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aLkuSanat

Lasten hyvinvointi puhuttaa vanhempia, ammattikasvattajia sekä yhteiskunnallisia 
toimijoita. Perheiden kriisiytyessä lasten hyvinvointi ei ole itsestään selvää. Päih-
teet, väkivalta, mielenterveyden ongelmat, syrjäytyminen, yksinäisyys ovat tämän 

päivän ongelmia niin yksilö- kuin perhetasolla. 
Perheitä tuettaessa kohdistetaan vanhempiin erilaisia tukitoimia. Oletetaan, että 

vanhempiin kohdistettu apu välittyy myös perheen lapsiin. Lapset tarvitsevat apua, joka 
kohdistuu suoraan heihin ja lisäksi välillisesti vanhempien kautta. Lapset tarvitsevat ti-
laisuuksia, joissa he voivat kertoa kokemuksistaan ja tunteistaan perheen kriiseissä luot-
tamuksellisesti turvallisiksi kokemilleen henkilöille. Tällaisia paikkoja ja tilaisuuksia on 

tarjolla liian vähän. 
Perheiden kriisiytyessä lapset voivat jäädä ilman apua, koska 

lapsen omat vanhemmat eivät välttämättä näe lapsen apua 
tärkeänä. Vanhemmat voivat jopa estää lapsen avun 
saannin kieltämällä lasta osallistumasta auttaviin 

toimintoihin. Suurin syy, miksi lapset jäävät ilman 
apua perheiden kriisiytyessä on kuitenkin se, että jär-

jestelmämme on jäykkä ottamaan huomioon uusia toi-
mintamalleja. Byrokratian taakse on helppo mennä ja samalla vedota 
resurssien puutteeseen. 

Lapset tarvitsevat paikkoja, joissa he voivat tuntea olevansa 
hyväksyttyjä myös ikävien kokemustensa kanssa toisten samaa 

kokeneiden lasten parissa. Tutkimukset osoittavat, että samaa koke-
neet lapset voivat tukea toisiaan vaikeissa tilanteissa. Vertaistuki auttaa lasta ymmärtä-
mään omaa tilannettaan. 

Ehjä perhe –projektin luomassa toimintamallissa huomioidaan vankeudessa oleva 
vanhempi, arjen askareissa perheestä vastuuta ottava vanhempi ja lapsi. Perhettä on hoi-
dettava kokonaisuutena, jotta vankeuden jälkeen olisi paremmat mahdollisuudet jatkaa 
jälleen kokonaisena perheenä. Tärkeä tavoite on tukea vanhempia ottamaan vastuu van-
hemman tehtävistä, jolloin perheen lapset voivat rauhassa olla lapsia. 
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VTM, Lapsi- ja läheistyön konsultti, HUOMAA LAPSI -vertaisryhmätoiminnan kehittäjä
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1 jOhDantO

Opas on yksi vuosina 2007–2010 Kriminaalihuollon tukisäätiössä toimineen Ehjä perhe 
-projektin  lopputuotoksista. Sen keskeisenä tavoitteena oli rakentaa kokonaisvaltainen 
perhetyön näkökulmasta rakentuva kuntoutusmalli sekä vankilassa olevalle vangille että 

hänen vapaudessa olevalle perheelleen.
Ehjä perhe -projektia edelsi, vuonna 2006 päättynyt Perheiden tuki –projekti. Siinä nousi 

selkeästi esiin vertaistyön tärkeys sekä lapsen jääminen taustalle vankiperhetyötä tehtäessä. 
Perheiden tuki -projektissa rakennettiin vankeudesta vapauteen ulottuva perhetyön polku 

kymmenen vankiperheen kohdalla vuosina 2005-2006. Yhteistyössä Vilppulan vankilan kanssa 
kehitettiin vangeille suunnattua vapauteen valmentavaa perheleiritoimintaa sekä tuettiin vertais-
ryhmätoiminnan kehittymistä myös leirien ulkopuolella. Leirien tuotokset julkaistiin Rikosseu-
raamusviraston julkaisusarjassa nimellä ”Perhe on ykkönen, perheleiritoiminta vankilassa”. Pro-
jektin kokemukset koottiin ”Kun perhe lusii” –oppaaseen. 

Opas on kohdennettu vapaudessa rikostaustaisten henkilöiden ja heidän perheidensä kanssa 
toimiville ja käsittelee vankiperheen kohtaamaa problematiikkaa vankeusprosessin aikana. Pro-
jektin toimesta perustettiin myös naisten vertaistukiryhmä, joka toimii edelleen. 

Perheiden tuki -projektissa nousi selvästi esiin vankiperheiden tuen riittämättömyys. Asia-
kasperheet sitoutuivat toimintaan ja toivat kokemuksillaan tärkeää tietoa vankiloiden perhetyön 
kehittämisen pohjaksi. Haasteina olivat perheen ympärillä olevat vankeinhoidon ja kuntien or-
ganisaatioiden vakiintuneet toimintamallit, työntekijöiden vähentäminen sekä viranomaisyhteis-
työn puute. Projektille kehitettiin jatkoa. 

Ehjä perhe -projektin keskiössä oli koko perheelle suunnatun vertaisryhmätoiminnan kehit-
täminen tilanteessa, jossa toinen vanhemmista on vankeudessa ja muu perhe vapaudessa. Projekti 
toi näkyviin ryhmän, jonka olemassaoloa ei ollut juuri tiedostettu, eli arviolta noin 8000–10 000 
vangin lasta. 

Muurin molemmin puolin tehtävästä perhetyöstä on vähän kirjattuja kokemuksia. Puhumme 
edelleen pioneerityöstä sekä vankien ja heidän läheistensä tarpeiden esille nostamisesta. Lasten 
joutuessa erilleen vanhemmastaan on ensiarvoisen tärkeää yhdistää voimavaroja perheen hyväksi 
ja vankeuden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Tähän työhön koko perheelle suunnattu 
vertaisryhmätoiminnan malli tarjoaa hyvän mahdollisuuden. 

Ehjä perhe -projektin alkuvaiheessa käytiin neuvotteluja vertaisryhmätoiminnasta (mm. 
Omaiset mielenterveystyön tukena ry, Stakes, Imatran kaupunki/ Annika Taitto). Neuvottelu-
jen jälkeen vankiperheiden vertaisryhmätoimintamallia lähdettiin   kehittämään Annikka Taiton 
päihdeperheille suunnattun mallin pohjalta. Oppaan tehtävissä on soveltuvin osin hyödynnetty 

www.rikosseuraamus.
fi/uploads/ehjcx9.pdf
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useiden vertaisryhmätoiminnan oppaiden menetelmiä. Muun muassa HUOMAA LAPSI- ja 
Vertti ryhmätoiminnan oppaita sekä HELP for KIDS- kirjaa.

Ehjä perhe -vertaisryhmätoimintamallissa jokaiselle perheenjäsenelle mahdollistetaan ver-
taisryhmätapaamisia niin, että lapset, naiset ja miehet kokoontuvat omissa ryhmissään. Mallia 
pilotoitiin vuoden 2008 aikana suljetussa– ja avolaitoksessa kahdeksan perheen kanssa sekä arvi-
oitiin BIKVA arvioinnilla - ”Koettiin olevamme se perhe”. 

Muutaman ohjatun pilotin perusteella tuotosta ei voi kutsua käsikirjaksi, jonka johdosta ni-
messä on päädytty oppaaseen. Yhteistyövankiloina toimivat Helsingin avovankilan Suomenlin-
nan osasto (nyk. Suomenlinnan vankila) sekä Helsingin vankila. Myöhemmin mallia on kokeiltu 
Länsi-Suomen rikosseuraamusalueella vuosina 2010 ja 2011. 

Ohjaajan opas on työväline, jonka avulla vankilat voivat yhteistyössä kuntien sosiaalipalvelu-
jen, järjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneidensa kanssa toteuttaa vankiperheille suunnattua 
vertaisryhmätoimintaa. Ryhmän kokoajana voi olla esimerkiksi vankilan perhetyöstä vastaava 
työntekijä. Ryhmän toimintaa tukee se, että ohjaajat edustavat eri alojen ja ammattikuntien osaa-
mista, mikä osaltaan helpottaa myös perheiden ohjaamista jatkotuen piiriin.  

Mikäli ryhmätoimintaa ei ole mahdollista esimerkiksi resurssipulan vuoksi toteuttaa Ehjä perhe- 
projektissa pilotoidun mallin mukaisesti, toteutumiselle on myös muita mahdollisuuksia. Näitä 
voivat olla mm. 

