPR:n pääsih-
teeri ja CMI:n asiantuntija luennoivat aiheesta ”Naiset toimijoina sodassa ja rauhassa”. Seminaa-
rilla kerättiin rahaa Hämeenlinnassa kesällä avattavalle ensi- ja turvakodille. 
 
 

Lohja 

Lohjalla osallistuttiin Zonta Says NO -kampanjaan valaisemalla kaupungin keskustassa sijaitsevan 
Harjulan nuorisotalon oranssiksi. 

Nurmijärvi 

Kauden aikana järjestettiin naisten ilta teemana Itsenäinen nainen -satavuotias Suomi naisen 
silmin. Puhujavieraan luennon teemana oli ’Naisen asema ja rooli itsenäisessä 
Suomessa’. Tilaisuudessa esitettiin Lotta Svärd -järjestöltä saama Lupaus-filmi, jossa pääosaa näyt-
teli Laura Birn.  
 
Nurmijärven kerhossa on keskusteltu ja saatu yhteistyömahdollisuus maahanmuuttajien toimin-
taan Nurmijärven seurakunnan kanssa ja käynnistetty kunnan sosiaalitoimen kanssa keskustelut 
turvakotitilanteesta kunnassa.  
 

https://zonta.fi/hiidenvesi/mita-me-teemme/hiidenveden-kerhon-vaikuttamistoiminta/
https://zonta.fi/hiidenvesi/mita-me-teemme/hiidenveden-kerhon-vaikuttamistoiminta/
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Perinteisesti Nurmijärven Zonta-kerho on jakanut stipendit kaikille Nurmijärven kunnan yläasteille. 
Kustakin koulusta on valittu peruskoulun päättävä tyttö, joka on omalla toiminnallaan edistänyt hy-

vää yhteishenkeä ja osallistunut kiusaamisen vastaiseen toimintaan. 
 
Kerho järjesti myös Hiljainen mielenosoitus -näyttelyn kahdessa Nurmijärven kunnan kirjastossa 
liittyen Zonta Says No -teemaan. Idea oli saatu Oulun zontilta. Näyttelyn tarkoituksena oli tuoda 
esille perheväkivallan uhreina kuolleet naiset sekä naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen 
tarvittavat toimenpiteet. Kirjastoissa oli esillä viikon ajan kymmenkunta erilaista naisten vaatetta 
ripustettuna ja teksti, joka kertoi, miksi vaatteet ovat esille.  Hiljainen mielenosoitus -näyttely ke-
räsi paljon huomiota. 
 
Porvoo 

Borgå-Porvoon Zonta-kerho antoi Porvoon kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheen-
johtajalle vetoomuskirjeen ja lyhennelmän Istanbulin sopimuksesta jaettavaksi kaikille valtuute-
tuille marraskuun kokouksessa.  
 

Raasepori 

Raseborg-Raasepori Zonta club ordnade Flickdagsevenemanget för fjärde året i rad och i år riktade 
evenemanget sig till finskspråkiga elever.  

Flickdagen ordnades i Karjaan yhteiskoulu och i evenemanget deltog ca 30 flickor från nionde klass 
och gymnasiets första årskurs.  

Responsen från flickorna var bra och speciellt självförsvar och avslappningsövningar uppskattades. 
Många tyckte också att workshopen kring foton på some var lärorik. 

Så här såg programmet ut: 
Att våga förverkliga sina drömmar,  grundare av Hurja Piruetti  
Vad är Zonta-verksamheten? Pirkko Grönroos, Zontaklubbens ordförande  
Workshops: 
 Självförsvar,  Rasbudo 
Anti-Stress, idrottsinstruktör på Raseborgs stad 
Litteratur och lästips för flickor,  Raseborgs bibliotek 
Foton på some – vad säger lagen 
 
Dessutom bjöd zontorna flickorna på saft och hemgjorda bullar. 
Lisäksi kerho on kustantanut Raaseporin kahden ruotsinkielisen lukion oppilaille teatteriesityksen 
”True love sucks”, jota esitti teatteri Taimine 28.3. Esitys on kaksikielinen ja sen aiheena on rak-
kaus, seksi, porno ja ihmisten välinen kunnioitus. Esityksen jälkeen oppilaat tekevät ryhmätyöt, 
joissa käsitellään esityksen aiheita 12 eri kysymyksen avulla. Lukion opettajat ohjasivat ryhmätyöt. 
 

