
Vankiloiden ja kirjastojen yhteistyö – alueellinen kehittämistehtävä 
 
Aika  25.1.2018 klo 14–16 
 
 
Osallistujat  Malka-Kannisto, Irmeli   Turun kaupunginkirjasto  
  Maunu, Ulla-Maija (pj)  Turun kaupunginkirjasto 
  Oosi-Villikka, Johanna  Kuopion kaupunginkirjasto 
  Jarkko Rikkilä  Tampereen kaupunginkirjasto 
  Sirviö, Riikka   Oulun kaupunginkirjasto 
  Vaara, Mervi   Oulun kaupunginkirjasto 

 
Poissa  Ahoniemi, Katja  Tampereen kaupunginkirjasto 

Muhonen, Heli  Kuopion kaupunginkirjasto 
Pääkkölä, Jouni  Oulun kaupunginkirjasto 

 
 
ASIAT 
 
 
1. Todetaan läsnäolijat ja valitaan kokoukselle sihteeri. 
 

Kokous Ulla-Maija toimii sihteerinä.  
 
 
 
2. Tilannekatsaus 

 
Käydään läpi työn käynnistyminen eri alueilla. 
 

Kokous 
 

Kuopio: Ensimmäinen neuvottelu Kuopion vankilan kanssa käyty. 
Kysely vangeille, mitä he haluavat. Lisäksi kirjastopalveluja tuotetaan Niuvan-
niemen sairaalassa entiseen tapaan. 

 
Oulu: Mervi Vaara ja Jouni Pääkkölä ovat viritelleet yhteistyötä vuoden 2017 
alusta asti. Neuvotteluja on käyty, mukana Oulun ammattikorkeakoulu. Am-
mattikorkeakoulun opiskelijat lähtevät uudistamaan kirjastotilaa ja sen kokoel-
mia. PrettyLib-järjestelmä on tulossa käyttöön, mikä mahdollistaa aineiston 
luetteloinnin kirjastojärjestelmään. Avajaiset tulossa. Monikieliseen kirjastoon 
vankila on itse yhteydessä. 
 
Selkokielistä kirjallisuutta ja sarjakuvia on toivottu. Sarjakuvakeskus järjestää 
mahdollisesti sarjakuvapajoja. 
 
Mervi ja Riikka ovat menossa Oulun vankilan vapauttamisyksikön kanssa 
neuvottelemaan. Tarkoituksena on alkaa esitellä kirjaston ja muita viran-
omaispalveluja sekä ylipäätään digitaalisia palveluja verkossa. 
 
Irmeli katsoo, onko jotain materiaalia lähetettävänä oululaisten avuksi, kun 
ryhmän kokoonpano tarkentuu. 
 
Tampere: Jarkko Riikkilä koordinoi kehittämiskirjastotoimintaa Pirkanmaalla ja 
Keski-Suomessa. Katja Ahoniemi on vankilatyön tekijä. Kylmäkoskella on ko-
koelmia käyty läpi ja hyväkuntoista poistettua aineistoa ollaan siirtämässä kir-
jastoista vankilaan. 
 
Turku: Alueella kaksi suljettua vankilaa: Turku (Saramäki) ja Köyliö sekä kaksi 
avovankilaa: Käyrä  ja Huittinen. 
 
Turun vankilassa alkaa videotyöpaja. Mallia on toteutettu jo avovankiloissa. 



Kaikissa vankiloissa on lukupiiri ja tiedonhaun opetus avovankiloissa. Huitti-
sissa toteutettiin pelipäivä, joka oli todella suosittu. 
 
 
 
 

 
  

3. Yhteistyön suunnittelu 
 

Miten toimimme tiiviimmin yhteistyössä? Miten saamme vankiloiden henkilö-
kunnan mukaan toimintaan? Mitä eri osapuolet toivovat yhteistyöltä 
 

 
Kokous Sovittiin, että pidetään säännöllisiä palavereja: useammin vankilatyötä teke 
 vien kesken ja harvemmin johdon ja työntekijöiden kesken. 

 
Kirjastojen ja vankiloiden välistä yhteistyötä pitää hioa ja tiivistää. Mikä on 
vankiloissa ”kirjaston mentävä aukko”.  
 
Suunnitellaan yhteisen taiteilijavieraan kutsumista kaikkiin kirjastoihin (kuten 
esim. Tuomas Kyrö, Vesa-Matti Loiri). 
 
 
 

 
4. Kokousmuistioiden julkaiseminen 

 
Ministeriö ja aluehallintovirastot edellyttävät, että toiminnasta raportoidaan ja 
kokousmuistiot viedään Kirjastot.fi:n palvelimelle. Sovitaan käytännöistä. 

 
Kokous Sovittiin, että Ulla-Maija toimittaa muistion eteenpäin. 
 
 
 
 

5. Kevään kokousaikataulut 
 

Sovitaan alustavat aikataulut sekä laajemman että suppeamman ryhmän 
osalta. 

 
Kokous Sovitaan laajemmalla kokoonpanolla kokoukset maaliskuun puoleenväliin 

mennessä ja toukokuuhun. Irmeli tekee Doodle-kyselyn. 
 
 Vankilatyötä tekevät sopivat tapaamisista myöhemmin erikseen. 
 
 
 
 

6. Kokouskutsujen lähettäminen 
 

Sovitaan kenelle kokouskutsut lähetetään. 
 
 
Kokous Sovittiin, että kutsut lähetetään nyt kutsutuille henkilöille. Jouni ei osallistu jat 
 kossakaan. 
 
 

 
 

7. Kuopion, Oulun ja Tampereen vankilakirjastotyötä tekevien vierailut Lounais-Suomen vankiloihin 
 



Alustavasti on sovittu, että vankilakirjastotyötä aloittavat Tampere, Oulu ja 
Kuopio tulevat vankilakäynnille Lounais-Suomeen. Samalla Irmeli kertoo työn 
kannalta keskeisiä asioita ja periaatteita. 

 
Kokous Irmeli järjestää kaikille mahdollisuuden tulla yhteen avo-  ja yhteen suljettuun 

vankilaan. Oulusta tulee Riikka Sirviö, Tampereelta tulee Katja Ahoniemi ja  
Jarkko Rikkilä, Kuopiosta Johanna Oosi-Villikka. Kaikki lähettävät Irmelille 
oman puhelinnumeronsa. Turun vankilakäynnit ovat perjantaisin, Käyrän tiis-
taisin (mahdollinen myös torstaina), Köyliö maanantaisin ja Huittinen keski-
viikkoisin. 
 
 
 

8. Muut asiat 
 
 

 
9. Kokous päättyi 15.30 
 

 


