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REHELLISESTI SINUN
PUOLELLASI
Kriminaalihuollon tukisäätiö (Krits) on rangaistukseen tuomittujen kuntoutumista edistävä
valtakunnallinen asiantuntija- ja palvelujentuottajajärjestö, joka tähtää kohderyhmänsä aseman
parantamiseen yhteiskunnassa. Säätiö tukee
kriminaalihuoltotyötä ja sen kehittämistä, vaikuttaa uusintarikollisuutta ja sen haittoja vähentävään toimintaan sekä edistää tarpeenmukaisten
palvelujen saatavuutta.
Tavoitteisiinsa pääsemiseen Kriminaalihuollon
tukisäätiöllä on monia keinoja:
- vaikutus- ja edunvalvontatoiminta
- kehittämishankkeiden toteuttaminen
- kriminaalihuollon tukipalvelujen tuottaminen
- avustuksien myöntäminen kriminaalihuollon kehittämiseen ja alan vapaaehtoistoimintaan.

MONITOIMIJAINEN KRITS
VERKOSTOITUU
Vuonna 2001 perustetun Kriminaalihuollon tukisäätiön kasvu on jatkunut ja monipuolistunut. Oman
toiminnan kasvattamisen sijaan pyrkimyksemme on
laajentaa yhteistyöverkostoamme niin, että kohderyhmäämme kuuluvien mahdollisuudet saada tukea
ja turvaa kuntoutumisessaan rehelliseen elämään
paranisivat yhteiskunnassa.

Rangaistuksista vapautuvien kuntoutustarpeet ovat
moninaiset. Palveluja ja tukea tarvitaan niin päihde-,
perhe- ja velkaongelmien ratkaisuun kuin asumisen,
työn ja koulutuksen järjestämiseen tai toimeentuloturvan, sairaanhoidon tai vertaistuen turvaamiseen.
Omia kriminaalihuollon tukipalveluja Krits on tarjonnut lähinnä vain pääkaupunkiseutulaisille: tuki- ja
yhteisöasumispalveluja sekä vertaistukitoimintaa.
Valtakunnallista palveluamme ovat kriminaaliasiamiestoiminta, viestintäpalvelut sekä kehittämisyhteistyö. Uusia yhteistyöhankkeita käynnistyi perhetyön,
vankien oppimisvaikeuksien sekä asumisvalmennuksen ja -ohjauksen osalta. Yhteistyösopimuksilla
vankeinhoidon kanssa säätiö tuottaa sosiaalityön
palveluja Sukevan ja Vanajan vankiloissa sekä
vertaisryhmätoimintaa Helsingin avovankilassa,
Keravan vankilassa sekä Vanajan vankilan Ojoisten
osastolla. Kaikissa uusissa hankkeissa säätiöllä on
yksi tai useampi viranomais- tai järjestöyhteistyökumppani.
Merkittävä avaus säätiön viestinnässä oli Viestintäpakki-projektin tuloksena valmistunut Portti Vapauteen -palveluportaali. Sen ylläpitoon osallistuu Rehellistä elämää -viestintäverkosto, jossa on mukana
30 yhteistyöjärjestöä. Portaali on foorumi tiedolle,
palveluille ja keskusteluille vankilasta vapautuvia
varten. Jatkossa se laajenee vastaamaan paremmin
myös omaisten ja alan työntekijöiden tarpeisiin.
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haittojen ehkäisytoimintaa vankiloissa piikkihuumeita
käyttävien tarpeisiin sekä monipuolinen yhteistyö
vapautuvien asumisen tuessa vankeinhoidon ja
kotikuntien, erityisesti Helsingin kaupungin sosiaaliviraston, kanssa.

Säätiö on panostanut pääkaupunkiseudulle vapautuvien tukiasuntotoimintaan niin, että vuoden lopulla oli
käytössä 22 tukiasuntoa sekä kaksi asumisyhteisöä.
Tarkoitus on jatkaa asumisen tuen kehittämistä osana valtakunnallista pitkäaikaisasunnottomien vähentämisohjelmaa vuosille 2008–2011.
Vertaistuki Redis sai uudet tilat vuoden alussa
säätiön Kinaporin kadun kiinteistöstä. Osa Asumisen
tuen työntekijöistä siirtyi myös samoihin tiloihin. Kun
tiloissa muutamana iltana viikossa kokoontuu myös
KRIS-Pääkapunkiseutu ry:n ryhmä, saatiin lisää
edellytyksiä kehittää yhteisöllisyyttä säätiön asumisyhteisöjen ja Rediksen asiakkaille.
Säätiön tehtävänä on ollut myös tukea alan vapaaehtoistyötä ja pieniä kehittämishankkeita myöntämällä
avustuksia. Toimintavuonna avustuksia myönnettiin
yhdeksälle eri järjestölle. Pääasiassa niillä rahoitettiin kriminaalihuollon tavoitteita edistävää vertais- ja
vapaaehtoistoimintaa. Avustuksia myönnettiin
noin 34 000 euroa säätiön omista tuotoista.
Toimintavuoden ilon aiheita olivat hyvin edistyneet
ja yhteistyöverkostoa vahvistaneet Jyvällä-projekti
Jyväskylän ja Iisalmen seudulla, jossa järjestöyhteistyön keinoin rakennetaan kuntoutuspolkuja vankilasta vapauteen, Terve-projekti, jolla rakennetaan

Säätiön lähivuodet jatkuvat toiminnan kasvuna, verkostoitumisena ja monipuolistumisena. Kehittämisyksikön ja viestintä- ja tietohallintoyksikön toiminta
saatiin vakiinnutetuksi vuoden 2008 alusta Rahaautomaattiyhdistyksen tuella. Vankeinhoitoa ja kriminaalihuoltoa koskeneet uudistukset sekä edelleen
jatkuva organisaatiouudistus tulee todennäköisesti
edelleen lisäämään ja avaamaan uusia mahdollisuuksia säätiön, rikosseuraamusalan, kuntien ja
kriminaalihuollon tukipalveluja tuottavien järjestöjen
väliselle yhteistyölle.
Säätiön nopeasti kasvanut henkilökunta (23 työntekijää) on jatkuvasti muuttuneessa ja uusia hankkeita
käynnistävässä kotipesässään puurtanut tunnollisesti, ideoinut uutta ja venynyt esimerkillisesti uusien
haasteiden edessä. Olemme myös ylpeitä ja onnellisia hyvistä yhteistyökumppaneistamme muissa
järjestöissä, rikosseuraamusjärjestelmässä sekä
kunnissa. Tämä vuosikatsaus on tarkoitettu osaltaan
vahvistamaan yhteistyötä.
Toimintamme keskiössä on tuki rehelliseen elämään
pyrkivälle vapautuvalle vangille tai kriminaalihuollon
asiakkaalle. Olemme hänen puolellaan.

Jukka Mäki
Toiminnanjohtaja
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KRIMINAALIASIAMIES AJAA
REILUA PELIÄ
Vapautuvat vangit ovat monella mittarilla
mitattuna huono-osaisia. He tarvitsevat usein
apua kuntoutuksen järjestämiseen ja erilaisiin
pulmatilanteisiin. Monella ongelmana ovat
velat ja ulosottoasiat, jotka saattavat jopa estää
kuntoutumisen ja johtaa takaisin rikoksiin
tai pimeille työmarkkinoille. Toisella saattaa
ajokortin takaisinsaaminen viedä kohtuuttoman
pitkän ajan ja hidastaa työllistymistä.
Kriminaaliasiamiestoiminnan tavoitteena on
edistää kriminaalihuollon asiakkaan asemaa
yhteiskunnassa, tarpeenmukaisten palvelujen
saatavuutta ja yhteiskuntaan sijoittumista.
Tavoitteena tulisi olla yhteiskunnallisesti reilu peli,
jossa tuomionsa suorittaneita kohdeltaisiin yhdenvertaisesti muiden kansalaisten kanssa. Nyt näin ei
aina ole. Heitä saatetaan jopa rankaista esimerkiksi
penseällä kohtelulla.

ASIAKKAIDEN OHJAUTUMINEN KRIMINAALIASIAMIEHEN
PALVELUIHIN VUONNA 2007
Muualta 6 %

Itse 16 %
18 % VHL

47 % KRITS

ASIAKKAIDEN OHJAUTUMINEN KRIMINAALIASIAMIEHEN
PALVELUIHIN VUONNA 2006
Muualta 9 %

Tuomionsa suorittaneiden palvelutarpeen herkempi
tiedostaminen vähentäisi myös uusintarikollisuutta.
Kriminaaliasiamies pitää vastaanottoa Kritsin tiloissa
ja vierailee aktiivisesti myös vankiloissa ja kriminaalihuollon toimipisteissä. Kriminaaliasiamiehen ohjaus-,
neuvonta- ja asianajotoiminnan keskeisiä alueita
ovat olleet velka-, korvaus- ja ulosottoasiat, rangaistuksen täytäntöönpano, asuntoasiat, ulkomaalaisasiat ja omaisten asiat. Annettu apu on ollut neuvontaa,
asiointiapua ja ohjausta muiden, tarkoituksenmukaisempien palvelujen piiriin.

13 % KHL

37% KHL

Itse 6 %

27 % KRITS

21 % VHL
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Asiakkaiden yhteydenotot 2007
• 129 asiakasta, 157 yhteydenottoa.
• Suurimmat asiaryhmät: rangaistuksen täytäntöönpanoasiat sekä velka-, ulosotto- ja korvausasiat.
• Palveluna annettu neuvontaa 72 % ja ohjausta
muualle 23 %.
• Asiakasvastaanottoja myös vankiloissa ja KHL:n
toimipaikoissa sekä perheleireillä.

