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Sisältö

• Stipendiohjelmien merkitys
• Kansainväliset stipendiohjelmat

• Amelia Earhart Fellowship
• Young Women in Public Affairs Award
• Women in Business Jane M Klausman Scholarship
• Women in STEM Scholarship

• Piiri 20:n stipendiohjelma Lisa Andström -rahasto
• Piirin stipenditoimikunnan tuki kerhoille
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Miksi?

• Build a better world for women and girls
• Kasvatamme tulevaisuuden naisia
• Lisäämme toimintamme tunnettuutta
• Saamme tutustua upeisiin nuoriin naisiin
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Amelia Earhart Fellowship
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• Perustettu v. 1938 kuuluisan lentäjän 
ja zontan Amelia Earhartin kunniaksi

• Naisille, jotka tähtäävät 
tohtorintutkintoon avaruus- ja 
ilmakehään liittyvän tieteen tai 
tekniikan alueella

• Vuosittain 30 apurahaa a’ 10 000 US$
• Hakemukset suoraan Zonta 

Internationalin päämajaan 
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AE FELLOWSHIP

• 1 704 apurahaa:  1 275 naista 76 eri maasta, yli 11 300 000 US$
• Ilmailu- ja avaruusteollisuudessa työskentelevistä vain 25 % on naisia
• 18.1. klo 20.00 ZI:n webinaari Take Space
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Young Women in Public Affairs Award (YWPA)

• 16-19-v. naiset, jotka osoittavat sitoutumista 
vapaaehtoistyöhön ja joilla on näyttöä 
vapaaehtoistyön johtamisesta sekä 
omistautumisesta maailmanlaajuiseen naisten 
voimaannuttamiseen palvelun ja vaikuttamisen 
avulla

• Vuosittain 37 kansainvälistä YWPA-stipendiä 
suuruudeltaan 5000 USD, Piiri 20 saa yhden 
stipendin

• Haku kerhojen kautta

2022 Kertu Birgit Anton



Women in Business Jane M Klausman Scholarship
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• Stipendiohjelma on aloitettu Jane M. Klausmanin
tekemän testamenttilahjoituksen tuella 1998 
Jane M. Klausman oli sihteeri, yrittäjä, 
parlamentaarikko ja zonta

• Kaupallisten aineiden korkeakouluopiskelijat
• Vuosittain 37 kansainvälistä stipendiä 

suuruudeltaan 5000 USD, Piiri 20 saa yhden 
stipendin

• Haku kerhojen kautta

2022 Jennifer Holmberg

2021 Linh Tran



Women in STEM Scholarship
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• Uusin kansainvälinen stipendiohjelma, vv. 
2019 ja 2021 jaettiin informaatio-teknologiaa 
opiskeleville naisille

• V. 2023 jaetaan naisille, jotka opiskelevat 
matematiikkaa, luonnontieteitä, 
insinööritieteitä tai teknologiaa 

• 32 kansainvälistä stipendiä suuruudeltaan 
5000 USD, Piiri 20 saa yhden stipendin

• Haku kerhojen kautta

ZAU-kerho Kotkan Kymikartanon koulussa syksyllä 2019 



Lisa Andström -stipendi
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• Lisa Andström -rahasto on Haminan Zonta-
kerhon v. 1983 perustama muistorahasto. 
Lisa Andström (1930-1983) oli toimitus-
johtaja, laivameklari ja zonta, jolle avustus-
työ oli tärkeää

• Rahasto tukee suomalaisia ja virolaisia 
naisopiskelijoita ja –tutkijoita

• Stipendejä jaetaan joka toinen vuosi ja 
teemat liittyvät ajankohtaisiin 
yhteiskunnallisiin teemoihin



Piirin stipenditoimikunta 2022-2024
• Marjukka Aaltonen pj. Zonta Club of Tuusula-Kerava-Järvenpää
• Heljä Laakso Zonta Club of Nurmes
• Riitta Lehtonen Zonta Club of Lohja
• Marja Manninen-Ollberg Zonta Club of Sipoo-Sibbo
• Tarja Pietiläinen Zonta e-Club of Finland1
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Kerhojen tukeminen 
• Valtakunnallisten organisaatioiden ja toimijoiden informointi 

stipendiohjelmista, esim. yliopistot ja korkeakoulut, Suomen 
Lukiolaisten Liitto ja Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto

• Hakuaikojen informointi
• Työkaluja stipendiaattien löytämiseen
• Opastus hakemusten laadinnassa
• Webinaari stipendiohjelmista 15.2.2023 klo 18.00-19.30
• Some-markkinointi
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KERHON YWPA-PROSESSI

- aikataulu: päätös, 
milloin hakemukset tulee 
olla kerholla
- nimetään, kuka on 
kerhon vastuutaho 
stipendiasioissa
- some-markkinointi, 
kerhon nettisivut
- kirjeet: kuka lähettää, 
mille taholle ja kenelle 
lähetetään
-kerholaisten 
innostaminen 
ehdokkaiden etsintään

- kirjeiden lähettäminen 
ja muu mahdollinen 
yhteydenotto
- some-markkinointi: 
kerho ja jäsenet
- jäsenten aktiivinen 
ehdokkaiden etsintä
- hakijoiden 
opastaminen 
lomakkeiden 
täyttämisessä

- varmistetaan, että 
hakemukset täytetty 
ohjeen mukaan 
- kerhon vastuutaho  
valmistelee ehdotuksen 
kerhon 
kuukausikokoukselle 
- valitaan kerhon 
ehdokas
- kerhon puheenjohtaja 
täyttää kerhon liitteen ja 
lähettää hakemuksen 
liitteineen piirin 
stipenditoimikunnalle

- jos valinta osuu kerhon 
ehdokkaaseen, sovitaan 
piirin kanssa, miten 
stipendi luovutetaan
- jos tällä kertaa kerhon 
ehdokasta ei valita, 
palkitaan hänet jollain 
kerhon omalla stipendillä 
(suositus, kerho päättää) 
ja kutsutaan hänet 
kerhon tilaisuuteen
- tehdään juttu 
paikallislehteen ja 
kerrotaan ehdokkaasta ja 
stipendistä kerhon 
nettisivuilla ja some-
kanavissa 

YWPA:n suunnittelu 
kerhossa:

Hakemusten 
käsittely

Markkinointi ja 
hakemusten 
vastaanottaminen

Kun piirin YWPA-
valinta julkistettu

Joulu-tammikuu

Kerhon takaraja 
esim. 1.3.2023

Hakemus piiriin,
takaraja 1.4.2023

Zonta International 
julkistaa valinnat 1.7.2023

Tammi-helmikuu Maaliskuu



Kiitos!
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