
 

Vankilayhteistyön kehittäjäverkoston tapaaminen 
 

Aika:  15.4. klo 13.30–15 

Paikka:  Teams-palaveri 

Paikalla:   

Ahoniemi, Katja (Tampereen kaupunginkirjasto)  

Aejmelaeus, Sylva (Jokelan kirjasto) 

Ervasti, Reetta (Oulun kaupunginkirjasto) 

Hannula, Mari (Oulun kaupunginkirjasto) 

Harju, Taru (Jokelan kirjasto) 

Hukkanen, Hanna (Ylitornion vankila) 

Hupponen, Pauliina (Turun vankila)  

Kajander, Elise (Oulun kaupunginkirjasto) 

Karvonen, Kati (Oulun kaupunginkirjasto) 

Malka-Kannisto, Irmeli (Turun kaupunginkirjasto) pj. 

Mielonen, Hanna (Joensuun kaupunginkirjasto) 

Nironen, Pirjo (Celia) 

Oosi, Johanna (Kuopion kaupunginkirjasto) 

Piikkilä, Terhi (Vaasan kaupunginkirjasto) Irmeli selvittää, onko Terhi mukana vielä 

Ratilainen, Birgitta (Rise, Helsingin vankila) 

Sallas, Leena (Helsingin kaupunginkirjasto) 

Sirviö, Riikka (Oulun kaupunginkirjasto) siht. 

Vahtero, Tuija (Hämeenlinnan kaupunginkirjasto) 

Vehma, Lea (Hämeenlinnan vankila) 

Ylä-Havanka, Susanna (Celia) 

 

1. Celian kuulumiset / Pirjo ja Susanna 
• Susanna ja Pirjo Risen asiakkuusvastaavia Celialla. 

• Viime syksynä vaihtui Celian johtaja, nykyinen johtaja Minna von Zansen 

• Korona-ajasta huolimatta palvelut pelaavat, yhteistyöpalaverit ja muu 

vuorovaikutus on vain korona-aikana tapahtunut pitkälti verkon kautta 

• ihan kaikki Celian toiminta ei ole vain verkossa tapahtuvaa, esim. niille 

asiakkaille, jotka tilaavat CD-levyjä, on edelleen toimitettu kirjoja fyysisinä 

CD-äänikirjoina 

• Messutoiminta jäänyt poikkeusaikana, helmikuussa 2020 oltu viimeksi 

• Uudet asiakkaat voineet rekisteröityä puhelimitse 

• Viime vuonna piti järjestää risen yhteyshenkilöille fyysinen tapaaminen, 

muutettiin Teams-palavereiksi. Ollut antoisaa, keskusteltu käytännöistä. 

Mukana ollut reilu 10 vankilaa. Tullut esille tiedottamisen tarve. 

Yhteyshenkilöille perustetaan uutiskirje; vinkkejä kirjahakuihin jne. 

• 20 vankilaa liittynyt Celian palveluiden piiriin. 

• Useimmilla vankiloilla cd-asiakkuus, joskus taas polttavat palvelusta levyjä. 

• Celian palvelut Rikosseuraamusalalle 

https://www.celia.fi/palvelut/palvelut-rikosseuraamusalalle/


• Yhteistyö Hämeenlinnan vankilan kanssa: 

o Saatu Celian äänikirjojen verkkokuuntelu vankien käyttöön 

Hämeenlinnassa. Uusi Hämeenlinnan naisvankila avautui 

marraskuussa, 100 paikkaa. Yhteyshenkilönä Pia Puolakka 

keskushallinnosta.  

o Keskeisenä asiana laiteratkaisut. Jos laite olisi ollut tabletti, olisi voitu 

käyttää Pratsam Readeria. Laitteeksi valittiin kuitenkin läppäri, joten 

sovellusta ei voi siinä käyttää.  

o Pohdittiin, ovatko tunnukset henkilökohtaiset vai laitekohtaiset? Miten 

rekisteröidytään? Teknisellä puolella tehty paljon töitä.  

o Sovittiin toimintamalli vankilaan: käytetään henkilökohtaisilla 

tunnuksilla, jotka lähetetään vangin omaan sähköpostiin tai 

vankisähköpostiin. Paikallinen kaupunginkirjasto hoitaa rekisteröinnin.  

o Maaliskuussa kaikkiin selleihin saatu sellipäätteet. Ei vielä tietoa, miten 

lähtenyt käyntiin.  

o Daisy-soitinten hinta on edelleen todella korkea - Näkövammaisten 

liiton lainattavia soittimia ei valitettavasti voi yhteisöille lainata. 

o Kommentti Helsingin vankilasta: Vankiloissa tiukkoja 

hallussapitosääntöjä koskien vankisellejä. Ei saa olla esim. poltettuja 

cd-levyjä tai muita kuin dvd-soittimia. 

o Tekijänoikeuden kannalta vankilassa poltetut levyt ok, kunhan 

yhteisöasiakas hävittää levyt käytön jälkeen. 

