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AGENDA OF THE MEETING  

 

1. Dublinin workshopin terveiset 
2. Ajankohtaiset asiat 

- Suomen uutiskirje 
- talousraportti 
- Viron workshopissa laaditun määritelmäpaperin kääntäminen 
- Risen tulo projektin viralliseksi partneriksi (mm. tilitietojen toimittaminen Tanjalle) 
- seuraava maksuerä 

3. Suomen workshop 30.10.–2.11.2013 
- 30.10. koko päivän kokous Helsingin vankilassa  

- päivän aikataulu (Steering groupin kokous ja projektitiimin kokous) 
- tilan varaaminen 
- turvatoimet 
- ruokailu ja kahvit 
- kierros vankilassa 

- 31.10. ja 1.11. workshop 
- paikka 
- aikataulu 
- ohjelma 
- ruokailut ja kahvit 
- keitä kutsutaan 
- kuka avaa ja kuka lausuu päätössanat 
- laaditaanko lomake workshopia varten etukäteen (mitä lomakkeella kysytään) 
- lomakkeen ”aikataulu” 

- iltaohjelma 
- epämuodollinen illallinen projektilaisille ke 30.10., missä? 
- virallinen illallinen to 31.1., missä? 

- Tarvitaanko 2.11. projektikokousta, jos pidetään koko päivän kokous 30.10.? 
4. Muut asiat 
 

LIST OF PARTICIPANTS IN THE MEETING 
 

Name and Surname  
 

Role 

Elina Ruuskanen  

Kirsti Kuivajärvi  

Tiina Vogt-Airaksinen  
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Sanna Kohvakka  

Virva Ojanperä-Kataja  

  

  

 

MINUTES 

 

AGENDA ITEM DEADLINES AND 

ACTIONS  

1. Dublinin workshopin terveiset 
 
Sanna ja Tiina kertoivat Dublinissa perjantaina pidetystä kokouksesta. Projektin 
loppukonferenssi järjestetään Saksassa syyskuun alussa 2014. 
Loppukonferenssin suunnittelulle tulee olla riittävästi aikaa Helsingin 
projektikokouksessa. Konferenssille pitäisi keksiä nimi, ehdotuksia voi lähettää 
Saksaan elokuun loppuun 2013 mennessä. Konferenssin järjestäminen on iso 
työ, johon kaikkien partnerien odotetaan osallistuvan. Kutsuttavat ihmiset ovat 
pääasiassa muista EU-maista (ei projektissa mukana olevista maista). 
 
Suomen workshopin osalta Dublinissa oli todettu, että workshopissa tulisi etsiä 
hyviä käytäntöjä koko vapauttamisprosessin näkökulmasta, eli muodostaa 
yhteinen käsitys korkean riskin vankien ns. ideaalista vapauttamisprosessista. 
Kunkin maan yksittäisiä hyviä käytäntöjä voidaan sijoittaa osaksi kyseistä 
prosessia. Kokouksessa oli todettu, että myös Helsingin workshopia varten olisi 
hyvä laatia kyselylomake, joka toimitetaan partnereille elokuun loppuun 
mennessä. Lomakkeella kuvataan, minkälainen ideaali vapauttamisprosessi 
olisi, mitkä tekijät siinä ovat tärkeitä ja miksi. 
 
Lomakkeelle sovittiin seuraava aikataulu: 
- lomake lähetetään Saksaan kommenteille 23.8. mennessä 
- lomake lähetetään partnereille täytettäväksi 30.8. mennessä 
- lomake pyydetään palauttamaan 20.9. mennessä 
Sanna ja Tiina laativat ensimmäisen version lomakkeesta. Lomaketta katsotaan 
yhdessä seuraavassa kokouksessa, joka pidetään 19.8. klo 8.30 Risessä. 
 
2. Ajankohtaiset asiat 
 
Suomen uutiskirje on toimitettu Italiaan ajallaan. Sovittiin, että seuraava 
uutiskirje tehdään hieman myöhässä (marraskuun alku), jotta siihen voidaan 
laittaa Helsingin workshopia koskevaa tietoa. Sanna lupasi laatia uutiskirjeen. 
Risestä pyydetään Ulla Vesander workshopiin, jotta saadaan kuvia. Uutiskirjettä 
ei käännetä englanniksi, kuten ei myöskään tätä kokousmuistiota. Suomen 
workshopista tehdään lisäksi jutut Kontraan ja Haasteeseen. 
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Talousraportti on lähes valmis. Riitan ja Petterin puuttuvat tiedot toimitetaan 
Italiaan elokuussa Elinan loman jälkeen. 
 
Viron workshopissa laaditun määritelmäpaperin kääntämisestä ei ole tietoa. 
Elina on laittanut asiasta viestin Tanjalle ja Elisabettalle 1.7.  
 
Rise on virallisesti projektissa partnerina 1.7. alkaen, mutta virallista paperia 
asiasta ei ole vielä saatu. Rise on toimittanut tilitiedot Tanjalle. 
 
Sovittiin, että seuraavaa maksuerää kysellään syksyllä lomien jälkeen (Elina 
hoitaa). 
 
