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LIITE 3 A
ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY:n TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2021-31.5.2022

Zonta International Piiri 20 Ry (Piiri) on osa kansainvälistä Zonta International -järjestöä ja
sen tehtävä on edesauttaa Zonta Internationalin mission ja vision toteutumista. Piiri on
sitoutunut Zonta Internationalin asettamiin tavoitteisiin ja pyrkii kaikessa toiminnassaan
päämäärätietoisesti parantamaan tyttöjen ja naisten asemaa maailmanlaajuisesti ja
paikallisesti. Toiminnan kulmakivet ovat naisten juridista, poliittista, taloudellista,
koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa edistävä palvelu- ja
vaikuttamistoiminta.

Piirin tehtävänä on tukea piirin alueita, kerhoja ja kerhojen jäseniä Zonta Internationalin
tavoitteiden toteuttamisessa ja toimia yhdyssiteenä Zonta Internationaliin. Suomi ja Viro
muodostavat Piirin 20, jossa on 52 kerhoa (per 31.5.2022). Zonta International Piiri 20 on
Naisjärjestöjen Keskusliiton, Suomen UN Womenin, Suomen YK-liiton, Suomen 1325verkoston sekä Vastuullinen lahjoittaminen ry:n jäsenjärjestö.

Tässä toimintakertomuksessa alussa on lyhyt kooste toiminnasta, jonka jälkeen asioita
tarkastellaan toimintasuunnitelman 2020–2022 päätavoitteiden mukaisesti (naisten
koulutuksen edistäminen, naisiin kohdistuvan väkivallan estäminen ja jäsenten aktivointi

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY SUOMI & VIRO
www.zonta.fi | www.zonta.ee

Y-tunnus 2018616–4

2

sekä jäsenmäärän ylläpitäminen). Toimintakertomuksen lopussa on alueiden ja Piirin
toimikuntien lyhyet kuvaukset toiminnastaan.

Toimikausi lyhyesti

Toimikaudella 2021–2022 koronapandemia vaikutti edelleen toimintaamme. Kuitenkin
pystyimme järjestämään vuosittaisen virallisen kokouksemme lähikokouksena Imatralla 8.10.10.2021 ja keväältä 2021 siirtyneen kevätseminaarin 23.-24.4.2022 Hämeenlinnassa.
Imatran piirikokouksessa 9.10.2021 julkaistiin Piiri 20 ry:n julkilausuma ”Mediakasvatusta
kaikille!”, jossa korostettiin media- ja digilukutaidon tärkeyttä kansalaistaitona mielipiteiden
ja todenmukaisen tiedon erottamiseen toisistaan. Lisäksi Piiri julkaisi helmikuussa 2022
www-sivuillaan kannanoton ”Zonta International Piiri 20 kannustaa luopumaan
sovittelumenettelyn käyttämisestä lähisuhdeväkivaltatapauksissa”.
Zonta International myönsi kahdelle Piiri 20:n ehdokkaalle stipendit. Jane M Klausman
Women in Business -stipendi myönnettiin Linh Tranille ja Young Women in Public Affairs stipendin sai Aada-Emilia Koskinen. Parittomina vuosina jaettavat Piiri 20:n Lisa Andström
-stipendin saajat vuonna 2021 olivat Anna Estola, Melissa Lopez, Tiina Putkuri, Liisa
Söderlund ja Sonja Tihveräinen.
Zontien ja LUMA-keskus Suomen vuonna 2018 käynnistyneestä ZAU-hankkeesta
julkaistiin loppuraportti joulukuussa 2021. Hankkeen tavoite saavutettiin kaksinkertaisesti,
kun 2000 lasta pääsi osallistumaan ZAU-tiedekerhoihin ja saivat kosketuksen
luonnontieteisiin.
Teimme yhteistyötä muiden samanmielisten toimijoiden kanssa. Soroptimist International
Finlandin kanssa toteutui Suomi Areenalla 15.7.2021 keskustelutilaisuus ”Vaatteissakin
kestävät aatteet –Kestävä kehitys, tie tasa-arvoon”.
Olimme mukana Plan International Suomen koordinoimissa tasa-arvolukupiireissä
yhdessä Suomen Akateemisten Naisten Liiton kanssa. Elo-lokakuussa 2021 järjestetyissä
lukupiireissä teemana oli tiedon vaikutus tyttöjen oikeuksien ja tasa-arvon toteutumiseen.
Tasa-arvon päivän kynnyksellä 17.3.2022 järjestimme jäsenistölle ja heidän
kutsuvierailleen webinaarin työelämän tasa-arvosta.
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Zonta Says No -kampanjan aikana 25.11.-10.12.2021 zonta-kerhot toimivat aktiivisesti
naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi. Ainakin 20 kerhoa järjesti oranssin
valaistuksen paikkakunnallaan ja välitimme tietoa somessa ja muissa kohtaamisissa.
Kampanjassa teimme yhteistyötä UN Womenin kanssa. Lisäksi Piirin nettisivuilla julkaistiin
YK:n nuorisodelegaatti Katri Leppälaakson blogikirjoitus seurusteluväkivallasta.

Piirissä tehtiin kaksivuotiskauden aikana (2020–2022) lahjoituksia Zonta Foundation for
Womenille yhteensä 112,953,62 USD arvosta. Lisäksi Piiri lahjoitti Ensi- ja turvakotien
liitolle 7141,91 euroa toimikaudella 2021–2022.

Piirin zonta-kerhojen lukumäärä oli kauden päättyessä 52, joissa jäseniä oli noin 1200 (per
31.5.2021). Toimikauden aikana yhdeksän kerhoa lopetti toimintansa.

Imatran piirikokous 8.-10.10.2021 ja Hämeenlinnan kevätseminaari 23.-24.4.2022

Piirin vuosittainen virallinen kokous järjestettiin lähikokouksena Imatralla. Kokouksen
teemana oli ”Naisten Vuoksi” ja osallistujia oli 181.

Piirikokousviikonloppu alkoi perjantaina yrittäjä Saimi Hoyerin inspiroivalla puheenvuorolla.
Zonta Internationalin President-Elect Ute Scholz oli kokouksessa kansainvälisenä
edustajana ja kertoi kiinnostavia tuloksia jäsenyyskyselystä. Lisäksi kuulimme Piiri 20:n
Liaison Akiko Kinoshitan videotervehdyksen, Virkkukoukkunen yrittäjän Tiina KärkäsSundin puheenvuoron ja naiskuoro Imatran Immet esityksen johtajanaan MuM Hanna
Saarela. Varsinaisessa piirikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja Piirin
vaalitoimikunta organisoi henkilövaalit toimikaudelle 2022–2024.
Ohjelmallinen iltajuhla vietettiin Valtionhotellissa, jossa musiikista vastasivat Charlotta
Kivistö ja Satu Strömberg. Illassa esiintyi myös Imatran zonta-kerhon oma kuoro.
Sunnuntaina oli mahdollisuus osallistua edesmenneiden zontien muistotilaisuuteen
Kolmen Ristin Kirkossa ja tutustua Konserttihoviin, jossa onnittelimme syntymäpäivän
kunniaksi President-Elect Ute Scholzia yhteislaululla.
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Piirikokouksessa julkistettiin Vuoden Zonta 2021 -huomionosoitus, jonka sai Hannele
Järvinen Haminan kerhosta. Piirikokouksessa jaettiin myös Lisa Andström -stipendit ja
julkaistiin Piiri 20 ry:n julkilausuma ”Mediakasvatusta kaikille!”
Piirin toistaiseksi viimeinen kevätseminaari järjestettiin Verkatehtaalla Hämeenlinnassa
23.–24.2022. Kevätseminaarin teemana oli ”Uuteen nousuun”. Osallistujia oli 120.
Kevätseminaarin kutsuluennoitsijat olivat keksijä, innovaatiojohtaja Maija Itkonen ja
Hämeenlinnan naisten vankilan johtaja psykologi Kaisa Tammi. Zonta-aiheina
kokouksessa oli lahjoittaminen ja valmistautumiset Hampurin Conventioniin, syksyn Zonta
Says No -kampanjaan ja seuraavaan Keltaisen Ruusun -kampanjaan.
Iltajuhlassa esiintyi hulvattomat ”Tyynet” ja lauantaina oli mahdollisuus tutustua
Hämeenlinnan taidemuseon ”Elämän äärellä” -näyttelyyn, jossa oppaina olivat näyttelyä
kuratoimassa olleet Helmi Riippi ja Riku Lehtonen.
Naisten koulutuksen edistäminen

Vuosien 2018–2021 aikana olemme rohkaisseet erityisesti tyttöjä matemaattisluonnontieteellisten aineiden ja tiedeharrastamisen pariin ZAU-hankkeessa, joka
toteutettiin yhteistyössä LUMA-keskus Suomen kanssa. Hankkeen juhlaseminaari pidettiin
8.12.2021. Valtiovallan tervehdyksen toi hankkeen suojelija, kansanedustaja Kai
Mykkänen. ZAU-hankkeen tuloksia esittelivät professori Maija Aksela ja koordinaattori
Reija Pesonen. Heidän mukaansa tavoite saavutettiin kaksinkertaisesti eli 2 000 lasta
pääsi zontien keräämillä noin 150 000 eurolla osallistumaan ZAU-tiedekerhoihin.
Luokanopettaja Mari Huttunen Kotkasta kertoi kiinnostavia esimerkkejä käytännön ZAUkerhotoiminnasta Kyminkartanon koulussa. Tilaisuuden lopuksi Zonta International Piirin
20 Lt. Governor Merja Ora lausui kiitossanat. Hankkeesta on julkaistu loppuraportti, joka
löytyy piirin verkkosivuilta sekä piirin intra – Keltaisen ruusun kampanjat.

Zonta Internationalin stipendejä piiriimme tuli kaksi. Jane M Klausman Women in Business
-stipendi on tarkoitettu kaupan ja liiketoiminnan alaan liittyviä aineita yliopistotasolla
opiskeleville naisille. Helsinki II -kerhon ehdokas Linh Tran sai sekä Piirin että
kansainvälisen tason stipendit yhteisarvoltaan 10 000 USD. Linh Tran opiskelee Aalto
Yliopistossa Master of Science (Economics and Business Administration) -tutkintoa.

5

Young Women in Public Affairs -stipendi myönnetään 16–19-vuotiaille naisille, jotka ovat
osoittaneet sitoutumista vapaaehtoistyöhön ja ovat yhteiskunnallisesti aktiivisia. Zonta
Internationalin piireille myöntämän stipendin sai Jyväskylän Zonta-kerhon ilmoittama
ehdokas Aada-Emilia Koskinen.
Piirin omasta Lisa Andström -rahastosta jaettiin stipendejä yhteensä 12 000 eurolla
9.10.2021 Imatran piirikokouksen iltajuhlassa. Viisi stipendiaattia vuonna 2021 olivat:
•
•

•

•

•

Anna Estola, filosofian maisteri, Aihe: Seksuaalista väkivaltaa kokeneiden naisten
verkkokurssi / luovan kirjoittamisen ryhmä
Melissa Lopez, opiskelija, Childhood Studies, Norwegian University of Sciences and
Technology, Aihe: Family Resilience in Times of COVID-19: A Cultural Prob Study with
Children and Families at Home in Finland / Pandemian vaikutus perheiden elämään työpaketti
Tiina Putkuri, terveystieteiden maisteri, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, Aihe:
Väitöskirjatutkimus / Kouluterveydenhoitajien mielenterveysosaamisen kehittäminen
verkkokurssi-intervention avulla
Liisa Söderlund, taiteen maisteri, tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto, Aihe:
Tutkimusartikkelin kirjoittaminen / Yhteisöllisen taiteen mahdollisuudet yksinäisyyden
torjumiseen poikkeusoloissa
Sonja Tihveräinen, yhteiskuntatieteiden maisteri, tohtorikoulutettava, Tampereen
yliopisto, Aihe: Tutkimusartikkelin kirjoittaminen / Digitaalinen väkivalta parisuhteessa

Naisiin kohdistuvan väkivallan estäminen

Piiri julkaisi kaksi kannanottoa, jotka liittyvät naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Imatran
piirikokouksen yhteydessä 9.10.2021 julkaistussa julkilausumassa ”Mediakasvatusta
kaikille!” halusimme kiinnittää huomiota julkisuudessa esitettyjen erilaisten lausumien
todenperäisyyteen ja uskottavuuteen sekä erityisesti sosiaalisessa mediassa, somessa,
tapahtuvaan häirintään ja jopa uhkailuun. Toimme esille tarpeen, että mediakasvatukseen
sekä media- ja digilukutaitoon kiinnitetään entistä suurempaa huomiota ja että sitä
tarjotaan laajasti koko yhteiskunnassa.
Toisessa Piirin kannanotossa kannustimme luopumaan sovittelumenettelyn käyttämisestä
lähisuhdeväkivaltatapauksissa. Asia nostettiin esille Maarianhaminan Zonta-kerhon
aloitteesta, jonka jälkeen Piirin Naisten oikeuksien toimikunta teki laajaa selvitystyötä ja
järjesti keskustelutilaisuuden jäsenillemme. Kannanotto julkaistiin Piirin www-sivuilla
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helmikuussa 2022. Siinä todettiin mm., että sovittelu vaarantaa uhrin ihmisoikeuksien
toteutumista ja ylläpitää rakenteita, joissa naisiin kohdistuva väkivalta nähdään perheen
sisäisenä asiana.
Vuosittaiseen järjestömme tärkeimpään naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseen
liittyvään Zonta Says NO -kampanjaan 25.11.-10.12.2021 osallistuimme aktiivisesti sekä
Suomessa että Virossa.

Lahjoitukset kansallisiin ja kansainvälisiin kohteisin

Zonta-järjestön keskeinen toimintamuoto on kansainväliset huolella valitut
yhteistyöprojektit YK:n alajärjestöjen kanssa. Projektit edistävät tyttöjen ja naisten
kouluttautumista ja hyvinvointia eri tavoin. Zonta-kerhot ovat sitoutuneet keräämään varoja
projekteihin. Koska näihin projekteihin varoja kerätään kahden vuoden jaksoissa, alla Piirin
tilanne raportoidaan ajanjaksolta 31.5.2020 – 1.6.2022.

