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Kirjastojen ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyöryhmän kokous 

Aika torstai 6.5.2021 klo 13.00–15.00 

Paikka Etäyhteys: Microsoft Teams -kokous 

Läsnä    
 klo 13.25–  Ahoniemi, Katja Tampereen kaupunginkirjasto 
  Almgren, Päivi Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
 puh.joht., siht. Autio, Asko Turun kaupunginkirjasto 
  Hernelahti, Sanna Turun kaupunginkirjasto 
  Kaskinen, Miika Rikosseuraamuslaitos (IPRA) 
 esittelijä (§ 4) Kipinoinen, Kristian Rikosseuraamuslaitos (LSRA) 
 esittelijä (§ 4) Malka-Kannisto, Irmeli Turun kaupunginkirjasto 
  Mielonen, Hanna Joensuun seutukirjasto 
  Muhonen, Heli Kuopion kaupunginkirjasto 
  Nyström, Jan Porvoon kaupunginkirjasto 
  Oosi, Johanna Kuopion kaupunginkirjasto 
  Palmi-Felin, Salla Lahden kaupunginkirjasto 
 esittelijä (§ 3-4) Pilppula, Rebekka Turun kaupunginkirjasto 
  Pitkänen, Hanna Lahden kaupunginkirjasto 
  Pirnes-Toivanen, Suvi Joensuun seutukirjasto 
 klo 13.12– Pääkkölä, Jouni Oulun kaupunginkirjasto 
 klo 14.00– Rikkilä, Jarkko Tampereen kaupunginkirjasto 
  Salmenkangas, Niina Tampereen kaupunginkirjasto 
  Savinainen, Päivi Kuopion kaupunginkirjasto 
  Sirviö, Riikka Oulun kaupunginkirjasto 
 esittelijä (§ 3) Sunimento, Kati Rikosseuraamuslaitos (KEHA) 
  Vaara, Mervi Oulun kaupunginkirjasto 
    
Poissa  Ahola, Marita Vaasan kaupunginkirjasto 
  Hollmén, Malin Porvoon kaupunginkirjasto 
  Lundahl, Maaret Rikosseuraamuslaitos (ESRA) 
  Piikkilä, Terhi Vaasan kaupunginkirjasto 

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan kokouksen läsnäolijat. 

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 

2 Esityslista 

Esitys: Hyväksytään esityslista. 

Päätös: Lisättiin Reseptejä kirjaston ja vankilan yhteistyöhön -julkaisun päivitys esi-
tyslistan kohtaan 4. ja hyväksyttiin esityslista tällä muutoksella. 

3 Linjaukset ja periaatteet vankilassa tapahtuvalle kirjastotoiminnalle 

Esittelijät: Rebekka Pilppula ja Kati Sunimento 
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Vankilakirjastotyön toimintamalli -työryhmän laatimaa toimintamallia on käsitelty OKM:n ja 
OM:n tapaamisissa sekä Rikosseuraamuslaitoksen johtoryhmässä. Toimintamalli on tarkoi-
tus jalkauttaa valtakunnallisesti tämän vuoden aikana. 

Esitys: Keskustellaan toimintamallin käsittelystä ministeriöissä sekä toimintamallin 
jalkauttamisesta. 

Päätös: Rahoitusneuvotteluja OM:n ja OKM kanssa on jatkettu, ja seuraava kokous 
on sovittu 21.5. Rahoitusvaihtoehtoina on ollut esillä kaksi ehdotusta: 
OKM:n valtionavustus sekä ostopalvelu Rikosseuraamuslaitoksen kautta. 

Linjauksia käsitellään Risen valtakunnallisessa webinaarissa 18.5. Linjauk-
sia on tähän mennessä käsitelty Risessä ja kirjastoissa sisäisesti, eikä niitä 
ole vielä esitelty laajemmin julkisesti. 

Rahoitusratkaisua toivotaan ennen kesälomia, jotta toiminta voisi jatkua il-
man katkoksia heti vuoden 2022 alusta. 

4 Kehittäjäverkoston toiminta ja kansainvälinen yhteistyö 2021 

Esittelijät: Irmeli Malka-Kannisto, Rebekka Pippula, Kristian Kipinoinen  
ja kehittämiverkoston jäsenet 

Vankilakirjastotyön kehittäjäverkosto on kokoontunut 15.4. etäyhteydellä ja seuraava ta-
paaminen on sovittu 10.6.2021. Keskustellaan verkoston toiminnasta ja esitellään kirjasto-
jen suunnitelmia toimintamallin jalkauttamiseksi sekä reseptikirjan päivittämisestä. 

Esitys: Käydään läpi kehittämisverkoston suunitelmat loppuvuoden toiminnalle ja 
toimintamallin jalkauttamiselle. 

Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi. 

IFLA on perustanut työryhmän uudistamaan vankilakirjastotyön suosituksi-
aan (IFLA Guidelines for library services to prisoners). Rebekka on mukana 
työryhmässä. Uudistetut suositukset on tarkoitus julkaista vuoden 2022 ai-
kana. Vankilakirjastotyön toimintamalli sekä Reseptejä kirjaston ja vankilan 
yhteistyöhön päätettiin kääntää englanniksi suositusten laatimisen tueksi. 