Riihimäki 

Riihimäen Zonta-kerho osallistui Zonta Says NO –kampanjaan Hämeenlinnan kerhon organisoi-
maan SOM-kampanjaan, jossa julkaistiin teemaan liittyviä tekoja, tapahtumia jne. ja joita jaettiin 
sovitusti.  
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Edelliselle toimikaudelle sijoittunutta yhteistyöhanketta äitienpäivän etkoista ei toistettu keväällä 
2018. Tilaisuus oli tarkoitettu diakonian asiakkaille veloituksetta sata annosta Juhlatalon herkul-
lista juhlalounasta Hyttikorttelin kauniissa miljöössä. Paikalle oli kutsuttu mm. yksinhuoltajia ja 
vanhuksia.  

Keväällä 2018  jaettiin perinteiset stipendit, joilla halutaan tukea paikallisia lahjakkaita nuoria nai-
sia esim. heidän harrastuksissaan tai koulunkäynnissään (4 stipendiä, á 250 euroa). 
 
Tuusula-Kerava-Järvenpää 

Kerho on jo useana vuonna lähettänyt alueen kouluihin kansainvälisenä tyttöjen päivänä päivän-
avaustekstin ajankohtaisella teemalla. Syksyllä 2017 teemana oli turvallisuus. 

Area 6 

Viron talvipäivät tammikuussa. Niissä käsiteltiin perheväkivaltaa ja kannustettiin väkivaltaa koke-
neita lapsia selviytymään omassa elämässä. 

Pärnun kerhon 25-vuotisjuhlien kunniaksi jaettiin neljälle lahjakkaalle lapselle palkinnot henkilö-
kohtaisista opiskeluponnisteluista vaikeista olosuhteista tuleville. Paikalla koulujen opettajia ja 
nuorten vanhempia. 
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Liite 6: Piirin naistenoikeuksien- ja YK-toimikunnan raportti 

 

Piirin ja kerhojen Advocacy-aktiviteetit ovat olleet linjassa ZI:n Nizzassa hyväksytyn strategisen 
suunnitelman kanssa. Tavoitteiden saavuttamista on jo kuvattu toimintakertomuksen luvussa 4.2.  

Useilla mutta kerhoilla on ollut toimintaa Zonta Says No –kampanjaan liittyen. Toiminta on selvästi 
lisääntynyt verrattuna kauteen 2014-2016. Istanbulin sopimus ja siihen liittyvät teemat ja toimet 
ovat olleet esillä monissa kerhoissa ja kerhojen paikkakunnilla. Kerhot ovat järjestäneet monen-
laista toimintaa: radiojuttuja, päivänavauksia kouluissa, elokuvaesityksiä, osallistavia elokuvaesi-
tyksiä, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia nuorille ja päätöksentekijöille. Myös vetoomuksia lähi-
suhdeväkivallan lopettamiseksi ja siihen liittyvien palvelujen lisäämiseksi on esitetty johtaville viran-
haltijoille ja päättäjille. Tähän liittyy myös Piirin naisten oikeuksien toimikunnan teksti syksyllä 2016, 
joka voitiin osoittaa sekä valtakunnallisille että kunnallisille päätöksentekijöille. Teksti koski Istanbu-
lin sopimuksen sisältämiä lähisuhdeväkivaltaan liittyviä palveluja. Syksyn 2017 ZSN-teema ihmis-
kauppa tuli esille vasta niin myöhään, ettei siihen ehditty reagoida vaan mentiin edelleen lähisuh-
deväkivaltateemalla. Piirin naisten oikeuksien toimikunta valmisteli asiaan liittyvää materiaalia ker-
hoille ja uutiskirjeeseen. Ja nyt muutamat kerhot ovat tarttuneet siihen.  

