
Kauden 50 kymmenes rotarykokous, ID-kokous- Annetaan tytöille mahdollisuus, Zoomissa, keskiviikkona 
6. lokakuuta 2021.
Zoomissa: 3 Lempäälän rotaryklubilaista

• Empowering Girls Ambassador Johanna Talikainen kertoi Rotary Internationalin tämän vuoden 
presidentin Shekhar Mehtan yhdeksi vuoden kärkiteemaksi nostamasta tyttöjen ja naisten aseman 
parantamisesta.

• Why empowering girls?
• Perheet voivat paremmin, koulutetut tytöt saavat paremmin koulutettuja lapsia, paremmat 

ansiot, joka auttaa perheitä pois köyhyydestä
• Jokaisella tytöllä pitää olla oikeus vastata omasta tulevaisuudestaan
• Jos naiset osallistuvat työn tekemiseen tasa-arvoisesti miesten kanssa, maailman 

bruttokansantuote kasvaa 28 biljoonalla vuoteen 2025 mennessä (world economic forum)
• Poikien suosiminen johtaa sukupuolen valintaan abortin ja lapsenmurhan avulla
• Maailman väestöstä puuttuu 140 miljoonaa naista, koska vanhemmat suosivat poikia
• Maailmassa on 970 000, 10-19 vuotiasta tyttöä, jotka elävät HIV-viruksen kanssa. Määrä on kasvanut 

31% vuodesta 1995
• 500 miljoonalta tytöltä puuttuu mahdollisuus kuukautishygieniaan.
• Joka viides tyttö avioituu ennen 18 ikävuottaan, ilman asiaan puuttumista asiaan, yli 120 miljoonaa 

tyttöä menee alaikäisenä naimisiin vuoteen 2030 mennessä.
• Maailmanlaajuisesti raskauden ja synnytyksen aikaiset komplikaatiot ovat yleisin kuolinsyy 15-19 

vuotiailla tytöillä 
• Maailman 960 miljoonasta lukutaidottomasta 2/3 on naisia. Maailmanlaajuisesti 1/4 15-19- vuotiaasta 

tytöstä ei ole töissä eikä käy koulua. Vastaava luku pojilla on 1/10
Tilanne Suomessa:
• Alle 2000 euroa tienaavia naisyrittäjiä on 40%, vastaava luku miesyrittäjillä on 25%
• 24% miesyrittäjistä tienaa yli 5000/kk, naisyrittäjistä vain 11% tienaa yli 5000€/kk
• Ammatilliset koulutus alat voimakkaasti sukupuolittuneita ( naisten osuus terveys- ja hyvinvointialan 

opiskelijoista 85%, humanistisilla ja taidealoilla 64%, miesten osuus tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen 
opiskelijoista 87% ja tekniikan alalla 78% )

Mitä rotary voi tehdä?
• Omat projektit, jotka lisäävät tasa-arvoa ja antavat tytöille hyvään, terveelliseen ja merkitykselliseen 

elämään. 
• Gambian kummilapsi-projekti (www.maailmamekaikki.fi)

• Tulevat tapahtumat
• Torstaina 14.10. klo 17.45 Hoitava Hengitys/Marketta Manninen - Hoitava Hengitys hiljentää 

kuorsausta ja helpottaa uniapneaa, Ravintola Flemm’s
• Torstaina 21.10 Ei kokousta
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