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VERTAISRYHMÄTOIMINTA
Vertaisryhmätoiminnan tarkoituksena on muodostaa keskusteluverkostoja, joissa
samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat saavat mahdollisuuden tavata toisiaan ja jakaa
ajatuksiaan ja kokemuksiaan. Ryhmäkeskustelujen avulla pyritään auttamaan henkilöä
selviytymään erilaisista työn ja muiden elämänalueiden aiheuttamista paineista ja
ennaltaehkäisemään ongelmien syntymistä. Ryhmiin osallistuminen ei edellytä erityistietoja tai
valmistautumista – tärkeintä on halu jakaa kokemuksiaan ja kyky kuunnella muiden ajatuksia.
Ryhmässä yhdessä keskustellen uudet ajatukset ja näkökulmat muovautuvat usein helpommin
kuin asioita yksin pohtiessa.
Vertainen voidaan määritellä esimerkiksi saman koulutuksen, työtehtävän tai
aseman omaavaksi henkilöksi. Syksyllä 2005 perustetut ensimmäiset ryhmät
suunnattiin naisjohtajille, tekniikan naisopettajille ja väitöskirjan tekijöille.
Ryhmissä on mukana osallistujia sekä TTY:ltä että muista organisaatioista.

MISSÄ MENNÄÄN
TTY:n osaprojektin avausseminaari pidettiin 2.6.2005. Vertaisryhmätapaamiset on aloitettu
lokakuussa 2005. Vertaisryhmätoimintamallia kehitetään jatkuvasti saatujen kokemusten ja
palautteen arvioinnin perusteella.
Intranettiin >

ReflekTori 2007, Tekniikan opetuksen symposium 3.-4.12.2007
ReflekTorin työpajan teemasessiossa 3. - 4.12.2007 esiteltiin aihetta ”Vertaistuen kehittäminen
väitöskirjaa tekevien tekniikan alan naisten työhyvinvoinnin edistämiseksi”. Esityksessä kuvattiin
yhdessä TTY:n kirjaston kanssa toteutetun väitöskirjan tekijöiden vertaisryhmän toimintaa ja
toiminnasta saatua palautetta.
Posteri TTY:n WE-hankkeesta esillä Tampereen lääkäripäivillä
Tampereen lääkäripäivillä 22. - 24.3.2007 esiteltiin posteria ”Vertaisryhmätoiminnan kehittäminen
tekniikan alan väitöskirjan tekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseksi”. Posterissa kuvattiin yhdessä
TTY:n kirjaston kanssa toteutetun väitöskirjan tekijöiden vertaisryhmän toimintaa ja toiminnasta
saatua palautetta.
Posteri (pdf)
Yliopistojen tasa-arvopäivät 15.-16.3.2007
WomEqual-hanke oli esillä yliopistojen tasa-arvopäivillä 15.3.2007 Tampere-talossa.
Ohjelma ja lisätiedot
Yrittäjyys uravaihtoehtona -seminaari TTY:llä 13.2.2007
WomEqual-hankkeen järjestämässä Yrittäjyys uravaihtoehtona -seminaarissa keskusteltiin
yrittäjyydestä yhtenä uravaihtoehtona. Tapahtuman aiheina olivat mm. oman osaamisen
tuotteistaminen, yrittäjäuran alkutaival yrittäjän kokemana, yritystoiminnan ensiaskeleet sekä
tiimiyrittäjyys.
Uusi vertaisryhmä väitöskirjan tekijöille
TTY:n WE-hankkeessa perustettiin marraskuussa 2006 uusi vertaisryhmä väitöskirjan tekijöille.
Ryhmässä keskustellaan alustusten ja kokemusten vaihdon pohjalta erilaisista väitöskirjan
tekemiseen liittyvistä teemoista. Mukana ryhmän toiminnassa on myös TTY:n kirjasto.
Weme.fi-verkostoitumistapahtuma
Verkostoitumistapahtumassa 6.11.2006 verkostoiduttiin WomEqual-hankkeessa mukana toimivien
kesken. Keskustelu jatkuu weme.fi-verkkoyhteisössä (www.weme.fi)!