Tärkeä toiminta-alue asiakastyön lisäksi on kriminaalipoliittinen vaikutus- ja edunvalvontatoiminta
kuntoutukseen sitoutuneiden aseman ja palvelujen
parantamiseksi. Lainsäädäntötyöhön ja kuntoutusjärjestelmän parantamiseen kriminaaliasiamies on
vaikuttanut toimimalla työryhmän jäsenenä sekä
lausuntojen ja aloitteiden antajana. Uuden vankeuslain myötä pyritään puuttumaan ainakin törkeimpiin
normaalisuusperiaatteen poikkeamiin järjestelmässä. Normaalisuusperiaatteella tarkoitetaan sitä, että
rangaistus tarkoittaa vapauden menettämistä ja
muuten vankilan olot pitäisi järjestää vastaamaan
ympäröivän yhteiskunnan oloja. Vanki on esimerkiksi
oikeutettu samantasoiseen terveydenhoitoon ja vanhemmuuden hoitamiseen vankilasta käsin.
Vuoden aikana vaikutustyöhön on kuulunut:
• lausunto Oikeusministeriölle Vangin muutoksenhakuoikeus -työryhmän mietinnöstä
• jäsenyys OM:n normaalisuusperiaate-työryhmässä
• informaatio- ja vierailukäynnit yhteistyökumppaneiden luona
• haastattelut YLE TV 1:n uutisissa ja Aamu-TV:ssä
• kirjoitus vankien velkaongelmista, Haaste-lehti
Vuodenvaihteessa aukesi myös Kriminaaliasiamiehen kysymys-vastaus -palsta uuteen Portti Vapauteen -internetportaaliin. Yhteistyötä on lisätty päihdeasiamiehen, vertaistuki Rediksen ja Omille jaloille
-hankkeen kanssa.
- Joissakin asioissa, kuten velkojen järjestelyssä,
tarvittaisiin myös erityistoimia, kuvailee kriminaaliasiamies Veikko Kylämarttila.
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ELÄMÄNUSKOA
YHTEISIN TUKITOIMIN
KEHITTÄMISYKSIKKÖ
Säätiön kehittämisyksikössä työskentelee
kehittämispäällikkö ja projektihenkilöstö.
Yksikön toiminnan ideana on mm. tuottaa
edelläkävijänä uusia työvälineitä ja näkökulmia
rikosseuraamusalan työhön ja kokeilla erilaisia
toimintatapoja. Tämä voi merkitä myös olemassa
olevien toimintatapojen kyseenalaistamista.
Samalla tehdään harmaita alueita ja epäkohtia
näkyviksi.

TOIMINTA VUONNA 2007
Vuoden aikana käynnistyivät Ehjä perhe, Sijoitus
ohjattuun asumiseen ja Oppimisvaikeuksista vapaaksi -hankkeet. Seuraavaksi vuodeksi valmisteltiin ja
saatiin RAY-rahoitus hankkeelle Vankilasta vapautuvien vaikeasti asutettavien tukimahdollisuudet sekä
kohdennettu avustus asumispalveluohjaukselle.
Lisäksi Kehittämisyksikön koordinaatiotehtävälle
saatiin vakiintuneempi rahoitus säätiön päästyä
RAYn yleisavustuksen piiriin.
Muina kuin RAY-rahoitteisina käynnistyivät Etelä- ja
Itä-Suomen aluevankiloiden kanssa tehtyihin kumppanuussopimuksiin perustuvat sosiaalityöntekijöiden
palveluiden kehittämishankkeet.

KEHITTÄMISYKSIKÖN TOIMINTAA
KÄYTÄNNÖSSÄ:
• vastaa säätiön kehittämis- ja koulutustoiminnasta
• koordinoi, ohjaa ja valvoo projektitoimintaa
• huolehtii säätiön oman avustustoiminnan valmistelusta ja esittelystä
• vastaa rahoittajatahoille jätettävien hakemusten ja
selvitysten valmistelusta
• koordinoi järjestöjen välistä ja julkisen sektorin
kanssa tehtävää yhteistyötä rikostaustaisten henkilöiden palvelutuotannossa ja kohderyhmän edunvalvonnassa
• vastaa säätiön koulutustoiminnan suunnittelusta,
kehittämisestä ja koordinoinnista
• toimii käynnissä olevien hankkeiden tukijana, käynnistyvien hankkeiden alkuvaiheen organisoijana sekä
uusien kehittämiskohteiden innovoijana.
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YHTEISTYÖTÄ JA YHTEISÖLLISYYTTÄ
Yhtenä vuoden erityisenä saavutuksena oli säätiön
omaan kiinteistöön perustettu yhteistoimintatila.
Vertaistuki Rediksen, säätiön asumisen tukipalveluiden sekä asiakasaktivistien ja yhteistyökumppanien
kesken käynnistyi yhteistoimintapiste, jossa ammatillinen tuki kohtaa päihteettömän vapaa-ajantoiminnan
ja vertaistuen.
Yhteistoimintatila yhdistää kaikille rikosseuraamuksen kohteeksi joutuneille avoimen pistäytymispaikan
teemalliseen toimintaan. Varsinkin Kritsin tuetun
asumisen piirissä olevien yhteisöllisyyteen, ts. spontaanien tuki- ja ystävyyssuhteiden syntymiseen sekä
keskinäiseen päihteettömyyden tukeen, yhteistoimintatila on osoittanut tarpeellisuutensa.
Yhteisöllisyys on kehittynyt yhteistilan neljän työntekijän ympärille. Kaksi asumisohjaajaa ja kaksi
vertaistyöntekijää ovat yhteistyöllään luoneet yhteisölle vahvan perustan. KRIS-Pääkaupunkiseutu ry.
on myös osallistunut yhteisön toimintaan ja tuonut
siihen lisää sisältöä. Lisäksi yhteistilassa annetaan
Omille jaloille -projektiin kuuluvaa vertaistalousneuvontaa.

Kehittämisyksikön tehtävänä on erilaisten
rikosseuraamusalaan kuuluvien asioiden
ja ilmiöiden merkittävyyden toteaminen tai
kumoaminen uutta tietoa tuottamalla.
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REDIS KULKEE RINNALLA
VERTAISTUKI REDIS
Redis tukee vankilakierteestä irtautuvia ihmisiä
ja tarjoaa tasokkaat puitteet eri toimijoiden ja
hankkeiden järjestämille aktiviteeteille. Keskeistä
on yhteisöllisyys. Kun ideat ja ihmiset kohtaavat,
syntyy aina eteenpäinmenoa.
Redis muutti vuoden 2007 alussa uusiin isompiin
tiloihin osoitteeseen Kinaporinkatu 2 A 4. Neliöt
hyödynnettiin lisäämällä yhteistä harrastustoimintaa
ja toimintakeskuksen aukioloaikoja. Asiakkaille on
järjestetty mm. erilaisia toiminnallisia ryhmiä, kuten
päihteettömiä keilailtoja, biljarditurnauksia, jalkapallopelejä, kuntosalikäyntejä ja vapaamuotoista
toimintaa viihtyisässä yhteistilassa. Rediksella on
myös vahva osaaminen tukihenkilötoiminnassa sekä
palveluohjauksessa. Kaikki toiminta on asiakaslähtöistä ja heidän tarpeitaan vastaavaa.
Rediksessä toimii erilaisia ryhmiä, mm. Kritsin
perhetyöntekijöiden käynnistämä naisten vertaisryhmä ja miesten perhekeskeinen ryhmä. Rediksessä
annetaan myös vertaistalousneuvontaa ja siellä
kokoontuu KRIS-Pääkaupunkiseutu ry:n korukurssi
ja vertaisryhmä vankilasta vapautuville maanantaija perjantai-iltapäivisin.

”Olemme läsnä ja kuuntelevana korvana
kun ihminen sitä tarvitsee.”

Nuoriin tuettaviin kohdistetaan erityistä huomiota ja
heidän tukemiseensa panostetaan. Aluksi tukisuhteet painottuivat palveluohjaukseen, mutta suhteen
edetessä palvelujen tarve vähenee ja painotus siirtyy
käytännön asioista uuden identiteetin rakentamiseen.
Redis toimii kolmella tavalla: paikan päällä tarjotaan
vertaistukea ja palveluohjausta sekä yhteisöllisyyttä,
pidetään vankiryhmiä ja motivoidaan toimintaan sekä
järjestetään tukihenkilötoimintaa. Vertaisryhmiä on
ohjattu säännöllisesti Helsingin vankilassa, Keravan
vankilan WOP-osastolla ja Ojoisten työsiirtolassa.
Suljettujen vankiloiden vertaisryhmille on järjestetty
tutustumiskäyntejä Redikseen, mikä on madaltanut
kynnystä toimintaan osallistumiselle vapautumisen
jälkeen.
Koskaan ei voi tietää, etteikö juuri kyseisen kohtaamisen aikana muutoksen siemen ole kylväytynyt.
Redis voi tarjota tukea jo vankilassa olon aikana.
Yksilötyötä on tehty vapautumissuunnitelmien puitteissa. Tällöin ollaan mukana vapautuvan itselleen
asettamien tavoitteiden toteutumisessa, tukemalla
käytännön asioissa lomilla, virastoissa jne.
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REDISKONTAKTEJA

2007

2006

Käynnit Rediksessä

1901

1629

Tukihenkilösuhteet

28

37

488

385

36

-

Vankilaryhmät
Vertaistukiryhmät

TUKIHENKILÖTOIMINTA
Syksyllä 2007 järjestettiin tukihenkilöiden koulutustilaisuus. Todistukset jaettiin kahdeksalle kurssin
suorittaneelle. Tukihenkilötoiminta on laajentunut
koskemaan säätiön Portti vapauteen -portaalin keskustelupalstaa, joka avattiin tammikuussa 2008.
Redis on auki arkisin klo12.00-18.00. Rediksessä
työskentelevät vastaava ohjaaja Antero Hölttä, ohjaaja Timo Varsamäki sekä iltatyöntekijä.
- Pitää muistaa, että muutos ei kenenkään kohdalla
tapahdu ihan hetkessä, kertoo ohjaaja Antero Hölttä.
- Mahdollisesti jo hyvinkin nuorena alkanut päihdeja laitoskierre ei tuo ihmiselle keinoja ylläpitää saati
kehittää omia elämänhallintataitojaan. Tässä kohtaa
pyrimme tuen ja palveluohjauksen avulla antamaan
uusia eväitä selviytyä pienin askelin elämässä eteenpäin.