Piiristämme tehtiin lahjoituksia kaksivuotiskaudella Zonta Foundation for Womenin
rahastoihin yhteensä 112 953,62 USD, josta 28 095,26 USD oli Piirin tekemiä lahjoituksia
ja loput kertyivät kerhojen tai yksittäisten henkilöiden tekemistä lahjoituksista. Lisäksi
lahjoituksia oli tehty Endowment Funds:n 3 935,80 USD. Tavoitteeksi kaksivuotiskauden
alussa asetimme 160 euron lahjoitussumman jäsentä kohti. Lahjoituksia kertyi 91 euroa
(91,53 USD) /jäsen, joka on 57 prosenttia tavoitteesta. Suurin vaikuttaja lahjoitusten
vähenemiseen on Covid19 -pandemia, jonka aikana kerhojen tavanomaiset varainkeruun
keinot (myyjäiset ja muut yleisötilaisuudet) eivät ole olleet mahdollisia.

Taulukko. Piiri 20 lahjoitustilanne 31.5.2022
Kaksivuotiskauden 2020–2022 tavoitteet
US dollareina

Tavoite
2020-2022

Amelia Earhart Fund
International Service Fund
Rose Fund
Yhteensä

700,000
4,000,000
100,000
4,800,000

Muut rahastot
US dollareina

Tilanne
31.5.2022

Piiri 20
31.5.2022

430,798.73
3,647.56
2,397,769.67 90,227.92
1,335,037.58 14,814.42
4,163,605.98 108,689.90
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Jane M. Klausman Women in Business Fund
Young Women in Public Affairs Fund
ZISVAW Fund
Yhteensä
Yhteensä
Endowment Funds
US dollareina
Lahjoitukset yhteensä
US dollareina

0
0
0
0
4,800,000

74,007.35
97,391.83
89,510.44
260,909.62

370,00
1,287.00
2,606.72
4,263.72

4,424,515.60 112,953.62

947,091.56

3,925.80

5,371,607.16 116,879.42

Piiri 20 Suomen lahjoituskohteena oli Ensi- ja turvakotien liiton lähisuhdeväkivallan
vastaisen työn matalan kynnyksen palvelut. Halusimme kiinnittää huomiota Covid19 pandemian aiheuttamaan lähisuhdeväkivallan hälyttävään kasvuun suomalaisissa
perheissä. Toimikauden 2021–2022 aikana piiri lahjoitti 7141,91 euroa Ensi- ja turvakotien
liitolle. Lisäksi kerhot ovat voineet tehdä lahjoituksia suoraan Ensi- ja turvakotien liitolle.

Nykyisten jäsenten aktivoiminen ja jäsenmäärän ylläpitäminen
Toimikauden päättyessä piiriin kuului 52 kerhoa, joista 48 on Suomessa ja 4 Virossa.
Toimintansa lopettaneet kerhot ovat Joensuu, Kainuu Area, Kirkkonummi, Kemi-Tornio,
Kouvola, Kuopio II, Lieksa, Nurmijärvi ja Vakka-Suomi. Uusia kerhoja ei perustettu.
Ilahduttavasti Pohjois-Karjalan seudulla käynnistettiin uudentyyppisen alueellisen Zontatoiminnan suunnittelu lopettaneiden kerhojen ja Nurmeksen kerhon edustajista kootussa
suunnitteluryhmässä. Jäseniä piirin kerhoissa oli toimikauden päättyessä noin 1200.

Piirin sisäinen toiminta

Piiri 20:n toimintasuunnitelmassa sisäisen toiminnan tavoitteina oli lisätä kerhojen välistä
yhteistyötä ja keinoja jakaa hyviä käytäntöjä, päivittää Piirin strategia, tehdä markkinointija viestintäsuunnitelma sekä se, että hyödynnämme ja kehitämme etäkokoustamisen
välineitä.
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Piirihallinto arvioi toimintaansa toimikauden viimeisessä piirihallituksen kokouksessa
16.5.2022. Piirihallinto totesi, että kansainvälisessä kattojärjestössämme on edelleen
käynnissä rakenteen ja toiminnan uudelleen tarkastelu, ja näissä tehtävät mahdolliset
muutokset tulevat vaikuttamaan myös piirien toimintaan. Tästä syystä
toimintasuunnitelmastamme poiketen Piirin strategiaa ei päivitetty eikä tehty markkinointija viestintäsuunnitelmaa. Sen sijaan kerhojen välinen yhteistyö ja hyvien käytäntöjen
jakaminen lisääntyi. Arvioimme, että etäkokoukset lisäsivät mahdollisuuksia yhteistyöhön
muiden kerhojen kanssa. Hyviä käytäntöjä on saatu jaettua ja otettu käyttöön. Webinaarit
ja aluetapaamiset verkossa ovat lisänneet rohkeutta olla yhteydessä toisiin kerhoihin.
Teams oli mahdollistanut myös yhteisiä varainhankintakampanjoita.

Piirin uutiskirje julkaistiin joka toinen kuukausi yhteensä seitsemän kertaa. Lisäksi
julkaistiin ylimääräinen uutiskirje maaliskuussa 2022 liittyen Ukrainan tilanteeseen.
Piirin intra uudistettiin niin, että uuden toimikauden alussa 1.6.2022 se oli käytettävissä.
Itseopiskeluun ja kerhojen käyttöön piirisihteeri teki youtube-videon ”Zonta Internationalin
logon tarina”.

Piirihallituksella oli 10 kokousta, joista 6 pidettiin etäyhteyksin, 3 lähitapaamisissa (2
Imatran piirikokouksessa ja 1 Hämeenlinnan kevätseminaarissa) ja yksi sähköpostin
välityksellä.

Piirihallituksen ja piirin toimikuntien jäsenet löytyvät liitteestä 1.
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Alueiden lyhyet raportit 1.6.2021 – 31.5.2022
Alue 1, AD Sirkka-Liisa Rautioaho ja VAD Mirja Tiri
Covid-19 on rajoittanut toimintaa. Varainhankinta on ollut useimpien kerhojen kohdalla
vaikeaa, kun yleisötapahtumia järjestämistä on rajoitettu. Jäsenkato ja uusien jäsenten
hankkiminen ovat tuottaneet ongelmia. Kauden lopussa tuli tieto Kirkkonummen kerhon
lopettamisesta. Kaikesta huolimatta alueella on kerhoja, joiden talous on hyvässä
kunnossa sekä sellaisia, jotka ovat kasvattaneet jäsenmääräänsä.
Puheenjohtajien kokoukset
Suunnitellut neljä kokousta toteutuivat, niistä kaksi verkossa, kaksi ravintolan kabinetissa.
AD:n kirjeet kerhojen puheenjohtajille
Toteutuivat useita kertoja vuoden aikana pääsääntöisesti piirihallinnon kokousten jälkeen.
Areaseminaari
Järjestettiin 2.11.21 hybridinä teemalla Stop tyttöjen silpomiselle. Puhujina Ujuni Ahmed,
Ibrahim Ahmed, Sofia Vikman ja Sirpa Pietikäinen. Tapahtuman seurauksena Area 1
päätyi ehdottamaan Ujuni Ahmedia syksyn 2022 Naisen Teko -huomionosoituksen
saajaksi.
Toimikunnat
Palvelu- ja jäsenyystoimikunnat toimivat aktiivisesti, mutta naisten oikeuksien toimikuntaan
ei saatu koollekutsujaa. Palvelutoimikunta toteutti jälleen virtuaalijumpan varojen
kerryttämiseksi. Suurin osa alueen kerhoista oli projektissa mukana.
Kerhovierailut
Sekä AD että VAD vierailivat kerhokokouksissa. Tätä mahdollisuutta kerhojen kannattaisi
hyödyntää enemmänkin.
Koulutus webmastereille
Järjestettiin hybridinä tammikuussa.
Yhteistyö Zontapiirin ulkopuolelle
Covid-19-taudin takia Maailma kylässä -tapahtuma sekä naisten messut peruuntui.
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Esimerkkejä onnistuneesta kuukausikokouksesta
e-Club 7.12.2021
-

vierailija professori, lastenpsykiatri Kaija Puura; nuorten mielenterveys + keskustelua
ajankohtaiset asiat, mm Imatran piirikokous, johon osallistui neljä kerhon jäsentä
päätettiin osallistua Arean yhteiseen virtuaalijumppaan
suunniteltiin että tulevaan kokoukseen pyydetään Australian (D23) edustajaa
esittelemään siellä käynnistettyä ilmastoon ja kestävään kehitykseen liittyvää hanketta

ZC Helsinki IV 10.11.2021
-

-

marraskuussa perinteinen kerran vuodessa toteutuva kirjallisuusilta, tällä kerralla
puhujana Teemu Keskisarja, jonka aihe käsitteli naisten ja tyttöjen turvattomuutta
1950-luvulla, kun esiteltävänä oli Kyllikki Saaresta kertova kirja
jäsenet voivat 10 €:n maksua vastaan kutsua vieraita tapahtumaan

ZC Vantaa II 17.3.2022
-

tutustumiskäynti Nordic Health Centerin fysikaalisen hoitolaitoksen tiloihin ja toimintaan
asiantuntijavieraana Tasa-arvoasian neuvottelukunnan pääsihteeri Hannele Varsa
ajankohtaista: kerhon käynnistämä Ukraina-keräys tuotti 1 465 €, joka ohjataan UN
Womenin kautta edelleen saatu yhteistyöpyyntö Vantaan Aikuisopiston
maahanmuuttajakoulutuksen koulutuspäälliköltä päätettiin lahjoittaa kaksi stipendiä
aikuisopiston opiskelijoille vastaanotettu oma-aloitteisesti tehty YWPAstipendihakemus, joka välitetään stipenditoimikunnalle
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Alue 2, AD Taina Junttila ja VAD Anneli Mustakallio
Mottomme 2020–2022 oli: INSPIROIDU-jätä jälki tulevaan
ja päätavoitteemme olivat:
Vahvistamme kerhojemme elinvoimaa: Tämä tavoite toteutui osittain. Koronapandemia
jarrutti monen kerhon toimintaa, mutta kerhoissa on ollut aktiivisia toimijoita, jotka ovat
ylläpitäneet, kehittäneet ja uudistaneet toimintaa. Kaksi alueen 10 kerhosta -Kainuu Area
ja Kemi-Tornio- lopetti toiminnan 1.6. 2022 alkaen, osa jäsenistä siirtyi kuitenkin muihin
kerhoihin/ eClubiin ja se oli oikein hyvä asia. Jäsenmäärä 1.6. on 149, joten kahden
lopettavan kerhon lisäksi jäsenmäärä laski useimmissa kerhoissa. Tämä on varmasti
suurin haaste myös tulevalle kaudelle sekä AD:lle, VAD:lle ja kaikille alueen kerhoille.
Jäsentalkoita tarvitaan! Kaudella 2020–2024 on entinen AD omalta osaltaan mukana
talkoissa mm. laatimassa uutta materiaalia naisten ja tyttöjen oikeuksista ja tasaarvotavoitteista kerhojen käyttöön, organisoimassa webinaareja ja tukemassa kerhojen
kampanjoita.
Laitamme kerhojemme hyvät käytänteet jakoon: Tämän tavoitteen suhteen
onnistuimme hyvin, esim. kiertävä kerhokokouksen emännyys otettiin käyttöön
muutamassa muussakin kerhossa kuin alkuperäisessä ja varainhankinnan uusia ideoita
laitettiin kerhoissa kiertoon. Samoin vapaaehtoistoimintamuodoista kerrottiin
aluekokouksissa ja otettiin mukaan kerhojen toimintaan, esim. vapaaehtoistyö paikallisissa
Ensi- ja turvakodeissa (ikkunoiden pesua, asioiden hoitoa jne.). Tästä suuri kiitos kerhojen
puheenjohtajille, kun ovat aluekokouksissa jakaneet hyviä käytänteitä toisilleen sekä
kerhojen toimijoille, kun ovat tarttuneet uusiin mahdollisuuksiin.
Kehitämme konkreettista toimintaa: Tämäkin tavoite saavutettiin suhteellisen hyvin
koronapandemiasta huolimatta (tai jopa sen ansiosta, kun kerhoissa on otettu käyttöön
mahdollisuudet etäkokouksiin). Tämä tavoite linkittyi hyvin edelliseen.
Olemme inspiroineet toinen toistamme ja siten jättäneet oman pienen jälkemme alueen 2
toimintaan. Osa puheenjohtajista jatkaa kerhon puheenjohtajana, osa siirtyy muihin
vastuisiin kerhossa.
Konkreettisesta toiminnasta kaudella 2021–2022:
Koulutus, perehdytys ja viestintä:
Hallituksen toimijoiden vastuut, ml. puheenjohtajan tehtävät 8/2021
Palvelutoiminta 9/2021 (mukana palvelutmk;n pj. Harriet Lonka)
Varainkeruu 2/2022 (mukana FA Sirkka Sainio)
Viestintäperehdytys 01/2022 (intra, My Zonta), mukana Erja Lindholm
Vuosikello 8/2021, 5/2022 (ml. raportit piirille D 20 ja päämajaan USAn)
Aluekokoukset (4) toteutuneet suunnitelman mukaisesti:
2021: 10/2021 piirikokouksen yhteydessä sekä 11/2021 Teamsin välityksellä
2022: 2/2022 Teamsin välityksellä ja kauden päätöskokous 04/2022 Hämeenlinnan
kevätseminaarissa
Yhteydenpito kerhoihin ja raportointi:
Toteutui aluekokousten yhteydessä, puheenjohtajien whatsapp oli käytössä nopeaan
viestintään. Lisäksi sähköpostiviestit, puhelinsoitot sekä aluekirjeet toteutuivat (noin kerran
kuussa piirihallituksen kokousten jälkeen).
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Kerhovierailut toteutuneet (8/10) kasvotusten tai etänä (AD/VAD). Osallistuminen
juhlatilaisuuksiin, mm. Kokkolan ja Oulu I:n vuosijuhliin.
Mittaaminen ja arviointi:
Toimintaa seurattiin vuosikellon avulla ja aluekokouksissa mm. jäsenmäärän kehitys.
Kerhojen toimintaraportit ja palautekysely 05/2022.
Kerhot toteuttivat koronasta huolimatta monia varainkeruun kampanjoita alueellaan, mm.
arpajaisia, taidenäyttelyitä, konsertteja, tilaisuuksia esim. väkivallan ehkäisyyn liittyen.
Zonta Says No -kampanjan aikana monilla paikkakunnilla nähtiin oranssilla valaistuja
julkisia rakennuksia ja patsaita, tämän myös muutamat tiedotusvälineet huomioivat.
Highlight:
Rovaniemen kerho järjesti marraskuussa 2021 huippuwebinaarin teemalla Varjoista
valoon- tyttönä ja naisena maailmalla. Mukana keskustelemassa olivat VTT Arja
Kilpeläinen Lapin Ensi- ja turvakodilta, politiikantutkija Aini Linjakumpu ja YTT Nafisa
Yeasmin. Webinaari oli tarjolla koko piirille D 20.
Lämmin kiitos todella hyvästä yhteistyöstä, mukavista kokouksista ja ennen kaikkea
tärkeästä työstä alueen ja piirin Zonta-tavoitteiden eteen. Pidetään Zonta-lippu korkealla
myös tulevan kauden aikana.
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Alue 3, AD Pia Hakulinen ja VAD Anneli Leppänen