-  vankilassa kokoontuva miesten ryhmä, jossa mallin mukaisia teemoja    
  käsitellään esimerkiksi ennen perheleiriä

- vapaudessa kokoontuva teemoitettu puolisoiden ja lasten ryhmä ja vastaavien  
  teemojen läpikäynti samanaikaisesti vankilassa yksilötyönä puolison kanssa

- vapaudessa kokoontuva teemoitettu lasten ryhmä (suljettu tai avoin)

- teemoitettu ryhmä vankilassa, jossa äiti/isä on lapsensa kanssa 

- teemoitettu ryhmä koevapauden aikana tukena koko perheelle

- teemoitettu ryhmä valvontarangaistuksen aikana koko perheelle

- teemoitettu ryhmä tai yksilötyönä yhdyskuntaseuraamustoimiston tapaamisissa  
  vapautumisen jälkeen valvonnassa olevan kanssa

- vankilassa kokoontuva ns. ”isukkiryhmä”, johon liitetään ehjä perhe -mallin    
  sisältöjä ja struktuuria (isukkiryhmässä lapset viettävät aikaa keskenään isän   
  kanssa)

- perheleiri kahdessa osiossa, soveltaen ehjä perhe- vertaisryhmätoiminnan    
  sisältöjä

2 VErtaIStOImInta

Vertaistukea voi saada ja antaa monella tavalla ja useassa eri muodossa. Sitä voi esiintyä kahden 
ihmisen välillä, ryhmissä tai verkostoissa. Ryhmän perustajana voi olla kansalainen tai ammat-
tilainen yksin tai yhdessä. Ryhmissä ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista keskittyä vain 

omaan itseen, vaan tarkoitus on jakaa kokemuksia muiden kanssa. (Nylund 2005: 203.) Kokemusten 
jakamisen kautta ryhmään kuuluvat saavat tukea toisiltaan. Erityisen suuri merkitys vertaistuella voi 
olla silloin kun elämäntilanne merkittävästi poikkeaa lähiympäristön elämäntilanteesta. (Kuuskoski  
2003: 31.) 

Vertaistoiminnan määrä on Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana lisääntynyt.  Kasvu ker-
too siitä, että ihmisillä on tarve puhua kokemuksistaan ja jakaa niitä. Lisäksi he kaipaavat tietoa muilta 
samassa elämäntilanteessa olevilta. (Nylund 2005: 195.)

Ryhmien määrittely vaihtelee ryhmän tarkoituksen ja ilmiön mukaan. Ryhmiä on useita erilaisia. 
Ryhmät voivat olla suljettuja tai avoimia. Suljetut ryhmät eivät ota uusia jäseniä aloittamisen jälkeen, 
kun taas avoimeen ryhmään uudet jäsenet ovat tervetulleita aloittamisen jälkeenkin. Kestoltaan ryhmät 
voivat olla lyhyt- tai pitkä-aikaisia. (Niku & Sarinko 2004: 25.) Ehjä perhe -projektin järjestämät ver-
taistukiryhmät olivat suljettuja eikä niihin otettu aloituksen jälkeen uusia jäseniä. 

Ryhmätoiminnassa on useita kuntouttavia tekijöitä. Näitä ovat ryhmään kuuluminen, tiedon jaka-
minen, avautuminen ja hyväksyntä, toivon herättäminen ja löytäminen, samankaltaisuuden kokeminen 
ja toisen auttamisen kokemus. Lisäksi ryhmässä voi oppia ihmissuhde- ja sosiaalisia taitoja sekä saada 
sosiaalista tukea. Ryhmässä tiedon jakaminen on myös laajempaa kuin kahdenkeskeisissä keskusteluissa. 
Välittävään ja huolehtivaan ryhmään kuuluminen antaa voimaannuttavan kokemuksen elämäntilantees-
sa, jossa kuulluksi tuleminen ja kokemusten jakaminen on luonnollisissa sosiaalisissa suhteissa estynyt. 
(Vilen ym. 2005: 202–204.) 

Verkostoilla voi olla suuri merkitys sosiaalisen tuen antajana ja vaikuttavin tuki on yhdessä toimimis-
ta. Ihmiset tuntevat saavansa eniten tukea henkilöiltä, jotka auttavat heitä myös tunteiden käsittelyssä 
ja sitä kautta saamaan käyttöön psyykkiset voimavaransa. Sosiaalisten verkostojen kautta saatava tuki on 
erityisen tärkeää tilanteissa, joissa elämäntilanne on muuttunut tavalla tai toisella. (Himberg & Jauhi-
ainen 1998: 174.)

Suomessa toimii useita vertaisuuteen perustuvia ryhmiä, kuten päihdekuntoutujille suunnatut AA-
ryhmät ja NA-ryhmät sekä mielenterveyskuntoutujille suunnatut vertaisryhmät. Suurin osa toiminnasta 
on suunnattu aikuisille. Lapsille ja koko perheelle suunnattuja vertaistukiryhmiä on vähän. Internet on 
mahdollistanut uudenlaisia vertaistuen muotoja. Toisin kuin tiettynä aikana kokoontuva fyysinen ryhmä 
nettikeskustelu tarjoaa ajasta ja paikasta riippumatonta virtuaalista vertaistukea, mikä anonymiteetin 
lisäksi madaltaa osallistumiskynnystä. 

Omaiset mielenterveystyön tukena ry on tarjonnut ammatillisesti ohjattua perhe- ja ryhmätoimin-
taa jo lähes 20 vuoden ajan perheille, joissa perheen jäsen on psyykkisesti sairas. Yhtenä toiminnan 
muotona on kehitetty lapsille tarkoitettuja vertaistukiryhmiä. Vertti- ryhmätoiminnan kohderyhmänä 
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ovat perheet, joissa vanhemmalla on mielenterveydenongelmia. Vanhempien ja lasten ryhmät toimivat 
rinnakkain ja toiminnan tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja lasten tervettä kasvua ja kehitystä. Vert-
ti- toiminnan pohjalta on myös julkaistu ryhmänohjaajille tarkoitettu käsikirja. (Inkinen & Söderblom 
2007.)

Annikka Taitto on ohjannut yhteistyökumppaneidensa kanssa päihdeperheiden vertaisryhmätoi-
mintaa jo useiden vuosien ajan. Toiminta tunnetaan Huomaa Lapsi – toiminnan nimellä. Tavoitteena 
on auttaa päihdeperheissä eläneitä lapsia käsittelemään kokemuksiaan, vahvistaa lasten minäkuvaa ja 
lisätä elämänhallintataitoja. Vertaisryhmätoiminta antaa lapselle mahdollisuuden selvitä sukupolvien yli 
siirtyvästä päihteidenkäytön perinteestä. Tutkimusten mukaan päihdeongelmaisen perheen lapsella on 
suuri riski alkoholisoitua itse tai solmia suhde alkoholistin kanssa. (Taitto 2001:10–11.) Vankiperheiden 
parissa on huomattavissa samankaltaista yli sukupolvien siirtyvää syrjäytymis- ja rikollisuuskierrettä. 
Vertaistoiminnan avulla on mahdollista puuttua mahdollisen kierteen alkamiseen.

Vertaistoiminta vankien omaisten parissa on erittäin tarpeellista, koska omaiset ovat usein on-
gelmiensa kanssa varsin yksin (Perhetyöryhmä 2003: 94). Ruotsissa ensimmäinen vankiperheiden ja 
lasten tukemiseen tarkoitettu ryhmätoiminta aloitettiin vuonna 1998 Brygganissa. Brygganeita toimii 
tällä hetkellä seitsemän eri puolilla Ruotsia. Kattojärjestönä toimii Riksbryggan. Brygganin työn ta-
voitteena on korostaa ja parantaa lasten tilannetta, joiden vanhempi suorittaa vankeusrangaistusta sekä 
tukea vanhempia vanhemmuudentaidoissa. Bryggan tarjoaa turvallisen kohtaamispaikan niin kokonai-
sille perheille kuin samassa elämäntilanteessa oleville yksilöillekin. Kokemusten mukaan toiminta aut-
taa perheitä muuttamaan elämäntilanteitaan ja sen on todettu vaikuttavan myös uusintarikollisuuteen. 
(Riksbryggan).

3 Ehjä pErhE  
-VErtaISrYhmätOImInnan 
pEruStEEt 

Ehjä perhe -vertaisryhmätoiminnan lähtökohtana on lapsen äänen esille nostaminen ja lapsen 
huomioiminen vanhemman vankeusaikana. Tavoitteena on tukea koko perhettä vankeuteen liit-
tyvien kysymysten äärellä. Vankeus vaikuttaa koko perheeseen eikä ainoastaan vankeusrangais-

tusta suorittavaan perheenjäseneen. Vanhemmuuden ja perhesuhteiden tukeminen vankilassa jää usein 
liian vähälle huomiolle. 

3.1 Lapset näkyviksi
Lapsen perustarpeita ovat rakkaus ja välittäminen, nähdyksi ja kuulluksi tuleminen, riittävä ravinto, 
vaatetus ja puhtaus, turvallisuus ja valvonta sekä virikkeiden saaminen. (Lindroos 2006.) Lain mukaan 
lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö. Lasta tulee kasvattaa 
siten, että lapsi saa osakseen ymmärrystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa eikä kohdella 
muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tu-
lee tukea ja edistää. (Puonti 2004.) 

Lasten auttamiseen on kehitelty useita erilaisia menetelmiä. Vertaisryhmätoiminta on yksi näistä. 
Sen avulla voidaan tukea lasta ja auttaa häntä käsittelemään vaikeita asioita elämässään. Vertaisryhmä-
toiminta tarjoaa lapsille myös välineitä selviytyä ylisukupolvisista ongelmista kuten päihteiden käytöstä 
ja rikollisuudesta. 