”Tärkeää ei ole se mitä olet tehnyt vaan mitä
aioit tehdä nyt.”

10

VALMENNUSYKSIKÖN
KAUTTA TUKIASUNTOON
– OMAAN KOTIIN
ASUMISEN TUKIPALVELUT
Kriminaalihuollon tukisäätiö tarjoaa
asumisen tukipalveluja vankilasta
vapautuville ja kriminaalihuollon asiakkaille
pääkaupunkiseudulla. Tukiasuntojen
ja asumisvalmennusyhteisöjen lisäksi
Kritsin asumispalvelutiimi tarjoaa tukea
elämänhallintaan ja palveluohjausta.
Työskentely perustuu henkilökohtaiseen
tukipalvelusuunnitelmaan, joka laaditaan
yhteistyössä asiakkaan, vankeinhoidon tai
kriminaalihuollon, kotikunnan sosiaalitoimen ja
Kritsin asumisohjaajien kanssa. Asuminen on
päihteetöntä.
Toiminnan painopisteinä vuonna 2007 olivat mm.
tukityöskentelyn toimintatapojen vahvistaminen ja
palvelun tuotteistamisen kehittäminen. Edellisen
vuoden asumisen epäonnistumisia on saatu vähennettyä ja toimintaa tasapainotettua rakentamalla
kiinteää yhteistyötä päihdehoitopaikkoihin.
Myös kuntayhteistyö erityisesti Helsingin kaupungin
sosiaaliviraston asunnottomien sosiaalipalvelujen
kanssa on ollut sujuvaa. Asumaan tullaan entistä
useammin hoidon kautta ja tarvittaessa järjestetään
myös intervallihoitojaksoja.

”Tätä työtä ei voisi tehdä, ellei siihen
ja asiakkaan selviämiseen uskoisi.”

Asumisen tuen ja Vertaistuki Rediksen yhteistoimintapiste on lisännyt asiakkaiden kiinnittymistä kummankin työalan palveluihin. Säätiö haluaakin edelleen vahvistaa ja kehittää asumisen tukitoiminnan
myötä syntynyttä asukkaiden yhteisöllisyyttä.
Vuoden 2007 aikana asumisen tukipalveluihin tuli
kaikkiaan 52 asuntohakemusta. Niistä kielteisen päätöksen (hoitoonohjauksia) sai 23 henkilöä ja yhdeksän peruutti hakemuksensa itse. Useita hakemuksia
oli ns. työn alla. Vuosijakson aikana 17 hakijaa
hyväksyttiin asukkaaksi.
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- Hoitopaikkoihin tekemämme työ on alkanut tuottaa
tuloksia ja olemme saaneet haasteellisemman työn
vastapainoksi myös pidemmälle toipuneita kuntoutujia, joilla on paremmin välineitä asua itsenäisesti
ja muutenkin elää ilman päihteitä. Työtä on todella
hedelmällistä tehdä, mikäli asiakas on sitoutunut
päihteettömyyteen ja antamaamme tukeen. Meille
työntekijöille tuottaa suurta iloa seurata asiakkaiden
etenemistä kaikilla elämänalueilla. He ovat tehneet
valtavan työn toipumisensa eteen, kuvailee asumispalvelukoordinaattori Mia Juselius.
- Kun oma koti ja elämä vakiintuu, on helpompaa
rakentaa muutenkin usein retuperällä olevaa elämää.
Olemme pyrkineet tukemaan asiakkaita mm. ihmissuhteissa, verkostojen rakentamisessa, lastensuojeluun liittyvissä kysymyksissä, velka- ja ulosottojärjestelyissä, opiskeluun ja työelämään liittyvissä asioissa
sekä terveyden- ja mielenterveyden kartoittamisessa. Ohjaamme asiakkaita myös oikean hoidon piiriin,
mikäli he retkahtavat tai tarvitsevat muuten erityistä
arviointia. Tätä kaikkea teemme usein aika perinpohjaisesti ja kuljemme asiakkaiden mukana, mikäli
tilanne niin vaatii. Kiteytettynä voisi sanoa, että me
annamme tuen ja mahdollisuuden, asiakas tekee
työn.
- Keväästä 2008 lähtien yksi säätiön asumisen tuen
muoto on asumispalveluohjaus, joka keskittyy kuntien, vankiloiden ja kolmannen sektorin yhteistyön
vahvistamiseen vankilasta vapautuvien osalta. Siinä
pyritään arvioimaan ja kartoittamaan asunnottomien
vankien tuen tarpeita ja ohjaamaan heitä tarpeen
mukaisten palvelujen piiriin, myös muualle kuin
säätiön omiin tukiasuntoihin.

Asiakaskunnassa huomaa jatkuvasti paljon edistymistä. Vuodenvaihteessa asumispalvelujen 23:sta
asiakkaasta kahdeksan oli normaalissa päivätyössä,
kaksi kuntouttavassa työtoiminnassa, yksi suorittamassa yhdyskuntapalvelua, kolme aloittamassa opiskeluun tai työelämään valmentavaa kurssia, kolmella
oli meneillään interferonihoito ja viidellä muullakin
jotain säännöllistä päivittäistä toimintaa elämässään.

Joulukuun lopussa säätiöllä oli käytössään yhteensä
23 asuntoa Helsingin ja Vantaan alueella. Kaikissa
asuttiin tai ne olivat varattuina.
Säätiö jatkaa edelleen tukiasuntojen hankintaa pääkaupunkiseudulta raha-automaattiavustuksen turvin.
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SUUNNITELMALLISTA
VAPAUTUMISTA
SIJOITUS OHJATTUUN ASUMISEEN
-PROJEKTI (2007-2010)
Lokakuussa 2006 uusittuun vankeuslakiin
tuli mukaan valvottu koevapaus.
Koevapautusohjelmaan osallistuvat vangit
voivat asua kotonaan. He ovat velvollisia
käymään töissä, opiskelemaan, osallistumaan
mahdollisiin kuntoutusohjelmiin ja sitoutumaan
päihteettömyyteen. Valvottuun koevapauteen
voi päästä aikaisintaan kuusi kuukautta ennen
ehdonalaista vapautumista. Krits lähti mukaan
heti seuraavana vuonna tarjoamalla vailla omaa
asuntoa olevilla mahdollisuuden valvottuun
koevapauteen sekä tarvittavaan tavoitteelliseen
toimintaan.
Tavoitteena on luoda kumppanuussopimukseen
johtava yhteistoimintamalli Kriminaalihuollon tukisäätiön, vankeinhoidon, vangin kotikunnan ja kuntouttavaa toimintaa tuottavien tahojen kanssa. Yhteistyöllä
edistetään vapautuvien ja vapautuneiden vankien
yhteiskuntaan sijoittumista.
Projektissa vanki sijoitetaan koevapauteen säätiön
kahteen asumisyhteisöön.

Keskeisimpänä kohderyhmänä ovat pääkaupunkiseudulla kirjoilla olevat alle 29-vuotiaat miesvangit,
joiden jäljellä olevan vankeusrangaistuksen pituus on
enintään puoli vuotta. Merkittävä osa näistä tulee
Keravan vankilan WOP-kuntoutusosastolta.
Koska projektin asiakkaat suorittavat vankeusrangaistusta, on työ heidän kanssaan ollut hyvin tiivistä
jo vankilan vaatiman valvonnan kannalta. Yhteistyötahojen kanssa koordinoiden on suunniteltu ja
laadittu asiakkaiden tarkat päiväohjelmat.
Projektin koordinaattori aloitti työnsä kesäkuun alussa. Projektiin rekrytoitiin myös tuntityöntekijä tehtävänään suunnitella ja toteuttaa asumisyhteisöjen
asiakkaiden päihteetöntä yhdessäoloa ja sosiaalista
kuntoutumista iltaisin ja viikonloppuisin.
SOAP-projekti on vuoden kuluessa kiinnittynyt osaksi säätiön asumisen tukipalveluja. Yhteistyö vertaistuki Rediksen kanssa on ollut tiivistä ja hedelmällistä.
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PROJEKTIN ASIAKKAAT 2007
rangaistuksenaikaisessa sijoituksessa
sijoitettuna koevapauteen
päihdekuntoutuslaitoksesta
suljetusta vankilasta vap.vaiheessa
avovankilasta vapautuvaa
päihdekuntoutuslaitoksesta.

1
1
2
2
2
1

Vuoden 2007 aikana kolme asiakkaista jouduttiin
uloskirjoittamaan asumisyhteisöistä päihteiden
käytön takia. Viiden asiakkaan tuettu asuminen yhteisöissä jatkuu jakson lopussa ja harjoittelujaksoja
suorittaneelle on suunniteltu pitempiaikainen asuminen vuoden vaihteen jälkeen.
Yhtä lukuun ottamatta kaikki projektin asiakkaat ovat
osallistuneet päihdekuntoutukseen, koulutukseen tai
työelämään, tai heitä on niihin motivoitu.
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VERKOSTOT VIEVÄT
KUNTOUTUSPOLUILLE
JYVÄLLÄ–PROJEKTI (2006-2009)
Projektin tarkoitus on kehittää kuntoutuspolkuja
vankilasta siviiliin vangeille ja kriminaalihuollon
asiakkaille Jyväskylän ja Iisalmen seudulla YläSavossa.