TTY:n WE-hankkeen vertaisryhmätoiminta esillä kansainvälisessä IEA2006-konferenssissa
Maastrichtissa Hollannissa 10.-14.7.2006 pidetyssä IEA2006-konferenssissa esiteltiin TTY:n WEhankkeesta tehtyä konferenssipaperia ”Peer group activities supporting women´s career
development and well being at work”.
TTY:n WE-hankkeen vertaisryhmätoiminta esillä Tampereen lääkäripäivillä
Tampereen lääkäripäivillä 23.-25.3.2006 esiteltiin posteria ”Vertaisryhmätoiminnan kehittäminen
tekniikan alan naisten työhyvinvoinnin edistämiseksi”.
Posteri (pdf)
Uusi vertaisryhmä väitöskirjan tekijöille
TTY:n WE-hanke ja TTY:n kirjasto aloittivat yhteistyössä vertaisryhmätapaamiset väitöskirjan
tekijöille. Helmikuussa 2006 aloittanut ryhmä täyttyi nopeasti kiinnostuneista väitöskirjan tekijöistä.
Ryhmä kokoontui helmikuusta toukokokuuhun 2006 kerran kuussa noin 1½ tuntia kerrallaan.
Tapaamisissa käsiteltiin mm. väitöskirjatyön aikataulutukseen, tiedonhakuun ja lähdeviitteisiin
liittyviä asioita asiantuntija-alustuksen, ryhmäläisten kysymysten ja vapaan keskustelun avulla.
WE-kutsut
Osana hanketta järjestetään WE-kutsuja, joilla käsitellään erilaisia aiheita työn ja muun elämän
yhteensovittamisesta. WE-kutsuilla kuullaan kulloisenkin teeman asiantuntijan alustus aiheesta.
Kutsut ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.
Mediatiedotteet
Mediatiedote 27.11.2007:
Valoa ja virtaa - tietoa sähköstä arvokeskustelun ja arjen valintojen pohjaksi (pdf).
Mediatiedote 13.4.2006:
Arjesta elinvoimaa tekniikan naisille (pdf).
Mediatiedote 5.12.2005:
Tekniikan naiset joulun viettoon marttojen neuvoin (pdf)
Mediatiedote 22.9.2005:
WomEqual-hankkeen kansainvälinen seminaari Tampereella 22.9. – 23.9.2005
(WE mediatiedote seminaari 22.9._23.9.05 (pdf))
Mediatiedote 1.6.2005:
WomEqual seminaari Tampereella 2.6.2005
(WomEqual valtaistaa tekniikan naisia (pdf))
(WomEqual raivaa tekniikan naisten uraa (pdf))
Maksatushakemukset
Maksatushakemuksen yhteenveto 1.1. – 30.4.2007
(Maksatushakemuksen yhteenveto 1.1. – 30.4.2007 (pdf))
Maksatushakemuksen yhteenveto 1.9. – 31.12.2006
(Maksatushakemuksen yhteenveto 1.9. – 31.12.2006 (pdf))

Maksatushakemuksen yhteenveto 1.5. – 31.8.2006
(Maksatushakemuksen yhteenveto 1.5. – 31.8.2006 (pdf))
Maksatushakemuksen yhteenveto 1.1. – 30.4.2006
(Maksatushakemuksen yhteenveto 1.1. – 30.4.2006 (pdf))
Maksatushakemuksen yhteenveto 1.9. – 31.12.2005
(Maksatushakemuksen yhteenveto 1.9. – 31.12.2005 (pdf))
Maksatushakemuksen yhteenveto 1.5. – 31.8.2005
(Maksatushakemuksen yhteenveto 1.5 - 31.8.2005 (pdf))

YHTEYS
Osahankkeen toteutuksesta vastaa TTY:n Sähkötekniikka ja terveys -laboratorio.
Projektin vastuuhenkilö
Projektipäällikkö
Leena Korpinen, professori
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Sähkötekniikka ja terveys -laboratorio