1. AD:n ja VAD:n toiminta
AD/VAD-kirjeet
Puheenjohtajille/kerhoille laadittiin AD/VAD-kirjeet kun Piirihallitus ja Piirin
jäsenyystoimikunta olivat kokoontuneet. Kirjeitä lähetettiin kauden aikana yhteensä
kuusi. Kirjeissä tuotiin esiin kokouksissa esille nousseita asioita ja kannustettiin kerhoja
mm. ZSN-kampanjaan osallistumiseen, stipendihakujen tiedottamiseen ja
lahjoittamiseen. Loppukauden tiedottamisessa korostui myös kesän 2022 Hampurin
Convetioniin valmistautuminen. Yhteyttä kerhojen puheenjohtajiin pidettiin myös
WhatsApp-viestein. Kerhovierailuja tehtiin vain muutamia.
Soittokierros puheenjohtajille kauden alussa elokuussa 2021
Aluetapaamiset/-kokoukset
Aluetapaamisia oli toimikauden aikana kolme: Imatran piirikokouksen yhteydessä
9.10.2021, etätoteutuksena 12.2.2022 ja Hämeenlinnan kevätseminaarin yhteydessä
23.4.2022. 12.2. pidetyssä tapaamisessa governor Raisa Valve sparrasi kerhojamme
Zonta-toiminnan virkistämiseksi ja Piirin palvelutoimikunnan puheenjohtaja Harriet
Lonkan orientoi Tulevaan Keltaisen ruusun -kampanjaan.

2. Kerhot
2.1 Kulunut toimikausi on edellisen kauden tapaan koronasta johtuen ollut haasteellinen
kerhoille ja niiden normaalille toiminnalle. Alueen kerhoista neljä päätyi lopettamaan
toimintansa toimikauden aikana. Lopettaneet kerhot ovat Joensuu, Kouvola, Kuopio
2 ja Lieksa. Kyseiset kerho eivät saaneet enää valittua kerhovirkailijoita. Kerhojen
jäsenistö ikääntyy ja uusi nuoria jäseniä ei ole saatu rekrytoitua. Lopettaneiden
kerhojen jäseniä on kannustettu liittymään naapurikerhoihin, eClubiin tai ns
Individual Member -jäseneksi suoraan Zonta Intarnationaliin. Tarkkoja tietoja
lopettaneiden kerhojen jäsenten tekemistä ratkaisuista Zonta-toiminnassa parissa ei
ole.
2.2 Pohjois-Karjalassa toimintansa lopettaneiden Joensuun ja Lieksan kerhojen alueilla
Zonta-toiminta ei lakkaa vaan toimintaa jatketaan ja uudistetaan; Nurmeksen
kerhon ja lopettaneiden kerhojen edustajista koottu kehittämisryhmä työstää
toimintasuunnitelmaa tähän alueelliseen toimintaan - tässä vaiheessa Nurmeksen
kerhon siipien suojassa.
Kerhojen jäsenistö
Monen kerhon huolen aihe on jäsenistön korkea ikä ja negatiivinen jäsenkehitys.
Monessa kerhossa suuri osa jäsenistä on eläkeläisiä. Kerhot tarvitsisivat toimintansa
kehittämiseen ja virkistämiseen uusia työikäisiä jäseniä. Uusien jäsenten rekrytointi
koetaan haastavana. Työelämässä olevat henkilöt ovat kovin työllistettyjä työtehtävien
hoitamisessa, eikä aikaa ja jaksamista vapaaehtoistyölle tahdo enää löytyä.
Iisalmi: 32, Kuopio 1: 22, Nurmes: 17, Varkaus: 14, Pieksämäki: 10, Mikkeli: 13, Imatra:
22, Lappeenranta: 24, Kotka: 15 ja Hamina: 25
2.3 Kerhojen toiminta
Huolimatta jo toista toimikautta leimanneesta korona-ajasta, osalla kerhoista on ollut
aktiviteetteja ja tapahtumia. Mutta on myös kerhoja, joiden toiminta kokouksia lukuun

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY SUOMI & VIRO
www.zonta.fi | www.zonta.ee

Y-tunnus 2018616–4

14

ottamatta on ollut vaisua. Kerhojen kokouksia on järjestetty monella tapaa:
lähitoteutuksina, etäkokouksina mutta myös hybridinä.
Zonta Says No -kampanjan aikana monella paikkakunnalla nähtiin oranssilla valaistuja
julkisia rakennuksia ja tämän myös muutamat tiedotusvälineet huomioivat. Myös
varainkeruuta osa kerhoista on onnistunut tekemään, mm. konsertilla, kirpputorilla,
arpajaisilla ja tuotemyynnillä sekä osallistumalla paikkakuntien erilaisten tapahtumien
järjestelyihin.
Yksittäisenä voimainponnistuksena Imatran kerhon järjestämä erittäin hienosti
onnistunut Piirikokous lokakuussa 2021.
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Alue 4, AD Hanna Ruska ja VAD Helena Reilin
Toimikaudella 2021–2022 alueen 4 kerhoissa toimittiin aktiivisesti erilaisia tapahtumia
järjestäen. Aluekokouksia järjestettiin kaksi: Imatran piirikokouksen yhteydessä lokakuussa
2021 sekä Hämeenlinnan kevätseminaarin yhteydessä huhtikuussa 2022 (Kuva 1).
Helmikuussa 2022 pidettiin Zoomin välityksellä puheenjohtajatapaaminen, joka oli avoinna
kaikille kerhojen jäsenille. Tapaamisen aiheena oli tuleva Keltaisen ruusun kampanja ja
linjoilla oli mukavasti jäseniä. Yhteydenpitoa kerhoihin jatkettiin säännöllisillä AD-kirjeillä.
Vakka-Suomen kerho lopetti toimintansa kesäkuussa 2021 ja alueella toimii tämän jälkeen
10 kerhoa.

Kuva 1
Seuraavassa muutamia poimintoja kerhojen toiminnasta:
Zonta Sata-Häme oli mukana mahdollistamassa hävikkiruuan jakelua Parkanossa. Kerho
kustansi kylmäkalusteet Wanhan Pappilan Tuvalle Parkanon Säästöpankkisäätiön
myöntämällä joululahjarahalla, jota kerho täydensi omista varoistaan. Hävikkiruoan
jakelusta vastaa Parkanon seurakunnan diakonia. Lisäksi kerho jakoi joulurahaa yhteensä
750 euroa lasten ja perheiden hyväksi viidellä toiminta-alueen paikkakunnalla sekä teki
1000 € lahjoituksen SPR:lle Ukrainan sodasta kärsivien auttamiseksi.
‘’Tämä on tärkeä ja hyvä asia, jota Zonta Sata-Häme on mielellään mukana tukemassa”,
toteaa Zonta-kerhon puheenjohtaja Tytti Sarjala (Kuva 2, vas.). Diakoni Tuija
Haukkaluoma (kesk.) ja vs. diakoni Tuula Uusitalo (toinen oik.) valitsemassa
kylmäkalusteita Veikon Kone Parkanossa Jose Ylisalon kanssa (oik.).

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY SUOMI & VIRO
www.zonta.fi | www.zonta.ee

Y-tunnus 2018616–4

16

Kuva 2

Rauman Zonta-kerho verkostoitui toimintakauden aikana Rauman paikallisten yritysten
kanssa tutustumalla heidän toimintaansa; esimerkkeinä Vaateliike Candida (kuva 3),
Kriisikeskus AnkurPaik ja Metsä Fibre Oy:n sahaliiketoiminta. Kerho osallistui myös
hyväntekeväisyysmyyjäisiin Rauman torilla joulukuussa 2021 myyden Zonta-tuotteita.

Kuva 3

Huittisten Zonta-kerholaiset kokoontuivat 22.9. Suomen pisimmällä puurakenteisella
riippusillalla (228 m) ihailemaan näkymiä Kokemäenjoelle. Silta sijaitsee Keikyässä, joka
kuuluu nykyään Sastamalaan. Kerhomme jäsen Päivi Pelttari kertoi, miten silta oli
kunnostettu kyläläisten omin talkoovoimin (kuva 4).
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Kuva 4

Tampere Zonta I kokoontui säännöllisesti Teamsilla ja lähikokouksina. Kerho vieraili
Tampereen Ensi- ja turvakodissa ja keräsi varoja teatterilippujen myynnillä ja myyjäisillä.
Kerhon jäsenet pitivät ansiokkaita esityksiä omista osaamisalueistaan ja tutustuivat mm.
syöpähoitojen kehittymiseen paikan päällä Radiuksessa. Kerho muisti aktiivisen Zontasisarensa Hilkka Lindqvistin 40-vuotista taivalta Zonta-järjestössä lahjoittamalla Hilkan
kunniaksi Zonta Service Fundiin 400 euroa.
Salon Zonta-kerho vietti joulukuussa Ystävä-iltaa Design Hillissä kerhon jäsenen Anu
Pelanderin kutsumana. Ystävät olivat tervetulleita tutustumaan toimintaan ja kerholaisilla
oli mahdollisuus tutustua Design Hillin monipuoliseen toimintaan. Pääsiäisenä toteutettiin
paikallisen Kuiron leipomon kanssa jo toistamiseen varainkeruutapahtumana
kakkumyyntitempaus.
Porin Zonta-kerhot I ja II toimivat aktiivisesti Zonta Says No -kampanjan parissa. Porilaisia
patsaita huivitettiin oranssein huivein 25.11.2021 alkaen viikon verran (kuva 5). Porin
raatihuone valaistiin yhteistyössä Porin soroptimistikerhon kanssa 25.11.-29.11.2021.
Raatihuoneen valaisu sai laajalti huomiota eri medioissa: paikalliset lehdet huomioivat
tapahtuman netissä ja painetuissa lehdissä sekä Radio Pori ja Yle informoivat
tapahtumasta ja sen merkityksestä. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä oli Yle
Porin radion teemana 25.11. jolloin radiossa kuultiin poliisin ja kriisityöntekijän haastattelut
useamman kerran. Yle TV1:n alueuutisissa näytettiin valaistu raatihuone ja haastateltiin
Porin soroptimistikerhon puheenjohtajaa. Tapahtuma oli esillä järjestävien kerhojen ja
edustamiensa järjestöjen www-sivuilla ja Facebook-sivuilla sekä lisäksi UN Womenin ja
Center for Women’s Global Leadership -sivuilla.

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY SUOMI & VIRO
www.zonta.fi | www.zonta.ee

Y-tunnus 2018616–4

18

Kuva 5

Kankaanpään kerho käytti Zonta says NO-kampanjan suunnittelussa apuna Zonta.org
sivuilla ollutta "kampanjavinkki-koostetta". Kerho valokuvasi eri ammatteja edustavia
miehiä, jotka tunnetaan paikallisesti ja joiden "Sanon EI naisiin kohdistuvalle väkivallalle" viestillä on painoarvoa.
Kuvattavat miehet oli helppo saada mukaan kampanjaan; kaupunginjohtaja,
kaupunginhallituksen puheenjohtaja, palomestari/palomiehet, poliisi (nainen),
rakennuspeltiseppä, koulun rehtori, nuohooja ja turvallisuuskouluttaja kuvattiin "Sanon EI
naisiin kohdistuvalle väkivallalle" banderollin kanssa ja kuvat julkaistiin yksitellen kerhon
Fb- ja Ig-sivuilla 16 aktivismipäivän aikana 25.11–10.12. (Yhteiskuva miehistä, kuva 6).

