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• Tutustuminen 

vankilakirjastoyhteistyöhön

3. Kuulumisia kentältä

• Turun kirjasto ja Huittisten, 

Käyrän, Köyliön ja Turun 

vankilat

• Oulun kirjasto ja Oulun 

vankila

• Kuopion kirjasto ja 

Kuopion vankila

• Tampereen kirjasto ja 

Kylmäkosken vankila



Kirjastot ja 
kohderyhmät1



 Turun kaupunginkirjasto (valtakunnallinen koordinaattori)

 Kuopion kaupunginkirjasto

 Oulun kaupunginkirjasto

 Tampereen kaupunginkirjasto

Kirjastot



 Käyrän, Huittisten, Köyliön ja Turun vankilat

 Kuopion vankila

 Oulun vankila

 Kylmäkosken vankila

Kohderyhmät



Yhteistyö kirjastojen 
kesken2



 työryhmä (johto+työntekijät) on kokoontunut kaksi kertaa, tammi- ja 

maaliskuussa

 toukokuussa on työntekijöiden yhteinen kokous 

Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) kehityspäälliköiden kanssa. Aiheena 

mm. kehittää/suunnitella uuden kirja-aineiston hankintaa vankiloihin

Työryhmät ja kokoukset



 Kuopio: Turun ja Käyrän vankilat maaliskuussa

 Oulu: Huittisten, Köyliön ja Käyrän vankilat maaliskuussa

 Tampere: Huittisten ja Köyliön vankilat huhtikuussa, kesäkuussa 

Käyrän vankila

 31.5. tutustutaan Pasilan monikieliseen kirjastoon ja pidetään 

palaveri Helsingin kaupunginkirjaston kanssa

 syksyllä yhteinen kokoontuminen Turussa ja vieraillaan yhden päivän 

ajan vankilassa

Tutustuminen 
vankilakirjastoyhteistyöhön



Kuulumisia 
kentältä3



 tiedonhaun opetus (viisiosainen)

 videotyöpaja (e-kirjat/lehdet, valokuvaus, trailerin teko)

 lue lapselle -osio toteutuu kaikissa vankiloissa

 säännölliset luku/runopiirit

 lautapelikerho, levyraati

 keskustelu- ja kirjoittamisryhmät

Turun kirjasto ja Huittisten, Käyrän, 
Köyliön ja Turun vankilat



 vankilakirjastotyön opastus

 oppaan teko (Kirjastosta juuret elämään -hankkeen kokemuksiin 

pohjautuen) yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) 

kanssa

 säännölliset lahjoitukset poistokirjoja ja cd-levyjä

 yhteistyössä Turun lastenkulttuurisuunnittelijan kanssa 

toteutetaan Turun filharmonikoiden lastenkonsertti Käyrän 

vankilassa 26.5.

Turun kirjasto ja Huittisten, Käyrän, 
Köyliön ja Turun vankilat



 Huittisten vankilassa alkaa tiedonhaunkokeiluryhmä, jossa on 

maahanmuuttajataustaisia ja/tai ulkomaalaisia vankeja. 

Toteutetaan yhteistyössä Risen Vankeusaika mahdollisuutena -

hankkeen kanssa

 syksyllä tavoitteena saada kirjailija/muusikkovieras

 yhteistyö Kritsin (Kriminaalihuollon tukisäätiö) ja Celia-kirjaston 

kanssa jatkuu

 tammi–huhtikuun tilastoja: vankeja 276, muita (ohjaajat ja 

vartijat) 202, tapahtumia on ollut 114 ja satuhetkiä 24.

Turun kirjasto ja Huittisten, Käyrän, 
Köyliön ja Turun vankilat



 opiskelijat (OAMK, opinnäytetyö) laittaneet vankilakirjastoa kuntoon

 avajaiset tulossa, kunhan vankilakirjasto saadaan kuntoon

 lahjoitettu poistokirjoja

 vankilasta käynyt yksi ryhmä ( kolme vankia ja ohjaaja) tutustumassa 

Oulun kaupunginkirjastoon, uusi ryhmä tulossa ennen kesää

 vankilakirjastosta vastaavat ohjaajat osallistuneet kirjaston 

sisältökoulutukseen ja ovat tulossa Kirjaston monimuotoinen 

asiakaskunta -koulutukseen 24.5.

Oulun kirjasto ja Oulun vankila



 vankilakirjastossa tehty poistoja

 lahjoitettu poistokirjoja

 Atik Ismail vierailee toukokuussa

 lautapelikerho käynnistyy kesäkuussa

 syksyllä aloitetaan lue lapselle-osio

Kuopion kirjasto ja Kuopion vankila



 käynnistymisvaiheessa

 kokous vankilan ja kirjaston johdon kesken

 lahjoitettu poistokirjoja, myöhemmin myös cd-levyjä

 keskusteltu muutaman vangin kanssa siitä, minkälaista toimintaa ja 

aineistoa he kirjastolta haluaisivat

 lukupiiri starttaa toukokuussa

 lue lapselle -osio on tarkoitus aloittaa kesän aikana

Tampereen kirjasto ja 
Kylmäkosken vankila



Kiitos!