30.10.2007

Maksatushakemuksen 1.1. - 30.4.2007 yhteenveto

TTY:n hankkeen tavoitteena on kehittää vertaisryhmätyöskentelyyn perustuva toimintamalli
parantamaan naisten henkistä työhyvinvointia. Tällä maksatuskaudella on kokoontunut
kuukausittain marraskuussa 2006 perustettu vertaisryhmä väitöskirjan tekijöille, jossa aloitti 11
henkilöä (naisia 10 ja miehiä 1). Mukana toiminnassa on myös TTY:n kirjasto.
Edellisen ryhmän lisäksi maksatuskaudella on toiminut kaksi lokakuussa 2005 perustettua
ryhmää: naisjohtajien vertaisryhmä sekä väitöskirjan tekijöiden vertaisryhmä. Naisjohtajien
vertaisryhmä on kokoontunut itsenäisesti, ilman WE-projektisuunnittelijaa. Yhteensä
vertaisryhmätoiminnan on osaprojektissa aloittanut 55 henkilöä (naisia 51 ja miehiä 4).
Yrittäjyys uravaihtoehtona -seminaari pidettiin TTY:llä 13.2.2007, osallistujia 34 (naisia 30 ja
miehiä 4). Vertaistukitiimi ja koulutustiimi ovat yhdessä suunnitelleet seminaarisarjan sekä
seminaarin ohjelman ja puheenvuoro-ohjeistusten konseptointia.
Riitta Kivimäki oli mukana käynnistämässä vertaisryhmätoimintaa TKK:lla 15.2.2007. Riitta
Kivimäki esitteli TTY:n osaprojektia ja WomEqual-hanketta puheenvuorossaan Yliopistojen
tasa-arvopäivillä Tampereella 15.3.2007, osallistujia 46 (naisia 36 ja miehiä 10).
Osaprojektin
ja
TTY:n
kirjaston
yhteisestä
vertaisryhmästä
kertova
posteri
"Vertaisryhmätoiminnan kehittäminen tekniikan alan väitöskirjan tekijöiden työhyvinvoinnin
edistämiseksi" oli esillä Tampereen lääkäripäivillä 22. - 24.3.2007. Vertaistukitiimi on tuottanut
vertaisryhmätoiminnasta kertovaa sisältöä weme.fi-verkkoyhteisöön.
TTY:n hankkeessa on järjestetty kokouksia ja palavereita seuraavasti:
4.1.2007 vertaistukitiimin palaveri, Lappeenranta
22.2.2007 TTY:n WE-projektin palaveri
6.3.2007 vertaistukitiimin työpalaveri, TTY
9.3.2007 TTY:n osaprojektin paikallisen ohjausryhmän kokous
24.4.2007 vertaistukitiimin työpalaveri, TTY
Riitta Kivimäki on osallistunut WomEqual-hankkeen työseminaariin 3. - 5.1.2007
Lappeenrannassa. Riitta Kivimäki on osallistunut Equal-hankkeiden Segregaation purku teematyöpajoihin 9.1., 13.3. ja 3.4.2007 Helsingissä sekä Equal-teematyökoulutukseen 27. 28.3.2007 Helsingissä.
Riitta Kivimäki on mm. suunnitellut ja toteuttanut vertaisryhmätoimintaa, tehnyt toiminnan
arviointia ja suunnitellut toiminnan vakiinnuttamiseen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen
liittyviä toimenpiteitä. Riitta Lehtelä ja Leena Luoma ovat hoitaneet hankkeen hallinnointia ja
osallistuneet vertaisryhmätoiminnan kehittämiseen.
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19.9.2007

