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Area I Puheenjohtajien kokous 1/2022-2023 

PÖYTÄKIRJA 

 

 

Aika   Tiistai 27.9.2022, klo 18.00-20.00 

Paikka  Ravintola Lasipalatsin kabinetti, Hki 

 

Läsnä  Kirsi Niemistö-Smedberg, Helsinki II 

  Harriet Lonka, Vantaa II 

  Tuula Lehmuskoski, Espoo – Kauniainen 

  Anne Dahlqvist, Helsinki III 

  Heidi Andersson, Helsinki I 

  Tuire Kaitila-Tarvainen, Vantaa II, puheenjohtaja 

  Irma Välimäki-Moring, e-club 

  Eeva-Liisa Virkkunen, Helsinki IV, sihteeri                                                                                                  

   

1) Kokouksen avaus  

Tuire Kaitila-Tarvainen avasi kokouksen klo 18.00, ja toimi kokouksen puheenjohtajana, 

koska Alue 1 AD Mirja Tiri oli estynyt. Läsnäolijat esittäytyivät ja kertoivat lyhyesti 

taustaansa. 

 Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin AD Mirja Tirin etukäteen lähettämä asialista pienin täydennyksin Muut Asiat -

kohtaan. 

2) Kauden 2022-2023 toiminnan periaatteet ja tavoitteet 

Pääaiheena oli jäsenistön aktivoiminen ja keinot, ts. mitä voitaisiin tehdä, jotta saataisiin 

mahdollisimman moni mukaan tärkeään työhön. Tapahtumien järjestämisessä panostetaan 

yhdessä muutamaan merkittävään päivään ja asiaan: Zonta Says NO, Rose Day, 

aluekokous, joka mahdollisesti yhdessä Keltaisen Ruusun kampanjan lähtölaukauksen 

kanssa.  



 
3) Convention Hampurissa lyhyesti 

Presidentti Ute Scholz oli peräänkuuluttanut Hampurin Conventionissa yhdessä tekemistä ja 

parempaa näkyvyyttä, ts. viestintää olisi lisättävä ja siihen olisi panostettava.  

Jäsenyystoimikunta: panostetaan kerhojen ja jäsenistön hyvinvointiin.    

Palvelutoimikunta: tehdään yhteistyötä varainkeruussa, ja kiinnitetään huomiota keinojen 

kestävyyteen eri hankkeissa; pyritään panostamaan ulkoiseen viestintään.  

Naistenoikeuksien tmk: vahvistetaan sisäistä, paikallista ja alueellista vaikuttamistyötä 

sekä näkyvyyttä; yhteistyön tiivistäminen muiden naisjärjestöjen kanssa 

Lisäksi todettiin, että delegaattien korvauskäytäntö pitäisi selkiyttää ja tiedottaa hyvin 

kerhoille, jotta kaikki olisivat tietoisia, mitä korvataan ja kuinka paljon. Seinäjoen 

piirikokouksessa pitäisi olla ehdotus asiasta päätettäväksi.  

     Piirikokous Seinäjoella 7. – 9.10.2022 

Kartoitettiin, moniko läsnäolijoista oli menossa Piirikokoukseen. Todettiin, että Seinäjoella 

ei ole ohjelmassa varsinaista aluekokousta. Sen sijaan järjestetään erilaisia työpajoja, 

joihin voi osallistua. Osa näistä työpajoista pidetään mahdollisesti vuosikokouksen aikana, 

mikäli sääntömääräisten kokousasioiden käsittely venyy.  

Piirikokouksessa hyväksytään Keltaisen Ruusun kampanja. Hyväksynnän jälkeen sitä 

voidaan alkaa mainostaa isosti. 

5) Zonta Says No -kampanja 25.11.– 10.12.2022, 
jolloin maailma on oranssi!  