Tasa-arvon edistämiseen liittyvät kerhojen aloitteet kunnille hyväksyä Eurooppalainen tasa-arvon 
peruskirja. Piirin naisten oikeuksien toimikunta valmisteli kerhoille työkaluja kuntavaaleja varten: 
ehdokkaille tehtäviä kysymyksiä sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta kunnallisissa pal-
veluissa sekä kunnan roolista lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä palveluissa. 

Piiri on tehnyt julkilausumia sekä piirikokouksissa että kevätseminaareissa. Syksyn 2016 julkilau-
suma oli virolaisten valmistelema. Siinä korostettiin  naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan lopet-
tamista. Keväällä 2017 Oulussa kiinnitettiin huomiota naispäättäjien määrään kunnan toimielimissä 
ja miesten ja naisten palkkatasa-arvoon ja syksyllä 2017 Porvoossa oli esillä tyttöihin ja naisiin 
kohdistuva vähättely ja vihapuhe. Nyt Hanasaaressa korostettiin digiosaamisen merkitystä tytöille. 

HeForShe –kampanja on vasta suunnitteluvaiheessa. Se lienee lähinnä YK-toimikuntien vas-
tuulla. Valitettavasti aineistoa ZI:ltä tuli vasta syksyllä 2017 ja sitä vasta nyt mietitään sekä ker-
hoissa että piirissä. 

 

LIITE 7: Piirin stipenditoimikunnan raportti toimikaudelta 1.6.2016-31.5.2018 

Piirin stipenditoimikunnan jäsenet   

Anja Kuosa, Helsinki IV, puheenjohtaja; Maire Breede, Tartto, jäsen: Päivi Hellén, Helsinki III, jäsen; 
Kirsi Kettunen, Borgå-Porvoo, jäsen; Eija Salo, Helsinki II, jäsen/sihteeri; Tiia Ööpik, Pärnu, jäsen, 
sekä asiantuntijana Kansainvälisen Amelia Earhart-toimikunnan jäsen Terhi Törmänen, Oulu I. 

Kirsi Kettusen ilmoitettua erostaan joulukuussa 2016, toimikunta nimesi hänen tilalleen Governorin 
toimeksiannosta Laura Krögerin Tuusula-Kerava-Järvenpää-kerhosta. 

 

Tehtävä 

Toimikunnan tehtävät on Zonta Internationalissa ja piirissä määritelty seuraavasti: 

Piiri 20 Stipenditoimikunta 2016-2018: Kansainväliset tutkimusapurahat, stipendit ja 

tunnustuspalkinnot. Zonta International Foundation ylläpitää kolmea rahastoa, joiden varat käyte-
tään naisten ja tyttöjen koulutuksen edistämiseen:  

Amelia Earhart Fellowship Fund jakaa vuosittain tutkimusapurahoja erinomaista kykyä osoittaneille 
naisille, jotka valmistelevat väitöskirjaa avaruustutkimuksen ja sen lähitieteiden alalta 

Jane M. Klausman Women in Business Scholarship Fund jakaa vuosittain stipendejä lahjakkaille 
kauppatieteitä opiskeleville naisille  
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Young Women in Public Affairs Award on tarkoitettu nuorille 16-19-vuotiaille naisille kannustamaan 
heitä opinnoissa ja herättämään heissä mielenkiintoa yhteiskunnallisiin asioihin  

Piiri 20 Stipenditoimikunta hoitaa vuosittain kaikki kahden viimeksi mainitun rahaston hakemukset 
ja valitsee kerhojen lähettämien ehdokkaiden joukosta yhden piirin ehdokkaaksi kumpaakin rahas-
toa varten. Amelia Earhart-rahastoon osoitetut hakemukset lähetetään suoraan Zonta Internationa-
lin päämajaan, Piiri 20 Stipenditoimikunta toimii lähinnä tiedottajana. 