Lapsilla ja nuorilla saattaakin olla niin kova tarve puhua, että kokemukset vanhempien päihteiden- ja 
väkivallan käytöstä alkavat purkautua jo ryhmien alkuvaiheessa. Ohjaajan tulee ottaa vakavasti lasten ja 
nuorten kokemukset sekä koetut tilanteet ja antaa ryhmäläisille tunne siitä, että he ovat tehneet oikein 
puhuessaan kokemuksistaan. Ryhmäläiselle on myös hyvä pyrkiä välittämään tunnetta, että hänen ko-
kemuksiinsa vastataan miettimällä yhdessä, mikä häntä parhaiten tukee ja mahdollisesti etsimällä vielä 
jatkopolkuja ryhmätoiminnan jälkeen. Jatkopolut ovat ehdottoman tärkeitä lapsille ja nuorille, jotka ovat 
kokemustensa kanssa aivan yksin. Jatkopoluiksi olisi hyvä löytää pitempiaikaisia tukimuotoja, joissa voi 
jatkaa ryhmässä alkanutta pohdintaa. 

Annikka Taiton vetämän vertaisryhmätoiminnan tarkoituksena on vahvistaa lasten minäkuvaa ja 
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lisätä elämänhallintataitoja, joiden avulla voi selviytyä tulevista vaikeista tilanteista. Lapset opettelevat 
löytämään omia kykyjään ja ominaisuuksiaan, jotka ovat voineet jäädä muiden perheenjäsenten tar-
peiden varjoon. Mitä aikaisemmin lapset saavat apua, sitä paremmat mahdollisuudet heillä on hyvään 
tulevaisuuteen. (Taitto 2002:10–11.)

Taitto on esittänyt kirjassaan perheen päihdeongelmien vaikutusta lapseen ja lapsen kokemuksia 
päihdeongelmasta. Samankaltaisia kokemuksia voidaan ajatella syntyvän myös perheen jäsenen vankeu-
den kautta. Päihdeongelmat, kuten myös vankeus, voivat tuoda mukanaan häpeää ja syyllisyyttä, erilaisia 
perheen sisäisiä salaisuuksia, joista lapsen on kielletty puhumasta, sekä turvattomuutta ja kunnioituksen 
puutetta. Lisäksi lapsi voi tuntea pettymyksiä ja luottamuksen puutetta, huonoa itsetuntoa ja vanhem-
man muuttumisesta aiheutuvaa epävarmuutta. Lapselta voi myös puuttua vanhemman malli. (Taitto 
2002:19–21.)

3.2 Vanhemman vankeus
Vanhemmuus on vuorovaikutustapahtuma lapsen ja vanhemman välillä. Sekä lapsen että vanhemman 
persoonallisuus vaikuttaa siihen, minkälainen vuorovaikutus heidän välilleen syntyy. Perheessä, jossa 
on riittävissä määrin läsnä olevaa vanhemmuutta, huomataan asioita. Siellä nähdään, mitä tapahtuu, ja 
uskalletaan puhua näistä asioista. Myös tunteista puhutaan ja niitä uskalletaan näyttää. Turvallisissa ko-
deissa vanhemmilla on vahva itsetunto, joka syntyy siitä, että heillä on kosketus omaan itseensä ja omaan 
persoonaansa. (Kristeri 2002:23–24.)

Kristerin mukaan riittämätön vanhemmuus on vieraantuneisuutta omasta itsestä. Tällaiset vanhem-
mat eivät tunne itseään.  He tarvitsevat persoonansa jatkeeksi lisukkeita, kuten arvostetun aseman, ra-
haa, tavaroita tai päihteitä. Riittämättömässä vanhemmuudessa vanhemmat eivät osaa olla läsnä, koska 
todellinen läsnäolo vaatii kosketusta omaan itseen. (Kristeri 2002:25–26.)

Vankeus vaikuttaa aina vangin koko perheeseen, niin vankiin itseensä kuin hänen lapsiinsa sekä puo-
lisoon tai kumppaniin – usein myös kummankin lapsuuden perheeseen. Vapaudessa oleva vanhempi on 
kovien paineiden alla. Hänen on pidettävä perhettä kasassa ja kasvatettava lapsia yksin. Puolison vanke-
us hämmentää ja herättää kysymyksiä, joihin on joskus vaikea saada vastauksia. Paineiden ja kysymysten 
keskellä lapsi ja hänen huolensa ja kysymyksensä voivat jäädä huomiotta. 

Yhteydenpito lapseen on useimmiten vaikeaa vankilasta käsin. Perhetapaamiset ovat rajoitettuja ei-
vätkä kaikki vangit ole niihin oikeutettuja. Lisäksi vankiloiden tarjoamat tilat perhetapaamisiin vaihte-
levat huomattavasti. Poistumisluvat ja yhteydenpito puhelimitse ovat myös rajoitettuja.

Vankeusrangaistus tuo mukanaan häpeän tunnetta, syyllisyyttä, epäilyä ja salailua. Perheissä voidaan 
vaieta asiasta ja lapsille voidaan kertoa vanhemman olevan esimerkiksi työmatkalla. Jos, ja kun, lapselle 
kerrotaan vankeudesta, herättää se paljon kysymyksiä, joihin on vaikeaa vastata. Vertaistoiminnan avulla 
on mahdollisuus tarjota vastauksia lapsen kysymyksiin ja antaa lapselle tunne siitä, ettei hän ole yksin 
asiansa kanssa.

Perheiden tuki -projektissa kartoitetut yleisimmät ongelma-alueet vankien perheissä liittyivät lasten 
kasvatukseen, riippuvuussuhteisiin, erokriiseihin, lähisuhdeväkivaltaan, pelkoihin ja epäluottamukseen, 
miehiseen turvattomuuteen, epävarmuuteen suhteen kehittymisestä, häpeään ja syyllisyyteen sekä syr-
jäytymiseen ja eristäytymiseen. Lisäksi päihdeongelmat, taloudelliset huolet, epärealistisuus, tukiver-
koston puute ja vapautumiseen liittyvät jännitteet nousivat esille. Kykenemättömyys vastuunottoon, 
vanhemmuuteen ja parisuhteen hoitoon liittyivät myös kiinteästi vankiperheiden problematiikkaan. 
Kykenemättömyys asioiden hoitoon ja selvittämiseen saattoi johtua vankila-olosuhteista johtuvista ra-
joituksista tai taitojen puutteesta. (Sassi & Huhtimo 2006:33.)

3.3 koko perheen tukeminen
Vankiperheiden kokonaisvaltainen tukeminen on hyvin tärkeää. Vangit eivät kärsi rangaistuksestaan yk-
sin vaan perheenjäsenen vankeus vaikuttaa koko perheeseen. Vankien omaiset ovat usein yksin ongelmi-
ensa kanssa, joten vertaisryhmätoiminta heidän kanssaan on erittäin tarpeellista. Perhesuhteiden tuke-
misen voidaan nähdä myös edistävän vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon tavoitteiden toteutumista. 

Jotta vankeusrangaistuksilla olisi uusintarikollisuutta ehkäisevä vaikutus ja vangin sijoittumista yhteis-
kuntaan voitaisiin parantaa, vankien perhesuhteita on tuettava. Suurimmalla osalla vangeista perhesuh-
teet on todettu kuntoutusta tukeviksi. (Perhetyöryhmä 2003.)

Rikosseuraamusvirasto asetti vuonna 2002 perhetyöryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää, kuinka 
vankeinhoidossa voidaan edistää vankien ja heidän perheenjäsentensä suhteita. Tavoitteena oli turvata 
vangin oikeus perhesuhteiden säilyttämiseen, lisätä vangin voimavaroja vankeusrangaistuksen aikana 
sekä tukea vankilasta vapautuvan palaamista yhteiskuntaan. Lisäksi tavoitteena oli vähentää vangin per-
heelle koituvia haittavaikutuksia. (Perhetyöryhmä 2003: 3.)

Perhetyön määrää vankiloissa tulisi lisätä ja sen olisi hyvä alkaa jo ennen tuomion täytäntöönpanoa, 
jatkua vankilassa ja myös vapautumisen jälkeen. Työtä perhesuhteiden tukemiseksi tulisi tehdä koko 
rangaistusprosessin ajan. Yhteydenpitoa vangin ja perheen välillä tulisi myös parantaa. (Perhetyöryhmä 
2003: 96–100.)

Jotta perhettä voidaan tukea mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, on löydettävä näkökulma, joka 
auttaa hahmottamaan kokonaisuutta, siinä tapahtuvaa vuorovaikutusta ja yksilöiden keskinäisiä riip-
puvuuksia. Kun hahmotamme kokonaisuuden mahdollisimman hyvin, auttamistyö ja sen tasot moni-
puolistuvat. Systeemiajattelu on tarkastelutapa, joka ottaa huomioon kokonaisuuden ja siinä toimivien 
vuorovaikutussuhteet. Perhettä ja perhetyötä voidaan ajatella systeemiteorian kautta. Systeemiä ei voi 
määrittää pelkästään yksilöiden kokemana vaan siihen sisältyvät myös yksilöiden väliset suhteet. Suhteet 
ovat aina kaikkiin osapuoliin vaikuttavia. (Salo & Tuunainen 1996: 28–30.) 

