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Tiivistelmä

Työelämän perinteiset sukupuoliroolit näkyvät edelleen vahvasti nuorten ammatin-
valinnoissa. Tyttöjen innostaminen matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian 
opiskeluun on entistä tärkeämpää kohti hyvää, kestävää tulevaisuutta. Matemaattis-
luonnontieteellinen osaaminen ja  taidot ovat avain lähes kaikkiin ammatteihin. Tar-
vitaan uusia, yhteisöllisiä avauksia ja materiaaleja asian edistämiseen. Tiede kuuluu 
kaikille!

Zonta International -järjestön 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestetyn ZAU-
hankkeen (Zonta Antaa Uskallusta) tavoitteena on ollut lisätä tyttöjen kiinnostusta 
matematiikan, luonnontieteiden ja  teknologian aloille uusien tiede- ja teknologiakas-
vatuksen innovaatioiden avulla. Hanke  toteutettiin vuosina 2018–2021 yhdessä kan-
sallisen LUMA-keskus Suomi -verkoston (11 yliopistoa, 13 keskusta) kanssa järjestä-
mällä ZAU-seminaareja ja -kerhoja eri puolilla Suomea, myös virtuaalisesti. Ohjelman 
suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnettiin uusinta tutkimustietoa aiheesta.

Kampanjan tavoitteet saavutettiin hyvin  vallitsevista poikkeusoloista huolimatta. Uu-
dentyyppisten  ZAU-kerhojen kautta tiedettä ja teknologiaa tehtiin tutuksi noin kahdel-
le tuhannelle osallistujalle -lapsille ja perheille- yhteisöllisen tutkivan  toiminnan kaut-
ta. Kerhoissa käsiteltiin monipuolisesti arkipäivän ilmiöitä, matematiikkaa, robotteja 
ja ohjelmointia. Hanke edisti ohjaajien ja opettajien jatkuvaa oppimista sekä toi uutta 
opettajankoulutukseen. Se tuotti  innostavia avauksia ja materiaaleja ilmiöpohjaiseen 
opiskeluun.
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Alkusanat

Zonta International on maailmanlaajuinen järjestö, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa 
ja ehkäisee naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Zontat antavat aikaansa, taitojaan 
ja taloudellista tukeaan Zontan paikallisten ja kansainvälisten ohjelmien toteuttamiseen 
sekä välittävät tietoa.

Kauden 2016–2018 palvelutoimikunta päätyi esittämään järjestön 100-vuotisjuhlan kun-
niaksi kampanjaa, jolla katsottaisiin positiivisesti tulevaisuuteen ja sukupuolten välisen 
tasa-arvon edistämiseen. Tavoitteena oli oikaista vääristymää ammattien jakautumisessa 
miesten ja naisten töihin. Samalla kasvatettaisiin ”naisen euroa” tulevaisuudessa.

Yhteistyökumppaniksi hankkeeseen valikoitui monen kartoitetun ehdokkaan jälkeen 
LUMA-keskus Suomi, jolla on noin 20 vuoden kokemus tutkimusperustaisesta ja yhteisöl-
lisestä LUMA-tiedekasvatuksesta, erityisesti tiedekerhojen toteuttamisesta. LUMA-keskus 
Suomi oli alusta asti innokas kehittämään 10–12-vuotiaille tytöille ja heidän perheilleen 
suunnattuja tiedekerhoja, ja valmis organisoimaan kerhojen toteutuksen sitä mukaan, 
kun saimme kampanjalla kerätyksi varoja.

ZAU-varainhankintakampanja päättyi 100-vuotisjuhlavuoden lopussa 2019 ja täytti sille 
asetetut tavoitteet ja ehkä ylittikin odotuksemme. Hanke jatkui kerättyjen varojen riittä-
vyydestä johtuen vuoden 2021 loppuun asti. Voimme ylpeinä todeta, että 100 ZAU-kerhoa 
ja 1 000 osallistujaa toteutuivat. Virtuaalinen toiminta vahvisti toimintaa, ja lisäsi vaikut-
tavuutta Suomessa sekä yli Suomen rajojen. Moni zonta sai kampanjan aikana ja ZAU-
kerhojen toteutuessa uutta tietoa, uusia kontakteja ja iloisia hetkiä osallistumalla itsekin 
kerhojen toimintaan kummeina ja jopa ohjaajina.

Kiitämme LUMA-keskus Suomi -verkostoa ja sen johtajaa, professori Maija Akselaa sekä 
kaikkia toimijoita, yhteistyökumppaneita, lahjoittajia, sponsoreita, Zonta-kerhoja ohjaaji-
neen, Piirihallitusta ja kaikkia jäseniä panoksestanne ZAU-hankkeen onnistumiseksi. 
Ilman teitä ZAU-kerhot olisivat jääneet toteutumatta ja tasa-arvon teema vähemmälle 
huomiolle.

Zonta International Piiri 20 Palvelutoimikunnan puolesta

Vuokko Skyttä

Palvelutoimikunnan 
puheenjohtaja 2016–2020, 
Zonta International Piiri 
20 Vantaa II Zonta-kerho

Seija Heikkinen

Zonta International Piiri 
20 Tapiolan Zonta-kerho

Marjukka Aaltonen

Zonta International 
Piiri 20 Tuusula-Kerava 
Järvenpään Zonta-kerho
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1 ZAU-hankkeen tausta ja tavoitteet

1.1 Tausta

Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama maailmanlaajuinen 
järjestö, joka voimaannuttaa naisia kaikkialla maailmassa palvelu- ja vaikuttamistyön 
avulla. Järjestön tavoitteena on tulevaisuuden maailma, jossa naisten oikeudet tunnus-
tetaan ihmisoikeuksiksi ja jokainen nainen pystyy käyttämään hyväkseen kaikkia ky-
kyjänsä. Järjestö ajaa naisten etua, jotta naisilla olisi käytössään tasavertaisesti miesten 
kanssa kaikki tarjolla olevat voimavarat ja heillä olisi edustus päätöksenteossa tasaver-
taisesti miesten kanssa.