 

Stipenditoimikunnan vastuut: 

 

Lähettää ja vastaanottaa asiaan liittyvää tietoaineistoa vastaavalta kansainväliseltä toimikunnalta. 

 

Tiedottaa aktiivisesti tutkimusapurahoista, stipendeistä ja tunnustuspalkinnoista asianomaisille ins-
tituutioille ja mahdollisille ehdokkaille piirin alueella. 

 

Myötävaikuttaa omalla osuudellaan postituslistaan, jossa ilmoitetaan eri apurahojen hausta. 

 

Järjestää piirin alueella asuvien tai opiskelevien apurahojen saajien kunniakirjojen luovutusjuhlalli-
suudet. Jos mahdollista, kansainvälisen hallituksen jäsen voi luovuttaa todistuksen, kuitenkin niin, 
että siitä ei koidu kustannuksia Zonta Internationalille. 

 

Toimii yhteistyössä Foundation Ambassadorin kanssa varojen keräämiseksi asianomaisiin kan-
sainvälisiin rahastoihin.  

 

Toimikunta lähettää suomen-, ruotsin- ja vironkieliset ohjeet kerhojen puheenjohtajille, jotka hoita-
vat ne edelleen oman kerhonsa stipendiasioista vastaavan toimikunnan puheenjohtajalle.  

 

Kansainväliset toimikunnat ilmoittavat tulokset piirin Governorille, joka tiedottaa asiasta piirin sti-
penditoimikunnalle ja PR-toimikunnalle. Stipenditoimikunta ilmoittaa tuloksesta asianomaiselle ker-
holle ja velvoittaa kerhon ilmoittamaan tuloksesta hakijalle. Jos kerhon hakija ei ole voittanut kan-
sainvälistä stipendiä, toimikunta kannustaa kerhoa antamaan oman stipendinsä kansainvälisen 
kannustusstipendin lisäksi. 

 

Toimikunta järjestää aina seuraavan piirikokouksen yhteydessä, mikäli mahdollista, piirin kansain-
välisten stipendinsaajien ja tunnustuspalkintojen saajien esittelytilaisuuden ja kannustaa kerhoja 
myös kutsumaan stipendinsaajia kerhon kokoukseen haastateltaviksi ja tutustumaan Zonta-toimin-
taan. Toimikunta vastaa mielellään kysymyksiin kaikkia stipendirahastoja koskevissa asioissa. 

 

 

Painopistealueet 

Toimikunta on keskittynyt toimenkuvansa mukaisesti: 

• Tiedottamaan Piirin 20 kerhoille kolmen kansainvälisen stipendirahaston hauista ajallaan 
toimittamalla kerhoille tarvittavat ohjeet suomen-, ruotsin- ja vironkielellä ZI Piiri 20:n 
nettisivuilla, toimittamalla kirjallista ja suullista tietoa yliopistoihin, korkeakouluihin ja muihin 
asianomaisiin oppilaitoksiin ja kannustanut kerhoja etsimään hyviä ehdokkaita niin Jane M 
Klausman-stipendin kuin Young Women in Public Affairs tunnustuspalkinnon hakijoiksi; 

• Vastaanottamaan ja käsittelemään kerhojen lähettämien ehdokkaiden hakemukset ja 
valinnut niistä Governorin suostumuksella Piiri 20:n ehdokkaan kansainväliseen kilpailuun; 
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• Tiedottamaan osallistuneille kerhoille henkilökohtaisesti (puheenjohtajalle) heidän 
ehdokkaansa menestymisestä kilvassa; 

• Järjestämään perinteisen Amelia Earhart-illan tammikuussa Amelia Earhart-päivänä 
yhteistyössä Helsinki III:n ja Helsinki IV:n kanssa; 

• Kannustamaan Piiri 20:n jäseniä tekemään henkilökohtaisia lahjoituksia myös kansainvälisiin 
stipendirahastoihin. 

