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Vankiloiden ja kirjastojen yhteistyöryhmän kokous 
 
Aika 11.9.2018 klo 10–12 

Paikka Pieni neuvotteluhuone (3 krs), Turun pääkirjasto, Linnankatu 2, 20100 Turku 
 

Osallistujat Ahoniemi, Katja (etänä)  Tampereen kaupunginkirjasto 
Almgren, Päivi  Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
Autio, Asko (pj)  Turun kaupunginkirjasto 
Kaskinen, Miika (etänä)  Rikosseuraamuslaitos (IPRA) 
Malka-Kannisto, Irmeli   Turun kaupunginkirjasto 
Oosi-Villikka, Johanna (etänä) Kuopion kaupunginkirjasto 
Pilppula, Rebekka  Turun kaupunginkirjasto 
Rikkilä, Jarkko (etänä)  Tampereen kaupunginkirjasto 
Sirviö, Riikka (etänä)  Oulun kaupunginkirjasto 
Sunimento, Kati (etänä)  Rikosseuraamuslaitos (KEHA) 
Vaara, Mervi (etänä)  Oulun kaupunginkirjasto 
 

Poissa Kipinoinen, Kristian  Rikosseuraamuslaitos (LSRA) 
Muhonen, Heli  Kuopion kaupunginkirjasto 

 
 

1 Kokouksen järjestäytyminen 
 

Todetaan läsnäolijat ja valitaan kokoukselle sihteeri.  
 

Kokous: Asko toimii kokouksen sihteerinä.  
 

2 Tilannekatsaus 
 

Kuulumiset viime kevään kokouksesta Pasilan kirjastossa ja eri alueilta.  
Tietokirjojen valinta kaikkiin vankiloihin keskitetysti.  
Aineiston konsultointia vangeilta ja vankilan henkilökunnalta.  
 

Kokous:  Vankilakirjastotyön ryhmä vieraili Helsingin monikielisessä kirjastossa. Huit-
tisten ja Köyliön vankiloiden kanssa on aloitettu yhteistyö. Köyliön vankilakir-
jastossa on tehty kirjakärryt.  
 
Riikka, Katja, Johanna ja Irmeli laativat alkuvuodeksi suosituslistan vankiloi-
hin hankittavista tietokirjoista. Päihde- ja perhetyön ohjaajat vinkkaavat 
heille työnsä tueksi sopivia kirjoja ja Irmeli kokoaa vankiloista saamansa kir-
jatoiveet. Kirjahankinnoille on vielä selvitettävä rahoitus. Rikosseuraamuslai-
toksella on alueellista määrärahaa käytettävissä ainakin IPRA:n alueella.  
 
Vain osa AKE-kirjastoista on saanut rahoituksen vankilakirjastoyhteistyön 
kehittämiseen. RISE toivoo toimintaan mukaan lisää kirjastoja. Ministeriön 
linjaus vankilakirjastotoimintaan on vielä auki. Hakuaika kehittämistehtävälle 
ja AVI-hankkeille päättyy tänä vuonna 3.12.2018.  
 
Hämeenlinnan uuden naisvankilan kirjastopalveluiden suunnitteluun olisi 
hyvä saada tukea. Keskustellaan asiasta Hämeenlinnan ja Lahden kaupun-
ginkirjastojen kanssa.  
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3 Yhteistyö eri tahojen kanssa 
 

Käydään läpi esimerkkejä yhteistyötahoista: Pasilan monikielinen kirjasto, 
Helsingin kaupunginkirjasto, Vankeusaika mahdollisuutena -hanke, Luetaan 
yhdessä -hanke, Kriminaalihuollon tukisäätiö (KRITS) ja Celia.  
 

Kokous:  Vierailu Huittisten vankilassa toteutettiin Vankeusaika mahdollisuutena -
hankkeen puitteissa. Hankkeen loppuseminaari pidetään helmikuussa 2019. 
Hankkeessa on haettu pysyviä virkoja ulkomaalaistaustaisten vankien 
kanssa työskentelyyn ainakin Turun vankilaan.  
 
Luetaan yhdessä -hanketta käsitellään ensi kokouksessa.  
 
Irmeli on koonnut vankien kirjoittamia runoja ja kirja-arvioita Kriminaalihuol-
lon tukisäätiön Lehti vangeille -julkaisuun.  
 
Valtakunnallisen Vankiloiden ja kirjastojen yhteistyöryhmän kokoukset jär-
jestetään jatkossa syksyisin, ja niiden pääasiallisena funktiona on tehdyn 
työn arvioiminen sekä alueellisten kehittämistehtävähakemuksien valmiste-
leminen. Kokouksiin kutsutaan kunnan kirjastotoimesta vastaava ja/tai hä-
nen valtuuttamansa henkilö, joka vastaa hakemuksen valmistelusta tai ke-
hittämistehtävän koordinoinnista (Heli, Jarkko, Mervi, Asko), vankilakirjasto-
työtä tekevät (Irmeli, Johanna, Katja, Riikka) sekä Lounais-Suomen aluehal-
lintoviraston kirjastotoimen ylitarkastaja (Päivi). Rikosseuraamuslaitos ni-
meää vielä omat edustajansa yhteistyöryhmään. Alkuvuodelle varataan op-
tio kutsua koolle toinenkin kokous, jos avustuspäätökset poikkeavat hae-
tusta.  
 