Maailmanlaajuinen Zonta International on jaettu piireihin. Suomi ja Viro muodostavat 
Zonta International Piirin 20 (ZI Piiri 20). Jokainen Zonta-kerho on oman piirinsä jäsen ja 
jokainen zonta on oman kerhonsa jäsen. 

Zonta International Piiri 20:n palvelutoimikunta aloitti kaudella 2014–2016 Piirin kaikkien 
kerhojen seuraavan yhteisen Keltainen ruusu -kampanjan suunnittelun. Aihetta työstet-
tiin Raaseporin piirikokouksessa huhtikuussa 2015 ja kerhoista tehtiin tarkempi kysely 
syksyllä 2015. Toimikunta päätyi ehdottamaan jäseniltä saadun palautteen perusteella 
kampanjaa tyttöjen syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Päätös Keltainen ruusu -kampanjasta tehtiin Porvoon piirikokouksessa 7.10.2017. Kampanja 
sai nimen ZAU (Zonta Antaa Uskallusta, Zonta Antar Utmaningar, Zonta Advances U=You, 
Zonta Ahvatleb Unistama). ZAU kiteytti kampanjan tavoitteen antaa tytöille ja heidän 
läheisilleen uskallusta tarttua uuden oppimiseen, valita tytöille epätyypillisiä koulutus-
polkuja, vanhemmille rohkeutta poiketa tavanomaisesta ja kannustaa tyttöjä matemaattis-
luonnontieteellisten aineiden ja teknologian pariin.

ZAU (Zonta Antaa Uskallusta) on Zonta International Piiri 20:n rahoittama ja tiede- ja tek-
nologiayliopistojen LUMA-keskus Suomi -verkoston toteuttama hanke. ZAU-kampanjassa 
toteutettiin vuosina 2018–2021 erityisesti tytöille suunnattuja ilmiöpohjaisia, matematii-
kan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamisen ja opiskelun pariin innostavia kerhoja 
vuosina 2018–2021. 

Hanke toteutettiin vuonna 2019 osana Zonta-järjestön 100-vuotisjuhlavuotta. Sen käytän-
nön toimintaa ohjasi ohjausryhmä, jossa oli jäseniä sekä Zonta-järjestöstä että kansallisen 
LUMA-keskus Suomi -verkoston hallinnosta. Ohjausryhmän kokoonpano ja toiminta on 
kuvattu tarkemmin kappaleessa 2.1.

LUMA-keskus Suomi -verkostolla on opetus -ja kulttuuriministeriön antama valtakun-
nallinen tehtävä. Sen tavoitteena on myös tasa-arvon edistäminen alan opiskelussa ja 
opetuksessa.
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1.2 Tavoitteet

ZAU-hankkeen tavoitteena oli nostaa esiin perusajatusta tyttöjen ja naisten aseman 
parantamisesta ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä Suomessa ja Virossa. 
Näissä maissa naisten asema on hyvä, mutta kehitettävää riittää edelleen. Työelämä on 
jakautunut Suomessa selkeästi naisten ja miesten ammatteihin, ja naisvaltaiset alat ovat 
usein matalapalkka-aloja. Naisten pääsy johtotehtäviin on edelleen haastavaa: yritysten 
johdossa  naisia on vain vähän.

ZAU-kampanjaan liittyi alusta asti runsaasti seminaareja, joissa tuotiin esille työelämän 
ja koulutuksen tilaa ja muutostarpeita sekä esiteltiin tyttöjä rohkaisevia roolimalleja. 
Tutkimustietoa ja faktaa opiskelusta ja työelämästä jaettiin kaikkien jäsenten saataville. 

ZAU-hankkeen konkreettiseksi tavoitteeksi asetettiin vaikuttamistyön ohella toteuttaa 
vähintään 100 ZAU-kerhoa ja saada vähintään 1 000 osallistujaa kerhoihin. ZAU-kerhojen 
sisältö suunniteltiin erityisesti tyttöjen kiinnostuksen kohteiden mukaiseksi , mutta nii-
hin voitiin ottaa mukaan myös poikia. Varojen keruun tavoitteeksi asetettiin 150 000–250 
000 euroa.

Tavoitteena oli kiinnittää myös huomio 100-vuotisjuhlavuottaan viettävään Zonta-järjestöön 
ja sen tekemään työhön tyttöjen ja naisten aseman parantamiseksi. ZAU-kampanjan yh-
teistyökumppanien kautta levitettiin tietoa Zonta-järjestöstä ja ZAU-kerhoista mahdolli-
simman monessa kanavassa.
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2 Suunnittelu, toteutus ja toimintamalli 

ZAU-kampanjan suunnittelusta ja varojen keruusta vastasi Zonta International Piiri 20. 
LUMA-keskus Suomi valittiin hankkeen toteuttajaksi vertailun perusteella. Hanketta 
varten kehitettiin yhteisöllisesti toimintamalli, johon kuului kummankin toimijan lisäksi 
yhteistyötahoina myös kouluja ja kirjastoja (Liite 2).