 

Toimet 2016-2017 JA 2017-2018 

1. Toimenkuvansa mukaisesti toimikunta on kokoontunut 16.8.2016-29.5.2017 ja 1.6.2017- 
31.5.2018 välisenä aikana 16 kertaa.    

2. Amelia Earhart-tutkimusapurahat: Apuraha-anomus ja posteri vuoden 2017 hakua varten 
julkaistiin elokuussa 2016 kansainvälisillä sivuilla. Hakemukseen liittyvät yleisohjeet 
päivitettiin suomeksi; päivitykset ruotsiksi ja viroksi toimitettiin Piirin sivuille myöhemmin. 
Haun tulokset julkaistiin 16.5.2017 ja Piiri 20 voi jälleen iloita siitä, että Helsingin yliopiston 
tutkija ja väitöskirjaansa valmisteleva italialainen Erika Palmerio oli yksi 35:stä 
tutkimusapurahan saajista. Onnittelumme! 
Piiri 20:n Stipenditoimikunta järjesti kuudennen kerran traditioksi muodostuneen Amelia Ear-
hart-tilaisuuden Ilmailumuseossa tammikuun 8. päivänä yhteistyössä Ilmailumuseon ja 
Zonta-kerhojen Helsinki III ja IV kanssa. Osallistujia oli yli 50 ja tilaisuuden lipputulot olivat 
€930, joista kulujen vähentämisen jälkeen lahjoitettiin €700 Amelia Earhart-rahastoon (Hel-
sinki III:n osuus €200 ja Helsinki IV:n €500).  Stipenditoimikunta kiittää lämpimästi tilaisuuden 
esiintyjiä, Ilmailumuseota sekä yhteistyössä mukana olleita Helsinki III:n ja IV:n jäseniä. 
 
Elokuussa 2017 Amelia Earhart-tutkimusapurahat 2018 julistettiin hakuun, Kansainvälisen 
toimikunnan jäsen, Terhi Törmänen ilmoitti, että Suomesta oli tullut yksi hakija, joka ei kui-
tenkaan yltänyt muiden hakijoiden tasolle. 
 
13.1 2018 Stipenditoimikunta järjesti tällä kertaa Amelia Earhart-pävän kunniaksi teatteriesi-
tyksen, joka menestyi erinomaisesti ja tuotti €1500, mikä lahjoitettiin Amelia Earhart-rahas-
tolle. Helsinki IV, III ja Tuusula -Kerava-Järvenpää hoitivat järjestelyt ansiokkaasti, mistä toi-
mikunta kiittää kaikkia sydämellisesti. 
 
Porvoon piirikokouksessa, Stipenditoimikunnan järjestämässä tilaisuudessa Governor Tuija 
Kirveskari- Tähtinen luovutti 2017 apurahan saaneelle Erika Palmeriolle Amelia Earhart-tut-
kimusapurahan kunniakirjan ja siivet. 
 