• Yhteistyö muiden vankiloiden kanssa:  

o Koulutettu Suomen vankiloiden henkilökuntaa. Aktivoidaan Celian 

äänikirjapalvelun käyttöä vankiloissa. Vangit lukevat pääasiassa cd-

levyinä. Ongelmakohtia: cd:t eivät toimi tavallisilla cd-soittimilla, 

käytetään dvd-soittimia. Tavallinen laite ei muista kohtaa, johon 

kuuntelu jäi. 

• Krits-yhteistyö: Kritsin vertaistoimintojen kohtaamispaikkojen digiohjaus -

hankkeen työntekijöille koulutustilaisuus, jossa kerrottiin työntekijöille Celian 

palveluista. Tehtiin harjoituksia. Voivat hakea koulutustunnukset, joilla voi 

esitellä palvelua. Kohtauspaikoilla annettu opastusta korona-aikana etänä, 

odotellaan, että päästään paikan päällä opastamaan. 

2. Oulun kuulumiset /Riikka, Elise, Reetta 
• Riikka Sirviö tekee vankilayhteistyötä osana AKE-työtään vielä tämän vuoden 

2021. Ensi vuoden 2022 alusta vankilayhteistyö siirtyy osaksi Oulun 

kaupunginkirjaston perustyötä.  

• Vankilayhteistyötä osaksi uusien kirjastovirkailijoiden tehtävänkuvaa 

tiimeittäin seuraavasti: 

o Reetta Ervasti: lukemisen edistäminen, Myllyojan lähikirjastossa, 

lukupiiritoimintaa jatkossa vankiloissa 

o Mari Hannula: digi-ja opastuspalvelut 

o Kati Karvonen: kokoelma 

o Elise Kajander on mukana Hetki tarinalle -iltasatutoiminnassa 

(lukemisen edistäminen): kirjastonhoitajana lasten ja nuorten osastolla 

• Koordinointivastuu on palvelupäällikkö Mervi Vaaralla (Lukemisen 

edistäminen) 

• Pelson vankilan kirjaston nykyistä kokoelmaa ei tulla siirtämään uuteen 

Vaalan vankilaan. Aletaan systemaattisesti keräämään uutta kokoelmaa 

hyväkuntoisista uudehkoista poistoista. 

• Luetaan! ja Toivon agenda -tapahtuma: 

Lukutaidottomat runoilijat + Lukutaidon lounastunti – Peruskoulusta putkaan / 



Aleksis Salusjärvi 25.5.2021 ja 26.5.2021 klo 12.00–12.45 

25.5. https://kirjastossatavataan.fi/koulutus/lukutaidottomat-runoilijat/ 

26.5. https://kirjastossatavataan.fi/koulutus/lukutaidon-lounastunti-

peruskoulusta-putkaan/ 

Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen! 

3. Jokelan kuulumiset /Taru 
• Jokelassa ei ihmeempiä, avovangit käyvät kirjastossa, opinto-ohjaajat 

hakeneet kirjoja vankilaan 

• Kun korona ohi, pyritään tekemään enemmän yhteistyötä 

 

4. Hämeenlinnan kuulumiset / Tuija 
• Vankilan kirjasto on käynnistynyt kivasti 

• Asiakkaita ollut 

• Sijainenkin koulutettu 

• Kokoelma karttuu pikkuhiljaa 

• Vastaava opastanut hankinnassa 

• Vankilan johto suhtautuu kirjastoon hyvin, annettiin selkeä määräraha n. 600 

kirjaan 

• Vielä osa luetteloimatta 

• Tietokirjallisuutta tarvitaan lisää 

• Lea (kirjastosta vastaava) alkaa kouluttautumaan kirjastovirkailijaksi  

 

5. Kuopion kuulumiset/ Johanna 
• Kuopiossa vaihtunut kirjastovastaava, syksyyn saakka 

• Vankilaan ei ole päässyt, nyt käyttänyt työaikaa koulutusten järjestämiseen 

 

 

6. Sörkan/Helsingin kuulumiset/ Leena, Birgitta 
• Yhteistyö ollut hieman välillä katkolla 

• Birgitta tullut Sörkan vankilan kirjastovastaavaksi tammikuun loppupuolella. 