Perhetyö käsitteenä on hyvin laaja ja pitää sisällään monia toimijoita, erilaisia tehtäviä ja tavoitteita. 
Perhetyö on osa muun muassa sosiaalityön, päivähoidon, terveydenhuollon, seurakunnan ja järjestöjen 
toimintaa. Perhetyölle ei ole olemassa yhtä tarkkaa määritelmää tai vakiintunutta työmuotoa. (Uusimäki 
2005a: 7-8.) Perhetyö voi olla ennalta ehkäisevää, varhaista tukemista ja puuttumista tai tehostettua ja 
korjaavaa perhetyötä. Eri muodot eivät ole kuitenkaan toisiaan poissulkevia, sillä perhe voi tarvita tuen 
eri muotoja erilaisissa tilanteissa. Perhetyö voi näyttäytyä sekä perheen epävirallisena arjen tukemisena 
että syvällisempänä perheen asioihin puuttumisena, jossa voidaan joutua käyttämään jopa asiantuntijoi-
den toteuttamia vahvoja ja virallisia väliintuloja, kuten huostaanottoa. (Uusimäki 2005b: 25–27.) 

Toimintaa, jossa koko perhe otetaan huomioon, on vähän. Vertaistoiminta vankien omaisten parissa 
on erittäin tarpeellista, koska omaiset ovat usein ongelmiensa kanssa varsin yksin (Perhetyöryhmä 2003: 
94). Ehjä perhe -vertaisryhmätoiminta ottaa huomioon koko perheen eikä keskity ainoastaan vankilassa 
olevaan. Vankiloiden ohjelmatoimintaan kuuluvat ohjelmat keskittyvät paljolti vangin kuntouttamiseen 
eivätkä ne huomioi vapaudessa olevaa perhettä ja vankeuden vaikutuksia perheeseen. 

 Karsikkaan (2005:32) mukaan toiminnan vaikutuksen voidaan olettaa olevan parempaa, mikäli yhtei-
sö kokonaisuudessaan toimii hoidon tukena. Yhteisönä voidaan mielestämme tässä tapauksessa ajatella 
perhettä. Myös vaikuttavuustutkimusten mukaan vangin sosiaalisiin suhteisiin ja sosiaaliseen verkostoon 
vaikuttaminen vankeusaikana tukee uusintarikollisuuden ehkäisyä (Karsikas 2005:32).
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4 Ehjä pErhE  
-VErtaISrYhmätOImInnan 
kuVauS
4.1 toiminnan käynnistäminen
Toiminnan suunnittelemiseen ja käynnistämiseen on varattava aikaa puolesta vuodesta vuoteen, jotta 
kaikki toimijat ehtivät päästä mukaan ja sisäistää, mistä ryhmätoiminnassa on kysymys. Ryhmätoiminta 
vaatii paljon resursseja sekä henkilöstön että tilojen puolesta. 

Ryhmätoiminnan käynnistämiseksi tulee käydä läpi kaikki mahdolliset toimijat, jotka voivat osallis-
tua ryhmätoimintaan käytännössä tai antaa asiantuntemustaan käyttöön. Tällaisia yhteistyötahoja Ehjä 
perhe -projektissa toteutetussa pilotissa olivat ainakin vankilat, sosiaali- ja terveystoimi, erityisesti las-
tensuojelun henkilöstö, seurakunnat ja järjestöt. Myös kaupungin johtavien sosiaalityöntekijöiden ja 
perhekeskuspäälliköiden palavereissa tiedotettiin alkavasta vertaisryhmätoiminnasta. On tärkeää heti 
toiminnan suunnitteluvaiheessa valita henkilö, joka toimii koordinaattorina ja ”pitää lankoja” käsissään 
koko prosessin ajan.

Asiakasperheiden rekrytoinnin varmistamiseksi vankilasta nimettiin yhteyshenkilö, joka kartoitti 
vankitietojärjestelmästä sopivia perheellisiä vankeja. Ongelmaksi muodostuivat järjestelmässä olevat 
puuttuvat tiedot esimerkiksi lasten ikään liittyen.

Toimintaa varten tarvitaan asianmukaiset ryhmätyö- ja leiritilat. Tilojen sopivuus erityisesti lasten 
kanssa tapahtuvaan työskentelyyn on tärkeä varmistaa. Jokaisessa ryhmässä tulee olla kaksi ohjaajaa ja 
lasten ryhmässä ikätasosta riippuen vieläkin enemmän henkilöstöä. Leiripaikkoina käytimme vankilan 
perhetapaamistiloja sekä Helsingin NMKY:n leiritiloja. Leirien pitopaikoiksi soveltuvat yleensä hyvin 
seurakuntien leirikeskukset. Länsi-Suomen rikosseuraamusalueella vedettyjen ryhmien leirit toteutet-
tiin Vilppulan vankilan tiloissa. 

Ryhmänohjaajien koulutus vie myös oman aikansa. Ehjä perhe –projektissa seitsemän päivän kou-
lutukseen osallistui yhteensä kaksitoista ammattilaista eri sektoreilta. Koulutuspäivien tavoitteena oli 
tuoda esille vankiperheen lapsen asemaa perheessä. Lisäksi tavoitteena oli esitellä vertaisryhmätoimintaa 
lasten auttamisen välineenä. Kahdestatoista koulutuspäivään osallistuneesta kaksi lähti mukaan varsinai-
seen vertaisryhmien pilotointiin. 
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4.2 Ohjaajan rooli
Vertaisryhmätoiminnassa ryhmien vastuuohjaajilla on hyvä olla sosiaali- ja terveysalan koulutus. Myös 
muusta, esimerkiksi kriisi- ja ryhmätyön koulutuksesta, on hyötyä. Vertaisryhmän ohjaajana toimivalla 
tulee olla perustietoa ryhmäprosessin etenemisestä, ryhmien kehitysvaiheista sekä valmiuksia käyttää 
erilaisia toiminnallisia menetelmiä.

Oman vertaistaustan omaavien ohjaajien mukanaolo toiminnassa on todettu myös hyväksi. Ammat-
tilaisten, vertaisten sekä vapaaehtoisten yhteistyö toimi hyvin vankiperheiden vertaisryhmän ohjaami-
sessa. Vertaisohjaaja on omien kokemustensa kautta lähellä ryhmäläisten ajatusmaailmaa, jolloin koh-
taaminen tapahtuu tunnetasolla, ihminen ihmisenä. Ammattilaisella puolestaan on ammatillista tietoa 
perhe- ja verkostotyöstä sekä muista tuen mahdollisuuksista. 

Vapaaehtoistyöntekijät tuovat omien elämänkokemustensa kautta myönteisen lisän ohjaajakaartiin. 
Vapaaehtoistyöntekijöiden tulee olla turvallisia aikuisia lapsille ja heillä on oltava kyky kohdata vanhem-
pia ja tukea heitä vanhemmuudessa. Jokainen vertainen ja vapaaehtoistyöntekijä on haastateltava ja siten 
varmistettava heidän sopivuutensa lapsityöhön.

Ryhmien ohjaajien on sovittava selkeästi keskinäisestä työnjaostaan. On sovittava, ketkä vastaa-
vat lasten ryhmistä ja ketkä aikuisten ryhmistä. Miten jaetaan leiriviikonloppujen ja ryhmäkokoon-
tumisten vastuut? Onko perheillä omat vastuutyöntekijänsä, jotka pitävät tiiviimmin yhteyttä omiin 
 perheisiinsä?

Ehjä perhe -projektin pilotissa sovittiin projektikoordinaattorin ja projektityöntekijän vuorovastuista 
lasten ja nuorten sekä naisten ryhmässä, jotta oppaan kirjoittamisvaiheessa molemmilla ohjaajilla olisi 
selkeämpi näkemys eri ryhmien ohjaamisesta. Työntekijät ohjasivat miesten ryhmiä parityönä, koska 
miesohjaajia ei onnistuttu saamaan.

Muina ohjaajina vertaisryhmätoiminnassa toimivat KRIS - Hämeenlinnan toiminnanjohtaja, Dia-
konia-ammattikorkeakoulun lehtori, sosionomiopiskelijoita ja muita vapaaehtoisia, jotka kaikki osallis-
tuivat myös Annikka Taiton työnohjaukseen. Työnohjaus on tärkeä edellytys työntekijän jaksamiselle 
tämäntyyppisessä työssä, jossa sitoudutaan työskentelemään tiiviisti asiakkaiden kanssa kahden kuukau-
den ajan. 

Vapaaehtoisten joukossa lastenryhmässä oli yksi miespuolinen ohjaaja, jonka läsnäolo poikavaltaises-
sa ryhmässä koettiin hyväksi. Vankeudesta johtuen monet äidit ovat käytännössä yksinhuoltajia ja lapset 
kasvavat ilman isän mallia. Lasten isän kaipuu onkin ollut käsin kosketeltavaa. 