Projektissa on kehitetty yhteistyöjärjestöille laadukkaita räätälöityjä tukipalveluja vangeille ja kriminaalihuollon asiakkaille. Järjestökumppanit ovat
rakentaneet yhteistä tukipalveluverkostoa, sen
toimintamalleja ja verkostoitumista ulospäin. Vahvistamalla näin projektipaikkakuntien kriminaalihuollon
toimijoiden verkostoa varmistetaan toiminnan jatkuminen Jyvällä-projektin päättymisen jälkeen.
Asiakasrekrytointi ja koulutustoiminta ovat edenneet suunnitelmallisesti. Projektissa on työskennelty
vapautuvien kanssa jo ennen vapautumista. Yhteistyövankiloita ovat Itä-Suomen vankeinhoitoalueen
vankilat. Asiakkaita tuli myös Hämeenlinnan, Vanajan, Pelson, Vilppulan ja Helsingin vankiloista.
Projektin kohteena oli kaikkiaan 154 asiakasta ja
erilaisia asiakastapaamisia kirjattiin noin 700.

Projektityöntekijöiden jalkautumisella saavutettiin
hyviä tuloksia. Tuomittujen läheiset jäävät helposti
yksin ja vaille tukea. Heidän kanssaan toteutettu
asiakastyö on osoittautunut tarpeelliseksi. Projektityöntekijät ovat toimineet usein kriminaalihuollon
työntekijän työparina ja näin asiakkaan kohtaaminen
on ollut kokonaisvaltaisempaa. Työvoiman palvelukeskuksen kanssa on neuvoteltu mallista, jolla vankilasta vapautunut pääsisi työhön ohjaukseen entistä
nopeammin.
Haasteena on sosiaalitoimen sitouttaminen projektin
toimintaan palvelumallin juurruttamisen näkökulmasta. KRIS-Jyväskylä ry:n ja KRIS-Kuopio ry:n kanssa
projekti teki yhteistyötä. Takuu-Säätiön Omille jaloille
– jalkautuvan velkaneuvonnan hanke kokosi Jyväskylään järjestöjen edustajia.
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YHTEISHANKKEESSA MUKANA
Jyväskylän Päihdepalvelusäätiön
osahankkeen ja Kriminaalihuoltolaitoksen
Jyväskylän aluetoimiston välinen yhteistyömalli, jossa säätiön sairaanhoitaja otti
asiakkaita vastaan ja henkilökunta konsultoi sairaanhoitajaa, tuotti hyviä tuloksia.
Iisalmen Nuorison tuen osahankkeessa
aloitettiin yhteistyö Sukevan vankilassa
työskentelevän Kritsin projektisosiaalityöntekijän kanssa. Asiakkaiden ammattitukihenkilönä toimiminen ja asiakkaan akuuttiin
hätään vastaaminen on yhteistyöverkostossa nähty arvokkaana työmuotona.
Tyynelän Kehittämiskeskuksen osahankkeessa käynnistyi kummallakin projektiseudulla Verkostotyön koulutus sekä
Retkahduksen ehkäisy -koulutus. Työtä
asiakkaiden läheisten kanssa jatkettiin.

Sukevan vankilan Vahvuuksia vapauteen -ryhmän
vetäjä Eeva-Liisa Autio (Itä-Suomen KHL:n yhteinen
aluetyöntekijä, vasemmalla) ja Jyvällä-projektin projektinpäällikkö Arja Heikura odottelemassa nokipannukahveja Sopentuvan retkeilykeskuksessa.

Jyväskylän Katulähetyksen osahanke
asutti kaikki asuntoa tarvitsevat. Jyväskylän
Vuokra-asuntojen kanssa neuvoteltiin sopimus asuntojen välivuokraamisesta. Myös
työtä tai työhönkuntoutusta järjestettiin
sekä yhdyskuntapalvelupaikkojen määrää
kartoitettiin. Niitä on mahdollisuus lisätä
35%:lla.
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PERHETYÖTÄ MUURIN
MOLEMMIN PUOLIN
EHJÄ PERHE - VANKIPERHEIDEN EHKÄISEVÄ JA KUNTOUTTAVA
VERTAISRYHMÄTOIMINNAN JA
KOULUTUKSEN KEHITTÄMISPROJEKTI
(2007-2010)

Ehjä Perhe –hanke edistää perheiden kanssa tehtävää työtä kehittämällä vankiperheiden vertaisryhmätoimintaa. Toisena tavoitteena on tuottaa vankiperhetyön koulutuskokonaisuus rikosseuraamusalan ja
sidosryhmien työntekijöille. Hankkeessa työskentelevät projektikoordinaattori Tarja Sassi ja projektityöntekijä Petra Huhtimo.

Vankeus tuo mukanaan muutoksia perheessä.
Vankiperhetyö auttaa rangaistustaan suorittavaa
sopeutumaan muutokseen sekä tukee perhettä
rangaistuksen aikana ja perheenjäsenen vapautuessa vankilasta.

Ensimmäinen toimintavuosi käytettiin hankkeen
organisoitumiseen, verkostoitumiseen pääkaupunkiseudun perhekeskusten, sosiaaliasemien ja
Etelä-Suomen alueen vankiloiden kanssa sekä
tiedottamiseen. Aiemmin tuotettua “Kun perhe lusii”
-opasta jaettiin pääkaupunkiseudun perhekeskuksiin
ja aikuissosiaalityöhön sekä sähköisenä versiona
kaikkiin kuntiin.

Vankien läheiset ovat olleet unohdettu ryhmä. Vankeus tuo kuitenkin perheeseen monenlaisia ylimääräisiä haasteita. Kotiin jäävällä puoliskolla voi olla
vaikeuksia toimeentulon sekä jaksamisen kanssa.
Lapset voivat salailla tuomiota, eikä heillä välttämättä
ole mahdollisuutta käsitellä asiaa aikuisten kanssa.
Vanhemmuuden hoitaminen vankilasta käsin voi olla
vaikeaa, vaikka lainsäädäntö turvaa lapsen oikeuden
vanhempaan. Myös vankeuslaki korostaa suhteiden
ylläpitämistä läheisiin. Perheeseen kannattaa satsata
senkin vuoksi, että hyvinvoiva perhe on keskeinen
voimavara vankilassa ollessa ja takaisin yhteiskuntaan sijoittumisessa.

Vertaisryhmätoiminnan tuleville ohjaajille järjestettiin
koulutus 21.8-14.11. Osallistujat olivat vankiloista,
vankeja ja heidän läheisiään tukevista yhdistyksistä
sekä Kriminaalihuollon tukisäätiöstä. Kouluttajina
toimivat VTM, lapsi- ja perhekonsultti Annikka Taitto
ja perheneuvoja, perheterapeutti Tarja Miikki. Samaan aikaan vertaisryhmätoiminnan pilottiin etsittiin
osallistujia ja ensimmäinen vertaisryhmätoimintakokonaisuus toteutui helmikuussa 2008.
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Vankiperhetyön koulutuskokonaisuutta alettiin
suunnitella Tyynelän kehittämiskeskuksen, Helsingin
kaupungin lapsiperheiden palvelujen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen kanssa. Suunnittelua on
myös laajennettu kirkon diakonia- ja kriminaalityön
puolelle.
- Tavoitteena on vankiperhetyön koulutusohjelma,
jota sekä kuntien sosiaalipalveluissa työskentelevät
että rikosseuraamusalalla työskentelevät voivat käyttää, Tarja Sassi kuvailee.
Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen ja Helsingin
kaupungin lapsiperheiden palvelujen kanssa toteutettiin syyskuussa kutsuseminaari ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Helsingin yksikön kanssa toteutettiin valtakunnallinen kriminaaliseminaari lokakuussa.
Ehjä Perhe osallistui Päihdejärjestöjen perhe- ja
läheisverkostojen kehittämisverkoston kokoontumisiin sekä Isä meidän -dokumenttiprojektin työkalujen
laatimiseen.
Naisten vertaistukiryhmän vertaisohjaajille annettiin
kuukausittain työnohjausta. Vertaistuki Rediksessä
ohjattiin perheteemaista miesten ryhmää sekä kokeiltiin naisten ryhmää Vanajan avovankilassa.