Maksatushakemuksen 1.9. - 31.12.2006 yhteenveto

TTY:n hankkeen tavoitteena on kehittää vertaisryhmätyöskentelyyn perustuva toimintamalli
parantamaan naisten henkistä työhyvinvointia. Tällä maksatuskaudella on perustettu yksi uusi
vertaisryhmä (11 osallistujaa, 10 naista ja 1 mies). Ryhmä on tarkoitettu TTY:n väitöskirjan
tekijöille, ja mukana toiminnassa on myös TTY:n kirjasto. Ryhmän perustamisesta tiedotettiin
TTY:n intranetissä, TTY:n viikkotiedotteessa sekä laitos- ja osastosihteerien sähköpostilistoilla.
Perustetun ryhmän lisäksi maksatuskaudella on toiminut kaksi lokakuussa 2005 perustettua
ryhmää: naisjohtajien vertaisryhmä ja väitöskirjan tekijöiden ryhmä. Naisjohtajien vertaisryhmä
on kokoontunut myös itsenäisesti, ilman WE-projektisuunnittelijaa.
Vertaistukitiimi ja koulutustiimi ovat yhdessä suunnitelleet "Yrittäjyys uravaihtoehtona" seminaarisarjaa sekä seminaarin ohjelman ja puheenvuoro-ohjeistusten konseptointia.
6.11.2006 järjestettiin weme.fi-verkostoitumistapahtuma (17 osallistujaa, naisia 17).
Tapahtumassa esiteltiin weme.fi-verkkoyhteisöä ja tarjottiin WE-hankeväelle ja vertaisryhmiin
osallistuneille mahdollisuus verkostoitua keskenään.
8.9.2006 WomEqual-hanketta esiteltiin tansanialaisille vieraille prof. Bakari Mwinyiwiwalle
(Dar es Salaamin yliopisto) sekä Emilia Mmbando Railalle (Institution of Engineers Tanzania naisjaoston vetäjä).
13.12.2006 järjestetystä WEEW web conferencesta ja mahdollisuudesta osallistua siihen
tiedotettiin vertaisryhmäläisille.
TTY:n hankkeessa on järjestetty kokouksia ja palavereita seuraavasti:
29.9.2006
12. - 13.10.2006
23.11.2006
20.12.2006

TTY:n WE-hankkeen paikallisen ohjausryhmän kokous
vertaistukitiimin palaveri, Oulu
TTY:n WE-projektin palaveri
TTY:n WE-projektin palaveri

Riitta Kivimäki on mm. suunnitellut ja toteuttanut vertaisryhmätoimintaa, tehnyt toiminnan
väliarviointia ja suunnitellut toiminnan vakiinnuttamiseen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen
liittyviä toimenpiteitä. Riitta Lehtelä ja Leena Luoma ovat hoitaneet hankkeen hallinnointia ja
osallistuneet vertaisryhmätoiminnan kehittämiseen.
Riitta Kivimäki on osallistunut Equal-koulutukseen 24. - 25.10.2006 Helsingissä sekä Kajaanin
yliopistokeskuksen järjestämiin hankekonsultointiin 27.10.2006 Tampereella ja tasaarvoseminaariin 27. - 28.11.2006 Tampereella.
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19.3.2007

Maksatushakemuksen 1.5. - 31.8.2006 yhteenveto

TTY:n hankkeen tavoitteena on kehittää vertaisryhmätyöskentelyyn perustuva toimintamalli
parantamaan naisten henkistä työhyvinvointia. Tällä maksatuskaudella on toukokuun aikana
toiminut kolme vertaisryhmää: naisjohtajien ryhmä ja kaksi eri ryhmää väitöskirjan tekijöille.
Näissä ryhmissä on ollut mukana yhteensä 37 henkilöä, joista 34 naisia.
Toiminnaltaan alun perinkin lyhyempikestoiseksi suunniteltu väitöskirjan tekijöiden
vertaisryhmä kokoontui viimeisen kerran 17.5.2006. Ryhmässä oli 14 henkilöä, kaikki naisia.
Naisjohtajien vertaisryhmän ja toisen väitöskirjan tekijöiden ryhmän kanssa on tarkoitus vielä
jatkaa toimintaa syksyn 2006 aikana. Uusien vertaisryhmien perustamista on suunniteltu.
Palautetta on kerätty toiminnasta joka tapaamisen jälkeen lyhyesti sähköpostilla sekä laajemmin
kevään viimeisissä tapaamisissa. Saatua palautetta on analysoitu ja vertaisryhmätyöskentelyn
toimintamallia pyritty kehittämään sen pohjalta. Myös uusia WE-kutsuja on suunniteltu
hyödyntäen aiemmista WE-kutsuista saatua palautetta.
TTY:n hankkeessa on järjestetty kokouksia ja palavereita seuraavasti:
8.5.2006
23.5.2006
2.6.2006
15.6.2006
20.6.2006
16.8.2006
21.8.2006
22.8.2006

