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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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