
 

LEENA TERÄS: Lyhyt työhistoria – Oulun vuodet 1996-2014 

Muutin Ouluun perhesyistä vuonna 1996 ja jatkoin Joensuussa aloitettuja kasvatustieteen maisterin sekä 

naistutkimuksen ja sosiologian opintoja. Oulun yliopistossa minut tempaistiin myös kehittämistyöhön mukaan. Toimin 

mm. naistutkimuksen yliassistenttina (1998) ja opettajana (vuosina 1998-2013). Otin tehtäväkseni myös oppiaineen 

siirtämisen digiaikaan tekemällä verkkosivut, tiedotuslistan, henkilökunnan kotisivut, järjestin kursseja jne. Toimin 

myös kansainvälisen verkoston Network for Crises Centres for Women in Barents Region IT –koordinaattorina (1999-

2001) vastaten laitekoulutuksista, etäopetuksesta ja teknisestä tuesta. Toimin IT –asiantuntijana perustaessamme 

valtakunnallisen naistutkimuksen yliopistoverkosto Hilman (2000-2006) sekä useissa kansainvälisissä verkostoissa, 

kuten Information Society, Transnationality, Democracy and Gender (1999-2004) ja Advanced Thematic Network in 

European Women's Studies (2003-2006). 

Oma kiinnostukseni ja aikaisempi tekniikan alan koulutukseni sai minut paneutumaan erityisesti sukupuolten 

perinteiseen työnjakoon ja sen vaikutuksiin koulun ainevalinnoissa ja työelämän jakautumisessa naisten ja miesten 

työmarkkinoihin. Tältä pohjalta suunniteltiin myös laaja kehittämis-, koulutus- ja tutkimushanke WomenIT – Women in 

Industry and Technology, jota toteutettiin pääosin Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaalla eri kouluasteilla ja 

työelämäsektorilla vuosina 2001-2005. Hankkeessa kehitettiin menetelmiä, joiden avulla koulutuksen ja työelämän 

segregoitumista voidaan purkaa. Siinä oli myös mittava materiaalintuotanto, johon kuului mm. suuren suosion saanut 

Naisten Euro –pinssi.  

Hankevalmistelun aikana olin alkanut pohtia tasa-arvotyön tekemisen tapoja ja niiden kehittämistarvetta. Suunnittelin 
tutkimus- ja verkostohankkeen Segregaation purku työmarkkinoilla, joka toteutettiin Oulun ja Helsingin yliopistojen 
yhteistyönä vuosina 2002-2004. Hankkeessa mm. tutkittiin, miksi toteutamme samansisältöisiä tasa-arvohankkeita 
vuosikymmenestä toiseen. Tuloksia esiteltiin julkaisussa Monimutkaista, mutta mahdollista.  

WomenIT –hankkeessa teimme yhteistyötä mm. Englannissa sijaitsevien naisten resurssikeskusten kanssa. Vuonna 
2004 sisäministeri Manninen käynnisti Suomessa toimenpiteet naisten resurssikeskusten toiminnan rahoittamiseksi. 
Oulussa oli eri toimijat pitkään suunnitelleet tahoillaan resurssikeskustyyppistä toimintaa, joten ryhdyimme 
kokoamaan ideoita ja verkostoa toiminnan käynnistämiseksi. Suunnittelussa oli mukana useita järjestöjä sekä 
aktivisteja. Keskus käynnistyi todenteolla vuonna 2005, jolloin ensimmäinen hanke sai rahoituksen. Jatkossa 
rahoitettiin myös muitakin hankkeita, joiden avulla keskuksen toimintoja kehitettiin. Vuoden 2007 alusta SINNI 
voimavarakeskus oy perustettiin neljän juhlavuottaan viettävän naisjärjestön toimesta: Oulun naisunioni ry., Oulun 
seudun naisyrittäjät ry., Saran naiset - Oulun tutkijanaiset ry. sekä Suomalaisen naisliiton Oulun osasto ja samalla 
muutettiin Hermolan taloon Oulun Tuirassa. Toimin resurssikeskuksen johtajana vuodesta 2005 alkaen.   

Resurssikeskuksen toiminta laajeni nopeasti. Laajimmillaan siellä työskenteli 15 ihmistä hankkeissa tai 
naisyrittäjähautomossa. Toimitiloissa oli myös aktiivista järjestötoimintaa. Keskuksella oli kolme painopistettä: 
aluekehitys, tasa-arvo sekä naisten yrittäjyys ja työllisyys. Aluekehitys oli uusi aluevaltaus ja vaikutimme siihen mm. 
kehittämällä sukupuolivaikutusten arviointimenetelmää, jota käytin mm. ollessani tasa-arvoasiantuntijana maakunnan 
yhteistyöryhmässä 2006-2013 ja arvioin niin rahoitusta hakevia hankkeita kuin maakuntaohjelmiakin. Kokosimme 
myös Naisfoorumin, joka vaikutti mm. maakuntaohjelman sisältöihin sekä Oulu International Panelin, joka vaikutti 
kansainvälistymisstrategioihin. Myös Oulun kaupungin strategioita arvioitiin ja kehitettiin aktiivisesti.  

Resurssikeskuksen merkittävää potentiaalia tasa-arvotyön toimintatapojen kehittämisessä, kuten tasa-arvotyön 
valtakunnallisen toiminnan koordinoijana ja maakunnallisten tasa-arvokysymysten osaajana, pohdin mm. 
Naistutkimuslehteen (2/2008 http://www.ged-scanning.com/leenateras/blogi/blogi2008.html#naistutkimuslehti) 
kirjoittamassani artikkelissa keväällä 2008. 