”Vankeus on perheen kriisi - vai uusi mahdollisuus?”
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OPPIMISVAIKEUS - OMINAISUUS
KUTEN SILMIEN VÄRI
OPPIVA – OPPIMISVAIKEUKSISTA
VAPAAKSI -HANKE (2007-2010)
On laskettu, että lähes viidesosalla suomalaisista
on oppimisessa erityisiä vaikeuksia, joiden syyt
voivat olla neurologisia, emotionaalisia tai johtua
aiemmista, yksilölle sopimattomista lukemaan
ja kirjoittamaan opettamisen menetelmistä.
Rikostaustaisilla oppimisvaikeuksia on
enemmän, arvio liikkuu 40:sta jopa 80
prosenttiin. Lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien
on myös todettu voivan johtua perinnöllisistä
tekijöistä. Oppimista saattavat estää lisäksi
mielenterveyden ongelmat, päihteiden käyttö ja
sosiaalinen tilanne. Oppimisessa tai lukemisessa
ja kirjoittamisessa koetut vaikeudet puolestaan
heikentävät helposti itsetuntoa.
Näistä lähtökohdista Kritsissä aloitettiin 2007 projekti, jonka tarkoitus on
• selvittää vankien ja kriminaalihuollon asiakkaiden
oppimisvaikeuksia
• rakentaa heille oppimisvaikeudet huomioivia kuntoutuspolkuja rangaistusajasta vapauteen
• pysähdyttää sekä kohdehenkilöt että viranomais- ja
järjestötoimijat ko. problematiikan äärelle
• lisätä kohdehenkilöiden itseymmärrystä oppimisvaikeuksien suhteen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Suomen aluevankilan nuoret vangit sekä kriminaalihuoltolaitoksen
Helsingin, Espoon ja Vantaan aluetoimistojen 15-29
-vuotiaat asiakkaat. Etelä-Suomen aluevankilassa
rangaistusaikainen hanketyöskentely keskittyy Keravan vankilassa ja Helsingin avovankilassa tehtävään
työhön. Kuntoutusohjausta tarjotaan henkilöille, joilla
todetaan oppimisvaikeuksia ja jotka ovat tukitoimenpiteisiin motivoituneita.
Asiakastyö aloitettiin loppuvuodesta 2007, jolloin
hankkeeseen osallistui yhteensä 13 asiakasta Keravan vankilasta ja Helsingin avovankilasta. Heistä
yhdeksän asiakkaan kanssa tehtiin työtä vähintään
kaksi tuntia. Testaus- ja ohjauskerrat ovat pääsääntöisesti tapahtuneet vankilassa.
- Asiakkaalle oppimisvaikeuden toteaminen voi olla
yllätys. Se voi olla myös helpottavaa, sillä erilaisuuden toteaminen voi auttaa ymmärtämään omaa
elämänhistoriaa ja esimerkiksi kouluvaikeuksia, jotka
ovat vaikeuttaneet elämää ja ohjanneet väärään
suuntaan, kertoo projektipäällikkö Kati Sunimento.
Asiakkaista kaksi on vapautunut ja molemmat ovat
jatkaneet kuntoutusta vapauduttuaan hanketyöntekijöiden kanssa Helsingin Seudun Erilaiset Oppijat
ry:n (HERO) tiloissa. Etelä-Suomen aluevankilan
sijoittajayksikön kanssa on otettu kokeilukäyttöön toimintamalli, jonka tarkoituksena on löytää hankkeen
palveluja tarvitsevia vankeja jo heti tuomion alussa
sijoittelun aikana.
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Mitä on
oppimisvaikeus?
Oppimisvaikeus voi näkyä
• Lukemisen hitautena
• Ääneen lukemisen karttamisena
• Rivien hyppimisenä paperilla
• Toistuvina kirjoitusvirheinä
• Tekstin tuottamisen hankaluutena
• Vieraiden kielten ja/tai matematiikan
vaikeutena
• Oikean ja vasemman sekoittumisena
• Muisti- ja keskittymisvaikeuksina
• Vaikeutena pysytellä aikatauluissa
• Stressinä ja masentuneisuutena

OPPIMISVAIKEUKSIEN
HELPOTTAMINEN ON YHTEISTYÖTÄ
Hankkeen kolmen työntekijän työtilat sijaitsevat Helsingin seudun erilaisten oppijoiden (HERO) tiloissa
Kaisaniemessä. Hankkeen ohjausryhmässä ovat
mukana Vankeinhoitolaitos, Kriminaalihuoltolaitos,
Rikosseuraamusvirasto, Erilaisten Oppijoiden liitto
ry., Kuntoutussäätiö, ADHD-liitto ry. ja Työvoimahallinto. Lisäksi yhteistyöstä on sovittu Helsingin
Diakoniaopiston, Valtakunnallisen työpajayhdistyksen, Vaihtoehtoisen ammattikoulun, Laurea Ammattikorkeakoulun ja Epilepsiasäätiön tutkimuskeskuksen
Neuron kanssa.
Vuonna 2007 hankkeessa tavoitettiin 90 ammattilaista eri yhteyksissä esimerkiksi yhteistyöpalavereissa
ja seminaareissa. Sekä vankeinhoitolaitoksessa että
kriminaalihuoltolaitoksessa hanke on otettu erittäin
hyvin vastaan.

”Kun asiakkaalle selkeytyy oma oppimisvaikeus, se voi auttaa rakentamaan uutta.
positiivisempaa identiteettiä. Hän on ehkä
koko elämänsä saanut kuulla olevansa laiska ja tyhmä.”
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HUUMEITA KÄYTTÄVIEN
TERVEYSNEUVONTATYÖ
ETENEE VANKILOISSA
TERVE-PROJEKTI (2005-2008)
Vangit ovat tutkimusten mukaan merkittävästi
sekä psyykkisesti että somaattisesti sairaampia
kuin kaksikymmentä vuotta sitten. Vangeilla on
erityisen paljon päihdeongelmia ja runsaasti
psykiatrisia ongelmia. Vankiloissa onkin nykyisin
saatavilla hoitoa ja kuntoutusta päihdeongelmiin,
mutta samanaikaisesti tarvitaan myös haittoja
vähentävää ohjausta ja neuvontaa niille, jotka
eivät vielä ole motivoituneita kuntoutukseen
vaan jatkavat huumeiden käyttöä.
Terveysriskit liittyvät erityisesti suonensisäiseen käyttöön, sillä virusinfektiot ja bakteerit leviävät likaisten
pistovälineiden kautta.
- Huumeita käyttävien terveysneuvontatyölle on
olemassa ”suuri tilaus” vankiloissa. Terveysneuvontaa voidaan toteuttaa osana yksilötyötä tai erillisillä
Terve-vankikursseilla. Terveysneuvonta perustuu
ongelmalähtöisyyteen, omakohtaisuuteen, ohjaajan
ja käyttäjän asiantuntijuuden vaihtoon sekä kurssilla
ja kurssin jälkeen tapahtuvaan vertaisvaikutukseen
– käytöstä, haitoista ja vaikutuksista voidaan ja pitää
puhua, sanoo koordinaattori Liisa Uusitalo. Hän työskentelee projektikouluttaja Eeva Tammisen kanssa
Terve-projektissa, jossa rakennetaan terveysneuvontatyön käytäntöjä vankiloihin.

Suurimmassa osassa eurooppalaisia vankiloita on
tarjolla terveysneuvontaa, desinfiointimahdollisuuksia käytetyille välineille sekä kondomeja. Suomessa
toimintaa on kehitetty yli kymmenen vuoden ajan.
Kansanterveyslaitoksen mukaan on tehokkaan
terveysneuvontatyön ansiota, että Suomessa ei ole
enää syntynyt uusia epidemioita.
- Olisi erittäin tärkeää, että vankien perushygieniapakkaukseen kuuluvaa desinfiointiainetta olisi saatavilla sen jälkeenkin kun se mahdollisesti loppuu parin
kuukauden kuluttua vankilaan tulosta. Nyt saatavuus
vaihtelee paljonkin eri osastojen, poliklinikoiden ja
vankiloiden välillä – toisissa sitä on, toisissa taas ei,
Liisa Uusitalo kertoo.
Suuri osa huumeita käyttävistä vangeista on ollut
terveysneuvontapisteiden asiakkaista jo ennen
vankilajaksoa ja useilla on jo tietoa, miten terveyshaitoilta voi suojautua. Terveysneuvonta on vaikuttavaa
ja sen on todettu auttavan kuntoutuspolun alkuun. Jo
kustannussyistä ennaltaehkäisy on perusteltua, sillä
jokainen uusi infektio lisää terveydenhoidon menoja
10-15 tuhannella eurolla vuotta kohden.
Terve-projektissa on kehitetty toimintamallisuositus
ja koulutusohjelma huumehaittojen vähentämiseksi
vankiloissa. Koulutus on suunnattu valvontahenkilöstölle. Terveydenhuolto- ja päihdetyöntekijöille on
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kehitetty laajempi koulutusohjelma. Projekti on siirtymässä mallintamisvaiheesta viimeistely- ja juurruttamisvaiheeseen. Toiminta leviää Rikosseuraamusalan
koulutuskeskuksessa järjestettävien koulutusten
myötä valtakunnalliseksi.

Yhteistyössä YLE teksti-TV:n ja A-klinikkasäätiön
kanssa hanke toteutti Huumehaittojen vähentäminen
vankiloissa -teksti-TV -kampanjan, joka oli suunnattu
sekä vangeille että henkilöstölle. Diakonia-ammattikoulu teki kampanjan seurannasta tutkimuksen.
Kokemusten mukaan vangit seuraavat suhteellisen
paljon Teksti-TV:n erilaisia viestipalstoja. Tulokset
osoittavat, että Teksti-TV:n avulla on mahdollista
saavuttaa muutoin vaikeasti saavutettavia henkilöitä.
Kolmella vangilla neljästä on mahdollisuus seurata
televisiosta Teksti-TV:n sivustoja. Eri vankiloissa
tiedonvälityksen kanavat näyttävät vaihtelevan paljonkin. Ilmoitustaulun kautta voidaan välittää tietoa ja
se saavuttaa vangit parhaiten. Valistusta päihdeongelmissa pidetään hyödyllisenä ja toivottavana niin
vankien kuin vartijoidenkin keskuudessa.

Terve-kurssi kannustaa huumeita käyttäviä vankeja
vertaistoimintaan. Käyttäjä uskoo toisen käyttäjän
välittämää faktaa paremmin kuin ”ulkopuolisen” tarjoamaa tietoa. Tiedonvälittäjän rooli on todettu olevan
arvostettua käyttäjäpiireissä ja neuvontatyö voi jatkua muurin toisellakin puolella. Terve-kurssin käynneille vangeille tuotetaan opas, joka sisältää vinkkejä
itsestä huolehtimiseen. Kursseilta on valmistunut
yhteensä 53 vankia.

Projektin tuottama ja pysyväksi suunniteltu Rikosseuraamusalan huumehaittojen vähentämiskoulutus
käynnistyi toukokuussa Vankeinhoidon perustutkintolaisille suunnatuilla luennoilla. Syksyllä alkoivat valvontahenkilöstölle suunnatut täydennyskoulutukset.
Vuoden 2008 helmikuussa käynnistyvää sairaanhoitajille ja päihdeohjaajille suunnattua Terveysneuvontatyön-koulutusta valmisteltiin syksyllä järjestetyissä
Terve-ohjaajatyöpajoissa yhteistyössä projektivankiloiden yhdyshenkilöiden kanssa.

