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AGENDA OF THE MEETING  

 

1. Projektin päätöskonferenssi  

2. Saksan workshop 2.-5.4. 

3. Workstream 3  

4. Muut asiat 

5. Seuraava kokous 

 

LIST OF PARTICIPANTS IN THE MEETING 
 

Name and Surname  
 

Role 

Kirsti Kuivajärvi  

Elina Ruuskanen  

Tiina Vogt-Airaksinen  

Riitta Kari  

Petteri Autio  

 

MINUTES 

For every topic indicated in the agenda please provide the information of what was discussed indicating the  

results of the discussion as well as the actions to be undertaken. 

AGENDA ITEM DEADLINES AND 

ACTIONS  

1. Projektin päätöskonferenssi 
 
Keskusteltiin Barbaran lähettämästä konferenssikutsusta ja sen jakelusta 
Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 2.11. kokouksessa sovitun mukaisesti. 
Sovittiin, että Elina lähettää kutsun kaikille Suomen workshopissa mukana 
olleille. Kirsti ja Tiina lähettävät kutsun muille suomalaisille (mukaan lukien 
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järjestöjen edustajat) sekä Ruotsiin, Tanskaan, Norjaan ja Islantiin. Norjalaisten 
ja islantilaisten kutsuun lisätään pyyntö varmistaa Saksasta, kattaako projekti 
varmasti myös heidän kulunsa (ei EU-maita). Järjestöistä kutsu lähetetään 
ainakin KRISiin, Kritsiin, Silta-valmennukseen, Jupiter-säätiöön ja Aggrediin.  
 
Sovittiin, että Tiina tiedustelee Barbaralta, kuinka monta suomalaista 
konferenssiin olisi tavoitteena saada. Kutsuttavien määrä mitoitetaan tämän 
mukaan.  
 
Sovittiin, että kutsut lähetetään viikolla 7, jotta ihmisille jää riittävästi aikaa 
ennen ilmoittautumista, joka on tehtävä viimeistään 2.4.  
 
Kaikki Suomen tiimiläiset lähtevät päätöskonferenssiin. Muistakaa ilmoittautua 
2.4. mennessä! 
 
2. Saksan workshop 2.-5.4. 
 
Keskusteltiin siitä, ketkä lähtevät Saksaan huhtikuussa ja päätettiin että koko 
Risen projektiryhmä lähtee workshopiin, koska budjetoitu rahoitus riittää 
matkakuluihin. Todettiin, että matkaan täytyy lähteä jo 1.4., koska kokous 
keskiviikkona 2.4. alkaa jo klo 9.30. Todettiin, että lennot kannattaa ottaa 
Hampuriin, koska sieltä on lyhyempi matka Schweriniin kuin Berliinistä. 
Paluulento päätettiin ottaa lauantaille 5.4. klo 13 siitäkin huolimatta, että 
joudumme luultavasti lähtemään pois kesken viimeisen kokouksen. 
 
Elina muistutti, että workshopin halvempi hotellivaraus umpeutuu 14.2.  
 
Todettiin, että Saksasta ei ole tullut lomaketta tai muita ”ennakkotehtäviä” tai 
ohjeita workshopiin valmistautumiseksi. 
 
3. Workstream 3 
 
Todettiin, että vastuullamme oleva Workstream 3 on saatu käytännössä 
päätökseen. Kirsti kiitti kaikkia hyvin tehdystä työstä. Saksalaisilta on ilmeisesti 
tulossa joitakin kommentteja Workstreamin loppuraporttiin. Workshopin 
raporttia varten on toimitettu kaikki tarvittava materiaali Elisabettalle.  
 
4. Muut asiat 
 
Keskusteltiin siitä, milloin seuraava newsletter pitäisi tehdä. Sovittiin, että Elina 
selvittää asian. (Aikataulun mukaan newsletter olisi pitänyt tehdä jo 
tammikuussa, mutta kysyn asiaa Elisabettalta.) Käytiin läpi tilaisuudet, joissa 
Suomen tiimiläiset ovat esitelleet projektia: 

- Kirsti on puhunut YLEn toimittajalle projektista 
- Petteri on järjestänyt IPRAssa sekä Tallinnan että Helsingin 
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workshopien jälkeen matineakoulutusta 
- Kirsti on puhunut projektista rikoksentekijöiden arviointia koskevassa 

tilaisuudessa sekä opinto-ohjaajien päivillä 
- Tiina on esitellyt projektia lännen alueella pidetyssä workshopissa 

Sovittiin, että kaikki toimittavat kesäkuun time sheetit Elinalle, koska Elina 
tekee myös riseläisten raportoinnin ajalta ennen heinäkuuta 2013.  
 
Todettiin, että JCN-projektissa olisi pitänyt perehtyä paremmin ja ottaa 
huomioon Euroopan neuvoston suositukset liittyen vaarallisiin vankeihin. 
Sovittiin, että Elina juttelee Ulla Mohellin kanssa EN:n suosituksista ja niissä 
olevista ongelmista. 
 
5. Seuraava kokous 
 
Sovittiin, että seuraava kokous pidetään Risessä 14.3. klo 9-11. Tiina hoitaa 
tilavarauksen ja kutsut. 

 

 