Kuva 6
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Alue 5, AD Lea Adolfsson ja VAD Laura Lotta Andersson
Yhteydenpidot alueen kerhojen puheenjohtajille oli sähköposti ja whatsapp. Kauden alussa
oli alueella 14 kerhoa ja n. 300 jäsentä. Kauden lopussa eroaa Nurmijärven kerho. Covid19 vaikutti suuresti Zonta toimintaan, monella kerholla oli kuukausikokouksiin vähemmän
osanottajia, kuin tavallisesti. Muutama kerho ei ole pystynyt hoitamaan lahjoituksia
kansainvälisiin kohteisiin. Kerhoilla oli koko kauden ajan melkein yksinomaan virtuaalisia
kokouksia, joka tietenkin vaikutti kerhojen toimintaan. Aluejohtajan tavoitteena on tehdä
jokaisen kerhoon kahden vuoden aikana tervehdyskäynti. Valitettavasti se ei toteutunut
johtuen Covid 19 viruksesta, eivätkä kerhot voineet pitää fyysisiä kokouksia. Aluejohtajan
ominaisuudessa osallistuin kuitenkin kerhojen virtuaalikokouksiin kutsun saatuani.
Osa kerhoista toteutti piirin kotimaisen varainkeruun suositusta, jonka kohteena oli Ensi- ja
turvakotien liitto. Nurmijärven kerho lahjoitti Keravalla sijaitsevaan Ensikotiin- lahjakortin.
Porvoo kerhon 12.1.2021 pitämässä webinaarissa oli Turvakodista puhumassa Tiina
Snellman. Webinaariin osallistui myös muita Zonta kerhojen jäseniä alue 5:ltä. Porvoon
kerho on lahjoittanut 600 euroa Porvoon turvakodin naisille ja 6.lle hieronta. Porvoon
Zonta kerho sai julkisuutta Östra Nyland ja Itä Uusimaa - lehdissä. Porvoon kerho myös
huomio Runebergin päivän ja myivät torttumuotteja torttuja. Lohjan kerho lahjoitti kaksi
kertaa Villa Familialle yhteensä 1740 euroa ja Hangö-Hanko kerho lahjoitti 1000 euroa.
Hämeenlinnan kerho piti 9.2.2021 virtuaalikokouksen johon aluejohtajana osallistuin.
Hanna Martikainen Tansaniasta kertoi Masai-naisten ja tyttöjen elämästä. Kuinka
lapsiavioliittoja suojellaan, jotta hyväksyttäisiin lapsiavioliitot. Laki on tehty, joka kieltäisi
lapsiavioliitot, mutta laki ei ole saanut lainvoimaa. Hyvinkään kerho piti 11.3.2021
pulkkamäkikokouksen, jotta voitaisiin tavata fyysisesti, kokous toimi hyvin. Lisäksi
virtuaalikokouksena keskusteltiin jäsenrekrytoinnista, lähetin esitteet Hyvinkäälle.
Maarianhamina, Hanko, Raasepori piti yhteisen virtuaalikokouksen, jossa aiheena oli
kerhojen toiminta ja lahjoitukset.
Kyselyyn kuinka moni kerho saa lehdistöön artikkeleita Zonta toiminnasta. Sipoossa
lehdistö vastaanottaa heidän antamansa artikkelit. Heinola tekee itse lehdistötiedotteet.
Tuusula-Kerava-Järvenpää tekee itse lehdistötiedotteet. Hiidenvesi kerho tekee itse
tiedotteet. Maarianhamina saa hyvin tiedotteet ym. tapahtumat lehdistöön. Lohjan kerho
on saanut hyvin julkaisuja omasta toiminnastaan ja lahjoituksia Länsi-Uusimaa lehteen,
sekä, mahdollisuuden kirjoittaa Zonta toiminnasta Kirjoittajavieras-palstalla. RaseborgRaaseporin kerho pitää omaa blogia Västra Nyland-lehdessä.
Zonta Says No kampanja toteutui hyvin alue 5:llä. Piirin Advocacy toimikunta tuotti
materiaalia kerhojen käyttöön. Yleisesti käytettiin julisteita ja some-alustaa, joten oranssi
näkyi hyvin jokaisen kerhon toiminnassa. Kiitos vielä Piirin NOT-toimikunnalla hyvin
tehdystä valtakunnallisesta Naisten Päivän juhlasta. Varojen keräys on ollut monelle
kerholle ollut totuttujen tapojen uudistamista johtuen Covid -19. mm. on pidetty popupp
kirpputoreja, joulumyyjäisiä, arpajaisjoulukoreja, Heinolassa kädentaitajan messut.
Lohjaan kerho osallistui Menneen Ajan joulumarkkinaan, Vohvelikahvilaan Lohjan torilla.
Kerhot ovat myös saaneet julkisuutta Naisen Teko kunniamaininnalla. Jäsenmaksut eri
kerhoissa vaihtelee 120–140 euron välillä, lisäksi on jäsenmaksu 130 euroa ja 15 euron
kokousmaksu. Emäntäilta 5 euron kokousmaksu.
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Aluekokous pidettiin Porin piirikokouksen yhteydessä. Aiheena oli tutustuminen alueen
5:den puheenjohtajiin ja alueiden jäsenistöön. Vaihdettiin kuulumiset, kuinka toiminta kausi
on alkanut ja mitä on suunnitelmissa. Muutama puheenjohtaja oli sitä mieltä, että pitäisi
tinkiä kansainvälisistä maksuista, koska ei voida järjestää normaalia varainkeruuta johtuen
Covid-19. Keskusteltiin myös, kuinka saamme jäsenet pysymään, sekä rekrytoimaan uusia
jäseniä. Jäsenkatoon on myös syynä ikäjakautuma, nuoret jäsenet olisivat todella
tervetulleita. Kuitenkin tunnelma oli positiivinen ja keskustelu oli vilkasta liittyen Zonta
toimintaan.
Aluekokous keväällä 8.4.2021 pidettiin virtuaalisena. Vierailijana oli Janina Andersson
Varsinais-Suomen Mannerheimin lastensuojeluliiton toiminnanjohtaja. Esitys oli
mielenkiintoinen. Lisäksi jäsenhankintakampanjat, maksut, piirin palvelutoiminkunnan
edustaja Harriet Lonka, LT Governor Merja Ora kertoi piirin kuulumiset. Kerhojen
kuulumiset, jälleen keskustelu oli vilkasta. Merkille pantavaa on, koska ei voida tavata
fyysisesti halutaan saada tietoa muiden kerhojen toiminnasta. Osanottajia 49 jäsentä
alueelta.
Aluekokous syksyllä 8.10.2021 Imatran piirikokouksen yhteydessä. Aiheena Zonta Intra ja
jäsenistön huolto. Kerhoissa toimikunnat toimintaan, toimikunnan pj. ei toimi yksin vaan
yhdessä toimikunnan kanssa. Kokous pitää olla hauska miellyttävä huomioida kaikki
kokouksessa, ei ainoastaan hallitus ja puheenjohtaja, Muista kun innostuu, niin onnistuu.
Kummikäsikirja päivitykseen ja käyttöön, sekä intraan. My Zonta tutuksi kaikille jäsenille.
Puheenjohtaja ja hallitus: muista roolisi on toimeenpaneva jäsenistö päättää. Kerhojen
kannattaa tutustua kansainvälisiin projekteihin, jotta ne tulevat tutuiksi. Säännölliset
kokoukset, hyödynnä toisten osaamista. Kiitä jäsenistöä. Osanottajia n. 48 henkeä
Aluekokous keväällä 19.3.2022 Porvoossa. Merja Ora tuleva Governor esittäytyi ja tuleva
Lt. Governor Pirkko Grönroos, sekä tuleva AD Laura Lotta Andersson ja tuleva VAD Ulla
Lumijärvi esittäytyivät. Esitelmän piti museolehtori Margaretha Jämbäck Porvoolaiset
naistaiteilijat. Zontat jaettiin ryhmätöihin, joissa aiheena olivat: 1. Jäsenhuolto, kuinka
huomioidaan vanhat jäsenet/osallistumaan kuukausikokouksiin. 2. Uusi jäsen, kuinka
kerhossa toimii kummijärjestelmä? Annetanko pelkästään kummivihko. 3. Varainkeruu,
yhteinen tekeminen. 4. Zonta imago? Yleisölle/yhteiskuntaan. PR-toiminta. Zonta Says NO
yhteistyö muiden naisjärjestöjen kanssa. 5. Mitä saan vastineeksi jäsenmaksusta? Saanko
innostavan kuukausikokouksen, vain ainoastaan vuosikellon kokouspäivämäärinen. Entä
aluekokoukset, piirikokouksen, Conventionin saanko kaikista tietoa? Osanottajia oli 39.
Aluekokous keväällä 23.-24.4.2022 kevätseminaarin yhteydessä. Keskusteltiin Hampurin
Conventiosta, osallistumisesta valtakirjojen antamisesta. Yleisesti kerhojen toiminnasta,
jäsenhankinnasta, jäsenien osallistumisesta kokouksiin. Kerhojen kuulumisesta.
Keskustelu oli vilkasta.
30.5.2022 kyselyyn jäsenmääristä vastasi alue 5-ltä seuraavat kerhot: Hiidenvesi 34
jäsentä eroamassa 3. Hämeenlinna 17 jäsentä eronnut 1, sekä 1 uusi jäsen. Lohja 25
jäsentä, 3 eroaa 1 kunniajäsen. Sipoo-Sibbo 18 jäsentä 1 eroaa, 1 uusi jäsen. Riihimäki 16
jäsentä 3 uutta jäsentä. Porvoo 20 jäsentä uusi jäsen. Hanko-Hangö 17 jäsentä, 1 eronnut,
1 uusi jäsen, sekä optio 2–3 jäsentä. Raseborg-Raasepori 31 jäsentä, 2 kunniajäsentä, 1
uusi jäsen 2 eronnut.
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Alue 6: AD Maire Brede ja VAD Berit Köösel
Alueessa on yhteensä yli 62 jäsentä.
Jäseniä on eronnut klubeista, mutta he ovat myös liittyneet. (Viime vuonna jäseniä oli
yhteensä 60). Alue toimii hyvin ja johdonmukaisesti. Valitettavasti koronan takia yhteinen
talvileirimme, johon osallistuu kaikkien seurojen jäseniä, peruttiin. Tapaaminen pidettiin
pienemmässä ryhmässä, johtotasolla Tartossa, jossa keskusteltiin klubien toiminnasta ja
jatkotoiminnasta. Kaikilla klubeilla on omat hyväntekeväisyysprojektinsa ja ne ovat
aktiivisia.
Alue jakaa kerran vuodessa "Zonta Recognizes" -palkinnon, jonka tällä kertaa sai Flo
Kaseru.
Myös yhteisen nettisivun tekeminen on aloitettu, ja sitä toteuttavat Tarton seuran jäsenet
Katrin Lember ja Terje Vellemaa toivoen, että tämä tekee klubeista näkyvämpiä ja aktivoi
jäsenistöä.
Viljandi ZONTA-klubi 2021/2022
31.5.2022 seurassa on 15 jäsentä
Viljandi klubin hyväntekeväisyysprojektit:
- stipendit Viljandin läänin lukioon hyvälle tytölle, joka osaa luonnontieteitä ja
matematiikkaa: Zelina Feklina; 580 euroa
- Joulupaketit vanhuksille
- Joulupaketit Perhekodille
-lahjoituksia:
Helvi Sipilan kansainvälinen rahasto lahjoitti Punaiselle Ristille …… Ukrainalle
yhteensä 1120 euroa yhteensä 400 euroa
lahjoitus muille seuroille syntymäpäivälahjaksi 200 eur
- kauniin äidinkielen päivän oppilaiden oikeinkirjoituskilpailun palkinnot 50 eur
- Zonta Parkin kehittäminen
Klubikokoukset, kokoukset, seuran yhteistapahtumat
11 ottelua kauden aikana:
16.06.2021 - Kokous (1.)
04-05.06.2021 Kevätpäivät Pärnussa
13.8.2021 kokous (2.)
21.08.2021.a. Osallistuminen Tarton Zonta-konserttipiknikille
10.09.-11.09.2021.a. tapaamismatka Ida-Virumaalle (3.)
08.10-10.10.2021.a. osallistuminen 20. maakuntakokoukseen Imatralla.
20.10.2021.a. Lokakuun kokous (4.
10.11.2021.a. kokous, stipendin luovutus Selina Feklinalle (5.)
13.11.2021 Osallistuminen Rotary Clubin hyväntekeväisyysmessuille Ugalassa
8.12.2021 kokous Paavalin kirkossa urkujen esittely (6.)
Kokous 19.1.2022 (7.)
09.02.2022 kokous, uuden jäsenen Krista Lillen vastaanotto kerhoon (8.
12.03.-13.03.2022.a. kokousmatka Pärnuun (9.)
14.03.2022.a. Kauniin äidinkielen päivän opiskelijoiden oikeinkirjoituskilpailun palkinto
13.04.2022.a. kokous (10.
11.05.2022.a. tapahtuu (11.)
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Kannatimme Zonta tunnustaa ehdokkaakseen Taavi Kotkan vaimonsa kanssa 29.3.1991.
Presidentti Reti Randoja-Muts
Pärnu Zonta Club 2021/2022
Kerhossa on 31.5.14 jäsentä
Hyväntekeväisyysprojektit:
Toukokuussa 3 lasta saa tukea osana Lahjakas lapsi -projektia. Autamme Noore Ellu projektissa mukana olevaa tyttöä valmistumaan lukiosta tänä keväänä, tuemme häntä
valmistumisvaatteiden hankinnassa. Kevätseminaarin hyväntekeväisyysmyynnin tuotoilla
autamme Pärnuun saapuneita ukrainalaisten sotapakolaisten naisia ja lapsia.
Klubikokoukset, kokoukset, seuran yhteistapahtumat
4–5.06 Viron alueen kevätpäivät (alueen 20 suuralue 6) järjestäjänä Pärnu Zonta Club
Nurkan tilalla Pärnumaalla. Zonta kiittää voittaja Karin Uibon ja Pärnun seuran YWPA
2020 -stipendiaatin Triine Kosen onnittelut. Pärnun seuran kiitoskirjeen luovuttaminen
toimittaja Silvia Paluojalle haamujen toiminnan kuvaamisesta. Tapahtumasta julkaistiin
juttu Pärnu Postimehessä 10.06 alkaen - Voimistelija ja poliisi tapasivat maalaistalossa.
Kesäkuussa 3 hyvää tyttöä sai muistokirjan ja rahalahjan Pärnu Zonta Clubilta
valmistuessaan lukiosta.
5–6.08 Matka Vormsin saarelle ja seurakauden avauskokous 5.08.
11.08 Aloitimme elokuvakerhon kanssa Juhani-Madisin tilalla Metsakülassa.
17.08 Metsakülan Juhani-Madisen tilalla ja Zonta-kerhon jäsenenä kasvatettujen
tomaattien maistelua.
19.08 Osallistuminen Tarton Klubin 30-vuotisjuhliin.
Elokuu. Zontan käsikirjat julkaistiin, joiden kokoamiseen Pärnun seuran jäsenet
osallistuivat.
2.09 Jaetaan vaikutelmia elokuvakerhon Juhani-Madisen tilan juhlallisuuksista
Metsakülassa ja Tarton kerhossa.
9.09 Elokuvakerho Juhani-Madisen tilalla Metsakülassa ja keskustelua Zontan
toiminnasta.
11.10 Klubikokous Edelweiss-ravintolassa, keskustelu vuotuisesta toimintasuunnitelmasta.
21.10 Koivusta valmistettujen seppeleiden valmistus hyväntekeväisyyteen.
1.11, 2.11, 11.11, 12.11 Olkikukilla koristeltujen jouluseppeleiden valmistus ja
pakkaaminen hyväntekeväisyyteen. Joulukorttien tekeminen.
2.11 Gifted Child -projektin esittely Instagramissa ja sitä tukeva Daffodil Dream
askarteluprojekti.
2.12 Klubin joulujuhlat Frida In The Nature -ravintolassa Tõstamaalla
20.01 Kerhon kokous jäsen Tiian luona, jossa keskusteltiin hyväntekeväisyysmyynnin 30vuotisjuhlan valmistelusta ja hyväntekeväisyysmyynnin tuloksista.
Pärnun seuran sihteeri Helle osallistui 29. tammikuuta Tartossa Area 6 -seurojen
presidenttien kokoukseen.
28.02 Kerhokokous Elenin kotona.
24.03 Kerhokokous Rajan kotona.
22.–24.4. 5 kerhoa seurastamme osallistui kevätseminaariin Hämeenlinnassa.
Hyväntekeväisyysmyynti Zonta-torilla onnistui.
5.05 Kerhokokous Mairen kotona.
Presidentti Tiia Öpik
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Tallinna Zonta Club 2021/2022
Klubilla on 11 jäsentä 31.5
Hyväntekeväisyysprojektit:
Donate House -hyväntekeväisyysprojekti - voittaja Lilian Sauvola
NGO Dawn Syndrome ry:n edustajien kanssa ja Zonta Clubin lahjojen luovutus lapsille
ystävänpäivänä.
Zonta Tallinn Clubin osallistuminen Viron Ukrainan tukikonserttiin.
Tallinnan kerhokokoukset, kokoukset, yhteiset kerhotapahtumat
04.06.2021 Tapaaminen Rotary Clubin jäsenten kanssa ja Zonta Tallinn Clubin vuoden
1996 stipendiaatin Kaie Kõrbin kunnia hänen 60-vuotisjuhlallaan.
14.09.2021 Kokous pidettiin Pohjoismaiden ministerineuvoston Viron-edustustossa, Lai 29
Tallinn.
Edustuston päällikkö Christer Hoglund esitteli Viron-edustuston toimintaa. Äskettäin
Pohjoismaiden ministerineuvoston Viron-edustusto vietti 30-vuotisjuhlavuottaan.
Hallintoneuvoston neuvonantaja Merle Kuusk esitteli vuoden 2022 hankkeet ja Zonta
Clubille sopivat hankevaihtoehdot.
19.09.2021 Tallinna Zonta Clubin jäsenet osallistuivat Lahjoitustalo -kilpailun tuomaristoon
ja luovuttivat Zonta Tallinn Clubin palkinnon voittajalle Lilian Sauvolalle.
8.-10.10.2021 Zonta International District 20 50th District Assembly Imatras. Reet
Lindström ja Marje Üksine osallistuivat Zonta Tallinn Clubin puolesta.
14.10.2021 Kokous pidettiin tasa-arvo- ja tasa-arvovaltuutetun kansliassa, Roosikrantsi
8b, Tallinna.
Komissaari Liisa Pakosta antoi yleiskatsauksen komissaarin työstä Virossa. Komissaari on
riippumaton ja puolueeton neuvonantaja ja avustaja, joka valvoo tasa-arvolain
noudattamista sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Liisa Pakosta nosti esiin Virossa
naisten ja miesten omaisuuserot, joka on 48 % naisten vahingoksi.
Virossa ei ole olemassa erityistä virolaista tasa-arvon ammatillista terminologiaa. Liisa
Pakosta on kääntynyt Viron kielen instituutin puoleen.
Ikäsyrjinnästä Virossa - perustuslain §:n 12 tulkinnasta.
10.11.2021 Kokous pidettiin ENUTI-toimistossa, Narva mnt 25, Tallinna. ENUTI:n
hallituksen puheenjohtaja Reet Laja esitteli järjestön toimintaa.
27.12.2021 Joulukokous ja seuran jäsen Tiina Parkin syntymäpäivä Vernissage
Galleriassa.
08.02.2022 Nordic Hotel Forum Hotel, Viru Square 3, Tallinna.
14.02.2022 Tapaaminen NGO Dawn Syndrome ry:n edustajien kanssa ja Zonta Clubin
lahjojen luovutus lapsille ystävänpäivänä.
08.03.2022 Zonta Tallinn Clubin edustajat osallistuivat Viro Ukrainan tukikonserttiin.
13.04.2022 "Välähdys menneestä tulevaisuuteen" -näyttelyn avajaiset Toompealla.
18.04.2022 Tapaaminen Viron kansalliskirjastossa, Narva mnt 11, Tallinna.
Kansalliskirjaston työhön ja perspektiivisuunnitelmiin tutustuminen, tutustuminen johtaja
Janne Andresoon kanssa.
20.04.2022 Pille Lillen juhlagaala Mustapäiden talossa.
Puheenjohtaja Daisy Järva
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Tarton Zonta Club 2021/2022
Klubilla on 11 jäsentä 31.5
Hyväntekeväisyysprojektit:
Viron Zonta-seurojen "ZONTA Recognizes" -palkinnon jako Kerstin ja Taavi Kotkalle.
Zonta Tartu Clubin 500 euron taloudellisen stipendin juhlallinen luovutus
hoitohenkilökunnalle Ilona Pastarukselle ja Irja Lutsarille koronakriisissä toimimiseen.
Hyväntekeväisyyskonsertti Ukrainalle
Ukrainan sotapakolaisten tukeminen - hyväntekeväisyyslounas Avoimessa
Naistenkeskuksessa
Klubin lahjoitukset Zonta-rahastoille
500.- euroa Nuorten Naisten Yhteistyörahasto
500.- euroa Kansainvälinen palvelurahasto
500.- euroa Helvi Sipilän Säätiö
500.- euroa Liisa Andströmin säätiö
1000.- euroa terapialeirin järjestämiseen sotapakolaisten lapsille ja äideille Ukrainassa.
Tarton seuran kokoukset, tapaamiset, seuran yhteistapahtumat
04-05.06 Viron Zonta Clubin kevätpäivät Nurkan tilalla, Pärnumaassa.
Viron Zonta-seurojen "ZONTA Recognizes" -palkinnon jako Karin Uibolle.
19.08. Klubi täyttää 30 vuotta
Kerhon lahjan, 30 keltaisen ruusun sängyn, juhlallinen luovutus Tarton kaupungille
Tõnisson-aukiolla.
Tarton pormestari Urmas Klaas antoi seuralle kiitoskirjeen.
Viron Zonta-seurojen "ZONTA Recognizes" -palkinnon jako Kerstin ja Taavi Kotkalle.
Zonta Tartu Clubin 500 euron taloudellisen stipendin juhlallinen luovutus
hoitohenkilökunnalle Ilona Pastarukselle ja Irja Lutsarille koronakriisissä toimimiseen.
Illalla Tarton kaarisilta kellastui Zonta Tartu Clubin vuosipäivän kunniaksi.
21.08. Hyväntekeväisyyskonsertti ENM:ssä, esittäjänä Bonzo.
Juhlaillallinen ERM:ssä. Pitkäaikaisten klubin jäsenten tunnustus.
29.09. Klubin kokous. Keskustelua uuden toimintavuoden suunnitelmista. Klubin edustajan
ja varavaltuutetun valinta 20. Zonta-piirikokoukseen Imatralla. Klubin stipenditaiteilija
Jarõna Ilo kertoi työstään Georgian naisten turvakodeissa.
9–11 lokakuuta Osallistuminen 20. Zonta-maakuntakokoukseen Imatralla.
Zonta D203:n uuden hallituksen valinta 2022–2024.
Alue 6:n johtajaksi valittiin Tiina Rebane.
27.10. Klubin kokous. Seuran raportti Imatran aluekokouksesta lähetettiin sähköpostitse
kaikille seuran jäsenille. Eteläisen pelastuskeskuksen Vastseliinan esikunnan komentaja
Mari Plaado oli kylässä. Viron ensimmäinen ammattipelastajana työskennellyt nainen
kertoi vaikeasta työstään komentopäällikkönä miehiä suosivassa asemassa.
24.11. Klubin kokous. Joulumarkkinoiden valmistelut. Myyntitavaroiden ja arpajaisten
asiointi
25.11. Kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä.
Klubimme aloitteesta sekä Tarton kaarisilta että Vanemuinen teatteri muuttuivat oranssiksi.
Ilmoitukset sanomalehdissä "Tartu Postimees" ja "Õhtuleht".
joulukuu
08.12. Juhlallinen joululounas. Keskustelu osoitti, kuinka paljon tarvitsemme
kommunikointia toistemme kanssa kahden coon-viruksen vuoden jälkeen.
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10.12. Tarton kaupungin joulumessujen hyväntekeväisyysmessujen valmistelut.
11.12. Tarton joulumarkkinat. Tarjosimme klubijäsenemme Natalia Trofimovan tekemää
unkarilaista gulassia ja oli myös hyväntekeväisyysarpajainen, johon kaikki seuran jäsenet
toivat tavaroita.
22.12. Jaan Tõnissonin syntymäpäivä. Kynttilöiden sytytys J. Tõnissonin patsaalla.
Klubimme kutsuttiin osoittamaan kunnioitusta kuuluisalle valtiomiehelle. Krista Aru, Jaan
Tõnisson -seuran johtaja: "Kiitos ja onnittelut ruusuista Jaan Tõnissonin muistomerkillä. Ne
eivät vain koristele, vaan myös välittävät kaikkea henkeä, jonka Tõnisson näki ruusuissa."
26.01. Klubin kokous. Kylässä oli Tarton yliopiston genetiikan professori Lili Milani.
Aktiivisen tutkimuksen lisäksi Lili on Viron ihmisoikeuksien suojelu-, edistämis- ja
seurantaneuvoston jäsen Milanossa. Ruotsissa syntynyt persialainen nainen, jonka viron
kieli on ihanan hyvä.
29.01. Viron Zontade-seurojen edustajien tapaaminen Tartossa.
23.02. Klubin kokous. Klubin edustajan ja varavaltuutetun valinta Zomta International
Congressiin Hampurissa, Saksassa kesäkuussa 2022. Keskustelimme seuran
myyntiartikkeleista tietämättä mikä meitä odottaa seuraavana päivänä 24.02.2022.
28.02. Seuran ylimääräinen kokous. Venäjä aloitti sodan Ukrainassa 24. helmikuuta.
Tietäen, että Viroon on tulossa myös sotapakolaisia, päätimme, että käytämme 5.
huhtikuuta konsertin tuotolla ukrainalaisten sotapakolaisten perheiden tukemiseen.
04.03. Hyväntekeväisyysbuffetin valmistelut Tähtvereen Avoimessa Naistenkeskuksessa.
Henkilökohtaisen panoksen lisäksi tuimme buffetin järjestämistä 100 eurolla seuran
varoista.
6. maaliskuuta Tähtveren avoimen naiskeskuksen järjestämä ”Hyväntekeväisyysbuffet
Ukrainan tueksi”.
16. maaliskuuta Zontan tutustumisilta Tähtvereen Avoimessa Naistenkeskuksessa.
30. maaliskuuta Klubin kokous. Klubin ehdokas Kertu Birgit Anton nimitys "Nuoret naiset
julkishallinnossa" -stipendiin. Tarton klubin ehdokas Anna-Kaisa Oldermaa on ehdolla
Viron Zonta-palkintoon "Zonta Recognizes".
Tapaaminen ruusunviljelijän Katrin Ruitlane-Rütlin kanssa, joka puhui pitkään ruusujen
viljelystä ja hoidosta. Saimme selville, että Tallinnan kasvitieteellisessä puutarhassa on
Zonta-ruusu.
05.04. Hyväntekeväisyyskonsertti ERM:ssä. Esiintyjäyhtye Brotherhood of the Beautiful
Years.
14.04. Kuvien ottaminen uudelle Viron Zonts-yhteissivustolle.
27.04. Klubin kokous.
Tervetuloa seuran uudet jäsenet, Krista Lepik ja Anne Vomm. Mentoreiden nimeäminen
uusille jäsenille.
Yhteenveto hyväntekeväisyyskonserttilippujen myynnistä, joka oli tänä vuonna erittäin
onnistunut.
Hyväntekeväisyyskonsertin tuottojen jako.
Klubi lahjoittaa:
500.- euroa Nuorten Naisten Yhteistyörahasto
500.- euroa Kansainvälinen palvelurahasto
500.- euroa Helvi Sipilän Säätiö
500.- euroa Liisa Andströmin säätiö
1000.- euroa terapialeirin järjestämiseen sotapakolaisten lapsille ja äideille Ukrainassa.
13.05. Tarton kevätmessujen hyväntekeväisyysmyynnin valmistelut.
14.05. Osallistuminen Tarton kaupungin kevätmessuille. Hyväntekeväisyysmyynti ja
arpajaiset.
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25.05. Klubin kokous.
Yhteenveto seuran toiminnasta kesäkuusta 2021 toukokuuhun 2022.
Tervetuloa seuran uudeksi jäseneksi Marianne Brokaw.
Tiina Rebanen ja Turkum Sumeyran esitys naisten tilanteesta ja oikeuksista Turkissa.
Presidentti Ludmilla Sööt
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Piirin toimikuntien ja Foundation Ambassadorin lyhyet raportit

