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palvele ja vaikuta

Zonta International Piiri 20
Zonta International on jaettu piireihin (districts). Suomi ja Viro 
muodostavat Piirin 20. Siihen kuuluu kaikkiaan 60 kerhoa, joista 
neljä on Virossa. Yksi kerhoista toimii verkossa e-Clubina. Jäseniä 
kerhoissa on noin 1400. Lisää tietoa verkkosivulta www.zonta.fi. 

Zonta International
Zonta International on vuonna 1919 perustettu maailman- 
laajuinen järjestö. Sen 28 000 jäsentä kuuluvat 1 200 kerhoon  
63 maassa. Järjestön päämaja sijaitsee Chicagossa, USA:ssa. 

Zonta Internationalilla on edustus YK:n eri alajärjestöissä, 
kansalaisjärjestöjen foorumissa ja neuvottelevan jäsenen asema 
Euroopan neuvostossa.

Zonta International on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

Lisää järjestöstä www.zonta.org. 

Zonta International Foundation
Zonta International Foundation on säätiö, joka hallinnoi järjestön 
maailmanlaajuisia ohjelmia. Säätiö saa varansa jäsenkerhojen ja 
yksittäisten jäsenten sekä muiden tukijoiden tekemistä lahjoituk-
sista. Lue lisää säätiöstä www.zonta.org – International Service 
Projects.

www.zonta.fi • www.zonta.ee • www.zonta.org 

Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa

@ZontaInternationalDistrict20

@ZontaDistrict20

@zontadistrict20

Zonta International District 20

Keitä olemme? 

Kuvat: Eastpress Oy
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Näemme tulevaisuuden maailman sellaisena, missä naisten  
oikeudet tunnustetaan ihmisoikeuksiksi ja missä jokainen nainen 
pystyy käyttämään hyväkseen kaikki kykynsä. 

Sellaisessa maailmassa naisilla on käytössään tasavertaisesti 
miesten kanssa kaikki tarjolla olevat voimat ja heillä on edustus 
päätöksenteossa tasavertaisesti miesten kanssa. 

Sellaisessa maailmassa kukaan nainen ei elä väkivallan pelossa. 

Yhdessä vaikutamme ja tuemme toisiamme. 

Jos haluat vaikuttaa ja sitoudut toimimaan naisten ja tyttöjen  
aseman parantamiseksi, tule mukaan! 

Jäsenenä olet aktiivisesti edistämässä naisten ja tyttöjen  
hyvinvointia, tasa-arvoa ja kehitystä. Jäsenenä 
• toimit yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi 
• verkostoidut eri ammattialojen edustajien kanssa  
•  voit edistää henkilökohtaista kasvuasi mielenkiintoisissa tehtävissä 
• olet osa maailmanlaajuista, aktiivista Zonta-verkostoa 

Tervetuloa joukkoomme! 

Lisää toiminnasta, järjestöstä, jäsenmaksuista ja liittymisestä  
saat lähimmästä kerhosta www.zonta.fi/kerhot. 

Järjestömme tekee työtä parantaakseen naisten ja tyttöjen yhteis-
kunnallista, taloudellista, koulutuksellista ja terveydellistä asemaa 
paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. 

Kansainvälisesti tuemme Unicefin, UN Womenin ja YK:n väestö-
rahaston (UNFPA) monivuotisia ohjelmia, joissa tavoitteena on 
mm. lapsiavioliittojen estäminen, pakolaisnaisten työllistymisen 
tukeminen ja heikossa asemassa olevien tyttöjen koulutuksen 
varmistaminen. 

Vuosittain toteutamme Zonta Says No -kampanjan, jolla pyrimme 
ehkäisemään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. 

Zontan visio

Tule mukaan!

Mitä me teemme?
Kotimaisiin kohteisiin keräämme varoja seminaarein, konsertein 
ja lahjoituksin tukemaan erilaisia paikallisia ja valtakunnallisia 
kohteita. 

Suomen oman Helvi Sipilä -rahaston lahjoitusvarat käytämme 
kansainvälisiin ohjelmiin. 

Suomen Lisa Andström -stipendirahastosta jaamme joka toinen 
vuosi stipendejä naisopiskelijoille ja -tutkijoille. 

Lahjakkaat nuoret naiset voivat hakea vuosittain myös järjestön 
kansainvälisiä stipendejä. 

Meillä on varainkeruuseen poliisihallituksen keräyslupa,  
ks. tarkemmin www.zonta.fi/info/kerayslupa/. 
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