WE-viikkopalaveri
WE-viikkopalaveri
vertaistukitiimin palaveri
WE-viikkopalaveri
naisyrittäjyysseminaarin suunnittelupalaveri, Oulun työseminaarin yhteydessä
WE-viikkopalaveri
vertaistukitiimin työpalaveri, Lappeenranta
vertaistukitiimin työpalaveri, Lappeenranta

Anturi-lehdessä ilmestyi 17.5.2006 juttu "Silmäys ajankäyttöön". Anturin painos on keskimäärin
14 000 kpl. Hanketta esiteltiin konferenssissa: Kivimäki R., Puurtinen H-G., Latva-Teikari J.,
Korpinen L. 2006. Peer group activities supporting women's career development and well being
at work. IEA2006 16th World Congress on Ergonomics. Maastricht the Netherlands, 10-14 July
2006. Presentation.
Riitta Kivimäki on mm. suunnitellut ja toteuttanut vertaisryhmätoimintaa sekä tehnyt toiminnan
väliarviointia. Riitta Lehtelä ja Leena Luoma ovat hoitaneet hankkeen hallinnointia ja
osallistuneet vertaisryhmätoiminnan kehittämiseen.
Riitta Kivimäki on osallistunut hankkeen kansainväliseen WEEW-seminaariin Berliinissä 2. 3.5.2006, jossa hän on esitellyt vertaisryhmätoimintaa yhdessä Oulun ja Lappeenrannan
osahankkeiden edustajien kanssa. Riitta Kivimäki on osallistunut hankkeen työseminaariin
Oulussa 19. - 21.6.2006.
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20.9.2006

Maksatushakemuksen 1.1. - 30.4.2006 yhteenveto
TTY:n hankkeen tavoitteena on kehittää vertaisryhmätyöskentelyyn perustuva toimintamalli
parantamaan naisten henkistä työhyvinvointia. Tällä maksatuskaudella on perustettu yksi uusi
vertaisryhmä väitöskirjan tekijöille yhteistyössä TTY:n kirjaston kanssa. Ryhmässä aloitti 14
henkilöä, kaikki naisia.
Lisäksi ovat toimineet lokakuussa 2005 perustetut kolme vertaisryhmää: yksi naisjohtajille, yksi
väitöskirjan tekijöille sekä yksi ryhmä opetus ja tutkimus -henkilöstölle. Vertaisryhmät ovat
kokoontuneet noin kerran kuussa. Opetus ja tutkimus -ryhmän viimeinen tapaaminen pidettiin
27.4.2006, muiden ryhmien tapaamiset jatkuvat. Kaikissa vertaisryhmissä yhteensä on aloittanut
44 henkilöä, joista naisia on 41 ja miehiä 3.
Alun perin suunniteltu ryhmä perhe- ja työelämän yhteensovittamisesta kiinnostuneille
toteutetaan yksittäisinä kaikille avoimina WE-kutsuina, joilla käsitellään erilaisia työ- ja perheelämään liittyviä teemoja. 20.4.2006 pidettiin järjestyksessä toiset WE-kutsut, teemana "Koti ja
työ - naisen elinvoiman lähteet". WE-kutsuilla oli 27 osallistujaa, joista naisia 25 ja miehiä 2.
TTY:n hankkeessa on järjestetty kokouksia ja palavereita seuraavasti:
20.1.2006 TTY:n WE-hankkeen ja kirjaston yhteistyöpalaveri
7.3.2006 TTY:n WE-hankkeen suunnittelupalaveri
15.3.2006 TTY:n WE-hankkeen paikallisen ohjausryhmän kokous
17.3.2006 vertaistukitiimin työpalaveri ja palaveri
5.4.2006 ESR-projektien kehittämisryhmän palaveri
18.4.2006 WE-viikkopalaveri
21.4.2006 vertaistukitiimin palaveri
24.4.2006 WE-viikkopalaveri
Tiedote uudesta vertaisryhmästä väitöskirjan tekijöille ilmestyi TTY:n intranetissä 24.1.2006.
Anturi-lehdessä ilmestyi 1.2.2006 juttu "Naisille neuvoja arjen hallintaan WE-kutsuilla". Anturin
painos on keskimäärin 14 000 kpl. Tekniikka & Talous -lehdessä ilmestyi 23.2.2006 Leena
Korpisen haastattelu "Miestenkin tuki naisten uralle tuntuu mukavalta". Tekniikka & Talous lehden levikki on 106 543 kappaletta (LT 2004). Anturissa ilmestyi 8.3.2006 juttu
"Vertaisryhmästä tukea väitöskirjan tekoon". Tiedote WE-kutsuista ilmestyi TTY:n intranetissä
ja TTY:n julkisilla WWW-sivuilla 14.3.2006. Lehdistötiedote "Arjesta elinvoimaa tekniikan
naisille" lähetettiin medialle 13.4.2006.
Hanketta esiteltiin Tampereen lääkäripäivillä: Kivimäki R., Lehtelä R., Luoma L., Långsjö T.,
Latva-Teikari J., Korpinen L. 2006. Vertaisryhmätoiminnan kehittäminen tekniikan alan naisten
työhyvinvoinnin edistämiseksi. XXVII Tampereen lääkäripäivät. Tampere. 23. - 25.3.2006.
Posteri.
Riitta Kivimäki on mm. suunnitellut ja toteuttanut vertaisryhmätoimintaa. Leena Luoma on
hoitanut hankkeen hallinnointia ja osallistunut vertaisryhmätoiminnan kehittämiseen. Riitta
Kivimäki on osallistunut hankkeen työseminaariin Ikaalisissa 3. - 5.1.2006.
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31.5.2006

