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Tehtävät kerhotasolla 
Club President • Puheenjohtaja 2014-2016 
Club Board Member • Kerhon hallituksen jäsen 2016-2018 
Tampere I kerhon palvelutoimikunnan jäsen  
 

Tehtävät piiritasolla 
District Board Member Vice Area Director • Vara-aluejohtaja (VAD 4) 2020- 
District Committee Member • Piirin toimikunnan jäsen 2018-2020 
Piirin 100-vuotisjuhlatoimikunnan jäsen 
Piirin palvelutoimikunnan jäsen 
 

Osallistumiset Zonta International Piiri 20 piirikokouksiin ja 
kevätseminaareihin 
2015 Raasepori-Raseborg 25.-26.4.2015 
2016 Pärnu 14.-16.10.2016 piirikokous 
2017 Porvoo 6.-8.10.2017 piirikokous 
2018 Espoo 13.-14.5.2018 kevätseminaari 
2018 Tuusula 5.-7.10.2018 piirikokous 
2019 Helsinki 8.-9.10.2019 piirikokous 
 

Osallistumiset Zonta International Conventioniin 

2016 France, Nizza 
2018 Japan, Yokohama 
 

Osallistumiset European Interdistrict Zonta Seminariin 
2013 Finland, Tampere 
2019 Estonia, Tartu 
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Muut luottamustehtävät 

Suomen Teatterijohtajaliiton hallituksen jäsen 2018- 

Näyttämöväen vanhuudenturvasäätiön hallituksen jäsen 2018- 

 

Nykyinen työtehtävä ja ammatillinen osaaminen 

Työskentelen Helsingin Kaupunginteatterin talous- ja hallintojohtajana. 

Vastuualueeseeni kuuluvat teatterin talous-, hallinto-, ja henkilöstöasiat, myynti, 

markkinointi, tiedotus, yleisötyö sekä teatterin yleispalvelut. 

 

Ehdottajakerhon / ehdottajan perustelut, miksi ehdokas on hyvä 

juuri kyseiseen tehtävään: 

Heti siitä alkaen, kun Helena Reilin tuli Tampere I Zonta-kerhon jäseneksi, on hän 

imenyt ja omaksunut nopeasti ja suurella kiinnostuksella tietoa järjestöstä ja sen 

toiminnasta. Zonta ja sen palvelutoiminta on Helenalle sydämenasia, sen huomaa. 

Vaativasta työstään huolimatta hän ollut jäsenyytensä ajan erittäin sitoutunut ja 

aktiivinen niin kerhon jäsenenä kuin sen hallituksessa ja palvelutoimikunnassa. 

Puheenjohtajana hän toi kerhon toimintaan uutta vetovoimaa, napakkuutta ja 

näkyvyyttä. Hän on osallistunut innolla piirikokouksiin, Eurooppa-seminaareihin ja 

conventioneihin ja tuonut niistä tarkkoja huomioitaan kerhoon. Hän on ideoinut 

kerhollemme palvelukohteita, ja hänen vetovastuullaan kerhon Mieli liikkeessä -

yleisöseminaareista tuli suosittuja, onnistuneita ja voimaannuttavia varainkeruu-

tilaisuuksia. Yhtä tarmokkaasti hän on toiminut Piirin palvelutoimikunnan ja 100-

vuotisjuhlatoimikunnan jäsenenä. Helena ei jää seuraamaan asioita sivusta tumput 

suorina. Hän tarttuu rivakasti toimeen ja on käytännöllinen. Hän tekee mitä lupaa ja 

silloin kun pitää. Hän on positiivinen, rohkea, suoraselkäinen, oikeudenmukainen ja 

tarkka, häneen voi aina luottaa. Monipuolisen työkokemuksensa ansiosta hän on 

tottunut tunnistamaan asioiden ytimiä, syitä ja seurauksia, näkemään ja 

rakentamaan osista isompia kokonaisuuksia, sekä hoitamaan ja sovittelemaan 

vaikeitakin tilanteita ja asioita. Hän on edustava, ajatteleva, lämmin, ystävällinen ja 

huumorintajuinen. Hän tulee ihmisten kanssa toimeen ja on reilu, kannustava ja 

muita tukeva Zonta-sisar. Voimme ylpeästi suositella häntä täydestä sydämestämme 

alueen 3 aluejohtajan tehtävään. 

 

Ehdottajakerho / ehdottaja 
Zonta-kerho Tampere I / Puheenjohtaja Tuija Kanto-Hannula  

 


