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Kirjastosta juuret 
elämään –projektit



Kolme projektia

1. Kirjastosta juuret elämään

- AVI:n rahoittama

- Rahoitus 85.000 €

- 1.8.2012-31.1.2014

2. Kirjastosta juuret elämään, jatkohanke

- AVI:n rahoittama

- Rahoitus 80.000 €

- 1.6.2014-30.4.2016

3. Kirjastosta juuret elämään 

- Oikeusministeriön rahoittama

- Rahoitus 66.000 €

- 1.5.2016-30.4.2017



• Vankiloista kohderyhminä Käyrän ja Huittisten avovankilat

• Alueena Varsinais-Suomi ja Satakunta

• Yhteistyö Porin kaupunginkirjaston - Satakunnan maakuntakirjaston, Auran, Köyliön ja 

Huittisten kirjastojen  kanssa

• Mediaopastusta, verkkopalvelujen opastusta

• Muutamia käyntejä myös Köyliön suljetussa vankilassa sekä neuvotteluja Turun vankilan 

kanssa

• Vankilakirjastokirjastopäivät Turussa helmikuussa 2014

• Projektin esittely opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivillä

• Kirjailija- ja artistivieraita vankiloissa (Kotiteollisuus, Christer Lybeck ja Arno Kotro)

Kirjastosta juuret elämään



• V-S ja Satakunnan maakuntakirjastoalue

• kirjailijat, artistit, muut kulttuuritoimen laitokset (esim. teatteri)

• Rikosseuraamuslaitos, Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen yksiköt, Kriminaalihuollon 

tukisäätiö, Celia-kirjasto

• Monipuolista verkkopalvelujen opastusta, mediakasvatusta

• Tutustumiskäyntejä kirjastoon, kulttuurilaitoksiin, Kirjamessuihin

• Yksi vanki työkokeilussa Turun kaupunginkirjastossa

• Lukupiirejä, kirjastoyhteistyötä

• Projektin esittely Vaasan, Tampereen ja Hämeenlinnan kirjastoissa

Kirjastosta juuret 
elämään -
jatkohanke



• Kohderyhmät

Kirjastosta juuret elämään – oikeusministeriö
• Pääkohteena suljetut vankilat (Helsinki, Riihimäki, Turku, Jokela, Hämeenlinna, Kylmäkoski, Vaasa, 

Satakunta)
• Lisäksi Käyrä ja Huittinen (avolaitokset)
• Yhteistyökumppaneita: Länsi- ja Etelä-Suomen rikosseuraamuslaitokset, Rikosseuraamuslaitoksen 

keskushallintoyksikkö, Vaasan kaupunginkirjasto, Krits – kriminaalihuollon tukisäätiö, muut kolmannen 
sektorin toimijat, kirjailijat, artistit, kulttuuritoimen laitokset, kirjastot

• perinteiset ja teemoitetut lukupiirit, tiedonhaun opetus niissä vankiloissa, joissa netin käyttö on 
mahdollista, monilukutaidon edistäminen (e-kirjat, asiointi- ja viestintätaidot, oman vankilan 
markkinointivideoiden teko), iltasatuja lapsille, vankien perheille suunnatut palvelut



• Tiedonhaun opetus:

- Verkkokirjasto, Kirjasampo, sähköiset 
kirjat/lehdet, Google, Finna.fi, Kirjastot.fi, 
työvoimatoimisto, Kela, Vero yms.

• Lukupiirit

• Videotyöpaja

• Satuja lapsille ja elokuvan/trailerin teko

• Valokuvien ottaminen ja niiden muokkaaminen

• Vankilakirjastot (opastus kirjaston tehtävissä 

esim. luettelointi, tarroitus, uuden aineiston 

hankkiminen, poistot)

• Kirjasto/kulttuuripäivä

• Kahdesti vuodessa vankiryhmä (Käyrästä ja 

Huittisista) vierailee pääkirjastossa ja 

taidenäyttelyssä ja/tai museossa

Projekteissa tehtyä



• Turun kirjamessut

• Tapahtumia mm. runopaja, 

mediakasvatusta, kirjailijavierailut, 

sarjakuvapaja yms.

• Turun pääkirjastossa on ollut kaksi kertaa 

näyttely vankien tekemistä töistä

• Kritsin (kriminaalitukisäätiö) Portti 

vapauteen lehdessä on julkaistu vankien 

kirja-arvosteluita, projektisuunnittelijan 

kirjavinkkejä ja portti vapauteen 

nettisivuilla julkaistiin juuri vangin runoja

• Turun lastenkulttuurisuunnittelijan 

kanssa on aloitettu yhteistyö 

kohderyhmänä vankien lapset. (Käyrä ja 

Riihimäki pilotteina)

• Celia-yhteistyö

Projekteissa tehtyä

Turun kaupunginkirjasto lahjoittaa poistoaineistoa Käyrään ja Porin kaupunginkirjasto 
Huittisiin.
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Kaavion otsikko

1.8.2012 - 31.5.2014 1.6.2014 - 30.4.2016 1.5.2016 - 31.10.2016 Yhteensä



KIITOS 

Ota yhteyttä:
Ulla-maija.maunu@turku.fi
Irmeli.malka-kannisto@turku.fi
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