
Työpaja: Varainhankinta kansainvälisiin YK-
projekteihin

Delegaattiemme kautta myös Piiri 20 on sitoutunut 
rahoittamaan tulevan kauden kansainvälisiä 
projekteja. Tämä on työtä, joka tuo konkreettista 
apua sinne, missä naisten ja tyttöjen tilanne on 
kaikista heikoin.

Työpajan osallistujat saivat aluksi tiiviin johdannon 
lahjoittamisen käytäntöihin ja kerhon talouden 
suunnitteluun (nämä materiaalit ovat liitteenä).

Miten autamme 
maailmalla

Ideoimme yhdessä pienryhmissä uusia tapoja kerätä 
lahjoituksia kansainvälisille projekteille, keskittyen 
erityisesti varainhankintaan Zonta-järjestön 
ulkopuolelta. Nykyisiä käytäntöjä jaettiin, mutta 
työryhmiä kehotettiin myös miettimään aivan 
toteuttamiskelvottomia ideoita – sillä tätä kautta 
voimme avata uusia ajatuksen polkuja!



Ideoita 
varainhankintaan



Esimerkkejä yritysyhteistyöstä:
• Kirjakaupan lahjapaketointia. Paketointipiste, jossa 

asiakas sai halutessaan maksaa paketoinnista. 
Kauppias oli sitoutunut maksamaan minimisumman 
urakasta (esimerkkitapauksessa 2000 eur) Työhön 
haluttiin nimenomaan aikuisia, ei esim. urheiluseuran 
lapsia.

• ”Lahja lautasella” – Myydään brunssilippuja (30 eur) 
joista 1/3 kerholle ja 2/3 yritykselle. Yritys on tehnyt 
edullisen hintatarjouksen, sillä Zontakerho tuo 
asiakkaita ja mainostusta yritykselle.

• Kukkakimpputapahtuma – 30 eur/10 kukkaa ja 
kerhon jäsenet voivat koota itselleen kukkakimpun. 
Joka kimpusta 8 euroa tuli järjestölle. Yritykselle 
mainontaa ja näkyvyyttä.

• Pääsiäiskakku, jota mainostettiin tuttaville, osa 
hinnasta Zontille.

• Aktiivisesti etsimään yrityskumppaneita ja tekemään 
sponsorisopimuksia

• Henkilökohtaisesti yrityksiin kertomaan toiminnastamme 
(lähestytään nimenomaan yrityksen johtoa)

• Herätellään yritysten omaatuntoa
• Lähestytään yritysmaailmassa toimivia tuttavia
• Yritysjohdollakin on omia tyttäriä!
• Lähdetään rohkeasti liikkeelle eikä arastella pyytää
• Aiemminkin on pyydetty esim. arpavoittoja, voimme pyytää myös 

tukisummaa (miehet yleensä pyytävät isompia summia kuin 
naisjärjestöt)

• Asennoituminen yrityksissä vaihtelee: Toiset eivät halua näyttää, 
että sponsoroivat (pelkäävät että pyyntöjä tulee lisää). Toisilla aloilla 
taas kuuluu näyttää, että yritys myös toteuttaa yhteiskunnallista 
vastuutaan ja valitaan hyväntekeväisyyskumppaneita.

• Mietitään, mitä me voimme antaa yrityksille (esim. näkyvyyttä ja 
mainontaa verkostojemme ja sosiaalisen median kanaviemme 
kautta) ns. win-win-tilanne

• Katso myös zonta.fi/info/lahjoittaminen/yrityslahjoitus

Yrityskumppanit



• Vanhan ajan toripäivien kahvila

• Jäsenistön pullonkeräyskuitit Zontakerholle

• Onko jotain palveluja, joita yhteiskunta voi 
ulkoistaa järjestöille ja maksaa siitä? 
(Aiemmin esim. tieosuuksien siisteydestä 
vastaaminen, nykyään tästä ei makseta)

• Narikat ja pysäköinninvalvojat -> Kannattaa 
mennä järjestysmieskurssille! Kysyntää on.

• Rohkeasti yhteistyötä muiden yhdistysten 
kanssa

Muuta varainhankintaa



Lahjoituskanavat
Zonta International YK-
yhteistyöprojektit 
2022-2024

Lapsiavioliittojen 
lopettaminen -UNFPA & 
Unicef

Tytöt mukana 
ilmastonmuutoksessa 
Madagaskarilla - Unicef

Teini-ikäisten tyttöjen 
terveys ja suojelu 
Perussa - Unicef

Naisten terveys ja 
omanarvon tunto 
etusijalla (Papua-Uusi-
Guinea ja Itä-Timor) -
UNFPA

Esimerkkejä:

40€ varmistaa avustuspaketin neljälle 
raskaana olevalle nuorelle tytölle 
Nigerissä. Paketti sisältää tuotteita, 
joilla parannetaan nuorena 
avioituneiden tyttöjen ja heidän 
lastensa terveyttä esim. ehkäisemällä 
anemiaa ja alhaista syntymäpainoa.

80€ tarjoaa kolmelle tytölle 
Madagaskarilla kolmen kuukauden 
perusteellisen koulutuksen tarpeellisiin 
taitoihin, joilla he voivat vähentää 
kohtaamaansa väkivaltaa, kouluttaa 
itseään ja lisätä sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta.

200€ tuo kolmen nuoren perulaisen 
tytön saataville heidän tilanteensa 
huomioivan, laadukkaan 
terveydenhuollon, jossa painotetaan 
myös mielenterveyttä ja väkivallan 
ehkäisyä.  



1/3 hyväntekeväisyyskonsertin tuotoista 260
Kukkien sijasta lahjoitus esiintyjien nimissä 60
Lipaskeräyksen tuotto 42
2 x merkkipäivämuistamiset jäsenille 100
1/3 joulumarkkinoiden tuotosta 87
Kerhossa on kolme kuukausilahjoittajaa (á 10€) 360
Jouluna 10 x aineeton lahja (á 20€) 200

Yhteensä 1109
Puuttuu 448
-> Ulkopuolisia sponsorilahjoituksia?

Esimerkki kerhon budjetoinnista

18 jäsentä, kerhon 
vuositavoite 
18 x 86.5 eur = 1557