Vertaisryhmätoiminnassa on tärkeää, että ryhmät kokoontuvat säännöllisesti ja sovittuina ajankohti-
na. Tällä on oma merkityksensä asiakkaiden sitoutumiseen ja luottamuksen rakentumiseen. Sairastapa-
uksissa on huolehdittava, että varalla on henkilöitä, jotka voivat tuolloin vetää ryhmän. Tästä syystä on 
hyvä, että ryhmissä on kaksi ohjaajaa ja mielellään lisänä yksi apu-ohjaaja. Näin toimien on mahdollista 
varmistaa ryhmien katkeamaton kokoontuminen.

Ohjaajien on hyvä kokoontua aina ennen ryhmän alkamista ja käydä läpi päivän ohjelma sekä kunkin 
ohjaajan vastuualueet. Tähän on hyvä varata aikaa noin tunnin verran. Myös ryhmän jälkeen pidetään ly-
hyt ohjaajien palaveri, jossa käydään läpi ryhmien kuulumiset ja alustetaan jo seuraavan viikon ryhmää.

4.3 rahoitus
Projektin aikana toteutetun pilotin rahoitus tuli Raha-automaattiyhdistykseltä. Vankien osalta vankilat 
maksoivat ruokarahaa leirien ajalta. Jotkut perheenjäsenet anoivat sosiaalivirastosta rahaa matkaluihin 
leireille ja viikoittaisiin ryhmiin. Muutoin toimintaa pyöritettiin projektirahoituksen turvin.

Toiminnassa tulee kuluja ryhmissä tapahtuvista tarjoiluista ja materiaalikuluja esimerkiksi askarte-
lutarvikkeista. Vertaisryhmätoiminta on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa toimintaa koko perheelle. Malli 
toimii Imatralla päihdeperheiden lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä ja rahoitusta saadaan 
toiminnassa mukana olevilta tahoilta. Myös Muuramen kunnassa vertaisryhmätoiminta on kehittynyt 
vuosien varrella perhetyön vakiintuneeksi toimintamuodoksi.

4.4 Lasten ja nuorten ryhmätoiminnan tavoitteet
Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan tavoitteena on antaa lapselle mahdollisuus työstää vanhemman 
vankeusrangaistukseen ja sitä edeltäviin elämäntapahtumiin liittyviä kokemuksia omassa vertaisryhmäs-
sä samanlaisia asioita kokeneiden lasten kanssa.

Tämän lisäksi lapset saavat mahdollisuuden harjoitella tunteiden ilmaisemista ja sosiaalisia taito-
ja sekä löytää uudenlaisia selviytymiskeinoja leikkien, pelien, askartelujen, nukketeatterin, piirtämisen, 
maalaamisen ja tunnetarinoiden avulla. Leikit, hauskanpito ja mahdollisuus uusien ystävyyssuhteiden 
solmimiseen ovat tärkeä osa ryhmää.

Kokemustemme mukaan lapsi syyllistää helposti itseään vanhemman vankeudesta. Hän saattaa ku-
vitella omalla käyttäytymisellään (esim. että ei ole onnistunut olemaan riittävän kiltti) olevan merkitystä 
siihen, että vanhempi ei olekaan enää kotona. Pahimmillaan lapsi voi kokea, että vanhempi on kuollut 
tai kadonnut jonnekin. Lapsi saattaa myös ihmetellä toisen vanhemman selityksiä, että isä on työmat-
kalla tai opiskelemassa eikä käy tapaamassa perhettä kotona. 

Ryhmissä lapselle tarjotaan mahdollisuus saada tilanteeseen liittyvää rehellistä informaatiota - toki 
yhteistyössä vanhempien kanssa. Tiedon avulla on mahdollista oikaista väärinkäsityksiä ja vähentää lap-
sen kokemaa syyllisyyttä. Ymmärrys siitä, ettei lapsi itse ole aiheuttanut vanhemman vankilaan joutu-
mista, on helpotus ja se antaa tilaa keskittyä itselle tärkeisiin asioihin kuten koulunkäyntiin, harrastuk-
siin ja ystäviin. 

4.5 Vanhempien ryhmätoiminnan tavoitteet
Vanhemmuus on keskeinen teema ryhmätoiminnassa. Vankeus etäännyttää vanhemmuudesta ja lisää 
vapaudessa olevalle puolisolle paineita selvitä vanhemmuudesta yksin.  

Naisten ryhmän tarkoituksena on auttaa äitejä tukemaan lasta tämän oman ryhmäprosessin aikana 
sekä saamaan itse vertaistukea toisilta naisilta. 

Vankilassa kokoontuvan miesten ryhmän tarkoituksena on tukea miehiä vanhemmuuden ja parisuh-
teen kysymyksissä sekä tarjota heille mahdollisuus vertaistuen saamiseen toisiltaan.

Naisten ja miesten ryhmässä käsiteltävät teemat ovat rinnakkaisia lasten ryhmän teemojen kanssa, 
mikä auttaa vanhempia ymmärtämään ja käsittelemään vankeusasiaa myös lapsen näkökulmasta.

Työskentely vertaisryhmässä nopeuttaa myös ryhmäprosessia. Muihin samassa elämäntilanteessa 
oleviin ryhmäläisiin on helppo samaistua. Vankilassa oleva vanhempi saattaa kokea vanhemmuutensa 
riittämättömäksi, koska hän ei voi olla läsnä lastensa arjessa. Vapaudessa oleva vanhempi taas kokee 
jäävänsä yksin vanhemmuudessaan.

On tärkeää vahvistaa vanhempien itseluottamusta omaan vanhemmuuteensa ja tarjota vanhemmuu-
den toteuttamiselle lisää välineitä. Tieto ja ymmärrys siitä, kuinka voi toimia riittävän hyvänä vanhem-
pana vankeustuomiosta huolimatta, on keskeistä. Keskustelu siitä, miten vanhempi voi konkreettisesti 
tukea ja auttaa lastaan vankeudesta huolimatta, on myös tärkeää.

4.6 toiminnan rakenne
Vertaisryhmämalli rakentuu kahden kuukauden kokonaisuudesta, joka aloitetaan kolmen päivän leirillä. 
Leiriin osallistuu puoliso vankilasta ja perhe vapaudesta.

Leirin jälkeen on kerran viikossa kokoontuvia ryhmäkertoja kahdeksan viikon ajan. Viikoittain ko-
koontuvat isien, äitien ja lasten ryhmät niin, että kaikille on omat ryhmätapaamisensa. Lasten ja äitien 
ryhmien on kuitenkin tärkeää kokoontua lähellä toisiaan. Lasten ryhmien lisäksi voi rinnalle muodostua 
myös nuorten ryhmä.  

Kokonaisuus päätetään kolmen päivän päätösleirillä, johon osallistuu koko perhe. 
Prosessi alkaa alkuhaastatteluista ja päättyy päätösleirillä toteutettavaan perhekohtaiseen keskuste-

luun. 
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5 VanhEmpIEn ja LaStEn 
haaStattELut

kun soveltuvat perheet on löydetty, ryhmänohjaajien tehtävänä on luoda perheisiin hyvä kontakti 
ja rohkaista edelleen perheitä mukaan. Perheiden mukaan saaminen voi olla haasteellinen ja 
vaativa tehtävä, koska aihealue on niin arka. 

Ennen vertaisryhmätoiminnan aloittamista on tärkeää, että toimintaan mukaan tulevat perheet 
haastatellaan. Tämä auttaa kokonaiskuvan luomisessa perheistä ja heidän vuorovaikutussuhteistaan ti-
lanteessa, jossa perheenjäsenet eivät asu vankeuden vuoksi perheenä yhdessä. Lisäksi haastattelut ovat 
keino varmistaa sitä, millä tavoin ryhmätoimintaan osallistuvat ovat tietoisia yhden perheenjäsenen van-
keudesta. 

Tärkeää on jo haastatteluvaiheessa kartoittaa mm:

- millä tavoin lapset ovat tietoisia läheisen vankeudesta?

- suostuvatko vanhemmat siihen, että lasten kanssa voidaan ryhmissä ottaa puheeksi    
  vankeuteen liittyvä asioita?

Lasten ja nuorten haastattelut toimivat hyvänä orientoivana tekijänä ryhmätoimintaan.
Haastattelutilanne antaa myös hyvän pohjan luottamuksen rakentamiselle ja motivoi ryhmäläisiä 

lähtemään mukaan ryhmäprosessiin herättelemällä uteliaisuutta. Lasten ja nuorten haastattelut tehdään 
vasta sen jälkeen, kun päätös vanhempien valitsemisesta ryhmätoimintaan on tehty. Tämä sen vuoksi, 
ettei lapsille tai nuorille tule turhia pettymyksiä, jos heidän perhettään ei valitakaan. 

Ryhmäläisten taustatietojen kerääminen auttaa myös ohjaajia orientoitumaan ryhmiin. Ensimmäi-
nen ryhmätapaaminen on luontevampaa, kun haastattelussa on jo kertaalleen nähty. Ehjä perhe -projek-
tin aikana haastattelimme kevään pilottiryhmissä miehet, naiset sekä lapset, joiden ikä oli yli seitsemän 
vuotta. Syksyn pilotin osalta haastateltiin vain miehet ja naiset. 