3. YWPA-hakua 2017 koskeva posteri ja muu materiaali julkaistiin kansainvälisillä sivuilla 
elokuussa ja Piirin sivuilla suomeksi ja ruotsiksi, samoin vironkielinen versio vähän 
myöhemmin. Haku päättyi 4.3.2017, jolloin hakemusten tuli olla Stipenditoimikunnalla, joka 
valitsi kokouksessaan 7.3.2017 Piiri 20:n edustajaksi Helsinki IV:n ehdokkaan, An Congin, 
mutta esitti samalla Governorille, että piirihallitus myöntäisi erityisen Piiri 20:n oman 
tunnustuspalkinnon Pärnun kerhon ehdokkaalle, Johanna Töugulle, sillä nämä kaksi hakijaa 
olivat tasavertaiset, kummankin pisteiden keskiarvo oli lähes 100 (98,12 ja 97,83) ja ainoat 
hakijoista, joiden pistemäärä ylitti 90. Kokouksessaan 21.4. piirihallitus teki 1000:n euron 
varauksen piirin budjettiin tätä tarkoitusta varten Governorin esityksestä. Viralliset tulokset 
julkaistiin heinäkuussa 2017. 
 

Edellisellä kaudella alkaneen Jane M. Klausman Women in Business-stipendin haun tulokset 
julkaistiin 27.10.2016 ja toimikunta voi ilokseen todeta, että Piiri 20:n ehdokas, Ilmi Salminen 
(Zonta-kerho Helsinki I:n ehdokas), oli voittanut sekä Piirin palkinnon, että varsinaisen kan-
sainvälisen stipendin, yhteensä US$8000. 
Kuluvan kauden ensimmäinen Jane M. Klausman 2017 Scholarship-haku käynnistyi tammi-
kuun 2017 puolen välin jälkeen ja päättyi 9.5.2017, jolloin hakemusten tuli olla Piiri 20 Sti-
penditoimikunnalla. Toimikunta piti valintakokouksensa 17.5. ja valitsi Piiri 20:n edustajaksi 
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Helsinki I:n ehdokkaan, Matilda Akkolan, jonka hakemuksen Governor on toimikunnan esi-
tyksestä lähettänyt päämajaan. Tulokset 2017 vuoden hausta ilmoitettiin lokakuun 2017 lo-
pussa. 

 
Matilda Akkola voitti Piirin palkinnon ja hänen kunniakirjansa luovutti 9.1.2018 Governor Tuija 
Kirveskati-Tähtinen toimikunnan järjestämässä tilaisuudessa Töölön kirjastossa, minne eh-
dottajakerhon edustajat järjestivät kahvitarjoilun. Tästä heille lämmin kiitos. 

 
Jane M. Klausman-stipendit 2018 julistettiin hakuun tammikuussa 2018 ja määräpäivään, 
9.5.2018, mennessä toimikunta sai kolme hakemusta, jotka käsitellään toimikunnan kokouk-
sessa 18.5.2018. Tällöin toimikunta myös esittää Governorille ehdokkaansa kansainväliseen 
kilpailuun. Piiri 20:n poikkeava aikataulu johtuu piirin kerhojen toimintakatkosta kesä-heinä-
kuussa. 
Marraskuussa 2017 toimikunta sai Governorin kautta tiedon siitä, että kansainvälinen hallitus 
oli kesken kauden leikannut kansainvälisten AE-apurahojen määrää viidellä ja Jane M 
Klausman-stipendien määrää kuudella. Vaikka JMK-stipendien arvoa korotettiinkin 
$8000:een ja Piirin palkintoa $2000:een, toimenpide on kummastusta herättävä, sillä sitä ei 
selitetty millään tavalla. Lisäksi YWPA-tunnustuspalkinnon Piirin palkintoa korotettiin 
$1500:aan. Toivottavasti asia selvitetään perin pohjin Conventionissa, sillä kysymyksessä on 
budjettiasia. Tällä tavoin saatu ”säästö” on minimaalinen kokonaisuutta ajatellen. Sitä paitsi 
päätöksestä ilmoitettiin vasta 19.11. kun Amelia Earhart-apurahojen 2018 hakuaika oli jo 
päättynyt. 
 