Uusinta  tutkimustietoa hyödynnettiin aiheen  suunnittelun ja toteutuksen tukena. 

2.1 Suunnittelu

ZAU-kampanjan suunnittelusta vastasi kauden  2016–2018 Zonta Internationalin 20 Piirin 
palvelutoimikunta (Liite 1). Kampanjan ohjausryhmässä toimivat suunnitteluvaihees-
sa Piirihallitus ja sen puheenjohtajat Governorit Tuija Kirveskari-Tähtinen 2016–2018 
ja Lea Helle 2018–2020. Kauden 2018–2020 palvelutoimikunta tuki paikallisia Zonta-
kerhoja varainhankinnassa ja vastasi  yhteistyöstä LUMA-keskus Suomen kanssa ZAU-
kerhojen toteutumisessa. Samalla lisättiin suuren yleisön tietoisuutta kampanjasta sekä 
Zonta-järjestöstä.

ZAU-hanke toteutettiin Zonta-järjestön, LUMA-keskus Suomen sekä eri kerhoja järjes-
tävien tahojen yhteistyönä. Hanketta ohjasi ja valvoi sen ohjausryhmä. Ohjausryhmään 
kuului LUMA-keskus Suomen hallinnosta Iisa Rautiainen (2019-2020), Oona Kiviluoto,  Reija 
Pesonen ja Emmi Vuorio (2021) sekä Zonta-järjestön edustajista Vuokko Skyttä, Marjukka 
Aaltonen sekä Seija Heikkinen. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi LUMA-keskus 
Suomen johtaja, professori Maija Aksela. 

         Kuva 1. ZAU-hankkeen toimijat ja tehtävät.
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2.2 Toteutus

Zonta-järjestö valitsi LUMA-keskus Suomi -verkoston ZAU-hankkeen toteuttajaksi. Sen 
tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria LUMA-aineiden (matematiikka, 
ympäristöoppi, luonnontieteet ja teknologia) opiskeluun ja harrastamiseen uusimman 
tiede- ja teknologiakasvatuksen avulla. LUMA-keskus Suomi myös tukee opettajien elin-
ikäistä oppimista varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa, sekä vahvistaa 
tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä. Verkostolla on opetus- ja kulttuuriminis-
teriön antama valtakunnallinen tehtävä. Sillä on johtokunta, joka koostuu 11 yliopiston ja 
13 alueellisen LUMA-keskuksen edustajista sekä kansallinen LUMA-neuvottelukunta eri 
yhteistyötahojen edustajista.

Verkostossa toimivien 13 LUMA-keskusten rooli oli keskeinen hankkeen viestinnässä ja 
tuessa kerhoille. Keskukset ovat muun muassa markkinoineet omilla toiminta-alueillaan 
mahdollisuutta ZAU-kerhon järjestämiseen sekä niiden ohjaamiseen. LUMA-keskukset 
ovat myös tarjonneet omia materiaalejaan ZAU-hankkeen käyttöön ja tukenut ohjaajia 
tarvittaessa. Kuvassa 1 on esitelty toimintaan osallistuneita tahoja ja niiden rooleja.

2.3 Yhteisöllinen toimintamalli

Yhteisöllinen toimintamalli sisälsi useita vaiheita. Koulut, kirjastot ja muut tahot ilmoit-
tivat ensin halukkuudestaan järjestää tiloissaan ZAU-kerhoja. Samaan aikaan  LUMA-
keskus Suomi haki kerhoille ohjaajia erillisellä haulla eri puolilta Suomea alueellisten 
LUMA-keskusten alueilla.  ZAU-hankkeen ohjausryhmä sen jälkeen käsitteli kokouksis-
saan käytännön järjestelyt: päätti kerhojen lukumäärät ja ohjaajat.  

LUMA-keskus Suomen hallinto perehdytti kerho-ohjaajat toimintaan suunnitteleman-
sa verkkokurssin (MOOC) avulla. Se sisälsi myös valmista materiaalia sovellettavaksi. 
Kerho-ohjaajat suunnittelivat, valmistelivat ja ohjasivat kerhot hankkeen rahoituksella 
ja koulutuksensa tuella. Kuvassa 2 on kuvattu yhteisöllinen ja tutkimusperustainen ZAU-
toimintamalli. Käytetty yhteisöllinen co-design -malli on hyväksi havaittu toimintamalli 
LUMA-tiedekasvatuksessa (esim. Aksela, 2019*).

Koulu tai muu taho hakee ZAU-
tiedekerhoa 

Korkeakouluopiskelija hakee 
ohjaajaksi ja kouluttautuu tehtävään 

verkkokurssilla

Hankkeen ohjausryhmä valitsee 
hakemuksien perusteella 

järjestettävän kerho ja etsii niihin 
sopivat ohjaajat

Koulut hoitavat kerhoihinsa 
osallistujat ja tilat

Opiskelijat suunnittelevat ja 
toteuttavat kerhot sekä hankkivat 

mahdolliset materiaalit

ZAU-kerho
Ohjausryhmä 

ilmoittaa valituille 
kouluille ja ohjaajille

Kuva 2. Yhteisöllisessä toimintamallin toteutuksessa huomioitiin uusimman tutkimustiedon 
lisäksi koulujen, osallistujien ja ohjaajien toiveet ja tarpeet sekä LUMA-tiedekasvatuksen 
aikaisempi kokemus ja materiaalit tiedekerhoista ja opettajankoulutuksesta. 