Haastattelujen tarkoituksena oli kertoa perheille tulevasta toiminnasta sekä kuulla heidän kerto-
mustaan perhetilanteesta sekä toiveistaan alkavalle ryhmätoiminnalle. Joskus kuvaukset ja ajatukset esi-
merkiksi perhe- tai parisuhteen tilasta saattavat olla puolisoilla hyvin erilaiset ja haastattelu selkeyttää 
ohjaajille näitä kysymyksiä.

Lasten ryhmätoiminnan kannalta on hyvä tietää, mitä lapset läheisen, pilottien tapauksessa isän, van-
keustuomiosta tietävät. Haastatteluihin osallistuivat vain projektin työntekijät käytännön syistä johtuen. 
Perheiden haastatteluiden lomakepohjat ovat oppaan liitteinä (liitteet 1-3). Myös sosiaalityöntekijöiden 
kautta pyrittiin kartoittamaan toimintaan soveltuvia perheitä (liite 4). 

VankIpErhEIDEn 
VErtaISrYhmätOImIntamaLLI

aLOItuSLEIrI 3 Vrk

päätöSLEIrI 3 Vrk

LaStEn- 
rYhmät

äItI- 
rYhmät

ISä- 
rYhmät

8 VIIkOn ajan kOkOOntumISIa  
kErran VIIkOSSa

ryhmäprosessin aikana tuen tarpeen  
kartoitusta sekä ohjausta tuen piiriin

VErtaISrYhmIEn tEEmat

1. ryhmien aloitus

2. Vankeuteen liittyvät asiat

3. päihteet

4. Vanhemman näkökulma

5. tunteet

6. Oma selviytyminen

7. meidän perhe

8. ryhmän päättäminen
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5.1 Vankien ja puolisoiden haastatteluiden orientaatio
Tutustu etukäteen koko haastatteluun ennen kuin alat käyttää lomaketta. Haastattelusta voit käyttää 
vain osia eri tilanteissa. Haastattelun tavoitteena tiedonsaannin lisäksi on tutustua vanhempaan parem-
min ja rakentaa luottamuksellista suhdetta häneen kuuntelemalla ja keskustelemalla hänen toiveistaan. 
Huolehdi siitä, että haastattelupaikka ja -tilanne on mahdollisimman rauhallinen. Varaa aikaa haastat-
telulle riittävästi, vähintään yksi tunti.

- kerrotaan haastattelun tarkoitus ja tavoitteet.  Haastattelut tullaan tekemään     
  vertaisryhmätoimintaan sopivien perheiden löytymiseksi.

- kerrotaan koottujen tietojen luottamuksellisuudesta  Haastatteluista kertynyttä    
  materiaalia käytetään vain haastatteluvalinnoissa eikä sitä anneta ulkopuolisille.

- kerrotaan haastattelumateriaalin säilytyksestä  missä ja millaisissa tiloissa materiaali   
  säilytetään ja miten se hävitetään tehtyjen valintojen jälkeen?

- kerrotaan kulloisellekin haastateltavalle keitä kaikkia muita haastatellaan?  
  esim. kaikki vertaisryhmätoimintaan osallistuvat perheenjäsenet haastatellaan erikseen,  
  mahdollisuuksien mukaan myös lapset.

- Vanhemmille kerrotaan lapsen ryhmään valitsemisen perusteista.  esim. lapsille    
  on toivottavaa kertoa ryhmätoiminnasta vasta sitten, kun aikuisten valinta ryhmiin    
  on varmistunut. Vanhempien toivotaan tuolloin myös motivoivan lapsia mukaan    
  ryhmätoimintaan.

Mikäli et ehdi kirjoittaa kaikkea, mitä vanhempi kertoo, voit täydentää muistiinpanoja ja havaintojasi 
haastattelun jälkeen. Vanhemman voi olla vaikea vastata joihinkin kysymyksiin ja siitä voi keskustella 
hänen kanssaan. 

5.2 Lasten ja nuorten haastattelujen orientaatio
Lasten ja nuorten haastattelut toimivat hyvänä ryhmätoimintaan orientoivana tekijänä.

Haastatteluissa tarvitaan herkkyyttä kuulla lasta ja kykyä kuljettaa lapsen tarinaa haastattelussa mu-
kana sekä motivoida häntä vastaamaan. 

Haastatteluissa käydään läpi lapsen arjen kuulumisia kotona ja koulussa, vapaa-aikaa, kavereita ja 
harrastuksia. Lapsen kanssa keskustellaan myös siitä mitä hän tietää vanhemman vankeudesta sekä mil-
laiset välit hänellä on muihin perheenjäseniin.

6 aLkuLEIrIn kuLku
saapuminen leirille
Perheet otetaan lämpimästi vastaan ja heidät ohjataan omiin majoitustiloihin, joissa on aikaa purkaa 
matkatavaroita ja tutustua toisiinsa sekä ympäristöön. Perheillä saattaa olla hyvinkin pitkä aika siitä, kun 
he ovat olleet koko perheenä yhdessä ja tämä on tärkeää huomioida leirin rakenteessa ja mahdollisuu-
den antamisessa myös perheiden keskinäiseen yhdessäoloon. Perheiden kanssa keskustellaan esimerkiksi 
matkakuulumisista ja muistutetaan aloituskahveista ja välipalasta. Leiriohjelma (liite 5) annetaan per-
heille omiin huoneisiin ja se on hyvä kirjoittaa päivittäin myös fläppitaululle esimerkiksi ruokailutilan 
yhteyteen, josta se on helposti kaikkien luettavissa. Lisäksi on hyvä olla toinen leiriohjelma ohjaajia 
varten, johon on tarkemmin eritelty leirin tapahtumia.

yhteiset kokoontumiset alkuleirillä
Aloituskahvien jälkeen on lyhyt yhteinen hetki, jossa esittäydytään. 

Tilanteessa on esillä mm. seuraavaa:

- perheet toivotetaan vielä yhteisesti tervetulleiksi leirille

- Ohjaajat kertovat, keitä he ovat ja mistä tulevat

- kerrotaan, kuka toimii leirin vastuuhenkilönä ja kenen puoleen missäkin asiassa voi    
  kääntyä

- perheet esittelevät itsensä. perheiden esittelyssä on toivottu esimerkiksi isän esittelevän  
  perheensä. tämä antaa positiivisella tavalla vankilasta tulevalle isälle ensimmäisiä    
  välineitä ottaa vastuuta ja roolia perheensä sisällä. Joskus myös lapset haluavat esitellä  
  oman perheensä.

- lopuksi tuodaan esille, että seuraavan kahden kuukauden ajan tulemme yhdessä ja    
  erikseen omissa ryhmissämme pohtimaan kokemuksia vanhemman vankeudesta,    
  jakamaan tietoa ja osaamista sekä oppimaan uutta.

Tämän jälkeen leirin vastuuhenkilö puhuu siitä, mikä kaikkia leirille tulleita yhdistää esimerkiksi seuraa-
vasti: Me olemme kokoontuneet tälle leirille siksi, että yksi perheenjäsenistänne ei asu tällä hetkellä kotona kans-
sanne. Leiri antaa teille mahdollisuuden viettää aikaa perheenä yhdessä. Joillakin edellisestä kerrasta voi olla 
hyvin pitkä aika. Leirin aikana tulemme viettämään aikaa yhdessä, mutta myös erikseen lasten ja vanhempien 
ryhmissä. Ryhmien aikana tulemme puhumaan siitä, että yksi perheenjäsenistänne on vankilassa ja siksi onkin 
hyvä, että vanhemmat antavat lapsilleen suullisesti luvan puhua perheen asioista leirin aikana avoimesti. 
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Lisäksi käydään läpi leirin yleisiä sääntöjä ja käytäntöjä. Näitä ovat mm.

- liikkumisrajat

- lääkkeiden, autonavainten ja puhelimien antaminen ohjaajien haltuun

- sovitaan puhelimen käyttöajat

- sovitaan lääkkeistä vastaava ohjaaja

- painotetaan että lapset ovat leirillä vanhempien vastuulla ja sovitaan, milloin vastuu on  
  ohjaajilla.

Lopuksi kerätään jokaiselta leiriläiseltä vähintään yksi adjektiivi, joka liitetään valmiiseen tarinapohjaan 
(liite 6). Tarina luetaan lopuksi, joka saa leiriläiset yleensä vapautumaan ja aloittamaan leiriä positiivi-
sissa tunnelmissa.

Leirin toisen päivän aamun yhteisessä osiossa käydään läpi tunnelmia yön jälkeen. Osio voidaan 
päättää esimerkiksi kannustuskujaan (väki kahta puolta rivissä kasvot vastatusten, välissä ”kuja”.) Jokai-
nen halukas kulkee vuorollaan mieluiten silmät kiinni kujaa pitkin ja muut saavat kuiskata positiivista 
palautetta kujalla kulkijalle. Huomioitavaa on, että jos henkilö tulee kovin sekavasta elämäntilanteesta, 
voivat erilaiset kuiskaukset  tuntua ahdistavilta. Useimmille kannustuskuja on kuitenkin liikuttava, po-
sitiivinen ”tsemppihetki”.