Yrittää saada kirjastyölle enemmän aikaa. Aloittaa Keudalla 

kirjastovirkailijakoulutuksen. 

• Vankila toivottavasti avautuu pian. 

• Etälainaus toiminut todella hyvin. Sumplittu palautusten ja lainojen suhteen. 

• Aloitettu lukuvalmennuksilla, mutta Sörkan koronatilanteen vuoksi keskeytyi 

• Mahdollisuuksien mukaan jatketaan lukupiireillä ja novellikoukuilla 

 

7. Turun/Lounais-Suomen kuulumiset / Irmeli 
• Turun vankilaan etälukupiirit, vielä ei tiedä milloin pääsee paikan päälle 

• Muihin vankiloihin pääsee piakkoin 

• Huittisten ohjaajan kanssa kehitetty vieraskielisille vangeille toimintaa 

• Monikielisen kirjaston kanssa yhteistyö toiminut hienosti 

 

8. Joensuun/Pyhäselän kuulumiset / Hanna 
• Edelleen vierailukielto 

• Lahjoituksia toimitettu kirjaston kuljetuksen kanssa 

• Ensi viikolla etäpalaveri vankilan yhteyshenkilöinen kanssa 

 

https://kirjastossatavataan.fi/koulutus/lukutaidottomat-runoilijat/
https://kirjastossatavataan.fi/koulutus/lukutaidon-lounastunti-peruskoulusta-putkaan/
https://kirjastossatavataan.fi/koulutus/lukutaidon-lounastunti-peruskoulusta-putkaan/


9. Tampere/Katja 
• Kylmäkoskelle ei pääse vielä, marraskuussa käynyt viimeksi, hakenut ja 

vienyt kirjoja portille 

• Etälukupiiriä tarjottu, ei ole vielä innostuttu vankilalla ehkä tarpeeksi, 

teknisetkin haasteet. 

• Ensi viikolla Rikkilän Jarkon kanssa palaveria ensi vuodesta, mitä 

vankilayhteistyön suhteen? 

 

10. Koulutusta vankiloiden kirjastoista vastaaville 
• AKE Joensuu, AKE Kuopio, AKE Oulu järjestämässä 

o Avoin kaikille 

• Jaettiin kyselyä koulutustarpeista, tuloksia: 

o Kaivataan verkostoitumista muiden vankiloiden kirjastovastaavien 

kanssa. Tämä voisi ollakin yhden kerran fokus? 

o Hyvin erilaiset toimenkuvat kirjastoon liittyen. 

o Lainojen etsintä ja karhuaminen (myös kaupunginkirjastosta lainatun 

aineiston) 

o Ei tunneta tarpeeksi luokitusjärjestelmää. Jos netti olisi kaikilla 

käytössä, tähän olisi helposti vinkit annettavissa (esim. tarkistaa 

kaupunginkirjaston verkkokirjastosta) 

o Epävarmuutta luokitella omaa kirjastoa, luokitustasot  

o Epävarmuutta kirjastojärjestelmän käytössä. 

o Ei ole määrärahaa aineistohankintoihin 

o Poistojen tekemisen vaikeus 

o Kaukolainaus kaupunginkirjastosta vangeille, toivotaan, että voisivat 

itse etsiä ja varata. 

o Monikielisen kirjaston palvelujen lisäksi kaivataan omia kappaleita 

monikielistä kirjallisuutta 

o Vinkkejä toimintaan, lukupiirit tms. 

• Koulutukset ovat lyhyitä, 1-2 tuntia kerrallaan. 

• Osallistuminen tapahtuu Teamsin kokouslinkistä selaimella, tämä Miika 

Kaskisen mukaan on sallittua. 

• Yhteystietolista pitää päivittää. 

• Sovittiin, että tehdään lista yhteyshenkilöistä Teamsiin. Jokainen päivittää 

oman alueensa vankiloiden yhteystiedot. 

• Celian koulutusta mahdollisesti mukaan myös. 

 

11. Seuraava tapaaminen 
• 10.6.2021 klo 13.30-15 

• Irmeli kutsuu Kritsiläisiä mukaan 
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