*Aksela , M. (2019). 
Towards student-
centred solutions 
and pedagogical 
innovations in 
science education 
through co-design 
approach within 
design-based 
research’, LUMAT: 
International Journal 
on Math, Science 
and Technology 
Education , vol. 
7, no. 3, pp. 
113–139. https://
doi.org/10.31129/
lumat.7.3.421
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3 Vaikuttavuus

ZAU-hankkeen vaikuttavuutta arvioitiin sille asetettujen tavoitteiden (luku 1.2.) pohjalta. 
Käytössä oli toteutuneet kerhomallit ja materiaalit sekä palautteet sekä verkkokurssi.

Tapaustutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa kerhojen osallistuneiden taustasta sekä 
siitä, miten kerhot ovat tukeneet innostusta ja toimineet kerho-ohjaajien ammatillisen 
kehittymisen tukena.

3.1 Osallistuminen

ZAU-kerhojen toimintaan osallistuivat kerholaiset, ohjaajat ja Zonta-kummit sekä hank-
keen koordinaattorit. Toiminta on tavoittanut yhteensä yli kaksituhatta osallistujaa. 

Fyysisissä kerhoissa ohjaajia oli yksi tai kaksi. Mikäli kerhon osallistujamäärä oli yli kym-
menen, kerhoa ohjasi kaksi ohjaajaa. Näin pystyttiin varmistamaan jokaiselle osallistujalle 
mahdollisuus henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen ohjaajan kanssa. Virtuaalikerhoissa 
ohjaajia oli pääasiallisesti yksi tai kaksi. Niiden välityksellä tavoitettiin satoja lapsia.

Taulukkoon 1 on koottu tarkemmin toteutuneet ZAU-kerhot sekä niihin osallistuneiden 
lasten ja ohjaajien lukumäärät. Syksyn 2021 virtuaalikerhon osallistujien kokonaismäärä* 
on arvio, joka perustuu tällä hetkellä kerhovideoita katsoneiden henkilöiden määrään sekä 
edellisten virtuaalikerhojen katsojamäärien kehitykseen.

Taulukko 1. Kerhojen ja osallistujien määrät.

Kerhokausi
Toteutuneiden  

ZAU-kerhojen määrä
Osallistuneiden  

lasten lukumäärä
Ohjaajien  

lukumäärä

Syksy 2019 25 304 40

Kevät 2020
18  

+ virtuaalikerho
299 

+ 50 virtuaalikerholaista
31

Lukuvuosi 2020–2021
8  

+ virtuaalikerho
100 

+ 600 virtuaalikerholaista
9

Syksy 2021
4 

+ virtuaalikerho
30 

+ *) 600 virtuaalikerholaista
11

Yhteensä 55 + 3 virtuaalikerhoa 1983 91
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Lukuvuonna  2020–2021 ja syksyllä 2021 järjestettyjen virtuaalikerhojen osallistujamäärä 
tulee olemaan raportoitua suurempi. Nyt arvio perustuu kerholaisten määrä videoiden 
katselukertojen määrään. Yhdellä katselukerralla on yleensä useampi katsoja. Saadun 
palautteen perusteella esimerkiksi opettajat ovat käyttäneet kerhovideoita oppitunneilla 
osana opetustaan. 

3.2 Pedagogiset mallit

ZAU-kerhoja järjestettiin sekä fyysisinä että virtuaalisina kerhoina. Tällä tavoin mah-
dollisuus osallistua kerhoihin pyrittiin takaamaan mahdollisimman monelle tieteestä 
ja teknologiasta kiinnostuneelle lapselle ja nuorelle eri puolilla Suomea ja muuallakin. 
Virtuaalinen kerho mahdollisti osallistumisen myös yhdessä aikuisen, sisaruksen, ystä-
vän tai muun tärkeän henkilön  kanssa. 

3.2.1 Ilmiöpohjaista kerhotoimintaa

Toiminta ZAU-kerhoissa oli toiminnallista, yhteisöllistä ja ilmiöpohjaista. Kerholaiset pää-
sivät itse tekemään pieniä kokeellisia tutkimuksia ja muita toiminnallisia aktiviteetteja. 
Kerhoja järjestettiin monitieteellisesti seuraavista aiheista:

• Ruoka ja reaktiot
• Ympäröivä ympäristö 
• Taidetta tieteestä ja tiedettä taiteesta
• Tähdet ja avaruus
• Robotiikka ja digitalisaatio

3.2.2 Kerho-ohjaajien perehdytys ZAU-ohjaajiksi

ZAU-kerhojen ohjaajat kouluttautuivat tehtäväänsä Helsingin yliopiston järjestämällä tie-
dekasvatusverkkokurssilla, johon suunniteltiin oma osio ZAU -ohjelmaa varten. Kurssin 
suorittamista edellytettiin kaikilta ZAU-kerhojen ohjaajilta. Kurssi koostui syksystä 2019 
kevääseen 2021 lasten ja nuorten kanssa toimimista käsittelevästä osiosta sekä valinnai-
sista osioista. ZAU-kerhojen ohjaajilta velvoitettiin neljän osion suorittamista:

• LUMA-keskus Suomen tiede- ja teknologiakasvatus
• Laadukas tiede- ja teknologiakasvatus
• Tiede- ja teknologiakasvatuksen muodot
• ZAU-tiedekerhot 

ZAU-tiedekerhoja käsittelevässä osiossa kerho-ohjaajat laativat ZAU-kerholleen suunni-
telman. Kuhunkin teemaan oli tarjolla valmiita materiaaleja, ja ohjaajat pääsivät myös 
hyödyntämään muiden tekemiä kurssisuunnitelmia suunnittelunsa tukena. Jokainen 
kerho suunniteltiin  erikseen tekijänsä näköiseksi. 
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Kurssialustalle palautettiin koulutusaikana yhteensä 62 ZAU-kerhosuunnitelmaa. Moni 
kerhojen järjestäjistä ja ohjaajista halusi järjestää ZAU-hankkeen aikana useamman ker-
hon. Koulutukseen osallistuneiden kerho-ohjaajien määrä ei siis vastaa toteutuneiden 
kerhojen määrää.

