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KIRKKONUMMI 

Yli 50 pääkaupunkiseudulla vaikuttavaa zonta-aktiivia osallistui Zonta Internationalin piiri 20 

aluekokoukseen Kirkkonummella torstaina 8.11.-18. 

Kokouksen pääpuhujana oli järjestön kunniajäsen, ministeri Elisabeth Rehn, joka kertoi kokemuksistaan 

kansainvälisessä työssä. Ministerin näkymä kriisialueilla on hyvin erilainen kuin ihmisoikeusvierailijana, 

sillä päättäjille tuleva tieto on pitkälti suodatettua. Jälkimmäisessä roolissa hän tutustui sodan uhrien 

elämään ja heidän selviytymiskeinoihinsa todella ahdistavissa elämäntilanteissa. 

Kriisialueilla elävät naiset joutuvat kokemaan väkivaltaa, nälkää ja pelkoa. Yhdessä he ovat kuitenkin 

voima, jota päättäjät kuuntelevat. Ministeri Rehn kertoi Kolumbiasta, jossa naiset ratkaisevasti vaikuttivat 

rauhan solmimiseen FARC-järjestön kanssa monivuotisen kokaiinisodan päättymiseksi. 

Toinen kuuluisa naisten rauhaan pakottaminen oli Liberiassa, jossa naiset olivat järjestäneet hiljaisen miele-

nosoituksen pukeutumalla valkoisiin ja kerääntymällä yhteen. Heitä oli tuhansittain ja he olivat aivan hiljaa. 

Heidän viestinsä oli niin vahva, että se meni perille ja se päättyi rauhanneuvotteluihin. Ghanassa taas naiset 

piirittivät hallintorakennuksen eivätkä päästäneet päättäjiä pois, ennen kuin he olivat ratkaisseet maata 

järkyttäneen konfliktin. 

Zonta Internationalilla on meneillään ZAU-kampanja tyttöjen kannustamiseksi luonnontieteiden ja 

matematiikan opiskeluun. Matematiikka mielletään usein haastavaksi aineeksi, jota monet tytöt välttelevät – 

aivan turhaan. Kokouksen toinen puhuja, yliopistonlehtori Johanna Ramö, kertoi opiskelijakeskeisestä 

matematiikan opetuksesta. Opiskelun aloittavissa on puolet naisia, mutta heidän määränsä vähenee jyrkästi 

akateemisen meritoitumisen myötä. Maassamme ei ole ollut vielä yhtään naispuolista matematiikan 

professoria. 

Perinteinen luento-opetus suosii miehiä, ryhmätyöskentely taas sopii paremmin naisille. Tohtori Rämö on 

uudistanut laitoksensa opetusta siirtämällä työskentelyn luokista käytävälle, missä opiskelijat ratkovat 

erilaisia ongelmia ryhmässä. Opetuksen pääpaino on siirtynyt yhteistyötaitoihin ja tiedonhakuun eli 

osaamiseen, mitä tarvitaan työelämässä. Kuulimme kiinnostavia esimerkkejä siitä, mihin matemaatikkoja 

tarvitaan: puhekykynsä menettäneiden lasten auttamiseen, antibioottiresistenttien bakteerien esi-isän 

löytämiseen, vesistöjen öljytuhojen seurausten mallintamiseen ja myös konfliktin ratkaisuun. 

Kokouksen lopuksi vara-aluejohtaja Sirkka-Liisa Rautioaho kertoi niistä tavoista, joilla voimme muuttaa 

maailmaa naisten asian edistämiseksi. Muutos alkaa yksittäisten ihmisten pienistä teoista. 
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