4. Toimikunta pyrkii tiedottamaan toimistaan mahdollisimman selkeästi sekä piirin sivustolla 
että suoraan kerhoille, antamalla myös omia ohjeitaan tarpeen vaatiessa. Piirin 
verkkosivuston uusiminen on kestänyt odotettua kauemmin ja sen vuoksi toimikunta on 
joutunut useaan otteeseen turvautumaan aluejohtajien apuun tiedonvälityksessä, mistä 
haluamme erityisesti kiittää aluejohtajia. 
 

5. Foundation Ambassadorin raportin mukaan keräystuotot kaikkiin kolmeen koulutukseen 
liittyvään rahastoon ovat kuluneen kaksivuotiskauden aikana vähentyneet verrattuna 
edellisen kauden määrään, minkä toimikunta toteaa huolestuneena. 
 

Aikataulu 
Kokoukset 2016-2018: 
24.8.2016; 21.9.2016; 21.10.2016; 21.11.2016; 20.1.2017; 24.2.2017; 7.3.2017; 17.5.2017; 
29.5.2017, 30.8.2017, 26,9,2017, 28.11.2017, 30.12.2017, 25.1.2018, 21.3.2018 ja 18.5.2018, yh-
teensä 12 kokousta. Kaikki kokoukset on pidetty Metropolian tiloissa, kiitos toimikunnan jäsenen, 
Päivi Hellénin, sekä Johanna Holvikiven, joka vastaa Vanhan Viertotien tiloista ja on Helsinki IV:n 
jäsen. Tarvittaessa on käytetty puhelin- ja Skype-yhteyttä. 
 
 

Anja Kuosa, puheenjohtaja   

Eija Salo, sihteeri 

 

 

 

Liite 8: Lisa Andström stipendirahaston raportti 

        

- rajaa stipendihaun alueen  

- hoitaa stipendien ilmoitus- ja hakumenettelyn järjestelyt neuvoteltuaan siitä piirihallituksen 
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kanssa 

- käsittelee hakemukset ja antaa stipendinhakijoista lausuntonsa 

- tekee ehdotuksensa stipendien saajista, stipendien jaosta ja suuruudesta piirihallitukselle  

- järjestää stipendien jakotilaisuuden piirikokouksen yhteyteen 

- huolehtii, että stipendien saajat raportoivat rahojen käytöstä vuoden kuluttua apurahan 
jakamisesta 

- toimii yhdessä piirihallituksen ja piirin PR-toimikunnan kanssa siten, Lisa Andström -rahaston 
pääoma ja sen kasvu turvataan 

 

Toimikunnan jäsenet: 

 

Kalimo Raija, tk jäsen, Espoo-Kauniainen 

Muukka Marja, tk jäsen, Hamina (Zonta Club of Haminan nimeämä jäsen) 

Pihlaja Pirkko, tk jäsen, Iisalmi 

Törmänen Terhi, tk jäsen, Oulu I 

Valve Raisa, pj., Lahti 

Tirkkonen Saija, ZD20 rahastonhoitaja, Lohja (ex-officio -jäsen) 

Toimikunnan tavoitteiden toteutuminen: 

Toimikunnan toiminnan tavoitteiksi oli asetettu: 

1) Stipendien hakumenettely ja jakotilaisuus toteutetaan rahaston sääntöjen mukaisesti 
2) Stipendihaku kohdennetaan ZI:n tavoitteiden mukaiseen toimintaan 
3) Rahaston pääoman kasvattaminen 
4) Rahaston tunnettuuden lisääminen piiri 20:n zontien ja suuren yleisön joukossa 
 

Tavoitteet 1 ja 2 toteutuivat. Sen sijaan tavoitteet rahaston pääoman kasvattamiseksi (tavoite 3) ja 
rahaston tunnettuuden lisäämiseksi (tavoite 4) eivät toteutuneet johtuen toimintakauden aikana il-
maantuneista tulkintamuutoksista Lisa Andström -rahaston rahankeräyslupavelvollisuudesta.  

Toimikunnan toiminta: 

Toimikunta piti 5 kokousta Adobe Connect Pro -yhteydellä.  