Lisa Andström toimikunta vuosina 2020–2022 – ”Sattuma ei tuo laivoja satamaan” Lisa
Andström motto, Anne-Maj Paldanius-Rehn, pj.
Lisa Andström -rahasto on Haminan Zonta-kerhon vuonna 1983 perustama muistorahasto
laivameklari Lisa Andströmille. Rahasto tukee suomalaisia ja virolaisia naisopiskelijoita ja tutkijoita myöntämällä stipendejä, jotka julistetaan haettavaksi parittomien vuosien
keväällä. Stipendihaun teemat liittyvät yleensä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin,
jotka koskettavat Zontalle ominaisia teemoja.
Vuosien 2020–2022 toimikunta on kokoontunut 10 kertaa datakontaktilla ja tehnyt 3
uutiskirjettä. Toimikunnassa on ollut jäsenet Taru Koivisto (Zonta club of Tapiola), Leila
Niemi-Murola (Zonta club of Kirkkonummi-Kyrkslätt), Satu Lepistö (Zonta Club of Hamina),
Anne-Maj Paldanius-Rehn (puheenjohtaja Zonta club of Raseborg-Raasepori) sekö Ulla
Weijo (Zonta club of Lahti). Koko maailmaa koskettanut pandemia vaikutti myös
toimikunnan teemavalintoihin vahvasti ja kevään 2021 haun teemoiksi valikoitui: (1)
naisten ja lasten terveyden sekä hyvinvoinnin edistäminen digitaalisilla terveyspalveluilla;
(2) pandemian vaikutukset perheiden elämään; ja (3) sosiaalisen läheisyyden edistäminen
fyysisen etäisyyden aikana kulttuurin keinoin. Yhdeksästä hakijasta valittiin viisi
stipendiaattia ja stipendien koko vaihteli 2000–4000 euroon.
Toimikunnan työskentelyssä noudatettiin aikaisempia, hyväksi havaittuja käytäntöjä mm.
hakemusprosessin aikataulutuksessa ja hakemusten arvioinnissa. Toimikunta halusi myös
muutamia uusia elementtejä Lisa Andström stipendiin; Lisan logo uusittiin
kirkkonummelaisen harrastelijataiteilijan avulla. Logo hyväksyttiin Haminan kerhon
kokouksessa 7.1.21.
Viiteen stipendin saajiin pidettiin tiiviisti yhteyttä ennen piirikokousta 2021 Imatralla. Kaikki
saapuivat myös piirikokouspaikalle ja viihtyivät hyvin. Uutta oli myös stipendiaattien itse
esittämä n. 2 minuuttia pitkä esittelyvideo tutkimuksestaan, joka esitettiin piirikokouksessa.
Videot hakevat vielä esittely paikkaansa piirikokousohjelmassa. Myös esittelyvideoiden
saaminen www.sivuille ja hakijoiden esittely myös kirjallisesti toteutettiin.
Lisa Andström -stipendit jaettiin 9.10.2021 Zonta International Piiri 20:n piirikokouksen
iltajuhlassa Imatran Valtionhotellissa. Paikalla oli lähes 180 Zonta-kerhon jäsentä
Suomesta ja Virosta. Rahastosta jaettiin stipendejä yhteensä 12 000 eurolla.
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Stipendinsaajat vuonna 2021:
Anna Estola, filosofian maisteri
Aihe: Seksuaalista väkivaltaa kokeneiden naisten verkkokurssi / luovan kirjoittamisen
ryhmä
Melissa Lopez, opiskelija, Childhood Studies, Norwegian University of Sciences and
Technology
Aihe: Family Resilience in Times of COVID-19: A Cultural Prob Study with Children and
Families at Home in Finland / Pandemian vaikutus perheiden elämään -työpaketti
Tiina Putkuri, terveystieteiden maisteri, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto
Aihe: Väitöskirjatutkimus / Kouluterveydenhoitajien mielenterveysosaamisen kehittäminen
verkkokurssi-intervention avulla
Liisa Söderlund, taiteen maisteri, tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto
Aihe: Tutkimusartikkelin kirjoittaminen / Yhteisöllisen taiteen mahdollisuudet yksinäisyyden
torjumiseen poikkeusoloissa
Sonja Tihveräinen, yhteiskuntatieteiden maisteri, tohtorikoulutettava, Tampereen yliopisto
Aihe: Tutkimusartikkelin kirjoittaminen / Digitaalinen väkivalta parisuhteessa
Toimikunnan puheenjohtaja haluaa kiittää toimikunnan jäseniä aktiivisesta
osallistumisesta, hyvistä uusista ideoista ja hienosta yhteistoiminnasta, johon kaikki
osallistuivat. Vielä jää työtä Lisa Andström rahaston markkinoimiseksi vielä laajemmalle
hakijakunnalle.
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ZI Piiri 20 Sääntö- ja päätöslauselmatoimikunta 1.6.2020 – 31.5.2022, Anu
Hämäläinen pj.
Jäsenet: Tuija Heikkilä, ZC Tampere I, toimikunnan pj. 31.5.2021, jolloin erosi
toimikunnasta, Anu Hämäläinen, ZC Lappeenranta, toimikunnan pj. 1.6.2021 alkaen,
Hannele Järvinen, ZC Hamina, toimikunnan jäsen, Tiina Rebane, ZC Tarto, toimikunnan
jäsen
Toimikunta hoiti tehtäviään sähköpostilla, etäyhteyskokouksilla, puhelimitse ja WhatsApp
viesteillä. Piirihallinnon kokouksissa puheenjohtaja edusti toimikuntaa.
Tehtävät kaudella 2020–2022:
1. Piirikokous- ja delegaattiohjeen vm. 2015 päivitys; uudistettu ohje jätetty piirihallituksen
2.