3.2.3 Erilaiset kerhomallit

ZAU-kerhojen järjestämisessä hyödynnettiin LUMA-keskus Suomen hyväksi havaittua 
kerhotoiminnan mallia. Siinä kerho kokoontuu yhteensä kuusi kertaa, puolitoista tuntia 
kerrallaan. Kerhot toimivat pääsääntöisesti koulun tiloissa, ja ne pidettiin koulupäivän 
jälkeen. Näin lasten oli helppo osallistua kerhoihin. Kerhoja järjestettiin koulujen lisäksi 
muun muassa kirjastossa. Kerhoihin sai osallistua myös pojat ja muut perheen jäsenet. 
Kerhoissa vieraili myös Zonta-järjestön asiantuntijoita esikuvina. Taulukossa 2 ja 3 on 
kuvattu kaksi toteutunutta kerhosuunnitelmaa.

Taulukko 2. Vierumäen koululla järjestetyn tyttöjen teknologiakerhon kerhosuunnitelma. 

Kerhokerta Suunnitelma

1. kerhokerta Kerho alkaa, tutustumista ja tulevista retkistä tiedottaminen. Tutustumme 
myös Microbitteihin.

2. kerhokerta Kerholaiset on kutsuttu kunniavieraina Vantaan Robotiikka-keskuksen 
avajaisiin ainoina oppilaina Vantaalta.

3. kerhokerta Tiedetuokio, ohjaaja Aalto-yliopistosta. Ohjelmassa esimerkiksi 
sokerisateenkaarien tekoa.

4. kerhokerta Vierailu Aalto Junioriin Espooseen.

5. kerhokerta Vierailu Helsingin yliopiston kemianluokka Gadoliniin, jossa kemian kokeellista 
toimintaa.

Vierumäen koulun ZAU-kerho nimettiin tyttöjen teknologiakerhoksi, ja sitä ohjasi koulun 
kaksi opettajaa koulun jälkeen. Kerhosuunnitelmassa hyödynnettiin mahdollisuutta vie-
railla lähiseudun tiedeluokissa sekä Robotiikka-keskuksessa. Yhden kerhokerran pituus 
oli pidempi kuin puolitoista tuntia ja kerhokertojen määrä viisi.

Taulukko 3. Ruokaa ja reaktioita -tiedekerhon kerhosuunnitelma.

Kerhokerta Suunnitelma

1. kerhokerta Säilöntäaineet (homehtumiskoe, kuivajää)

2. kerhokerta Proteiinit (kananmuna ja maito)

3. kerhokerta Kohotusaineet (sooda-etikka-tulivuori)

4. kerhokerta Tärkkelys (energia, osmoosi)

5. kerhokerta Sokeri (hiilipatsas, sokerisateenkaaret)

6. kerhokerta Lämpötilat (nestetyppijäätelö ja mikrokakku)
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Ruokaa ja reaktioita -tiedekerho koostui kuudesta puolentoista tunnin mittaisesta kerho-
kerrasta. Kullakin kerhokerralla osallistujat pääsivät tekemään ruokaan liittyviä tutki-
muksia luokassa ja laboratoriossa. Kerhossa valmistettiin myös syötävää, jota osallistujat 
pääsivät itse maistelemaan. 

3.2.4 Virtuaaliset kerhomallit

Virtuaalisia kerhoja verkossa mahdollistavat osallistumisen ajasta ja paikasta riippumatta 
esimerkiksi harvaan asutuilla alueilla. 

ZAU-virtuaalikerhoja toteutettiin yhteensä kolme: Ensimmäinen toteutettiin keväällä 
2020, toinen vuodenvaihteessa 2020–2021 ja kolmas syksyllä 2021. Kerhot kannustivat 
tutkimiseen, ja niissä käytettiin  pääsääntöisesti jo kotoa valmiiksi löytyviä yleisiä ma-
teriaaleja, kuten edullisia elintarvikkeita ja erilaisia askartelumateriaaleja. Virtuaaliset 
kerhomateriaalit ovat saatavilla kaikkien käyttöön osoitteessa: https://www.luma.fi/
zau-virtuaalikerho/.

Ensimmäisen matematiikka-aiheisen virtuaalikerhon ohjelman ja kerhon sisältyvät vide-
ot suunnitteli ja tuotti Helsingin yliopistossa matemaattisten aineiden opettajaksi opiskele-
va Anni Andelin kurssityönään. Kyseinen kerho koostui kuudesta PowerPoint-esityksestä, 
johon kuhunkin oli koottu kyseisen kerran aiheeseen johdatteleva video sekä aiheeseen 
liittyviä tehtäviä. Lisäksi kutakin kerhokertaa tukemaan oli laadittu pieni opettajan ohje 
helpottamaan materiaalin käyttöä. 

