
“Sydämellä näkee parhaiten. Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä.”

Pietarsaaren kevätseminaari 27.4.2019

FA Sirkka Sainio



Lahjoittaminen

Tue ZAU-kerhotoimintaa

ZAU-kerhotoiminnan lahjoitukset
• Lahjoittamalla 20 € teet mahdolliseksi yhdelle lapselle, tytölle tai pojalle, osallistumisen ZAU-kerhoon. 

100 €:n lahjoituksella voidaan innostaa ja kannustaa jo useampia lapsia matemaattis-

luonnontieteellisiin aineisiin keskittyviin kerhoihin. Muista ystävää, sukulaista ja työkaveria merkki- ja 

juhlapäivänä panostuksella nuorten tulevaisuuteen.

• Poliisihallinnon lupa RA/2018/394 (voimassa 13.4.2018–14.4.2020 koko Suomen alueella 

Ahvenanmaata lukuun ottamatta)

• $500Other

ZAU-lahjoita 10 €      ZAU-oma summa ZAU-lahjoita 20 €   ZAU-lahjoita 30 €     ZAU-lahjoita 50 €     ZAU-lahjoita 100 €



Lahjoittaminen

THANK YOU FOR STANDING WITH WOMEN AND GIRLS

One-time Gift Monthly Gift

We are a volunteer-powered, leading global organization of professionals empowering women 
worldwide through service and advocacy. Through donations to the Zonta International Foundation, 
Zonta improves women's lives, their children's lives and the communities in which they live and 
work. Thank you for making gender equality a reality for women and girls worldwide.

Please note that the state field is required for all donations. If you do not have a state in your billing 
address, please select None from the drop-down options.

Preauthorization may be required to successfully submit your donation. Please contact your bank or 
credit card issuer if your charge is not accepted.

Online donations require a minimum donation of US$25.

Returning donors please use your ZIF login above.

* = Required fields

Field Is RequiredSelect Gift Amount:

$ 25 $ 50 $ 100 $ 250 $ 500 Other $ Amount

https://secure2.convio.net/zonta/site/Donation2?df_id=1400&mfc_pref=T&1400.donation=form1#toggle
https://secure2.convio.net/zonta/site/Donation2?df_id=1481&mfc_pref=T&1481.donation=form1#toggle


Lahjoitukset 1.6.2018 – 31.3.2019

Tavoite Lahjoitettu Piiri 20

2018 – 2020 31.3.2019 31.3.2019

Amelia Earhart Fund $    600,000 $ 112,643.11 $  3,445.58

Jane M. Klausman Women

In Business Fund $    100,000 $   35,639.60 $     555.00

Young Women in Public 

Affairs Fund $    100,000 $   38,120.98 $     551.72

International Service Fund $ 2,000,000 $ 267,667.33 $ 16,637.81

ZISVAW Fund $ 2,000,000 $ 362,982.32 $ 15,085.18

Rose Fund $    200,000 $ 369,663.12 $   3,209.00

Yhteensä $ 5,000,000 $ 1,186,716.46 $ 39,484.29



Suomalaiset rahastot

Helvi Sipilä – Rahasto
Helvi Sipilä-rahasto kunnioittaa ministeri, Past Zonta International President Helvi Sipilän elämäntyötä ja muistoa. Rahaston 
tarkoituksena on kehitysmaiden naisten aseman ja elinolosuhteiden parantaminen. Kerätyt varat tilitetään kokonaisuudessaan 
Zonta International Foundationille, joka käyttää varat Service Fundin palveluprojektien rahoittamiseen. Lahjoituksina tai 
palvelutoiminnan avulla saadut varat käytetään Zonta International Foundation Service rahaston kohteisiin.

Lisa Andström – Rahasto
(laivameklari Lisa Andströmin merenkulkualalla tekemä ansiokas elämäntyö)

Lahjoituksina ja palvelutoiminnan avulla saadut varat käytetään naisopiskelijoiden ja -tutkijoiden tukemiseen ja 
kannustamiseen myöntämällä stipendejä Zonta Internationalin Piiri 20 ry:n alueella.

ZAU-kampanja
Zonta International-järjestön 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestetään ZAU-kampanja (Zonta Antaa Uskallusta), jonka 
tavoitteena on lisätä tyttöjen kiinnostusta matemaattis-luonnontieteellisille aloille ja teknologiaan ja oikaista vääristymää 
ammattien jakautumisessa miesten ja naisten töihin. Samalla kasvatetaan ”naisen euroa” tulevaisuudessa.

Piirin Poliisihallinnon lupa RA/2018/394

https://zonta.us2.list-manage.com/track/click?u=cad0b38d8d3dd94329d644c3a&id=36884cce36&e=29b58bc818


Lahjoittaminen

Piirin strategia 2015-2020

Piirin palvelutoiminnan tavoitteena on, että Piirin omiin rahastoihin tehtävien lahjoitusten lisäksi Piiri 

edellyttää, että kerhot lahjoittavat säännöllisesti vähintään kolmanneksen palvelutoimintansa tuotoista Zonta

International Foundationin rahoittamiin palvelu- ja stipendiohjelmiin.

Zonta International Foundation

Tavoitteena on, että jokainen kerho ja jäsen tekee lahjoituksen.

.



Lahjoittaminen

Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille!

Haasta itsesi hyvään!