3.
4.

5.

kokouksen 3.8.2020 käsiteltäväksi.
Edellisellä toimikaudella valmistellun Piiri 20 sääntömuutosehdotuksen arviointi
(alueiden lukumäärän muutos kuudesta kahdeksaan), sekä lausunnon laatiminen
Porin piirikokoukseen 8.10.2020.
Piiri 20 vm. 2015 menettelytapaohjeiden päivitys; uudet menettelytapaohjeet
hyväksyttiin Imatran piirikokouksessa 9.10.2021.
Koronapandemian vuoksi piirihallitus katsoi tarpeelliseksi varautua piirikokousten
järjestämiseen etäyhteyksillä. Toimikunta laati ehdotuksen Piiri 20 äänestys- ja
vaalijärjestyksen, joka hyväksyttiin Imatran piirikokouksessa 9.10.2021.
Suomalaisten Zonta-kerhojen mallisääntöjen päivitys. Kerhojen toiveiden mukaisesti
tehtiin kaksi versiota:
a. Kerholla on yksi vuosikokous
b. Kerholla on erikseen vuosi- ja vaalikokous.
Uudet mallisäännöt käänsi ruotsin kielelle auktorisoitu kielenkääntäjä Ann-Katrin
Hulden. Uudet mallisäännöt ja niiden käännökset julkaistiin ZI Piiri 20 intranetissä

6. Osallistuminen Zonta International Bylaws & Resolutions Committeen Focus Group

etäkeskusteluun järjestön tulevaisuuden suuntaviivoista.
7. Toimikunnan pj. Anu Hämäläinen piti 29.3.2022 Sääntökoulutuksen Teams-

etäyhteydellä, johon osallistui n. 60 Zontaa.
8. Kerhoilta on tullut erityisesti uusiin mallisääntöihin liittyen useita yhteydenottoja, joihin