Kuva 3. Syksyn 2020 ZAU-virtuaalikerhon kuvaukset. Kerhon ohjasivat Ida Koskinen ja Pinja 
Tolvanen.

https://www.luma.fi/zau-virtuaalikerho/
https://www.luma.fi/zau-virtuaalikerho/
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Matematiikka-aiheinen virtuaalikerho järjestettiin keväällä 2020, jonka jälkeen materiaa-
lista kerättiin palautetta käyttäjiltä. Palautteessa nousi esille erityisesti toive vuorovaiku-
tuksesta. ZAU-virtuaalikerhojen ohjelmaa kehitettiin tämän palautteen pohjalta syksyn 
2020 virtuaalikerhoa varten.

Syksyllä 2020 ZAU-virtuaalitiedekerho muodostui kuudesta kerrasta, jotka julkaistiin 
suorana  LUMA-keskus Suomen Youtube-kanavalla viikoittain. Kaikki lähetykset tal-
lennettiin, ja ne ovat edelleen saatavilla. Jokaisella kerralla esiteltiin ja ohjeistettiin eri 
teemoihin liittyviä tutkimus- tai askartelutehtäviä. Aktiviteettien ohjeet ja niissä tarvit-
tavat välineet päivitettiin kerhon kurssialustalle. Kerholaisille perustettiin kokemusten ja 
tunnelmien jakamiseen oma Padlet-alusta sekä Whatsapp-ryhmä. Nämä  kanavat olivat 
kerhon aikana aktiivisesti käytössä. 

Syksyllä 2021 alkoi kolmas ZAU-virtuaalikerho. Kerhovideot kuvattiin etukäteen. Yhdessä 
ne  muodostavat  tiiviin, mutta innostavan kokonaisuuden monitieteisiin teemoihin. Kerho-
ohjaajat antoivat videoilla ohjeet aktiviteetteihin ja näyttivät, miten ne toteutetaan. Videoilla 
kerrottiin aktiviteettien taustalla olevasta tieteestä. Kerhossa toteuttavien aktiviteettien 
näyttävyyttä korostettiin kuvaamalla kemiaan liittyvät kerhokerrat Helsingin yliopiston 
toiminnallisessa Kemianluokka Gadolinissa. Videot ovat kaikkien käytössä ja löytyvät 
LUMA-keskuksen youtube -kanavalta.

3.3 Tapaustutkimus 

ZAU-hankkeesta toteutettiin tapaustutkimus, johon osallistujat vastasivat kerhon alussa 
ja lopussa. Tutkimuksessa kartoitettiin osallistujien taustaa ja syitä osallistumiseen sekä 
kokemuksia tiedekerhoista. COVID-19 pandemiasta johtuen, tutkimuksen osallistujamäärä 
oli suhteellisen pieni, ja tulokset suuntaa-antavia.

3.3.1 Tiedekerhoon osallistumisen taustaa

Tiedekerhotoiminnan kehittämisen edistämiseksi on tärkeä ymmärtää osallistujien taus-
taa ja syitä osallistumiseen. Alkukyselystä saatiin kvalitataviivisen aineistonanalyysin 
kautta seitsemän syytä, miksi lapset osallistuivat tiedekerhoon. Tiede ja kiinnostus tie-
teisiin olivat yleisimmät syyt osallistua tiedekerhoon (Taulukko 4).

Taulukko 4. Tiedekerhoon osallistumisen syitä

Syy 
tiedekerhoon 
osallistumiseen Määrä Esimerkki

Tiede 11 ”Tykkään tiedejutuista”

Kiinnostus 9 ”Koska miusta tiede on kiinnostavaa ja hauskaa.”

Tekeminen 3 ”Tekemistä kun harrastukset ovat tauolla Koronan takia”

Oppiminen 3 ”Haluan oppia tiedettä”

Jännittävä 2 ”Koska tiede on jännitävää”

Kokeellisuus 1 ”Kiinnostavia kokeita”

Tietokirjat 1 ”… tykkään tietokirjoista”
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3.3.2 Kokemuksia tiedekerhoon osallistumisesta

Loppukyselyssä kerättiin kokemuksia sekä kerholaisilta että ohjaajilta. Kvalitatiivisen 
aineistoanalyysin pohjalta kiinnostus tiedekerhoa kohtaan oli eniten mainittu kokemus. 
Muut kokemukset on koottu taulukkoon 5. Positiivisista kokemuksista kertoo myös, että 
moni kerhojen järjestäjistä ja ohjaajista halusi järjestää ZAU-hankkeen aikana useamman 
kerhon.

Taulukko 5. Kokemuksia kerholaisilta ja ohjaajilta

Kokemukset Määrä Esimerkki

Kiinnostus 5 ”Se oli tosi kiva!” (kerholainen)
”Lapset olivat innostuneita ja ihania” (ohjaaja) 

Oppiminen 2 ”Opin ja tykkäsin kerhosta” (kerholainen)
“Suunnittelu- ja editointitaidot ovat kehittyneet” (ohjaaja)

Kokeellisuus 2 ”Ylipäätään kokeiden tekeminen” (kerholainen)

Aihe 2 ”Ruoka aihe oli minusta kivoin” (kerholainen)

Toteutus 3 ”Videot olivat tosi kivoja.” (kerholainen)
”Kiva tehdä kokonaan omannäköinen kerhokokonaisuus, eli on 
saanut suunnitella alusta loppuun itse muiden ohjaajien kanssa.” 
(ohjaaja)

Ohjaajana 
toimiminen

2 ”Kiitos mahdollisuudesta olla Zau-kerhon ohjaajana.”   (ohjaaja)