1) 22.9.2016: järjestäytymiskokous, toimikunnan tehtävät, tavoitteet toimikaudelle, 
toimintasuunnitelman laatiminen 

2) 1.11.2016: stipendihaun rajaus ja ehdotuksen laatiminen piirihallitukselle 
3) 14.1.2016: hakemuslomakkeen suunnittelu ja hakuaikataulusta sopiminen 
4) 28.5.2017: stipendinsaajista päättäminen 
5) 7.9.2017: hakutilaisuuden organisointi ja työnjaot 
 

Kokousten lisäksi toimikunta piti yhteyttä sähköpostitse. 

Stipendien jakamiseen liittyvät toiminnat: 

 

Stipendihaun kohdealueiksi rajattiin   

1) naisten köyhyyden lisääntyminen: esimerkiksi ilmiön laajuus, tausta ja ratkaisukeinot 

2) taiteen terveyttä ylläpitävä voima 

Stipendien hakuaika oli 19.3.- 1.5.2017 ja hausta ilmoitettiin Zonta.fi –sivustolla ja Aurora-tietokan-
nassa. Haku tapahtui webropol-lomakkeella, josta oli suomen- ja ruotsinkieliset versiot. 
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Hakemuksia saapui 30. Toimikunta arvioi hakemukset yhteisesti sovittujen kriteerien avulla ja teki 
yksimielisen päätöksen stipendiensaajista kokouksessaan 28.5.2017. Jaettujen stipendien koko-
naissumma oli 12 000 euroa.  

Stipendien saajat olivat: 

1. Hynninen Anna-Maria, FT, tutkija, Turku, postdoc-tutkimus: Arkistokirjoittamisen ja muistelun 
eheyttävät merkitykset, 3500 euroa 

2. Koivisto Taru, MuM, musiikkiterapeutti, tohtoriopiskelija, Espoo, väitöskirjatyö: Music 
Practitioners in Hospitals – an Interdisciplinary Study in the Finnish Healthcare System, 4000 
euroa 

3. Markula Lisamaria, MSSci, World Politics, yksityisyrittäjä, Salo, koulutusprojekti ja tutkimus: 
Reilun kaupan periaatteilla toimivan naiskäsityöläisten verkoston rakentaminen Pakistanin 
köyhimmillä alueilla, 3000 euroa 

4. Tuomaala Salome, FT, projektitutkija, Tampere, postdoc-tutkimus: Naisten osuuskunnat ja 
yhdessä oppimisen mahdollisuus, 4000 euroa 

 

Stipendit jaettiin Porvoon piirikokouksessa 7.10.2017 iltajuhlan alussa. Stipendiaateista läsnä olivat 
Hynninen Anna-Maria, Koivisto Taru ja Tuomaala Salome. Tilaisuudessa he esittelivät työnsä ai-
heet lyhyesti. Aiheesta julkaistiin tiedote Zonta.fi -sivustolla. Piirin rahastonhoitaja huolehti stipen-
dien maksamisesta stipendiaateille. Stipendiaatit ohjeistettiin lähettämään loppuraportit toimikun-
nalle viimeistään lokakuussa 2018. 

Muuta huomioitavaa 

Toimikunnan puheenjohtaja osallistui aktiivisesti uuden rahankeräysluvan valmistelutyöhön. Laaja-
alaisempi rahankeräyslupa mahdollistaa Lisa Andström -rahaston tunnettuuden lisäämisen ja pää-
oman kasvattamisen. Kaiken kaikkiaan toimikunnan työskentely sujui jouhevasti ja kaikki toimikun-
nan jäsenet osallistuivat toimintaan aktiivisesti.  

 

Toimikunnan puolesta 

 

Lahdessa 30.3.2018 

Raisa Valve, Lisa Andström –toimikunnan puheenjohtaja 

 

 

 

 

 