”Terve-kurssilta saatu todistus on monelle
vangille heidän elämänsä ensimmäinen.
Jotkut myös sanovat, ettei se nyt itselle se
paperi ole niin tärkeä, mutta äiti olisi tyytyväinen!”
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SOSIAALITYÖ VANKILASSA
ON VERKOSTOTYÖTÄ
PROJEKTISOSIAALITYÖ VANAJAN
VANKILASSA
Useimmat naisvangit puhuvat mielellään
asioistaan ja elämästään sosiaalityöntekijälle
ja heille on tarpeen varata keskusteluaikaa
asioiden hoitamisen lomaan. Naisvangit ottavat
esiin enemmän esimerkiksi terveysasioitaan ja
ihmissuhdeasioitaan kuin miesvangit, kunhan
perusluottamus on asiakassuhteeseen ensin
syntynyt.
Vankilassa projektisosiaalityöntekijänä kesäkuusta
2007 alkaen toiminut Erja Pietilä tekee työtä vajaan
sadan vangin parissa. Tehtävänä on vakiinnuttaa ja
kehittää Vanajan vankilan (VaVa) ja Kriminaalihuollon
tukisäätiön yhteistyötä huomioiden erityisesti naisvankien tarpeet ja vankien vapautumisvalmistelut.
Asiakkaana ovat olleet Vanajan osaston ja Ojoisten
osaston vangit. Vanajan osastolla naisvankipaikkoja oli 50 ja miesvankipaikkoja 5. Ojoisten osastolla
miesvankipaikkoja oli 36. Vuoden vaihteesta sinne
tuli kahdeksan lisäpaikkaa.
Jokaisella asiakkaalla on erilainen tarina kerrottavanaan ja erilaiset odotukset tulevan suhteen - tämä
tekee Pietilän mukaan Vavan sosiaalityöstä mielenkiintoista, vaihtelevaa ja haasteellista. Keskeinen
työväline oman persoonan ja ammattiosaamisen
ohella on sähköinen vankitietojärjestelmä (Vati), josta
löytyy kunkin vangin rangaistusajan suunnitelma,
joka ohjaa vankeusprosessia.

Työskentely vangin kanssa tapahtuu hänen omalla suostumuksellaan. Vankityössä on painottunut
kaikenlaisten käytännön asioiden hoitaminen vankeusaikana ja vapautumista ajatellen sekä valvottujen
koevapauksien valmistelu.
- Sosiaalityössä riittää haasteita. Asuntojen saaminen on iso haaste sekä koevapausvangeille että
vapautuville vangeille. Toinen iso haaste on saada
asiakas sitoutumaan palvelujen käyttäjäksi ja toisaalta saada viranomaiset sitoutumaan vangin asioiden
edistämiseen. Verkostopalavereista on apua tässä
kohden ja vankilan väen on syytä jalkautua siviilin
puolelle, mutta tähän ei aina nähdä tarvetta eikä
anneta resursseja riittävästi, Erja Pietilä kuvailee
haasteita.
Naisvankien kanssa työskenneltäessä esillä on usein
naisvankien vastuu perheensä ja sukulaistensa
huoltajana sekä piilossa oleva väkivalta. Naisvangit
tulevat Vanajan vankilaan eri puolilta Suomea, ja
työskentely kotikuntien suuntaan edellyttää paljon
resursseja.
Verkostoyhteistyö on laajaa ja toimijoita on useita:
vankeinhoitolaitos, kriminaalihuoltolaitos, poliisi,
oikeushallinto, yksityiset asianajajat, verohallinto,
työhallinto, ajoneuvohallinto, Kansaneläkelaitos,
kuntien sosiaalipalvelut ja asumispalvelut, talous- ja
velkaneuvonta, vuokra-asuntoyhtiöt, terveydenhuolto, seurakunnat, oppilaitokset, järjestöt ja vertaisapuryhmät, yksityiset työnantajat, perhe- ja koulukodit,
sijaisperheet, vankien tukihenkilöt sekä omaiset ja
läheiset.
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Koko rangaistusajan pitäisi olla valmentautumista
pärjäämään yhteiskunnassa tuomion jälkeen. Vankeuslaki velvoittaa panostamaan vankien kuntouttamiseen ja vapautumisjärjestelyihin. Tämä onnistuu
vain yhteispelillä.
- Vapautumiseensa kukin vanki voi valmistautua
hoitamalla käytännön asioita sekä itseään. Vankilan
virkamiehet voivat auttaa osoittamalla aitoa kiinnostusta rangaistustaan suorittavaa ja hänen elämäntilannettaan kohtaan sekä kertomalla aktiivisesti ja
oma-aloitteisesti siviilielämän mahdollisuuksista ja
myös motivoimalla vankia kiinnostumaan omista
asioistaan ja elämästään sekä läheistensä elämästä,
Erja Pietilä sanoo.
- Vankien kuntoutuksen osalta ongelmana on liian
vähäinen rangaistusaikaisen kuntoutuksen rahoitus
ulkopuolisissa hoitolaitoksissa.

”Vankien kanssa työskenneltäessä on ensiarvoisen tärkeää uskoa ihmisen muuttumiseen ja uusiin mahdollisuuksiin. On ylläpidettävä ja luotava toivoa ja uskoa ihmiseen
ja huomiseen.”

Kritsillä on syksystä 2007 lähtien
ollut projektisosiaalityöntekijä myös
Sukevan vankilassa.

- Tärkeäksi osaksi työtä on muodostunut myös
vankien psykososiaalinen tukeminen. Työ on ollut
pääosin yksilötyötä, mutta myös ryhmänohjausta
Vanajan vankilan äiti-lapsi -osastolla ja perheleireillä.
Työskentelyssä on käytetty keskustelu- ja toimintakokemusmenetelmiä.
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VIESTINTÄÄ JA
VERKOSTOITUMISTA
VIESTINTÄPAKKI – VÄLINEITÄ TIEDOTUKSEEN JA VERKOSTOITUMISEEN
(2005-2007)
Projektin perustavoitteena oli
uusintarikollisuuden vähentäminen
parantamalla vankilasta vapautuvien
selviytymismahdollisuuksia yhteiskunnassa.
Säätiön useimmista hankkeista poiketen
päämäärään ei pyritty suorassa asiakastyössä,
vaan viestinnällisin keinoin. Viestintäpakki
pyrki edistämään kriminaalihuollon palveluja
tuottavien järjestöjen verkostoitumista, luomaan
kriminaalihuollon tukipalveluja tarvitsevien
interaktiivinen viestintäpalvelu sekä tarjoamaan
viestintäapua ja koulutusta erityisesti alan
pienille toimijoille.
Vuoden aikana viestintäkoordinaattori Tuija Tervo
tuotti tutkimuksen kriminaalihuollon kentässä toimivien järjestöjen viestinnästä ja osoitti viestinnän
kehittämistarpeet.
Kolmannen sektorin toimijoista muodostettu Rehellistä elämää -viestintäverkosto laajeni 30:een jäseneen
vuoden 2007 lopussa. Verkosto tukee jäsentensä
viestintää ja yhteistoimintaa sekä tarjoaaa jäsenilleen
viestinnän työkaluja.

Viestintäverkoston päämäärät
* Lisätä jäsenjärjestöjen ja heidän toimintansa
tunnettavuutta
* Parantaa viestinnällisin keinoin jäsenjärjestöjen
asiakaspalvelua
* Tukea jäsenjärjestöjen viestintää
* Tarjota jäsenjärjestöille viestinnän työkaluja ja
viestinnällistä apua
* Tuottaa ja ylläpitää palveluportaalia

Rikostaustaisia, heidän läheisiään ja heidän parissaan työskenteleviä varten rakennettiin Portti vapauteen -internetportaali, jota viestintäverkosto osaltaan
ylläpitää. Portti julkaistiin tammikuussa 2008 ja sille
laadittiin kehityssuunnitelma vuoteen 2010 asti.
Viestinnän resurssiapuna Viestintäpakki suunnitteli ja
toteutti mm. esitteitä ja nettisivuja säätiön tukemille
järjestöille, kuten Kris-Tampere ry ja vankien omaiset
VAO ry. Viestintäpakki toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen avustusvaroin sekä säätiön omalla
rahoituksella.

25

Internetportaalin ja verkostoekstranetin ylläpito ja
kehittäminen projektin päättymisen jälkeen siirtyi Kriminaalihuollon tukisäätiön Viestintäyksikölle yhdessä
viestintäverkoston kanssa. Säätiö tukee edelleen
verkoston viestintäkoulutusta ja sen jäsenten verkkotiedotusprojekteja.

- Vaikka erilaisia nettisivustoja ja portaaleja on sosiaalialalla useita, Portti vapauteen on ainoa, jonka
kohderyhmänä ovat rikostaustaiset, kertoo projektista Kritsin viestintäpäälliköksi siirtynyt Juhani Ikala.
- Kohderyhmän huomiota tavoitellaan mm. vankiloiden, kriminaalihuoltolaitoksen toimistojen ja alan
järjestöjen kautta. Jo tässä vaiheessa sivustosta on
epäilemättä hyötyä myös esimerkiksi sosiaalialan ja
työvoimahallinnon työntekijöille.