Vuorovaikutus 2 ”Yhteydenpito kouluun sujuvaa” (ohjaaja)

Tulevaisuuden työ 1 “Olen saanut paljon hyötyä ZAU-kerhon vetämisestä tulevaan 
opettajan ammattiin liittyen.”  (ohjaaja)

Resurssin 
riittävyys

1 ”Ihanaa että on kerrankin budjettia ostaa asioita (rahaa jäi ylikin),” 
(ohjaaja)
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3.4 Viestintä ja näkyvyys

ZAU-kampanjasta viestittiin laajasti eri kanavissa. ZAU-kerhot saivat julkisuutta myös 
paikallislehdissä. Esimerkiksi Warkauden Lehti (Kuva 4), Länsi-Saimaan Sanomat (Kuva 
5) sekä Kotkan paikallislehti Karhulalainen uutisoivat  ZAU-kerhotoiminnasta. Myös 
Tekniikka &Talous ja Kemia-lehti kirjoittivat kampanjasta. 

LUMA-keskus Suomi hyödynsi viestinnässään verkoston viestintäkanavia sekä alueellis-
ten LUMA-keskusten viestintäkanavia. Päävastuu ohjaajien ja kerhon järjestävien tahojen 
tavoittamisesta oli LUMA-keskus Suomella sekä hankkeen koordinaattoreilla. Hanke on 
raportoitu myös LUMA-keskuksen uudessa verkkokirjassa: http://www.luma.fi. Hanketta 
on esitelty useissa verkoston kansallisissa ja kansainvälisissä tapahtumissa.

Zonta-kerhot mainostivat kerhoja omilla alueillaan omia kontaktiensa ja viestintäkana-
viensa avulla. Zonta-järjestön vastuulla oli myös varainkeruuta koskeva viestintä sekä 
yhteiskunnalliseen näkyvyyteen tähtäävän viestinnän toteuttaminen. 

ZI Piiri 20 ja LUMA-keskus Suomi tilasivat Lieksan Zonta-kerhon ja aluejohtajan aloit-
teesta esittelyvideon Rantalan alakoulussa järjestetystä ZAU-kerhosta. Video toteutettiin 
suomeksi ja englanniksi, ja se on nähtävissä täällä: https://zonta.fi/zau/.

ZAU-sivustolla www.zau.fi on kaikkien saatavilla muun muassa tilaustyönä teetet-
ty ZAU-räppi “Voima”, josta on nähtävissä video täällä: https://www.youtube.com/
watch?v=UEd2ttea1Ks. Lisäksi sivustolla on videotervehdyksiä  hankkeen suojelijalta, 
silloiselta sisäministeriltä, kansanedustaja Kai Mykkäseltä, NJKL:n hallituksen puheen-
johtajalta, kansanedustaja Eva Biaudet’lta, yritysjohtaja Mika Anttoselta, avaruustutkija, 
tohtorikoulutettava Sissi Enestamilta ja professori Maija Akselalta. 

ZI Piiri 20:n ZAU-tilaisuuksia sekä yksittäisten ZAU-kerhojen toimintaa ja tempauksia 
ympäri Suomea esiteltiin erityisesti Facebookin ZAU-kampanja-ryhmässä, jossa on noin 
450 seuraajaa. Ryhmä löytyy osoitteesta https://www.facebook.com/zaukampanja.

ZAU-kampanjalle hankittiin myös 2 000 ZAU-pinssiä lahjoitettavaksi ZI Piiri 20:n ja Zonta-
kerhojen tapahtumissa sekä ZAU-kerholaisille. 

LUMA-keskus Suomen ohella toisena pääyhteistyökumppanina ZAU-kampanjassa toi-
minut Naisjärjestöjen keskusliitto (NJKL) jakoi tilannetietoa omille jäsenjärjestöilleen. 

Zonta Internatinal Piiri 20 on tavoitellut hankkeen alusta asti tärkeälle aiheelle huomio-
ta ja näkyvyyttä myös koko kansainvälisessä Zonta-järjestössä. Vuoden 2020 Chicagon 
Convention jouduttiin pandemian vuoksi pitämään virtuaalisena. Seuraava järjestön 
yleiskokous pidetään kesällä 2022 Hampurissa, jossa ZAU-hanketta tullaan esittelemään 
työpajan muodossa.

http://www.luma.fi
https://zonta.fi/zau/
https://zonta.fi/zau/
http://www.zau.fi
https://www.youtube.com/watch?v=UEd2ttea1Ks
https://www.youtube.com/watch?v=UEd2ttea1Ks
https://www.facebook.com/zaukampanja
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Kuva 4. Osa Warkauden Lehdessä 15.3.2020 julkaistusta ZAU-kerhoartikkelista.
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Kuva 5. Artikkeli ZAU-kerhosta Länsi-Saimaan Sanomissa 24.10.2019. Kuvan on ottanut Taimi Haimila/
Länsi-Saimaan Sanomat.
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4 Talous

ZAU-kampanjaa varten toteutetun varainkeruun tuotto oli kaikkiaan 149 750 euroa. LUMA-
keskus Suomelle lahjoitettiin ensimmäinen osa summasta 75 000 € Zonta International 
100-vuotisjuhlavuoden 2019 Pietarsaaren kevätseminaarissa. Toinen lahjoitus 65 000 € 
tehtiin 100-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä marraskuussa 2019.