on vastattu tapauskohtaisesti.
9. Kommentointia piirihallituksen käsittelemiin asioihin tarpeen mukaan, kuten Porin ja
Imatran piirikokousten järjestäminen poikkeusoloissa, ylimääräiset vaalit,
aluejakouudistus sekä piirin säännöt aluejaon muuttuessa, aloitteiden käsittely piirissä,
jäsenhankintakampanjan vaikutukset, jäsenen erottaminen kerhosta, kerhon
lopettaminen, arkistointi kerhoissa.
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Piiri 20 Naisten oikeuksien toimikunta 2021–22, Johanna Ovaska, pj.
Kaudella 2021–2022 Naisten oikeuksien toimikunta jatkoi missionsa mukaisesti
kouluttamalla Zonta Piiri 20:n jäseniä vaikuttamistyöhön, jakamalla naisten oikeuksiin
liittyvää tietoa, tuottamalla kerhoille ideoita ja työkaluja vaikuttamistyöhön sekä
valmistelemalla Piirin tasolla järjestön kannanottoja ja julkilausumia muistaen myös
järjestöyhteistyön.
Imatran piirikokoukseen lokakuussa valmistelimme Piiri 20:n virallisen julkilausuman
”Mediakasvatusta kaikille!”, jossa korostettiin media- ja digilukutaidon tärkeyttä
kansalaistaitona mielipiteiden ja todenmukaisen tiedon erottamiseen toisistaan.
Piirikokoukseen valmistelimme myös Piirin päätösehdotuksen Huskurage-kampanjaan
sekä sovittelumenettelyyn liittyviin aloitteisiin. Jälkimmäisestä julkaisimme myös Piirin
virallisen kannanoton ”Zonta International Piiri 20 kannustaa luopumaan
sovittelumenettelyn käyttämisestä lähisuhdeväkivaltatapauksissa”.
Vuoden tärkeintä vaikuttamistapahtumaa eli Zonta says NO-kampanjaa varten aloitimme
tiedottamisen kerhoille jo kesäkuun uutiskirjeessä jakamalla kampanjaoppaan ideoinnin
pohjaksi. Kampanjapäivinä 25.11.–10.12. saavutimme hienon näkyvyyden, kun ainakin 29
kerhoa osallistui kampanjaan eri tavoin: 20 kerhoa järjesti oranssin valaistuksen, 19
kerhoa kampanjoi somessa, 15 kerhoa kampanjoi kadulla, 10 kerhoa järjesti tapahtumia, 5
näyttelyn ja 9 jakoi esitteitä. Medianäkyvyyttäkin saavutettiin, sillä 10 kerhoa sai julkaistua
lehtiartikkelin ja 2 kerhon kampanja oli radiossa.
Tämän vuoden uutuuksia Piirin työssä olivat panostus kampanjaseurantaan, yhteistyö UN
Womenin kanssa, lehdistötiedotteen julkaiseminen ePressi-lehdistötiedotepalvelun kautta
sekä yhteistyö YK:n nuorisodelegaatti Katri Leppälaakson kanssa, joka kirjoitti meille
koskettavan blogin seurusteluväkivallasta.
Zonta says NO-kampanjan lisäksi tuotimme kerhoille runsaasti muutakin materiaalia:
Ihmiskaupan vastaiseen päivään 18.10. valmistelimme koosteen ihmiskaupasta ja
jaoimme sen kerhojen käyttöön. Suunnittelimme ja teimme somemateriaalit tyttöjen
päivään, naistenpäivään sekä tasa-arvon päivään – eri formaateissa eri kanaville sekä
useina kieliversioina. Jokaisessa uutiskirjeessä kerroimme vaikuttamistyöhön liittyviä
kuulumisia ja jaoimme materiaalia ja ideoita vaikuttamispäiviin, esimerkiksi tyttöjen
päivään liittyen vinkkasimme kerhoille erilaisia mahdollisia teemoja ja materiaaleja. Lisäksi
kirjoitimme blogeja ja uutisjutun Zonta Internationalin sivuille.
Tasa-arvon päivään valitsimme teemaksi työelämän tasa-arvon, koska sitä emme olleet
vielä käsitelleet. Webinaarin puhujiksi onnistuimme saamaan paralympiauimari Meri-Maari
Mäkisen, joka kertoi työelämäkokemuksia nuoren, vammaisen naisen näkökulmasta, sekä
Nokian monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuusjohtaja Anneli Karlstedtin, joka valotti sitä,
miten tasa-arvoa edistetään rakenteista lähtien yli 100 maassa toimivassa yrityksessä.
Tapahtuma oli avoin Zontille ja heidän kutsuvierailleen.
29.9. kutsuimme kerhojen puheenjohtajat ja NOT-toimikuntien vetäjät koulutukseen
vaikuttamistyöstä ja tulevasta Zonta says NO-kampanjasta. Lisäksi käytimme
puheenvuoron Hämeenlinnan kevätseminaarissa, jossa kannustimme kampanjan
suunnitteluun ajoissa.
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Vaikuttamistyö kattaa paljon omaa perehtymistä ja tutkimistyötä, tiedottamista ja
kouluttamista, viestintämateriaalien valmistelua, ajankohtaisten asioiden,
kansalaisaloitteiden ja lakien valmistelun aktiivista seuraamista, yhteydenpitoa vaikuttajiin,
samanmielisiin järjestöihin, alueille, kerhoihin ja Zonta Internationalin toimikuntaan.
Kehittämiskohde tuleville kausille onkin, miten tätä työtä voidaan kattavammin resursoida
tai parhaiten priorisoida resurssien mukaan.
Tämän toimintavuoden aikana naisten oikeuksin toimikunnassa toimivat Irma Ertman
(Helsinki II), Pirkko Grönroos (Raaseborg-Raasepori), Jonna Hartikainen (Helsinki IV),
Riitta Salo (Helsinki I – Helsingfors I), Kristiina Sihvonen (Kouvola), Pirjo Valonen
(Tuusula-Kerava-Järvenpää) sekä puheenjohtaja Johanna Ovaska (Hiidenvesi).
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Piiri 20 Palvelutoimikunta 2020–22, Harriet Lonka, pj.
Toimikaudella 2021–2022 palvelutoimikunta keskittyi muotoilemaan Keltaisen Ruusun
kampanjan 2022–2024 sisältöjä, suunnittelemaan kampanjan toteutusta sekä
neuvottelemaan yhteistyökumppanuuksista.
Keltaisen Ruusun kampanjan työnimeksi päätetiin: Digihäirintää vastaan #yhdessä.
Kampanjan tavoitteet ja toteutuksen yleislinjaukset esiteltiin Hämeenlinnan
kevätseminaarissa 23.4. Loppukeväästä toimikunnan puheenjohtaja käynnisti myös
rekrytointikampanjan kauden 2022–2024 palvelutoimikunnan jäseniksi tavoitteena löytää
laaja-alainen joukko kampanjan operatiiviseen toteutukseen.
Keltaisen Ruusun kampanjan toteutuksen osalta edettiin keväällä 2022 neuvotteluihin
Loisto-Setlementin kanssa, jonka hallinnoima Sua varten somessa –toiminta olisi
kampanjan yhteistyötaho ja varojenkeruun kohde. Kampanja laajentaisi Sua varten
somessa -työn nuoriin tyttöihin kohdistuvan ‘jalkautuvan sometyön’ vaikuttavuutta nuorten
lähiyhteisöihin Zonta-kerhojen ja näiden alueellisten yhteistyökumppanien kautta.
Kampanjan valmistelun yhteistyökumppanina on ollut myös Naistenkartano.
Kampanjasuunnitelman ja siihen liittyvien yhteistyösopimusten valmistelu tulee uuden
palvelutoimikunnan tehtäväksi ja esiteltäväksi piirikokouksessa 2022.
Keltaisen Ruusun kampanjan valmistelun lisäksi palvelutoimikunta osallistui aktiivisesti
Hampurin Conventionin valmisteluun. Conventionin työpajan aiheeksi ehdotettiin: ‘New
Approaches for Zonta Fundraising’. Aiheeseen liitettiin myös ZAU-kampanjan kokemusten
ja tulosten esittely. Työpaja-aihe hyväksyttiin Hampurin ohjelmaan ja työpajan valmistelusta
vastasi toimikunnan puheenjohtaja Harriet Lonka yhdessä Vuokko Skytän kanssa.
Conventioniin liittyen Zonta Service Recognition Awards –ehdokkaiksi ehdotettiin
Governorin esitettäväksi seuraavat:
- Kategoriaan 1: Helsinki IV -kerhon projekti Empowering Women/Mothers in Vanaja Open
Prison
- Kategoriaan 2: Tuusula-Kerava-Järvenpää -kerhon projekti Supporting in getting the first
local shelter for victims of domestic violence
- Piirin ehdokkaaksi: ZAU-kampanja
Palvelutoimikunta kokoontui kolme kertaa, joista yksi kerta tapahtui kasvokkain Imatran
piirikokouksen yhteydessä. Tämän lisäksi toimikunta piti aktiivista yhteyttä whatsapppalstansa sekä sähköpostin kautta.
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Piiri 20 Jäsenyystoimikunta 2020–22, Lt Governor Merja Ora, pj.
Jäsenyystoimikunta muotoutui lopulliseen muotoonsa vasta Porin Pirikokouksen jälkeen.
Tuolloin piirikokous päätti jäädyttää aluemuutosaikeet. Toimikunnan toimintasuunnitelma,
jota täydennettiin kesällä 2021, huomioi sekä kansainväliset tavoitteet että Governorin
antamat tehtävät. Kauden toimintaa varjosti Covid 19, joka vaikeutti uusien kerhojen
perustamista, joten painopiste oli vanhojen kerhojen ja olemassa olevien jäsenten
aktivoinnissa.
Toimikunta kokoontui kerran kuukaudessa, useimmiten etänä.
Kuluneen kauden aikana Zonta-koulutus oli toimikunnan vastuulle. Koulutusta järjestettiin
kerhojen puheenjohtajille, sihteereille ja rahastonhoitajille. Lisäksi jäsenistöllä oli
mahdollisuus osallistua koulutukseen, jossa läpikäytiin niin Zonta Internationalin kuin oman
Piirin säännöt ja menettelytavat sekä se, miten Suomen yhdistyslaki vaikuttaa kerhojen
toimintaan. Koska kaikki Piirin kerhot eivät ole samassa syklissä Piirin kanssa, on
koulutukset uusittava vuosittain. Toive selkeästä ja ajoissa ajoitetusta koulutuskalenterista
jätettiin perinnöksi uudelle, alkavalle jäsenyystoimikunnalle.
Vuoden Zonta -kunniamaininnan hakuprosessi ja jako kuuluvat toimikunnan tehtäviin.
Syksyllä -20 kerhoilta tuli 7 loistavaa ehdotusta ja vuonna -21 ehdotuksia tuli määräaikaan
mennessä 8. Vuoden Zonta 2020 on Anja Kuosa Helsinki IV -kerhosta ja vuonna 2021
valituksi tuli Hannele Järvinen Haminan kerhosta.
Syksyllä -20 päivitimme Piirin esitteen suomen- ruotsin- ja vironkieliset versiot. Esitettä
selkeytettiin ja tekstiä jäsennettiin. Myös ulkoasua kevennettiin. Uudistettu esite oli jaossa
Porin Piirikokouksessa. Sen menekki oli hyvä, joten uusi painos suomen- ja ruotsinkielisistä
versioista otettiin Hämeenlinnan kevätseminaariin jaettavaksi huhtikuussa -22. Tuolloin
myös tekstiä täsmennettiin entisestään.
Myös muut, kerhon arkea helpottavat työkalut, kuuluivat ohjelmaan. Toimikunta julkaisi Piirin
Intrassa mm. malleja vuosikelloista sekä kummikäsikirjasta.
Korona-aika ja sen mukanaan tuomat etäkokoukset lisäsivät huolta jäsenten hyvinvoinnista
ja kokousosallistumisesta sekä ongelmista uusien jäsenten hankintaan. Edellä olevan takia
toimikunta teki jäsenkyselyn, jossa kysyttiin miksi olla Zonta ja mikä miellyttää/mitä pitää
muuttaa. Kysely suoritettiin tammi-/helmikuun vaihteessa -21. Vastauksia saapui lähes 400,
joista työstetty yhteenveto on Piirin Intrassa. Kyselyn tulokset esiteltiin myös
etäkokouksessa, jossa oli runsas osanotto. Toiveena on, että tulokset auttavat kerhoja
uusien jäsenten rekrytoinnissa ja jo olemassa olevien jäsenten motivoinnissa.
Toimikuntaan oli jäseniksi nimetty vara-aluejohtajat ja toimintaa veti Lt. Governor.
Toimikunnan jäsenet esittivät jäsenkyselyn tuloksia myös omissa aluekokouksissaan.
Joulu-/tammikuun vaihteessa (20–21) lähes kaikki kerhot osallistuivat ns.
liikennemerkkikyselyyn, jolla selvitettiin kerhojen sen hetkinen tila.
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Piiri 20, Stipenditoimikunta 2021–22, Marja Manninen-Ollberg, pj.
Stipenditoimikunnassa ovat toimineet pj. Marja Manninen-Ollberg, Marjukka Aaltonen,
Tarja Pietiläinen, Heljä Laakso ja Lea Elias.
Zonta Piiri 20 Stipenditoimikunnan tehtävänä on etsiä ja ehdottaa kansainväliselle
Stipenditoimikunnalle Zonta Piiri 20:n ehdokkaat neljään yleensä vuosittain haettavaan
kansainväliseen stipendiin. Stipendit ovat JMK Women in Business, Amelia Earhartstipendi, Women in Technology sekä Young Women in Public Affairs-stipendi. JMK eli
Jane M Klausman Women in Business -stipendi on tarkoitettu kaupallisia aloja ja
liiketoimintaan liittyviä aineita yliopistotasolla opiskeleville naisille. Helsinki II -kerhon
ehdokas Linh Tran sai sekä Piirin 2000 USD että kansainvälisen tason 8 000 USD
stipendin, joka jaettiin kaikista hakijoista vain kuudelle hakijalle! Linh Tran opiskelee Aalto
Yliopistossa Master of Science (Economics and Business Administration) -tutkintoa. Hän
on ollut juuri puolen vuoden jakson opiskelemassa Yhdysvalloissa. Linhin stipendi sai
huomiota mm. Aalto-yliopiston julkaisussa.
YWPA eli Young Women in Public Affairs -stipendi myönnetään 16–19-vuotiaille naisille,
jotka ovat osoittaneet sitoutumista vapaaehtoistyöhön ja ovat yhteiskunnallisesti aktiivisia.
Zonta Internationalin myöntämän kansainvälisen stipendin sai Jyväskylän Zonta-kerhon
ehdokas Ada-Emilia Koskinen.
Stipenditoimikunta on toimintakauden aikana etsinyt aktiivisesti keinoja markkinoida
stipendejämme. Markkinointi on kohdistunut etenkin oppilaitoksiin. Toimikunnan jäsenet
ovat olleet kiitettävän aktiivisia tässä asiassa. Stipendien hakijoiden määrät ovat
merkittävästi lisääntyneet.
JMK Women in Business -stipendin osalta tiedotettiin stipendistä alan oppilaitoksia ja
opiskelijajärjestöjä: kohteena olivat mm. Kauppatieteilijöiden ainejärjestö, Tradenomiliitto,
Ammattikorkeakoulujen rehtorit, Viron vastaavat oppilaitokset, Turun ja Vaasan AMK,
AKAVAn opiskelijaosasto ja Yliopistot.
Women in Technology stipendin haku oli suunnattu tällä kertaa IT-opiskelijoille. Stipendistä
tiedotettiin seuraaville tahoille: Tekniikan Akateemiset, Unifil, Tallinnan yliopisto, Viljandin
Akatemia sekä opiskelijajärjestöjen viestintävastaaville.
Markkinointia ajatellen Heljä Laakso ja Tarja Pietikäinen ovat tehneet 2021 JMK Women in
Business kansainvälisen stipendin voittaneen Linh Tranin videohaastattelun. Haastattelu
julkaistiin Facebookissa, Instagramissa ja Piirin internet-sivuilla. Lisäksi lähetettiin tieto
stipendistä tiederahasto.fi sivuille. Women in Technolgy -stipendiin tehtiin YouTube
linkitys. Zonta D20 piirin sivuille on laadittu tietoa stipendeistä. Markkinointivideoita
suunnitellaan.
Toimikunta päätti laatia kyselyn kerhoille stipendien tunnettuudesta ja markkinoinnista.
Laadittiin kysely ja lähetettiin kysely kerhoille. Vastauksien saamisessa kerhoilta kattavasti
on ollut jonkin verran haasteita. Kaiken kaikkiaan stipendien tunnettuus ja hakijoiden
määrä on lisääntynyt markkinointitoimenpiteiden avulla
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Piiri 20 Taloustoimikunta 2020–22, Treasurer Kirsti Tamminen, pj.
Taloustoimikuntaan on kuulunut kaudella 2020–2022 Governor Raisa Valve, Treasurer
Kirsti Tamminen ja Vice Treasurer Aino Rahunen.
Taloustoimikunta on kokoontunut 4 kertaa, lisäksi rahastohoitaja ja vararahastonhoitaja
ovat tavanneet henkilökohtaisesti sekä etäyhteydellä useita kertoja käsitellen talousasioita
ja perehdyttämistä ohjelman käyttöön.
Merkittävin kehityshanke taloustoimikunnalla on ollut sähköisen Procountor -taloushallintoohjelman käyttöönotto yhdistyksen kirjanpidossa sekä sähköinen tiliotteiden -, osto- ja
myyntilaskujen käsittely. Kirjanpito on siirretty ulkopuoliselta tilitoimistolta rahastonhoitajan
hoidettavaksi, josta on syntynyt vuosittain tuntuvat kustannussäästöt.
Sähköinen ympäristö perustettiin 1.6.2020 alkaneella tilikaudella ja sen käyttöä on
kehitetty siten, että myös talousarvio on syötetty järjestelmään, joten kauden aikana
talousarvion ja edellisten toimintakausien vertailu on mahdollista.
Kaudella toteutettiin käyttäjien koulutusta useita eri kertoja. Ostolaskujen tarkastus – ja
hyväksymis- kierrätys on voitu toteuttaa ajantasaisesti sähköisessä ympäristössä. Samoin
toiminnantarkastus tehdään sähköisesti. Talousasioiden osalta otettiin käyttöön sähköinen
arkistointi.
Vararahastonhoitaja on pitänyt alue 3: n kerhojen rahastonhoitajille keväällä 2021 sekä
koko piirin kerhojen rahastonhoitajille keväällä 2022 koulutusta kerhojen rahastonhoitajien
tehtävistä.
Toimintakaudella saatiin käyttöön toistaiseksi voimassa oleva keräyslupa 1.9.2020 alkaen,
jonka ensimmäinen kokonainen tilitysjakso on tilikausi 1.6.2021-31.5.2022
Talousasioiden allekirjoitusten osalta on otettu käyttöön sähköiset allekirjoitukset.
Keväällä 2022 on hankittu uusia Z- pinssejä ja puheenjohtajan neuloja seuraavalle
kaudelle myyntituotteiksi.
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Piiri 20 Vaalitoimikunnan toiminta 2020–2022 / Marjaana Moring, pj.,
Toimikunnan muut jäsenet olivat vaaleilla valitut Mari Holopainen ja Carita Rönnqvist.
Piirin vaalitoimikunta aloitti ehdokashaun yllättäen heti kesäkuussa 2020 johtuen Alue 2
AD:n siirtymisestä henkilöjäseneksi. Lisäksi tulivat suunnitelmat uudesta aluejaosta, jonka
mukaan Piiri 20:n alueita olisi 8 ja siten tarvittaisiin 2 aluejohtajaa ja 2 vara-aluejohtajaa
lisää. Lisäksi Viro eli Alue 6 tarvitsi aluejohtaja ehdokkaan, koska silloinen aluejohtaja jätti
tehtävänsä ja vara-aluejohtaja ei ollut käytettävissä tähän tehtävään. Kyseisten tehtävien
vaali oli Porin piirikokouksessa lokakuussa 2020.
Ehdokashaun alkaminen julkaistiin kesäkuussa. Vaalitoimikunta teki työtänsä keskellä
kesää pahimpaan loma-aikaan, jolloin esim. monien puheenjohtajien sähköpostit ilmoittivat
”Olen lomalla ja palaan jne”. Mietimme yhdessä keille soittelemme, koska totesimme sen
olevan ainut järkevä tapa saada tarvittavat ehdokkaat. Onnistuimme tässä erittäin hyvin
sitkeydellä ja päättäväisyydellä; meillä oli ehdokkaat 60 päivää ennen piirikokousta
sääntöjen mukaisesti. Onneksi muutamia ehdokkaita ilmoittautui omatoimisesti
mahdollisille uusille alueille.
Piirikokouksessa ei kuitenkaan lopulta ollut kuin kolme vaalia eli Alue 2:n aluejohtajan,
Alue 2:n vara-aluejohtajan ja Alue 6:n aluejohtajan vaali, koska piirihallitus ja Piirin Bylaws
toimikunta totesvati, että sääntömuutos olisi pitänyt tehdä ennen uutta aluejakoa.
Jälkikäteen ajatellen uusi aluejako olisi ollut ”fiasko” ottaen huomioon vuoden 2022 kevään
tilanteen eli laskevan jäsenmäärän ja usean kerhon lopettamisen.
Koko piirihallinnon ehdokkaiden haun valmistelun toimintakaudelle 2022–2024 toimikunta
aloitti tammikuulla, jolloin päivitettiin lokakuussa 2021 pidettävän Imatran piirikokouksen
vaaleja koskeva materiaali. Silloin päivitettiin Webropolissa oleva ehdokaslomake,
vaatimukset eri tehtäviin sekä ehdokkaan suostumus- ja vakuutuslomake. Helmikuulla
julkaistiin kaikki vaaleja koskeva materiaali ja haun päättymispäiväksi laitettiin 30.4.2021.
Vaaleista tiedotettiin Piiri 20:n nettisivuilla ja lisäksi lähetettiin viesti kerhojen
puheenjohtajille sekä piirihallinnolle. Jaoimme alueet toimikunnan jäsenten kesken eli
jokainen huolehti omasta alueestaan ja muista sovittiin tarpeen mukaan. Ehdokashausta
muistutettiin myöhemmin sähköpostilla ja piirin sivuilla. Muutamia ehdokkaita jouduttiin
hakemaan hakuajan päätyttyä vielä henkilökohtaisilla yhteydenotoilla ja mm. hyödynnettiin
kansainvälisillä sivuilla olevaa jäsenhakua ja erityisesti siellä olevaa ammattiluokittelua,
joka nyt valitettavasti poistuu.
Kesäkuussa jouduttiin vielä muistuttamaan muutamia ehdokkaita, että valokuva tai
suostumus- ja vakuutuslomake puuttui. Hyväksyimme suostumus- ja vakuutuslomakkeen
allekirjoittamisen myös sähköisesti, mikä on tätä päivää. Kesä-heinäkuussa tehtiin
henkilöesittelyt, joihin menee loppujen lopuksi yllättävän paljon aikaa, koska materiaali
pitää kopioida webropolista ehdokasesittelypohjalle. Kopiointi tapahtuu rivi riviltä, jos
hakulomake on täytetty käyttämällä rivinvaihtoa eli kannattaa ohjeistaa kirjoittamaan ilman
”enteriä”. Ehdokasesittelyt on julkaistava vähintään 60 päivää ennen vaalipäivää.
Ehdokashaussa tuli esiin yksi selkeä ongelma koskien Lisa Andström-toimikuntaa. Tässä
toimikunnan jäsen voidaan valita sääntöjen mukaan jopa kolmelle peräkkäiselle kaudelle,
mutta jokaisen jäsenen on aina asetuttava ehdolle myös seuraavalle kaudelle. Tämä asia
kannattaa käydä tässä toimikunnassa läpi jäsenten kanssa eli jokaisen tulee tutustua Lisa
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Andström -toimikunnan sääntöihin. Lisäksi Haminan kerho nimeää yhden jäsenen omasta
kerhostaan eli häntä ei valita vaalilla.
Porin ja Imatran piirikokouksissa kaikki järjestelyt olivat hyvin hoidettuja, joten kiitokset
molemmille järjestelytoimikunnille. Itselleni tämä oli jälleen mielenkiintoinen sekä
opettavainen kokemus ja varsin erilainen kuin ensimmäinen kerta 2012–2014; samoin
varmasti koko toimikunnallemme.
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Zonta Piiri 20 intra – toimintakertomus 2021, Lea Hirvonen, Webmaster