Päätettiin myös julkaista kehittämisverkoston 15.4. tapaamisen muistio tä-
män pöytäkirjan liitteenä. 

Keravan kirjasto on liittynyt mukaan kehittäjäverkoston toimintaan. Turkuun 
on suunnitteilla kaksipäiväinen verkostotapaaminen syksylle. 

Resepteihin on tehty päivityksiä, mm. etälukupiireihin, verkkotyöpajoihin 
sekä yhteistyöosioon liittyen. Jatketaan päivitystarpeen arviointia, päivitys-
ten tekemistä sekä uudelleenjulkaisua kirjastot.fi-palvelussa verkoston seu-
raavassa kokouksessa 10.6., jonka aloitusaikaa aikaistetaan aiemmin sovi-
tusta. 

5 Vankilakirjastotyön kehittäjäverkoston kulumiset 

Esittelijät: Rikosseuraamuslaitoksen ja AKE-kirjastojen edustajat 

Kirjastot ja Rikosseuraamuslaitos esittelevät ajankohtaiset poiminnat kevään ja kesän toi-
minnasta rikosseuraamusalueittain:  

- Etelä-Suomen rikosseuraamusalue 
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- Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue 

- Länsi-Suomen rikosseuraamusalue 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

Etelä-Suomen rikosseuraamusalue 

Helsingin kaupunginkirjasto on aloittanut tänä keväänä etäyhdellä pidetyt 
lukuvalmennukset Helsingin vankilassa sekä vienyt vankilaan poistokirjoja ja 
kustantajien luetteloita. Lukupiirit pyritään aloittamaan heti, kun se on mah-
dollista. 

Vantaan vankila on toivonut yhteistyötä ja perehdytystä kirjastotyöhön. Riihi-
mäen vankilassa on alkamassa lukupiiritoiminta vangeille yhteystyössä Kan-
sallisteatterin ja Ylen kanssa. Keravan vankila on keskustellut yhteistyöstä 
Keravan kirjaston kanssa, ja vankilaan on lähetetty jännityskirjoja. Myös 
Tuusulan kirjaston kanssa on keskusteltu kirjastoautoyhteistyöstä. Jokelan 
vankila tekee säännöllistä yhteistyötä Jokelan kirjaston kanssa. 

Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue 

Linjausasiakirjaa on käsitelty myös IPRA:ssa ja Sukevan vankilan kirjasto-
toiminnan uudistamista on mietitty PATO-hankeessa. 

Oulun lähikirjastoihin on rekrytoitu keväällä kirjastovirkailijoita, joiden työn-
kuvaan kuuluu vankilakirjastotyö. Pelson vankilan nykyistä kokoelmaa ei 
tulla siirtämään Vaalan vankilaan, mutta Oulun vankilan kokoelma siirretään 
uuteen vankilaan. Oulun vankilan kirjaston kokoelmaan on lahjoitettu poisto-
kirjoja. 

Keväällä Oulun vankilassa on järjestetty yksi Hetki tarinalle -iltasatutoimin-
nan kurssi etänä, ja Aleksis Salusjärven Luetaan! ja Toivon agenda -tapah-
tumat järjestetään 25.5.2021 ja 26.5.2021. 

Johanna on sopinut seuraavan käynnin Kuopion vankilaan ja Hanna Py-
häselän vankilaan. 

Länsi-Suomen rikosseuraamusalue 

Kristian on lähettänyt kyselyt yhteistoiminnasta vankiloihin 12.3. ja linjauksia 
on käsitelty Risen alueellisissa johtoryhmissä. Turun vankilassa kirjaston-
käyttö on lisääntynyt selvästi. 

Irmeli on päässyt keväällä vierailemaan muissa alueen vankiloissa, paitsi 
Turussa. Turun vankilassa toimintaa on toteutettu etäyhteyksillä, ja Lue lap-
selle -toimintaa aloitetaan uudestaan Köyliössä. Irmeli on myös pitänyt kaksi 
verkkoluentoa SEAMK:n kirjastoalan opiskelijoille. 

Kylmäkosken vankilaan ulkoisten yhteistyökumppaneiden käynnit ovat olleet 
kiellettyjä, mutta Katja on toimittanut vankilaan kirjoja. Tampereella jatke-
taan etälukupiiritoiminnan tekniikan testaamista sekä sisältöjen kehittämistä, 
ja kirjasto on ennakoinut vaihtoehtoja vankilakirjastotoiminnan jatkamiselle 
2022. 

Lahden kaupunginkirjasto on hankkinut ostopalvelua Hämeenlinnan kau-
punginkirjastolta uuden vankilakirjaston suunniteluun ja toiminnan käynnis-
tämiseen. 
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6 Muut asiat 

Käsitellään muut mahdollisesti esille tuotavat asiat. 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Ei muita asioita. Puheenjohtaja päätti kokouksen. 


