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AGENDA OF THE MEETING  
 

ASIALISTA: 

1. Helsingin workshop 
- ohjelmaluonnoksen läpikäynti ja aikataulut (pidetäänkö keskiviikkona kokonainen päivä, kun 

lauantainakin on kokous?) 
- puhujat 
- tilat (ovat maksulliset (n. 650 €), mutta budjetissa ei ole tähän rahaa) 
- ruuat ja kahvit (tarjoamme lounaat, kahvit sekä virallisen illallisen 31.10., muut illalliset osallistujat 

maksavat itse) 
- iltaohjelma 
- hotelli (Sokos Hotel Vaakunaan on tehty kiintiövaraus) 
- kutsuttavat 

 

2. Workshopin pohjana käytettävä lomake 
- aikataulu: 

a. lähetetään Saksaan kommenteille 23.8. mennessä 
b. lähetetään partnereille täytettäväksi 30.8. mennessä 
c. pyydetään palauttamaan 20.9. mennessä 

 

3. Workshopin ”tuotokset” 
- Report of the workshop, jonka tulee sisältää seuraavat osiot: Minutes; Experts involved (kuvaus 

puhujista); Participants (eli osallistujalistat jokaiselta päivältä); Materials (kaikki workshopissa käytetty 
ja esitetty materiaali); Conclusions; Evaluation (palautelomakkeet); Photos (joku täytyy värvätä 
ottamaan kuvia) 

- Transnational Report entitled “Best Practice Strategies and Programmes for dealing with high risk 
offenders and for the desired continuity of treatment as well as for transition management” 

- Yllämainittujen työnjako? 
 

4. Hallinnolliset asiat 
- talousraportti 
- seuraava maksuerä 
 

5. Muut asiat 
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LIST OF PARTICIPANTS IN THE MEETING 
 
Name and Surname  
 

Role 

Elina Ruuskanen  
Kirsti Kuivajärvi  
Tiina Vogt-Airaksinen  
Sanna Kohvakka  
Riitta Kari  
Petteri Autio  
Virva Ojanperä-Kataja  
 

MINUTES 
 

AGENDA ITEM DEADLINES AND 
ACTIONS  

1. Helsingin workshop 
Käytiin läpi workshopin aikataululuonnosta ja tehtiin joitakin muutoksia siihen. 
Sovittiin, että Elina osallistuu steering groupin kokoukseen. Elina tiedustelee 
Elisabettalta, tekeekö hän steering groupin asialistan. 
 
Sovittiin, että keskiviikkona 30.10. ne, jotka eivät kuulu steering groupiin, 
tuodaan vankilalle vasta lounaan jälkeen, eli hieman ennen klo 13. Tiina voi 
hakea porukan hotellilta. 
 
Sirkku Kauppila Risestä hoitaa keskiviikon kahvitukset. 
 
Kirsi varmistaa, kuka vetää vankilakierroksen (Irene?). 
 
Workshopin puhujiksi ovat varmistuneet Sasu Tyni, Maarit Suomela ja Timo 
Valkama. Valkama on pyytänyt tulkkausta. Häntä pyydetään valmistelemaan 
ppt-diat tai esityksen runko etukäteen, jotta tulkkaus onnistuu helpommin. 
Katja Hiltunen Risestä on lupautunut tulemaan tulkiksi. 
 
Kirsti kysyy uudelleen Kaisa Tammi-Moilasta puhujaksi. 
 
Pohdittiin, että workshopin ensimmäisenä päivänä (torstai) voitaisiin pitää 2 
erillistä workshopia Irlannin tyyliin. Keskustelua käytäisiin lomakkeen pohjalta. 
Toisena päivänä, eli perjantaina voitaisiin koota edellisen päivän asioita yhteen 
ja käydä läpi parhaita käytäntöjä. 
 
Sovittiin, että ohjelmaan merkataan omakustanteiset illalliset (eli ke ja pe). 
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Keskusteltiin tiloista. Katajanokalta on pyydetty tarjousta, joka on liian kallis. 
Kokouksen jälkeen Elina varasi uudelleen Julkisuus-salin varmuuden vuoksi, ja 
Kirsti ilmoitti, että Kehastakin on vapautunut tiloja (maksullisia). 
Valtioneuvoston paviljonkiin tehty tilaus on peruttu. Tilojen osalta ei tehty vielä 
päätöstä, vaan asiaan palataan, kun projektin rahtilanne ja workshopin 
kokonaisbudjetti ovat selvillä. Elina selvittää nämä. 
 
Keskiviikon ja perjantain illallispaikoista ei keskusteltu. Torstain osalta sovittiin, 
että Elina pyytää tarjoukset Sipulista, Ainosta ja Kappelista. 
 
Sovittiin, että Elina selvittää, minkälaisia ilmoittautumislomakkeita workshopia 
varten täytyy käyttää. 
 
Käytiin läpi kutsuttavien listaa ja lisättiin sinne seuraavat: 
Ulla Knuuti 
Kimmo Hypén 
Annamari Räisänen 
Liisa Riittinen 
Niina Nurminen 
Ritva Vähäkoski 
Jukka Lallukka 
Juha Erikson  
Petri Nurmi 
Raili Virta 
Suvi Mäntynen 
Maijariitta Auvinen 
Päivi Hannula 
Marjatta Kaijalainen 
 
Tässä vielä edellinen lista muistin virkistämiseksi: 
Sasu Tyni 
Irene Litmanen 
Maija Laukkanen 
Satu Heiskanen-Holopainen 
Paula Kukkanen 
Karoliina Taruvuori 
Tommi Saarinen 
Heikki Takkunen 
Sami Peltovuoma 
Sonja Holopainen 
Miikka Kaskinen 
Marjatta Kemppainen 
Hannele Valkama 
Petri Salakka 
Tiina Leinonen 
Marianne Mäki 
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Raino Lavikkala 
Pia Andersson 
Arja Konttila 
Miessakit? 
 
Sovittiin, että Tiina luonnostelee viestiä/kutsua ja Elina selvittää Italiasta, 
minkälainen ilmoittautumislomake kutsuttujen tulee täyttää. Kutsussa 
mainitaan, että ilmoittautuminen on sitova ja että projekti kattaa 
pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevien matkat ja majoituksen. Lisäksi 
kutsuun täytyy laittaa ilmoittautuminen torstain illalliselle (tämä myös sitova). 
 
2. Workshopin pohjana käytettävä lomake 
Käytiin läpi Tiinan ja Sannan luonnostelema lomake ja tehtiin siihen pieniä 
muutoksia. Tarkoituksena on saada lomake kommenteille Saksaan perjantaina 
23.8. Sovittiin, että Tiina ja Sanna tekevät tarvittavat muutokset lomakkeeseen 
tällä viikolla (vko 34) ja lähettävät sen sitten projektilaisille kommentoitavaksi 
sähköpostitse.  
 
3. Workshopin ”tuotokset” 
Käytiin läpi workshopin tuotokset. Todettiin, että varsinainen raportti 
kannattaa laatia projektilaisten kesken yhteistyössä pian workshopin jälkeen, 
kun asiat ovat vielä tuoreessa muistissa. 
 
4. Hallinnolliset asiat 
Hallinnollisille asioille ei jäänyt aikaa, mutta juuri nyt ei ole mitään erityistä. 
 
Sovittiin, että seuraava kokous pidetään Risessä tiistaina 10.9. klo 8.30–9.30. 
Kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä.  
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