Viimeisen päivän loppuhetkessä välipalan ja kahvien jälkeen voidaan vielä koota adjektiiveja leirin 
loppulorua varten (liite 7). Tähän on hyvä päättää aloitusleiri ja saatella perheitä alkavaan toimintaan. 

Ehjä perhe -projektissa tuotettua Emilia-piirroselokuvaa voi jatkos-
sa näyttää perheille teemaan orientoivana ja lapsen kokemuksia esille 
nostavana aloituksena esimerkiksi ensimmäisen päivän yhteisessä illan-
vietossa.

Elokuva Emiliasta näyttää, millaista voi olla, kun lapsen vanhempi 
on vankilassa. Elokuva ja siihen liittyvä ohjaajan käsikirja käsittelevät 
kysymyksiä, joita moni lapsi ja nuori voi miettiä: miten käsitellä erossa 
oloa, millaisia tunteita voi esiintyä, mitä pitäisi sanoa kavereille ja mil-
tä vankilassa näyttää. Elokuvaa voi hyvin katsoa myös erikseen lasten, 
nuorten ja aikuisten ryhmissä. Emilia elokuvaa voi tilata maksutta 

ammattilaisten käyttöön osoitteesta tarja.sassi@krits.fi

lasten (4-8 v.) ryhmät alkuleirillä 
Ensimmäinen ryhmätapaaminen aloitetaan tunnesäätilakorteilla (Pesäpuu ry.) tai itse tehdyillä kuvilla ja 
samalla esitellään korttien käytön idea. Jokainen lapsi saa valita mieluisan kortin itselleen. Jotkut lapset 
saattavat valita monta korttia kuvaamaan omat kuulumiset ja tunteensa kortin avulla. Lapsille kerrotaan, 
että ryhmät aloitetaan aina samalla tavalla käyttäen tunnesäätilakortteja.

Tämän jälkeen ryhmässä keskustellaan siitä, miksi leirillä ollaan? Orientaatiossa voidaan tuoda esille 
esimerkiksi seuraavaa: Jokaisella ryhmään osallis-
tuvalla lapsella on sama tilanne – toisen vanhem-
man vankeustuomio. Leirin ja ryhmien aikana 
tätä asiaa tullaan käsittelemään monin eri tavoin. 
Lapsille kerrotaan myös siitä, että ryhmät toteute-
taan keskustelemalla ajatuksista ja tunteista, joita 
läheisen vankilassaolo herättää. Lisäksi tehdään 
tehtäviä ja leikitään, piirretään ja ulkoillaan.

Vaihtoehtoisesti lasten kanssa voi aloittaa 
myös seuraavasti: Kaikilla perheillä on suruja ja 
murheita. Joskus meistä tuntuu, että vain meidän 
perheessä on sellaisia. Sinun perheesi on tullut tänne leirille, jossa voi jutella näistä asioista. Perhees-
sänne voi tapahtua muutoksia ja voitte tulla läheisemmiksi toistenne kanssa, vaikka joku perheenjäsen 
olisikin kotoa poissa. Muistathan, että joskus ihmiset tekevät kiellettyjä ja pahoja asioita. Tärkeää on 
myös muistaa, että sinun äitisi/isäsi teki jotain väärin – ET SINÄ. Vaikka sinun äitisi/isäsi teki virheen ja 

joutui vankilaan, se ei tarkoita sitä, että hän olisi huono ihminen. Älä syytä itseäsi äitisi/isäsi tekemisistä. 
Muista myös aina, että sinun äitisi/isäsi silti rakastaa sinua, vaikka ei olekaan joka päivä luonasi.

Lapset voivat myös piirtää kuvan siitä henkilöstä, joka on vankilassa. 
Loppuaika käytetään miettimällä ryhmälle ikiomaa ”vaakunaa”. Vaakuna voi olla esimerkiksi pohja, 

johon jokainen ryhmäläinen piirtää sisään tullessaan sormivärillä tai tussilla ”puumerkkinsä”, esimerkik-
si käden kuvan tai sormenjäljen. Vaakunan poikki liimataan nauha, johon kirjoitetaan tai askarrellaan 
ryhmän nimi sitten, kun se on keksitty. Lapsia voi auttaa nimen keksimisessä ehdottamalla asioita, joihin 
he kokevat voivansa samaistua. Yleensä nimi löytyy helposti ja tarjontaa sopivista nimistä voi olla niin 
paljon, että joudutaan äänestämään. Nimi voidaan kirjoittaa myös isolle paperille tai kartongille, johon 
jokainen saa vielä kirjoittaa oman nimensä sekä piirtää haluamansa kuvan. Leirillä lasten ryhmälle vara-
taan aikaa tunti, joka riittää ajallisesti hyvin. 

Toisessa ryhmätapaamisessa lasten ryhmässä voi tehdä perheen verkostokarttaa (liite 8), johon pie-
netkin lapset osaavat kuvata niitä ihmisiä, joita heidän elämässään on. Kartassa voi ottaa esille mm. 
perheen, ystävät, koulun tai päiväkodin tärkeitä ihmisiä. Tätä kautta myös ohjaajille muodostuu kuva 
siitä, ketkä ihmiset lapsi itse mieltää itselleen läheisiksi.

Vaihtoehtoisesti voidaan ottaa lapsen perheeseen tutustuminen esim. suklaamunasta saatujen pik-
kulelujen avulla. Tällöin kaikki esittelevät (myös ohjaajat) oman perheensä jäsenet (lelu/perheenjäsen). 
Korostetaan, että on erilaisia perheitä. Tämä vie paljon aikaa, mutta parhaimmillaan tehtävä toimii 
hyvänä perherakenteen hahmottajana. ”Takataskussa” voi olla vielä perheen piirtämistehtävä, mutta ei 
kannata ahtaa liikaa ohjelmaa yhdelle ryhmäkerralle. 

nuorten (9-16 v.) ryhmät alkuleirillä
Alkuleirin nuorten ryhmän tarkoituksena on motivoida ja sitouttaa heitä kahden kuukauden prosessiin. 
Tärkeää on myös toisiin tutustuminen ja siihen panostetaan antamalla aikaa. Jo leirillä rohkaistaan nuo-
ria puhumaan avoimesti isän tai äidin vankeustuomiosta. Leirillä nuorten ryhmän ajaksi varataan tunti, 
joka riittää ajallisesti hyvin.  

Ensimmäinen ryhmätapaaminen aloitetaan tunnesäätilakorteilla. Kerrataan vielä, miksi leirillä ol-
laan ja mikä on seuraavan kahden kuukauden tarkoitus. Toisiin tutustumisen lomassa ryhmälle voidaan 
pohtia nimeä, piirtää paperille erilaisia logoja tai hahmotella esitettä, joka voidaan laittaa seinälle ryh-
män kokoontuessa.

Ohjaaja voi orientoida aiheeseen mm. seuraavasti: Jokainen perhe on ainutlaatuinen. Kahta saman-
laista perhettä ei olekaan. Perheitä on monenlaisia ja he ovat kokoonpanoltaan hyvin erilaisia. Kaikissa 
perheissä eivät perheenjäsenet asu samassa kodissa. Perheet myös rakentuvat hyvin erilaisista ihmisistä. 
Sinun perheesi on nyt erilainen, koska toinen vanhemmistasi on vankilassa.

Teillä jokaisella on yhteinen syy, miksi olette nyt perheleirillä ja tässä ryhmässä. Ryhmän aikana 
meillä on tarkoitus miettiä, miten teidän elämäänne ja arkeenne kotona, koulussa tai kavereiden kanssa 
on vaikuttanut se, että isä tai äiti on vankilassa.

Voimme myös keskustella tunteista, joita vanhemman vankeustuomio herättää. On ymmärrettävää, 
että saatat kokea monenlaisia tunteita ja joitakin tunteita saatat itsekin pelästyä. Ei ole väärin tuntea 
esim. syyllisyyttä tai vihaa. Saatat myös olla huolestunut tai pelätä sitä, että välisi vankilassa olevaan van-
hempaan muuttuu hänen poissa ollessa. Tämän vuoksi on tärkeää välillä puhua tunteista ja ajatuksista, 
joita ehkä ajattelet suurimmaksi osaksi itseksesi.

Toisessa ryhmätapaamisessa nuorten ryhmässä voi myös tehdä perheen verkostokarttaa (liite 8). 
Karttaan kuvataan niitä ihmisiä, joita heidän elämässään on. Kartassa voi ottaa esille mm. perheen, ystä-
vät tai koulun tärkeitä ihmisiä. Tätä kautta myös ohjaajille muodostuu kuva siitä, ketkä ihmiset nuoren 
ympäristössä ovat hänelle merkityksellisiä.  