Huolimatta naisten resurssikeskusten tärkeästä mandaatista ja menestyksekkäästä toiminnasta, valtakunnallisen 
rahoituksen käynnistyminen peruttiin vuonna 2009. SINNIn toiminnan liittäminen myöskään maakunnallisiin tai 
kunnallisiin toimintoihin ei onnistunut, joten resurssikeskuksen ovet jouduttiin sulkemaan. Osakeyhtiön nimissä 
tarjosin edelleen asiantuntijapalveluita.  

Tasa-arvotyön toimintatapojen kehittämistä jatkoin seuraavassa kehittämis-, koulutus- ja tutkimusprojektissani 
MätaJämt – Ökad tillväxt med jämställhet och mångfald som vertyg (2010-2013), jota toteuttiin yhteistyössä Luulajan 
yliopiston kanssa. Projektissa mm. kehitettiin Ritaharjun monitoimitalossa toimivien peruskoulun, nuorisotyön, 
kirjaston ja päivähoidon yhdistävää moniammatillista toimintamallia sekä uudenlaista johtamisjärjestelmää, 

http://www.ged-scanning.com/leenateras/blogi/blogi2008.html#naistutkimuslehti


sukupuolisensitiivistä pedagogiikkaa, tasa-arvotyön vaikuttavuutta ja mitattavuutta. Tulokset esiteltiin julkaisussa How 
to boost and measure change sekä  Ritaharjun monitoimitalon yhteistoimintasuunnitelma 2013-2015.  

Vuodesta 2014 olen työskennellyt asiantuntijana ja konsulttina mm. Tasa-arvoyksikössä, Tasa-arvotiedon keskuksessa 
sekä Helsingin yliopistossa toimivassa Center of  Social Justice and Equality in Education.  

Työtehtävien lisäksi olen toiminut tasa-arvoa edistävissä järjestöissä ja verkostoissa Oulun vuosina mm. seuraavasti:  

         koordinaattori (1996-2000) naistutkimuksen opiskelijoiden, henkilökunnan sekä tasa-arvotoimijoiden 

verkosto Naiskahvila 

         koordinaattori (1996-2000) tietotekniikkakerho naisille Pittipiiri 

         jäsen (1997-2014) Nais- ja sukupuolitutkimuksen tutkimusryhmä, Oulun yliopisto  

         jäsen, IT asiantuntija (1999-2004) kansainvälinen monitieteinen tutkijaverkosto, Network for Crises 

Centres for Women in Barents Region 

         jäsen , IT asiantuntija (2000-2004)  kansainvälinen monitieteinen tutkijaverkosto, Information Society, 

Transnationality, Democracy and Gender  

         jäsen, IT asiantuntija (2000-2006) kehittämisryhmä, Sukupuolentutkimuksen yliopistoverkosto Hilma 

         koordinaattori (2002-2004) kansallinen tutkimusryhmä ja asiantuntijaverkosto, Segregaation purku 

työmarkkinoilla  

         puheenjohtaja, koordinaattori (2002-2005) kansainvälinen tutkijaverkosto,  Gender and Technology  

         puheenjohtaja, koordinaattori (2002-2005) monitieteinen tutkimusryhmä Women in Industry and 

Technology 

         jäsen, IT asiantuntija (2003-2006) ICT –ryhmä, Advanced Thematic Network in European Women's 

Studies 

         puheenjohtaja (2004-2006), hallituksen jäsen (2006-2008) Oulun Naisunioni   

         hallituksen jäsen (2004-2012) Oulun seudun NYTKIS – naisjärjestöt yhteistyössä -verkosto  

         hallituksen jäsen, tiedottaja (2005-2008) Suomen Naisresurssikeskusten yhdistys  

         jäsen (2006-2009) tutkijaverkosto, University Careers of Female Scientists  

         perustaja, koordinaattori (2006-2010) Tasa-arvoverkosto, Pohjois-Pohjanmaan tasa-arvojärjestöjen ja -

toimijoiden yhteistyöverkosto  

         jäsen (2008-2009) Naisyrittäjyyden kehittämistyöryhmä, Työ- ja elinkeinoministeriö 

         jäsen (2008-2010) neuvoa-antava ryhmä, Moment network - Women in Technology 

         hallituksen jäsen, sihteeri (2009-2012) Oulun seudun vihreät naiset  

         jäsen Tietoyhteiskuntatyöryhmä ja Tasa-arvotyöryhmä (2010-2011), Yhdenvertaisuustyöryhmä (2009-2010) 

Vihreät 

         jäsen (vuodesta 2010) tutkijaverkosto, European Centre for Women and Technology  



         puheenjohtaja (2010-2013) Oulun osasto UN Women  

         perustajajäsen, koordinaattori (vuodesta 2012) Valtakunnallinen tasa-arvoverkosto 

Tasa-arvotyön koordinoinnin ja työtapojen kehittämiseksi perustun Valtakunnallisen tasa-arvoverkoston seuraava 
tapaaminen järjestetään lokakuun alussa Helsingissä yhteistyössä tasa-arvoviranomaisten kanssa. Tarkoituksena on 
jatkaa toimintatapojen kehittämistä ja suunnitella kansallista tasa-arvotyötä huomioiden myöskin maakunnalliset 
tarpeet. Toimin tapahtuman koordinaattorina.  
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