ZAU-kampanja jatkui vuoden 2021 loppuun asti koronaviruspoikkeustilanteen vuoksi. 
ZAU-kampanjaa tuettiin loppuvuodesta 2019 vielä 9 750 eurolla. Lahjoitussumman avulla 
voitiin toteuttaa tavoitteena olleet kerho- ja osallistujamäärät. Lisäksi lahjoitusrahalla 
toteutettiin tapaustutkimus ZAU-kerhojen vaikuttavuudesta.

Kerätyistä varoista on kustannettu ZAU-kerhojen ohjaus-, materiaali- ja matkakulut, virtu-
aalikerhojen suunnittelu, toteutus, tapaustutkimus, ohjauskoulutus sekä hankkeen mark-
kinointi- ja koordinointikulut.

Taulukko 6. Rahoituksen jakautuminen toimintoihin.

Rahoituksen kohde Rahoitusosuus yhteensä (€)

Fyysiset ZAU-kerhot 70 000

Virtuaalikerhot 9 750 

Koordinointi 70 000
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5 Johtopäätökset ja tulevaisuuden 
kehittämiskohteet

ZAU-hanke ylitti sille asetetut tavoitteet ja odotukset. Kerhotoiminnalla saavutettiin yh-
teensä noin 2000 osallistujaa ja ohjaajaa. Kerhojen kautta tiedettä ja teknologiaa tehtiin 
tutuksi niihin osallistuville lapsille ja nuorille sekä perheille. Niiden teeman mukaisesti 
tasa-arvon ja tutkimisen ilon toivotaan kantavan hyvään, kestävään tulevaisuuteen.

Hanke edisti ohjaajien ja opettajien jatkuvaa oppimista sekä opettajankoulutusta. ZAU-
kerhojen ja LUMA-keskus Suomen tarjoaman koulutuksen avulla moni alakoulun opettaja 
innostui kokeilemaan ilmiöpohjaista ja kokeellisia töitä osana opetustaan. Näin tiedettä 
ja teknologiaa tuotiin hankkeen kautta lähemmäs monien alakoulujen arkea.

Hankkeessa syntyi paljon uutta oppimismateriaalia, joka on kaikkien käytössä myös tu-
levaisuudessa LUMA-verkkosivujen ja tiedekasvatusverkkokurssin kautta. Markkinointia 
materiaalin saatavuuden sekä kerhosuunnitelmien ja -sisältöjen että virtuaalikerhojen 
videoiden osalta jatketaan verkostojen kautta. Matematiikan ja luonnontieteiden opiske-
luun innostavia vapaa-ajan harrastuksia tarvitaan lisää myös tulevaisuudessa.

Oivaltamisen ja onnistumisen iloa kaikille! Yhdessä olemme enemmän!
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Liite 1. Zonta International Piiri 20 Palvelutoimikunta

ZAU-kampanjasta vastasi Piirin palvelu toimikunta, johon kuuluivat kaudella 2016–2018:

Vuokko Skyttä, Vantaa II
Seija Heikkinen, Tapiola
Anna-Maija Hirvi, Helsinki IV
Marita Lassenius, Raseborg-Raasepori
Arja Schadewitz, Vantaa I
Harriet Lonka, Helsinki I
Lea Laakso, Hamina
Mirja Tiri, Espoo-Kauniainen
Reet Ruuto, Tallinna

Kaudella 2018–2020 edellä mainittujen lisäksi toimikuntaan kuuluivat:

Marjukka Aaltonen, Tuusula-Kerava-Järvenpää
Arja Ekdahl, Lohja
Anne Kauppila, Espoo-Kauniainen
Ritva Palokangas, Huittinen
Helena Reilin, Tampere

Liite 2. Yhteistyötahot
ZAU-kerhojen järjestäjät ja yhteistyö tahot vuosina 2019–2021

Englantilaisen koulun ystävät, Helsinki
Harjulan koulu, Nurmijärvi 
Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO) 
Hiukkavaaratalo, Oulu
Jakokosken koulu, Kontiolahti
Jyväskylän Normaalikoulun alakoulu 
Kaarisillan yhtenäiskoulu, Pori 
Kailaan koulu, Heinola 
Kiihtelysvaaran koulu, Joensuu 
Kiiminkijoen koulu, Oulu 
Knuutilankankaan koulu, Oulu 
Kontioniemen koulu, Kontiolahti 
Korkeakosken koulu, Kotka
Kronohagens Hem och Skola, Helsinki
Kuljun kirjasto, Lempäälä 
Kulttuurikeskus PiiPoo, Lempäälä
Kyminkartanon koulu, Kotka 
Lieksan koulu
Martinniemen koulu, Oulu 
Mertalan koulu, Savonlinna 
Mussalon koulu, Kotka

Mäntymäen koulu, Kauniainen 
Nepenmäen kirjasto, Joensuu
Ojamon koulu, Lohja 
Ojanperän koulu, Liminka
Oulun normaalikoulu  
Päämajakoulu, Mikkeli 
Pölhön koulu, Keminmaa
Rakokiven peruskoulu, Lahti 
Rantalan koulu, Lieksa 
Saimaanharjun yhtenäiskoulu, Taipalsaari 
Saunakallion koulun vanhempainyhdistys, 
Järvenpää
STEAM Turku, Ilpoisten koulu
Suomenlinnan ala-aste
Tiede päiväkoti Loiste, Joensuu 
Turun kansainvälinen koulu 
Turun normaalikoulu
Valterikoulu Onerva, Jyväskylä 
Waltterin koulu, Varkaus
Vierumäen koulu, Vantaa
Vuorentaustan koulu, Ylöjärvi
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