Vuoden 2021 aikana intra uudistettiin niin rakenteeltaan kuin ulkoasultaankin ja avattiin
kauden 2022–2024 alussa. Uusi intra on nyt ulkoasultaan samankaltainen kuin zonta.fi sivut ja sinne pääsee kaikille yhteisillä tunnuksilla. Tavoitteena on saada intrasta
helppokäyttöinen ja hyödyllinen työkalu jäsenille, kerhoille, alueille ja piirille.

39

Foundation Ambassador Sirkka Sainio

Varainkeruu ja lahjoittaminen
Zonta Foundation for Women on voittoa tavoittelematon hyväntekeväisyysjärjestö, jota
tuetaan kerhojen, jäsenten ja ystävien lahjoituksin. Joka kaksivuotiskausi Zonta
Foundation for Women antaa yli 5 miljoonaa dollaria Zonta Internationalin ohjelmille ja
projekteille, jotka hyödyttävät tuhansia naisia ja tyttöjä ympäri maailmaa.
Tavoitteena on, että kerhot lahjoittaisivat palvelutoiminnan tuotoista 1/3 kerhon omiin
kohteisiin, 1/3 kansallisiin kohteisiin ja 1/3 kansainvälisiin kohteisiin. Tämä ajatus
tunnetaan, mutta tämä ei ole vielä toimintatapana.
Piiri 20:n osalta lahjoittaminen on ollut haasteellista. Monella kerholla on ollut hankala
miettiä uusia varainkeruutapahtumia pandemiatilanteen takia. Kun taas on monia kerhoja,
jotka ovat toteuttaneet erilaisia, uusia tapoja toimia.
Tänä kaksivuotiskautena Foundation Ambassador Assistenttinä on toiminut Vuokko Skyttä
ja Foundation Ambassadorina Sirkka Sainio. Yhdessä Johanna Ovaskan (Naisten
Oikeuksien Toimikunta) kanssa teimme tammikuussa 2021 Tietoisku I Lahjoittaminen luo
mahdollisuuksia. Yhdessä Anna Lauttamus-Kauppilan (Palvelutoimikunta) kanssa teimme
helmikuussa 2021 webinaarin, jossa oli mukana myös UN Womenin edustaja.
Lahjoittamisella on merkitystä
Lahjoittamista ja sen merkitystä on tuotu esille ja pidetty esillä mm. seuraavilla tavoilla:
• Uutiskirjeissä on ollut Foundation Ambassadorin terveiset -artikkeli ja lahjoitusten
seurantaraportti.
• Foundation Ambassador on osallistunut kerhojen ja alueiden kokouksiin kertoen
lahjoittamisesta.
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•
•
•
•

Foundation Ambassador on osallistunut piirihallituksen kokouksiin ja kertonut
lahjoittamisen tilannekatsauksen.
Foundation Ambassadorilla on ollut piirikokouksessa puheenvuoro ja yhdessä
Foundation Ambassador Assistentin kanssa on vastattu työpajasta. Työpajasta lähti
osallistujille raportti.
Porin Piirikokouksen yhteydessä ilmestyneessä Zonta-lehdessä oli laaja artikkeli
palvelukohteista.
Tänä kaksivuotiskautena lähetettiin yksi FA-uutiskirje kerhoille.

Lahjoitustilanne 31.5.2022
Kaksivuotiskauden 2020–2022 tavoitteet
US dollareina

Tavoite
2020-2022

Amelia Earhart Fund
International Service Fund
Rose Fund
Yhteensä

700,000
4,000,000
100,000
4,800,000

Tilanne
31.5.2022

Piiri 20
31.5.2022

430,798.73
3,647.56
2,397,769.67 90,227.92
1,335,037.58 14,814.42
4,163,605.98 108,689.90

Muut rahastot
US dollareina
Jane M. Klausman Women in Business Fund
Young Women in Public Affairs Fund
ZISVAW Fund
Yhteensä
Yhteensä
Endowment Funds
US dollareina
Lahjoitukset yhteensä
US dollareina

0
0
0
0
4,800,000

74,007.35
97,391.83
89,510.44
260,909.62

370,00
1,287.00
2,606.72
4,263.72

4,424,515.60 112,953.62

947,091.56

3,925.80

5,371,607.16 116,879.42

Lisätietoa lahjoittamisesta 31.5.2022

ZI

Piiri 20

Jäsenmäärä
Henkilökohtainen lahjoitus
Kerhoja
Kerhojen lahjoitus
Keskimääräinen lahjoitus

26 069
21 %
1 126
82 %
206.05 USD

1 277
11 %
59
66 %
91.53 USD

Piiri 20 on lahjoittanut 31.5.2022

28,095.26 USD

Piiri 20:n tavoite/jäsen 2020–2022

160,00 €
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Lahjoitimme 27.8 % vähemmän kuin edellisen kauden vastaavana ajankohtana.
Kerhot ovat kehittäneet pandemia-aikana uusia mielenkiintoisia varainkeruutapahtumia.
Aina ei ole kerätty lahjoituksia, vaan on myös huolehdittu jäsenten hyvinvoinnista ja
viihtyvyydestä. Se on tärkeä asia. Lahjoittamisella on merkitystä. Lahjoittaminen luo
mahdollisuuksia.
Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille!
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Liite 1: Piirin 20 tehtävissä toimineet 1.6.2019-31.5.2021
Raisa Valve , Lahti
Merja Ora, Tuusula-Kerava-Järvenpää
Kirsti Tamminen, Kuopio I
Aino Rahunen, Joensuu
Sirkkaliisa Rautionaho, Vantaa II
Taina Junttila, Seinäjoki (8.10.2020 alkaen)
Pia Hakulinen, Joensuu
Hanna Ruska, Salo
Lea Adolfsson, Raseborg-Raasepori
Kaja Mägi, Tartto (8.10.2020 asti)
Maire Breede, Tartto (8.10.2020 alkaen)
Mirja Tiri, Espoo Kauniainen
Taina Junttila, Seinäjoki (8.10.2020 asti)
Anneli Mustakallio, Raahe (8.10.2020 alkaen)
Anneli Leppänen, Kuopio I
Helena Reilin, Tampere 1
Laura Lotta Andersson, Hangö-Hanko
Berit Köösel, Pärnu

Governor
Lt.Governor
Treasurer
Treasurer
Area Director 1
Area Director 2
Area Director 3
Area Director 4
Area Director 5
Area Director 6
Area Director 6
Vice Area Director 1
Vice Area Director 2
Vice Area Director 2
Vice Area Director 3
Vice Area Director 4
Vice Area Director 5
Vice Area Director 6

Vaaleilla valitut toimihenkilöt ja toimikunnat:
Tarja Hopeakangas, Helsinki II
Hannele Järvinen, Hamina
Liisa Horttonen, Kuopio II
Kaisa Kässi, Helsinki II

Toiminnantarkastaja
Toiminnantarkastaja
Varatoiminnantarkastaja
Varatoiminnantarkastaja

Marjaana Moring, Lohja, pj.
Mari Holopainne, Vantaa II
Carita Rönnqvist, Jakobstad-Pietarsaari

Nominating Committee

Anne-Maj Paldanius-Rehn, Raseborg-Raasepori, pj.
Taru Koivisto, Tapiola
Satu Lepistö, Hamina
Leila Niemi-Murola, Kirkkonummi-Kyrkslätt
Ulla Weijo, Lahti

Lisa Andström Committee

Governorin nimittämät toimihenkilöt ja toimikunnat:
Jenni Koivumäki, Jyväskylä

District Secretary

Solveig Mickels, Borgå-Porvoo

Parliamentarian

Anu Hämäläinen, Lappeenranta
Hannele Järvinen, Hamina
Tiina Rebane, Tartto

Bylaws & Resolutions Committee

Kirsti Tamminen, Kuopio I, pj.
Aino Rahunen, Joensuu
Raisa Valve, Lahti

Finance Committee

Sirkka Sainio, Pori I
Vuokko Skyttä, Vantaa II

Foundation Ambassador
Foundation Ambassador Assistant
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Erja Lindholm, e-Club of Finland1, pj
Kirsti Sirkka-Talsi Porvoo
Leena Salo Turku I
Arja Ranta-aho e-Club Finland1
Lea Hirvonen, Lappeenranta
Terje Vellemaa, Tartto
Tiia Konnussaar, Tartto
Minna-Maija Salomaa, Lahti
Päivi Pelttari, Huittinen

Web/PR & C Committee

Webmaster Suomi
Webmaster Viro
Webmaster Viro (varalla)
District newsletter editor
District newsletter editor

Marja Manninen-Ollberg, Sipoo-Sibbo, pj
Marjukka Aaltonen, Tuusula-Kerava-Järvenpää
Heljä Laakso, Nurmes
Tarja Pietiläinen, Zonta e-Club of Finland
Lea Elias, Viljandi

Scholarships Committee

Harriet Lonka, Vantaa II, pj.
Liisa Hämäläinen, Joensuu
Anna Lauttamus-Kauppila, Helsinki IV
Anja Rouhiainen, Helsinki IV
Tuula Tarvainen, Hiidenvesi

Service Committee

Johanna Ovaska, Hiidenvesi, pj
.
Irma Ertman, Helsinki II
Pirkko Grönroos, Raseborg-Raasepori
Jonna Hartikainen, Tapiola
Aino-Mari Kiianmies, e-Club Finland1
Riitta Salo, Helsinki I
Kristiina Sihvonen, Kouvola
Pirjo Valonen, Tuusula-Kerava-Järvenpää

Advocacy Committee

Merja Ora, Tuusula-Kerava-Järvenpää, pj.
Mirja Tiri, Espoo Kauniainen
Taina Junttila, Seinäjoki (8.10.2020 asti)
Anneli Mustakallio, Raahe (8.10.2020 alkaen)
Anneli Leppänen, Kuopio I
Helena Reilin, Tampere 1
Laura Lotta Andersson, Hangö-Hanko
Berit Köösel, Pärnu

Membership Committee

Erja Lindholm, e-Club Finland1
Merja Ora, Tuusula-Kerava-Järvenpää

Suomi Areena 2021 työryhmä

Zonta International:n kansainvälisissä tehtävissä toimineet:
Salla Tuominen, Helsinki I
Vice President
Lea Helle, Varkaus
Membership Committee
Irma Ertman, Helsinki II
Council of Europe Committee
Tuija Heikkilä, Tampere I
Council of Europe Committee
Johanna Lampinen, Helsinki I
Jane M. Klausman women in business
scholarship committee
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