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Tule mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan metsistämme ja niiden

merkityksestä ilmastonmuutoksen torjunnassa! Tilaisuus on kaikille avoin ja se
järjestetään Zoom-ympäristössä.

Pääset liittymään suoraan tästä linkistä: Zonta-kerhon Studia Generalia

Itä-Suomen yliopiston professori Heli Peltolan päätutkimusalaa ovat

ilmastonmuutoksen ja metsänhoidon vaikutukset puuntuotantoon ja metsien

hiilensidontaan sekä erilaisten tuhoriskien hallinta metsien hoidossa ja käytössä.
Näiden ydinteemojen lisäksi Peltola on tutkinut myös metsien hoidon ja käytön

sopeuttamistarvetta muuttuvassa ilmastossa, huomioiden myös tarpeen hillitä
ilmastonmuutosta.

Heli Peltola
Peltola johtaa Suomen Akatemian strategisen tutkimusneuvoston rahoittamaa
FORBIO-hanketta 2015-2021, jonka teemana on kestävä, ilmastoneutraali ja
resurssitehokas metsäbiotalous.

Lisäksi Joensuun Zonta-kerhon puheenjohtaja Leena Ronkainen ja naisten
oikeuksien toimikunnan puheenjohtaja Liisa Hämäläinen kertovat kaikille
kiinnostuneille Zonta-järjestön ja Joensuun kerhon toiminnasta sekä

mahdollisuuksista liittyä mukaan järjestöön ja tekemään työtä tyttöjen ja naisten
puolesta.

Leena Ronkainen

Liisa Hämäläinen

Tietoa Zonta-järjestöstä ja Joensuun kerhosta:
Zonta International on maailmanlaajuinen palvelujärjestö, joka edistää

sukupuolten tasa-arvoa ja ehkäisee naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa.

Järjestö on perustettu 1919 Yhdysvalloissa ja sen jäsenkunta muodostuu eri alojen
ammattilaisista. Zontat antavat aikaansa, taitojaan ja taloudellista tukeaan

paikallisten ja kansainvälisten palveluohjelmien toteuttamiseen. Järjestö toimii 67
eri maassa ja sillä on 26 103 jäsentä 1129 kerhossa. Zonta International on voittoa
tavoittelematon hyväntekeväisyyssäätiö, jonka avulla parannetaan tuhansien
naisten elämää eri puolella maailmaa.

Säätiölle tehdyt lahjoitukset kohdistetaan kokonaisuudessaan palveluohjelmien

toteuttamiseen ja kehittämiseen. Lahjoittajia ovat Zonta-kerhot, kerhojen jäsenet
sekä Zonta-toiminnan tukijat. Järjestön tunnus, tyylitelty Z-merkki on

Siouxintiaanien vanha merkki, joka symboloi Zonta-toiminnan eettisiä ja kestäviä

tavoitteita: rehellisyyttä, luotettavuutta ja avuliaisuutta sekä myötäelämisen,

tietotaidon ja turvallisuuden edistämistä. Zonta Internationalin johdossa on ollut

kaksi suomalaista Zontaa: Helvi Sipilä ja Annikki Mäkinen.

Joensuun Zonta-kerho on perustettu 28.3.1973.Erilaisilla tapahtumilla ja

tempauksilla pyrimme osaltamme edesauttamaan ja tukemaan monipuolisesti

naisten ja tyttöjen aseman parantamista niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin

kansainvälisestikin. Lisäksi hankimme toimintaan varoja myymällä mm. Joensuun
Zonta-kerhon jäsenten suunnittelemia tuotteita sekä pitämällä arpajaisia.