3. Suomen workshop 
 
30.10. paikaksi on varattu Helsingin vankila. Hahmoteltiin päivän aikataulua 
seuraavasti: 
9.30–12.00 Steering Groupin kokous 
12.00–12.45 Lounas 
13.00–14.30 Tutustumiskierros vankilassa 
14.30–17.30 Projektikokous 
 
Todettiin, että kokousten asialistat tulee suunnitella paremmin kuin Dublinissa 
ja että myös projektikokouksessa täytyy käsitellä talousasioita. 
 
Ihmiset haetaan hotellilta, vankilaan kuljetaan julkisilla kulkuneuvoilla (Steering  
group haetaan klo 9.00 ja loput joko lounaalle tai tutustumiskierrokselle). 
 
30.10. illalla pidetään epämuodollinen illallinen, aloitus klo 19.30. Mahdollisia 
paikkoja esim. Empire Plaza tai Juttutupa. 
 
Sovittiin, että Elina selvittää paljonko hotelliyö saa maksaa. OM tekee alustavan 
varauksen 20 henkilölle jostakin keskustan Sokos-hotellista. 
 
Varsinaisen workshopin 31.10.–1.11. paikka on vielä auki. OM:n Julkisuus-sali 
on varattu meille, mutta siellä ei 40 ihmistä mahdu istumaan u-
muodostelmassa niin, että kaikilla on pöytä. Elina selvittää mahdollisuutta 
järjestää workshop valtioneuvoston paviljongissa Kirkkokadulla. Myös Keha on 
mahdollinen paikka. Asiaan palataan elokuun kokouksessa, kun tietoa eri 
vaihtoehdoista on enemmän. 
 
Sovittiin, että Elina luonnostelee sekä kokouspäivän että workshopin ohjelmat 
lomalta palattuaan. 
 
Pohdittiin mahdollisia puhujia workshopiin ja päädyttiin tiedustelemaan 
seuraavia: 
Maarit Suomela: KRITS ja korkean riskin vapautuvat vangit (on jo suostunut) 
(puheenvuoro workshopin toisena päivänä) 
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Timo Valkama/KRIS (workshopin toisena päivänä). Tiina selvittää Timon 
halukkuutta tulla puhumaan. 
Kaisa Tammi-Moilanen: Valvottu koevapaus käytännössä (on tiedusteltu, ei 
vielä vastannut) (workshopin ensimmäisenä päivänä) 
Sasu Tyni: Pitkäaikaisvankien uusimisriski, tutkijan näkökulma (workshopin 
ensimmäisenä päivänä). Kirsti selvittää Sasun halukkuutta tulla puhumaan.  
 
Kukin puheenvuoro on pituudeltaan noin 30 minuuttia ja keskustelulle 
varataan riittävästi aikaa. Lisäksi professori Dunkelilta pyydetään esitys 
projektiin liittyvästä tutkimuksesta. 
 
Todettiin, että Helsingin vapauttamisyksikköä voisi esitellä keskiviikkona 30.10. 
samassa yhteydessä vankilaesittelyn kanssa. Kirsti (?) selvittää. 
 
Todettiin, että Arto Kujala on lupautunut tulemaan avaamaan workshopin 
31.10. aamulla. Esa Vesterbacka lausuu päätössanat 1.11. Elina ja Kirsti 
toimivat workshopin puheenjohtajina. Kirsti vetää Steering Groupin kokouksen, 
Elina projektikokouksen (30.10.). 
 
Irlannin workshopissa Ethelin pitämä projektin ja aiempien workshopien 
esittely oli hyvä. Sovittiin, että Tiina pitää vastaavan Helsingissä (n. 15 min.). 
 
Perjantaina workshopin lopuksi pidetään lyhyt paneelikeskustelu, samaan 
tapaan kuin Tallinnassa ja Dublinissa. 
 
Listattiin mahdollisia workshopiin kutsuttavia ihmisiä (15 henkilöä mahtuu, 
mutta kutsuja täytyy lähettää enemmän, jotta saadaan 15 täyteen): 
Sasu Tyni 
Irene Litmanen 
Joku Silta-valmennuksesta (esim. psykologi Maija?) 
Satu Heiskanen-Holopainen 
Paula Kukkonen 
Karoliina Taruvuori 
Tommi Saarinen 
Heikki Takkunen 
Sami Peltovuoma 
Sonja Holopainen 
Miikka Kaskinen 
Marjatta Kemppainen 
Anna Arola-Järvi 
Hannele Valkama 
Petri Salakka 
Tiina Leinonen 
Joku Suomenlinnan/Jokelan vankilasta 
Marianne Mäki 
Raino Lavikkala 
Pia Andersson 
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Arja Konttila? 
Miessakit? 
 
31.10. illalla järjestetään virallinen illallinen, johon kutsutaan myös ulkopuoliset 
workshopiin osallistujat (budjetti on 40 henkilölle). Mahdollisia paikkoja esim. 
Aino, Kappeli, Sipuli, Kellarikrouvi. Tähänkin palataan elokuussa. 
 
Workshop-päivien lounaat ja kahvitukset sovitaan sitten, kun workshopin 
paikka on varmistunut. 

 

 