Maksatushakemuksen 1.9. - 31.12.2005 yhteenveto
TTY:n hankkeen tavoitteena on kehittää vertaisryhmätyöskentelyyn perustuva toimintamalli
parantamaan naisten henkistä työhyvinvointia. Tällä maksatuskaudella on muodostettu kolme
vertaisryhmää: naisjohtajien vertaisryhmä, väitöskirjantekijöiden vertaisryhmä ja opetus ja
tutkimus -vertaisryhmä. Kaikki ryhmät ovat kokoontuneet kolme kertaa: kerran loka-, marras- ja
joulukuussa. Aloittaneita vertaisryhmissä on yhteensä 30 henkilöä, joista naisia 27 ja miehiä 3.
Alun perin suunniteltu ryhmä perhe- ja työelämän yhteensovittamisesta kiinnostuneille päätettiin
toteuttaa kaikille avoimina WE-kutsuina, joilla käsitellään erilaisia työ- ja perhe-elämään
liittyviä teemoja. Ensimmäiset WE-kutsut pidettiin 8.12.2005. WE-kutsuilla oli 47 osallistujaa,
joista naisia 42 ja miehiä 5.
TTY:n hankkeessa on järjestetty kokouksia ja palavereita seuraavasti:
2.9.2005 projektitiimipalaveri
6.9.2005 paikallisen ohjausryhmän kokous
14.9.2005 projektitiimipalaveri
21.9.2005 TTY:n WE-hankkeen tiedotussivujen tarjouskuorien avauskokous
21.9.2005 vertaistukitiimin palaveri
29.9.2005 projektitiimipalaveri
24.10.2005 projektitiimipalaveri
25.10.2005 vertaisryhmien suunnittelupalaveri
15.11.2005 TTY:n WE-hankkeen tiedotussivujen suunnittelupalaveri
1.12.2005 projektitiimipalaveri
28.12.2005 TTY:n hankkeen väliarviointipalaveri
TTY:n WE-ryhmän WWW-sivut on otettu käyttöön osoitteessa www.e-leeh.org/womequal.
WWW-sivut teki Zento Oy kilpailutuksen jälkeen.
Hankkeessa on lähetetty kolme lehdistötiedotetta medialle (2.11.2005, 1.12.2005, 5.12.2005).
Aamulehdessä ilmestyi 5.9.2005 jutut "Tekniikan naisasiantuntijoille vertaistukiryhmä
Tampereelle" ja "Uusiin menestystarinoihin tarvitaan naisia".
Anturissa ilmestyi 21.9.2005 jutut "Naiset verkostoituvat TTY:llä" ja "WomEqual edistää
naisten uraa".
Sähkö&Tele-lehden numerossa 6/2005 ilmestyi juttu "WomEqual-hanke auttaa tekniikan naisia
verkottumaan".
Tekniikka&Talous-lehden Uratie-liitteessä julkaistiin 27.10.2005 uutinen "Naisjohtajat hakevat
tukea verkostosta".
Radiohaastattelut, jotka tehtiin 8.12.2005 pidettyjen WE-kutsujen jälkeen, lähetettiin 9.12.2005
Tampereen radion (99,9 MHz) aamu-uutisissa klo 6.45, kesto 4 min. 20 s ja Radio Suomen (99,9
MHz) Keskipäivän peilissä klo 12.00, kesto 2 min. 20 s.
Riitta Kivimäki on suunnitellut ja toteuttanut vertaisryhmätoimintaa. Riitta Lehtelä ja Leena
Luoma ovat hoitaneet hankkeen hallinnointia ja mm. suunnitelleet verkkosivujen sisältöä ja
osallistuneet vertaisryhmien kehittämiseen. Lisäksi Jussi Kurikka-Oja on mm. suunnitellut ja
päivittänyt verkkosivuja ja Toni Långsjö on mm. valmistellut WE-kutsuja ja ideoinut
vertaisryhmätoimintaa.
TTY:n WE-ryhmä on osallistunut kv-seminaarin järjestämiseen Tampereella 22. - 23.9.2005.
Riitta Kivimäki on osallistunut "Life Work Business Plan" -koulutusseminaariin Itävallassa 14. 17.12.2005.
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Maksatushakemuksen 1.5. - 31.8.2005 yhteenveto