Vankilakirjastotyötä tekevät henkilöt kokoustavat säännöllisesti etäyhtey-
dellä ja tapaavat tarvittaessa. He myös järjestävät kaksi kertaa vuodessa 
verkostotapaamisen, jossa on mukana yhteistyökumppanien edustajia (Ce-
lia, KRITS, Monikielinen kirjasto, Erilaiset oppijat ry jne.).  
 
Kirjastot järjestävät lisäksi alueellisia kokouksia, joihin kutsutaan tarpeen 
mukaan RISE:n rikosseuraamusalueiden edustajat.  
 
Tampereen painopisteenä on ollut Kylmäkosken vankila. Laukaan vankilan 
sisällyttäminen Tampereen kehittämistehtävään vaatisi lisäpohdiskelua. 
Laukaan vankilaan ei todennäköisesti tule omaa kirjastoa sen siirtyessä Jy-
väskylään 2020.  
 
Pelson vankilan siirtymisestä uusiin tiloihin on meneillään tarveselvitys. Ou-
lun kaupunginkirjaston olisi tärkeää olla mukana Oulun ja Pelson uusien 
vankiloiden suunnitteluvaiheessa.  

 

4 Vankilakirjaston keittokirja 
 
Kristian ja Irmeli ovat kirjanneet aineiston vankilakirjaston keittokirjaan. Pasi-
lan monikielisen kirjaston esittely puuttuu vielä. Se lisätään syksyn aikana.  
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Turussa on selvitetty lisätyövoiman palkkaamista materiaalin taustoittami-
seen, viimeistelyyn ja julkaisemiseen sekä paperisena että digitaalisena kir-
jana.  
 

Kokous: Kirjan painatus on ehkä mahdollista Helsingin tai Turun vankilan kirjapai-
nossa. Irmeli selvittää Kristianin kanssa mahdollisuutta teoksen painami-
seen Turun vankilassa. Turun kaupunginkirjasto palkkaa loppuvuodeksi 
työntekijän viimeistelemään teoksen.  

 

5 Ensi vuoden painopisteet 
 

Käydään läpi alustavia suunnitelmia ensi vuoden toiminnalle.  
 

Kokous:  Mahdollisuus kokeiluille ja epäonnistumiselle on tärkeä uuden toiminnan ke-
hittämisessä. Turku kaipaa myös RISE:n kanssa tehtävän yhteistyön kirkas-
tamista sekä strategista linjausta ministeriöltä: Mitä toiminnalta halutaan vii-
den vuoden päästä? Mitkä AKE-alueet ovat jatkossa mukana? Mikä on 
OKM:n rahoituksella tehtävän työn sisältö ja mikä Rikosseuraamuslaitoksen 
rahoittama osuus?  
 
AKE-kirjastojen vastuiden ja työnjaon määrittely on vielä kesken, joten sitä 
jatketaan ensi vuonna. Ensi vuoden suunnitelmissa on myös ”Keittokirjan” 
julkaisu sekä siihen liittyvät tapahtumat.  
 
Oulussa AMK-opiskelijat jatkavat aineiston luettelointia tietokantaan ja hei-
dän kanssaan on myös tarkoitus lähteä ideoimaan uutta toimintaa. OAMK:n 
kirjastoalan opetus kuitenkin jatkuu vain tämän vuoden loppuun. Oulun toi-
veena on Lue lapselle -toiminnan aloittaminen ensi vuonna sekä vankipäät-
teiden käyttöönotto.  
 
Valtori aikoo saada nyt lähituen varassa olevat vankipäätteet etähallintaan 
ja kasvattaa laitekantaa ensi vuonna. Vankien perusopetuspilotin myötä uu-
sia laitteita saadaan Oulun ja Kuopion vankiloihin.  
 
Lukulaitteiden hyödyntämistä selvitetään valtakunnallisesti. Omat laitteet 
ovat tärkeitä muun muassa tiedonhaun opastuksessa. Kati keskustelee asi-
asta Pian kanssa. Vankilassa sallittujen verkkosivujen listalle on mahdollista 
tehdä lisäysehdotuksia RISE:lle.  
 
Kuopion vankilakirjaston remontit ovat haitanneet kirjastotoimintaa. RISE 
järjestää palaverin Kuopion kanssa lähiaikoina.  

 

6 Muut asiat 
 

Kokous:  PrettyLib-kirjastojärjestelmä on käytössä Kylmäkoskella ja se on tarkoitus 
hankkia myös Pyhäselälle vielä tänä vuonna. Oikeusrekisterikeskus hoitaa 
järjestelmiin liittyviä sopimusasioita.  