WWW.PORTTIVAPAUTEEN.FI
• Opas vankilasta vapautuneille
• Kriminaaliasiamiehen kysymysja vastauspalsta
• Linkkihakemisto
• Vertaiskeskustelualue
• Palvelevat puhelimet
• Rikostaustaisten parissa työskentelevät järjestöt
• Uutiset ja tapahtumakalenteri
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OMILLE JALOILLE
OMILLE JALOILLE - JALKAUTUVAN
VERTAISTALOUSNEUVONNAN PROJEKTI (2006-2009)
(SININAUHALIITON JA KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OSAHANKE)
Takuu-Säätiö aloitti vuonna 2006
verkostohankkeen auttaakseen talous- ja
velkaongelmissa olevia ihmisiä, jotka ovat eri
syistä syrjäytyneitä tai lähellä syrjäytymistä
ja jäävät siten helpoimmin julkisen talous- ja
velkaneuvonnan palveluiden ulkopuolelle.
Krits toteuttaa yhdessä Sininauhaliiton
kanssa osahanketta, jonka kohteena ovat
rikostaustaiset.
Tavoitteena on kehittää velkaongelmaisten löytämiseksi ja auttamiseksi toimintamalli, jonka avulla
voidaan antaa autettavalle toivoa ja voimia jatkaa
elämässään eteenpäin. Malli perustuu vertaistalousneuvontaan. Projektin aikana rekrytoidaan ja
koulutetaan vapaaehtoisia vertaistalousneuvojia ja
tukihenkilöitä talousneuvontaan liittyvissä asioissa.
Projektissa kehitetään myös nettiauttamiseen perustuvia palveluita.

Syksyn aikana projektityöntekijä kutsuttiin pitämään
infotilaisuuksia osahankkeesta mm. vankiloissa ja
Vantaan talous- ja velkaneuvonnassa. Omille jaloille
kokonaishankkeen ensimmäinen koulutuspaketti toteutettiin osahankkeen KRIS-järjestöille syyskuussa.
Vertaistuki Rediksessä on pidetty asiakasvastaanottoa, jonka luonne on muuttunut velkaneuvonnasta
palveluohjauksellisempaan suuntaan.

Ajatuksena on, että koulutetut vapaaehtoistyöntekijät ja ammattilaiset voivat perustaa omassa järjestössään mm. vertaistukiryhmiä, talouskursseja
ja opintopiirejä velkakierteessä oleville asiakkaille.
Kriminaalihuollon tukisäätiön osalta kohderyhmänä
ovat kriminaalihuollon parissa toimivat vapaaehtoiset
ja ammattilaiset erityisesti KRIS -järjestöissä, SiltaValmennusyhdistys ry:ssä, Jyvällä-projektissa sekä
Vertaistuki Rediksessä ja Portti vapauteen -portaalin
toiminnassa.

Osahankkeen taustalla on halu auttaa
yhteiskunnan reunalle ajautuneita, voimavaransa menettäneitä ja toivonsakin menettäneitä talousvaikeuksissa olevia ihmisiä
taloutensa ja velkatilanteensa kuntoon
saattamiseen.
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SÄÄTIÖN TOIMINTAA
VAIKUTUSTOIMINTA

KOULUTUSTOIMINTA

Säätiön edustajat ovat esiintyneet alan seminaareissa ja neuvottelupäivillä luennoitsijoina ja osallistuneet erilaisten yhteistyöelinten toimintaan.

Säätiön kuudentena kokonaisena toimintavuotena
säätiön tarjoama koulutus on lisääntynyt.

Säätiöllä oli edustajansa mm. rikosseuraamusalan
neuvottelukunnassa, vankiloiden toimintaohjelmien
hyväksymistä käsittelevässä asiantuntijaryhmässä,
Päihdehuollon Valtakunnallisessa Yhteistyöryhmässä, Takuu-Säätiön hallituksessa, Vailla Vakinaista
Asuntoa ry:n hallituksessa, NäytönPaikka ry:n hallituksessa, OM:n normaalisuusperiaate-työryhmässä,
PäLäKe:ssä (päihdejärjestöjen perhe- ja läheisverkostojen kehittämisverkostossa), Keravan vankilan
Wop-projektin ohjausryhmässä ja Ensi- ja turvakotien liiton Vauvaperhe-hankkeen ohjausryhmässä.
Kriminaaliasiamies on tehnyt käyntejä vankiloihin ja
Kriminaalihuoltolaitoksen toimipisteisiin.

Kontaktipiste Redis järjesti syksyllä 2007 tukihenkilöiden koulutustilaisuuden ja kartoitti rikostaustaisille
henkilöille suunnattujen vertaisjärjestöjen järjestötoiminnan koulutustarpeita..
Terve-projekti aloitti rikosseuraamusalan huumehaittojen vähentämiskoulutuksen Vankeinhoidon
perustutkintolaisille ja valvontahenkilöstölle sekä
järjesti koulutusta myös KHL:n henkilöstölle. Kolmas
Helsingin vankilassa pidetty vankien Terveystieto- ja
vertaistukikurssi päättyi toukokuussa.
Ehjä perhe -projekti toteutti Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan ohjaajakoulutusta. Yhteistyönä
Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen ja Helsingin
kaupungin lapsiperheiden palvelujen kanssa projekti
järjesti kutsuseminaarin ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Helsingin yksikön kanssa valtakunnallisen
kriminaaliseminaarin.
Viestintäpakki-projekti järjesti viestintäseminaarin
Jyväskylässä yhdessä A-Kiltojen liiton kanssa.
Harjoittelupaikkoja opiskelijoille ovat tarjonneet
Kontaktipiste Redis, Terve-projekti ja Viestintäpakki.
Säätiön edustajat ovat esiintyneet alan seminaareissa ja neuvottelupäivillä luennoitsijoina.

28

VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA

HALLINTO

Säätiö ja sen hankkeet ovat olleet esillä mm. Päihdepäivillä Finlandia-talolla sekä varsinkin kriminaaliasiamies ja Perheiden tuki -projekti eri tiedotusvälineissä.

Säätiön hallituksessa vuonna 2007 toimivat:
puheenjohtaja Lasse Murto, varapuheenjohtaja Pirkko Lahti sekä jäseninä Katri Järvinen, Timo Simppula ja Leena Veikkola. Hallitus kokoontui vuoden
aikana kahdeksan kertaa.

Terve-projekti toteutti keväällä huumevalistuskampanjan YLEn teksti-tv:ssä, joka on seurattavissa
myös vankiloissa. Projekti kirjoitti säännöllisesti
HV-teemasta (huumeidenkäytön haittojen vähentäminen) sekä projektin vaiheista rikosseuraamusalan
Kontra-henkilöstölehteen.
Vuoden aikana perustettiin Rehellistä elämää -viestintäverkosto ja rakennettiin rikostaustaisille suunnattu Portti vapauteen -internetsivusto julkaisuvalmiiksi.
Säätiön ja hankkeiden kotisivut olivat keskeinen
väline ulospäin suuntautuvassa tiedotustoiminnassa.
Sivuilla on vierailtu 3500–4000 kertaa kuukaudessa.
Vuoden aikana säätiön julkaisusarjassa ilmestyivät
seuraavat julkaisut:
Tuettua polkua vapauteen (Riitta Granfeltin selvitys
Kriminaalihuollon tukisäätiön asumispalveluista ammatillisen tuen näkökulmasta. Raportteja 1/2007)
Kriminaalihuollon kentässä toimivien yhteisöjen
viestintä. (Selvityksessä kartoitetaan jäsenjärjestöjen viestinnällisiä tarpeita. Tuija Tervo, Monisteita
1/2007)
Terve-projektin teksti-tv-kampanja vankiloissa
(Terve-projektin keväällä 2007 toteuttaman huumevalistuskampanjan toteutus ja arviointiraportti
yhteistyössä YLEn, A-klinikkasäätiön ja Diakonia-ammattikoulun kanssa. Monisteita 2/2007.)

Säätiön avustuspäätökset valmisteltiin hallituksen
asettamassa avustusjaostossa, jota johti puheenjohtajana Lasse Murto, varapuheenjohtajana Tuula
Asikainen 30.9. 2007 saakka ja 1.10. 2007 alkaen
Anja Heikkinen sekä Pekka Borg jäsenenä. Jaoston
jäseninä ja esittelijöinä olivat myös säätiön toiminnanjohtaja Jukka Mäki ja kehittämispäällikkö Maarit
Suomela.
Säätiön valtuuskuntaa vuonna 2007 johti puheenjohtajana Jouko Kalliomaa. Varapuheenjohtajana oli
Juha A. Pantzar ja jäseninä Alli Brummer, Olavi Kaukonen, Anja Heikkinen, Eija Kilgast, Sami Puumala,
Ari Saarto, Kimmo Sainio ja Sami Uotinen. Valtuuskunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.
Säätiön taloushallinto tuotetaan osin ostopalveluna
Sininauhaliitosta (Sinitili), osin säätiön omana toimintana. Taloudenhoitajana on toiminut toimistonhoitaja
Kati Björkroth.
Säätiön toiminnanjohtajana on vuodesta 2001 lähtien
toiminut YTM Jukka Mäki. Työntekijöitä säätiön
palveluksessa oli 31.12. 2007 kaikkiaan 23 sekä
siviilipalvelusmies.
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TALOUS
Kriminaalihuollon tukisäätiö

TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2007
EUR

1.1.-31.12.2006
EUR

604 376,64

697 310,92

Varsinainen toiminta
Ray avustukset
Muut avustukset
Tuotot

17 983,70

11 963,71

1 365 912,55

1 356 535,13

-783 653,69

-769 022,67

-21 428,00

-3 577,50

Kulut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset

-501 158,76

-494 987,80

-1 306 240,45

-1 267 587,97

Varsinainen toiminta yhteensä

59 672,10

88 947,16

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä

59 672,10

88 947,16

-15 995,92

0,00

Varainhankinta yhteensä

-15 995,92

0,00

Tuotto- / kulujäämä

43 676,18

88 947,16

Varsinaisen toiminnan muut kulut
Kulut yhteensä

Varainhankinta
Kulut

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
3 516,81

10,98

-18 013,41

-19 447,44

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä

-14 496,60

-19 436,46

Tuotto- / kulujäämä

29 179,58

69 510,70

0,00

0,00

Kokonaistuotto /-kulujäämä

29 179,58

69 510,70

TILIKAUDEN TULOS

29 179,58

69 510,70

Tuotot
Kulut

Yleisavustukset

Kriminaalihuollon tukisäätiö

TASE
31.12.2007
EUR

31.12.2006
EUR

Muut pitkävaikutteiset menot

8 897,82

4 301,65

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

8 897,82

4 301,65

1 681,88

1 681,88

2 846 925,40

2 852 925,40

41 379,81

62 069,81

2 889 987,09

2 916 677,09

745 571,10

604 194,54

745 571,10

604 194,54

3 644 456,01

3 525 173,28

Myyntisaamiset

41 605,29

13 286,11

Muut saamiset

6 994,38

30 616,26

Siirtosaamiset

5 201,20

6 992,61

53 800,87

50 894,98

Rahat ja pankkisaamiset

221 995,72

337 273,83

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

275 796,59

388 168,81

3 920 252,60

3 913 342,09

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Sijoitukset yhteensä

Pysyvät vastaavat yhteensä

Vaihtuvat vastaavat
Lyhytaikaiset saamiset

Lyhytaik. saamiset yhteensä

VASTAAVAA YHTEENSÄ

Kriminaalihuollon tukisäätiö

TASE
31.12.2007
EUR

31.12.2006
EUR

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Peruspääoma

25 228,19

25 228,19

Muut rahastot

2 938 574,23

2 939 777,69

301 757,46

232 246,76

Edell.tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden ylijäämä
Oma pääoma yhteensä

29 179,58

69 510,70

3 294 739,46

3 266 763,34

355 000,00

399 500,00

2 427,86

0,00

357 427,86

399 500,00

44 500,00

44 500,00

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Muut velat
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot

41 132,87

36 115,09

Ostovelat

30 345,27

22 820,48

Muut velat

56 898,22

48 830,21

Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Vieras pääoma yhteensä

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

95 208,92

94 812,97

268 085,28

247 078,75

625 513,14

646 578,75

3 920 252,60

3 913 342,09

Kirsi antoi anteeksi ja sävelsi
ja sanoitti laulun isälleen ja
äidilleen

panssarin lailla. Alkoi pitkä toipuminen, johon Kirsi sai onneksi ammattiapua. Hän alkoi uudelleen
harrastaa rakastamaansa laulamista. Löytyi myös
huumoripersoona “Hilma”, joka tekee keikkaa suu
mansikanpunaisena. Hän päätti, että elämä antaa
jos antaa elämän kantaa.

Kaikki yrittivät parhaansa
Kirsi-Hannele oli muiden ikäistensä tyttöjen tapaan
kiltti ja sävyisä. Elettiin 60-luvun loppua Pohjois-Karjalassa. Radiossa soitettiin Tapani Kansaa ja Irwiniä.
Vedet kannettiin sisään ja lisäksi oli muut kotityöt,
joten äidillä ei myyjättären työnsä lisäksi ollut aikaa
leikkiä Kirsi-Hannelen eikä veljen kanssa.
Kirsi-Hannelella oli kuitenkin lahja, joka oli makeampi
kuin kaupasta ostettu sitruunasooda. Hänellä oli isä,
joka rakasti musiikkia. Isä oli huoltomies ja “Jerusalemin suutari”, joka ei pysynyt paikallaan mutta silloin
kun pysyi, hän jakoi lahjaansa lapsille. Viisivuotiaana
tyttö päästeli iloisesti Peppi Pitkätossua isän säestäessä. Nuorempi veli lauloi innokkaasti mukana. Näitä
nauhoja on vieläkin Kirsillä piirongin laatikossa. Isä
oli myös innokas harrastajateatterilainen ja tyttö sai
seurata harjoituksia kulisseista.
Mopo vaan ei tahtonut pysyä isällä käsissä. Nykyään
sanottaisiin että isällä oli vakava päihdeongelma.
Kirsi-Hannelen lapsuutta alkoivat varjostaa isän
ajoittaiset ryyppyputket ja niihin liittyvät lieveilmiöt.
Kirsi-Hannele yritti olla kiltti, jos isä vaikka sillä tavalla olisi se laulava isä eikä räyhäkki. Keskiarvokin
oli peruskoulussa 9,5. Isän kanssa tulivat tutuiksi
päihdehuollon tädit ja a-killan sedät.
Tyttö kuitenkin pärjäsi, hankki kaupallisen koulutuksen ja muutti Helsinkiin. Isää hän ei silti pystynyt
jättämään taakseen, vaikka tämä olikin jo eronnut
äidistä. Öisin tulivat painajaiset ja muutenkin alitajunnasta pukkasi ikäviä, selvittämättömiä muistoja.
Ne tukkivat luovuuden ja jäädyttivät tunteet kylmän

Muutama vuosi sitten Kirsi sai unessa näyn. Tämä
kokemus oli niin voimakas, että se sai hänet pohtimaan suhdetta isään. Muistelu toi anteeksiannon.
Isä oli luonnonlapsi, joka vieläkin kiertelee tilaisuuksissa ihmisiä laulattamassa ja tanssittamassa.
Vaikka isällä oli ongelma, hän oli kuitenkin siirtänyt
tyttärelleen laulun lahjan. Muistellessa isästä alkoi
löytyä muitakin hienoja puolia. Hän oli esimerkiksi
osoittanut lapsilleen perusarvot, mikä on oikein ja
mikä väärin. Häneltä ja äidiltä sai rajat ja rakkautta,
mikä nykypäivänä monelta puuttuu. Noin vuoden
päästä unesta Kirsi päätti tehdä kiitoslaulun isälle ja
äidilleen. Hän alkoi säveltää ja sanoittaa laulujaan
itse. Velipoika toimii ajoittain säestäjänä.
Isän mielestä tyttären säveltämä ja sanoittama kappale on liian hyvä hänelle. Hän tuntee syyllisyyttä.
Kirsin mielestä koskaan ei ole liian myöhäistä tehdä
sovintoa menneisyyden kanssa. Hänen mielestään
kaikki yrittivät Pohjois-Karjalassa parhaansa. Suurin
lahja on anteeksianto ja se, että jokainen saa toisen
mahdollisuuden. Musiikillaan hän haluaa lohduttaa
myös muita.

Portti vapauteen -portaalissa on palsta ’Kohtaamisia’, jossa tapaamme ihmisiä omilla teillään. Tässä
on ensimmäinen kohtaaminen. Portaalin sivulla
on kuunneltavissa myös tarinassa mainittu Kirsi
Korhosen laulu.

KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN JULKAISUJA:
Liisa Uusitalo (toim.):
Vankilat, päihteet ja haittojen vähentäminen, tilannekatsaus
(Monisteita 1/2005)
ISBN 952-99621-0-X (sid.)
ISBN 952-99621-1-8 (pdf)
Kyösti Suonoja:
Kriminaaliasiamiesprojektin loppuraportti ja arviointi
(Raportteja 1/2006)
ISBN 952-99621-2-6 (nid.)
ISBN 952-99621-3-4 (pdf)

Kriminaalihuollon tukisäätiö
Vuosikatsaus 2007
Toimitus ja taitto: Juhani Ikala/Lotta Lehmusvaara
Valokuvat: Juhani Ikala, paitsi s. 1, 13 kuvatoimisto Rodeo, s. 23 Elisa Hänninen.
Taloustiedot: Tilinpäätös 2007
Painopaikka: Kopio-Niini, Helsinki
Hankkeiden vuosiraportit ovat luettavissa
säätiön nettisivuilla www.krits.fi.

Jarno Ruotsalainen:
Kuntouttava vankityö, selvitys työhönkuntouttamisen
roolista vankeinhoidossa
(Raportteja 2/2006)
ISBN 952-99621-4-2 (nid.)
ISBN 952-99621-5-0 (pdf)
Jarno Ruotsalainen:
KuVa-kansio: Projekti 2004-2006 ja toimintamalli
(Raportteja 3/2006: Arkistomappi ja pdf-tiedosto)
Tarja Sassi, Petra Huhtimo:
“Kun perhe lusii”
Opas vapaudessa rikostaustaisten henkilöiden ja heidän perheidensä kanssa toimiville
(Oppaita ja esitteitä 1/2006)
ISBN 952-99621-6-9 (sid.)
ISBN 952-99621-7-7 (pdf)

Riitta Granfelt:
Tuettua polkua vapauteen
Selvitys Kriminaalihuollon tukisäätiön asumispalveluista ammatillisen tuen näkökulmasta.
(Raportteja 1/2007)
ISBN 978-952-99621-8-1 (nid.)
ISBN 978-952-99621-9-8 (pdf)

Tuija Tervo:
Kriminaalihuollon kentässä toimivien yhteisöjen
viestintä.
Selvityksessä kartoitetaan jäsenjärjestöjen viestinnällisiä tarpeita.
(Monisteita 1/2007)
Terve-projektin teksti-tv-kampanja vankiloissa
Terve-projektin keväällä 2007 toteuttaman huumevalistuskampanjan toteutus ja arviointiraportti yhteistyössä
YLEn, A-klinikkasäätiön ja Diakonia-ammattikoulun
kanssa.
(Monisteita 2/2007.)
Nämä julkaisut voi ladata Kritsin verkkosivuilta www.
krits.fi. Krits on myös julkaissut Portti vapauteen
-sivuston staattisen osan CD-ROM-versiona sekä
Kirsi Korhosen laulun ‘Kiitoslaulu äidille ja isälle” Portti
vapauteen -nettisivuilla.