Aiempina vuosina on panostettu julkisten rakennusten valaisemiseen oranssinvärisin 

valoin, mutta nyt energian hinnan ollessa korkea kaupungit säästävät, ja todennäköisesti 

valaistuksistakin tingitään.   

Päätettiin panostaa yhteen päivään, joka olisi 25.marraskuuta. Ideoitiin, että jokin Hgin 

patsas kiedottaisiin oranssiin viittaan ja siellä olisi noin 20 zontaa kertomassa, mistä on 

kyse. Työryhmään, joka valmistelisi tilaisuuden, oli vapaaehtoisina Kirsi Niemistö-

Smedberg ja Eeva-Liisa Virkkunen. 

Valitettavasti saimme jo kuulla, ettei Helsingin julkisten patsaiden päälle voi nousta eikä  

’pukea’ heille viittaa, vaan tätä varten pitäisi hankkia nosturi. Tuo on kuitenkin liian kallis 

kustannuserä, joten nyt joudutaan miettimään jotain muuta. 

6) Zonta Rose Day 8.3.2023 

Tähän päätettiin palata, kun olisi ensin saatu kokemuksia Zonta Says No-kampanjasta. 

 

7) Aluekokous keväällä 2023 

Ensi keväänä ei enää järjestetä Piirin kevätseminaaria vaan sen korvaa Aluekokous. 

Päätettiin, että se yhdistetään Keltaisen Ruusun kampanjan avauksen kanssa 

todennäköisesti huhtikuussa. 

Aluekokouksen suunnitteluryhmään olisi hyvä saada ainakin yksi henkilö jokaisesta Area I 

kerhosta. 



 
Yhteinen pikkujoulu 

Resurssien ja ajanpuutteen vuoksi yhteistä pikkujoulua ei ehditä järjestää tänä vuonna, 

joten se siirrettiin vuoteen 2023. Näin ollen jokainen kerho järjestää oman pikkujoulunsa. 

8) Toimikuntien puheenjohtajat 

Kokouksen puheenjohtaja pyysi kaikkia lähettämään oman kerhonsa toimikuntien 

puheenjohtajien nimet sekä hänelle että sihteerille. Seuraavat kerhot ovat jo ilmoittaneet 

vaaditut tiedot: 

Helsinki II Jäsenyystoimikunta pj: Raija Leskinen ja 

Vaalitoimikunta pj Katriina Järvenpää 

Helsinki III Toimikuntien puheenjohtajia ei ole valittu 

Helsinki IV Jäsenyystoimikunta pj: Anna-Maija Hirvi, Naisten 

Oikeuksien tmk pj: Kaisa Koskinen, Palvelutmk pk: Liisa 

Uotila, Stipenditoimikunta pj: Anja Kuosa ja Vaalitmk 

pj: Anna Lauttamus-Kauppila 

Vantaa II                                     Jäsenyystmk pj: Vuokko Skyttä, NOT pj: Arja Liski, 

Palvelutmk pj: Sirkku Niklander 

e-club Ei nimettyjä toimikuntien puheenjohtajia 

9) Muut asiat 

• Helsinki II täyttää 70-vuotta 19.marraskuuta 2022. He järjestävät juhlat Ravintola 
Sunissa, johon lähetetään kutsut lähiaikoina.  

• Eurooppa-seminaari pidetään 28. – 30.4.2023 Frankfurtissa. Seuratkaa 

kuukausikirjettä ja nettisivuja, josta saatte lisäinfoa. E-Clubin kautta voi varata 

matkan seminaariin.  
• Kehitetään varainhankintaa niin, että se olisi mahdollisimman vaivatonta ( esim. 

virtuaalinen rahankeräys). 
 

10) Seuraava kokous 
AD Mirja Tiri kutsuu seuraavan kokouksen koolle. 

 

11) Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00 

 

 
 
 
Tuire Kaitila-Tarvainen   Eeva-Liisa Virkkunen 
Puheenjohtaja    Sihteeri 
  