TTY:n osaprojektin aloitustilaisuus pidettiin 2.6.2005 TTY:llä. Tilaisuuteen osallistui 33
henkilöä, joista naisia oli 25 ja miehiä 8.
Tehty tarvekartoitus ryhmätyöskentelyn toimintamalleista. Tarvekysely lähetettiin 20.6.2005
TTY:n naisprofessoreille, naistutkijoille, naislehtoreille, naisassistenteille ja naisyliassistenteille.
Kysely lähetettiin 244 henkilölle, vastausprosentti oli 51 %. Vastausten perusteella
vertaisryhmätoimintaan on tarvetta. Vertaisryhmien toiminnan suunnittelu on aloitettu ja ryhmiin
ilmoittautuminen on alkanut.
TTY:n hankkeessa on järjestetty kokouksia ja palavereita seuraavasti:
20.5.2005
16.8.2005
26.8.2005

paikallinen ohjausryhmän kokous
projektitiimipalaveri
vertaistukitiimien (Tampere, Oulu, Lappeenranta) palaveri

Tiedote ja kutsu aloitusseminaariin lähetettiin medialle 1.6.2005.
Tiedote vertaisryhmätoiminnan tarvekartoituskyselystä ilmestyi TTY:n Intranetissä 21.6.2005.
Tiedote tarvekartoituskyselyn tuloksista ilmestyi TTY:n Intranetissä 1.8.2005. Tiedote
vertaisryhmätoiminnan alkamisesta ja ilmoittautumisesta ilmestyi TTY:n Intranetissä 24.8.2005.
Jussi Kurikka-Oja ja Matti Perälä ovat tehneet mm. verkkokyselyä vertaistoiminnasta. Riitta
Lehtelä ja Leena Luoma ovat hoitaneet hankkeen hallinnointia sekä avustaneet mm.
verkkokyselyssä ja hankkeen muussa toiminnassa. Riitta Kivimäki on suunnitellut
vertaisryhmätoimintaa.
Hanketta esiteltiin konferenssissa:
Koskiranta, M., Keskinen, M., Korpinen, L. 2005. Female Students at Tampere University of
Technology. Fourth European Conference on Gender Equality in Higher Education. Oxford
Brookes University, Oxford, U.K., August 31-September 3. Poster.