Vanhempien ryhmät alkuleirillä
Vanhempien ensimmäinen ryhmätapaaminen voidaan aloittaa kuulemalla yleisiä leiritunnelmia en-
simmäisen yhdessä nukutun yön jälkeen. Ohjaaja muistuttaa mieliin vertaisryhmätoiminnan kokonai-
suuden, joka pitää sisällään alku- ja loppuleirin sekä niiden välissä kahdeksan tapaamiskertaa naisille, 
lapsille ja miehille.



22 2�

Tämän jälkeen jatketaan käymällä lävitse kunkin henkilökohtainen tunnesäätila. Etukäteen tehdyis-
tä, pöydälle levitetyistä tunnesäätilakorteista jokainen valitsee yhden kortin kertoen sen välityksellä kuu-
lumisensa. Kortti laitetaan sen jälkeen seinällä olevalle isolle fläpille, johon jokainen kirjoittaa samalla 
nimensä kortin viereen. 

Tämän jälkeen jaetaan tulevien ryhmätapaamiskertojen aiheet (kahdeksan teemaa) ja annetaan teh-
täväksi miettiä: Mitä tässä ryhmäprosessissa tulisi tapahtua (lapsesi, itsesi, perheesi kannalta), jotta olisit 
tyytyväinen/tyytyväisempi ryhmäprosessin loputtua? Aikaa tehtävälle annetaan noin 15 minuuttia ja jo-
kaiselle annetaan kolme tyhjää paperilappua, joihin toivotaan kolme ylöskirjattua asiaa. Tämän jälkeen 
jokainen vuorollaan teippaa lapun seinälle ja kertoo toiveistaan.

Seuraavaksi jokainen kirjaa omat tavoitteensa koskien seuraavalla viikolla alkavia naisten ja miesten 
ryhmiä. Jokainen käy vuorollaan kirjaamassa tavoitteensa tärkeysjärjestyksessä 1-3. Aikaa kuluu noin 20 
minuuttia.

Lopuksi ohjaaja pyytää vanhempia lukemaan yhteistyösopimuspaperin (liite 9) ja kertoo taustoja, 
miksi kyseinen paperi tarvitaan. Ohjaaja orientoi muutamin sanoin seuraavan päivän ryhmäistuntoon. 
Sen aiheena on vanhemmuus, jota käydään lävitse vanhemmuuden roolikarttaan tutustumalla.

Tähän kokonaisuuteen riittää 1,5 tunnin ryhmäistunto. 
Toisessa ryhmätapaamisessa orientointina keskustellaan kahdesta vietetystä leiripäivästä ja siitä joh-

datellen vanhemmuuteen, missä roolissa on leirin aikana saanut ja voinut olla. Kerrotaan aluksi vanhem-
muuden roolikartasta (liite 10) ja tuodaan esille, kuinka sitä voi käyttää tukena ja ymmärryksen apuväli-
neenä pohdittaessa omaa vanhemmuutta.  Vanhemmuuden roolikartta® on syntynyt Varsinais-Suomen 
lastensuojelukuntayhtymän henkilöstön kehittämistyön tuloksena vuonna 1999.

Vanhemmuuden roolikartan® synnyn tausta-ajatuksena oli kysymys siitä, miten vanhemmuutta voi-
taisiin arkiajattelussa hahmottaa mahdollisimman selkeästi ja luontevasti.

Tämän jälkeen vanhemmille jaetaan vanhemmuuden roolikartta, jossa on esillä vanhemmuuden viisi 
keskeistä osa-aluetta. Roolikartassa on viisi pääroolia ja jokaisessa pääroolissa voi olla 6-9 alaroolia.
 
tehtävä
Arvioi vanhemmuuden viittä keskeistä osa-aluetta omasta nykytilanteestasi käsin.

Piirrä tämän jälkeen viisi ympyrää sen kokoisina, miten ne vastaavat omaa kokemustasi viidestä van-
hemmuuden keskeisestä osa-alueesta juuri tällä hetkellä. (tässä käytetään piirrettyä esimerkkimallia). 
Piirtäessäsi huomioi  mitä isompi ympyrä, sitä kehittyneempi vanhemmuuden rooli ja päinvastoin. Ym-
pyrän sijainnilla voit ilmaista myös, miten tuttu, läheinen tai etäinen jokin vanhemmuuden rooleista on.

Tämän jälkeen kukin esittelee oman karttansa (vapaaehtoinen)
Aikaa tehtävälle yhteensä noin 20 minuuttia. 

tehtävä
Ryhmän jäseniä pyydetään miettimään roolikartan alaroolien toteutumista itsessään plussilla ja miinuk-
silla seuraavasti:

++ ylikehittynyt

+ sopivasti kehittynyt

• alikehittynyt

--  puuttuva 

Muistutetaan, että ympyröiden koot sekä annetut plussat ja miinukset ovat suuntaa antavia ja tärkeintä 
on eri rooleista käyty keskustelu! Aikaa tehtävälle 10 minuuttia, jonka jälkeen käydään keskustelua ai-
heesta. Ohjaaja kerää mukaansa piirrokset sekä täytetyt alaroolit ja lupaa ottaa niistä kopiot. Aiheeseen 
palataan ryhmätapaamisten vanhemmuusteema- kerralla.

(Vanhemmuuden roolikartasta® on vuonna 2008 julkaistu internet-verkossa toimiva versio, jossa 
vanhempi voi tarkastella vanhemmuuttaan itsearvioinnin avulla.)

7 LaStEn ja nuOrtEn 
rYhmäOhjELmat
7.1 Lasten ja nuorten ryhmätapaamisten rakenne

Viikkokuulumisista loppurituaaleihin

alkurituaali: tunnesäätila
Ryhmät aloitetaan tunnesäätilakorteilla. Lapset valitsevat vuorollaan kortin ja kertovat toisilleen, miksi 
on valinnut kortin ja mitä se kuvaa. Vaihtoehtoina voi olla monenlaisia kortteja, niin sääkortteja, ilme-
kortteja kuin luontokorttejakin. Kortteja voi askarrella kartongille myös itse tai tulostaa internetistä 
vapaasti käytettäviä kuvamalleja.

Korteilla kuvataan mennyttä viikkoa ja sitä, millä mielellä lapsi tai nuori tulee senkertaiseen ryh-
mään. Kuulumiskierrosten tavoite on opettaa tunnistamaan omaa oloaan, ajatuksiaan ja tunteitaan. Tun-
nesäätila on myös turvallinen tapa aloittaa, koska kuvan kertoessa ei välttämättä tarvita sanoja. 

Nuoret kertovat yleensä mielellään kuulumisiaan ja kokemuksiaan, joten aikaa kuulumiskierrokseen 
voi hyvinkin mennä yli puoli tuntia. Tärkeää on kuitenkin, että tunnesäätila huomioi jokaista nuorta 
erikseen ja mahdollistaa kuulumiset jopa pelkästään kuvaa näyttämällä.

Jos nuori on kertonut edellisellä ryhmätapaamisella jostain tärkeästä tulevasta tapahtumasta, esimer-
kiksi vankilaan menemisestä vanhempaa katsomaan tai vanhemman lomista kotona, on tärkeää, että 
ohjaajat muistavat kysyä niistä.

teematyöskentely ja siihen liittyvä harjoitus tai tehtävä
Jokaisella tapaamisella on oma teemansa. Tapaamisissa tehtävät harjoitukset liittyvät aina kyseiseen tee-
maan. Lyhyt alustus tai satu senkertaiseen teemaan voi olla paikallaan, koska se herättää keskustelua 
sekä ajatusten ja kokemusten vaihtoa ryhmäläisten kesken. Teemakäsittelyssä ja sen esittämistavassa on 
huomioitava lapsen kehitystaso ja ajatusmaailma.

Välipala
Perinteisesti tapaamisen puolessa välissä pidetään välipalatauko. Se katkaisee työskentelyn ja antaa tilaa 
myös vapaamuotoiseen yhdessäoloon. Koulupäivän jälkeen lapsilla on myös nälkä, joten välipala on erit-
täin tarpeellinen. Joskus lapsilla saattaa olla nälkä jo ryhmään tullessa ja silloin ryhmä voidaan aloittaa 
välipalalla. 
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teematyöskentelyyn liittyvä harjoitus tai tehtävä 

lopputapahtuma
Kerrotaan, mitä seuraavalla ryhmäkerralla on aiheena. Tämä auttaa ennakoimaan tulevaa ja suuntautu-
maan seuraavaan tapaamiseen. Alkuleirillä voidaan pohtia yhdessä ryhmän kesken, millaisen yhteisen 
lopetuksen he ryhmätapaamiselle haluavat. Tarkoituksena on, että jokainen ryhmäkerta lopetetaan sa-
malla lailla. Lopetus voi olla esim. leikki, laulu, loru tai nimetön kysymys paperille, joka luetaan ääneen 
ryhmän lopussa. On pääasia, että nuoret kokevat lopetustavan turvalliseksi ja mukavaksi.

Lasten ja nuorten ryhmissä osallistujia voi jakaa pienempiin ryhmiin, mikäli on tarpeen työskennellä 
hetken jonkun lapsen kanssa henkilökohtaisesti.

7.2. Lasten ryhmä 4-8 v.
Pienten lasten (4-8v.) ryhmässä ei käsitelty joka kerralla samoja teemoja kuin nuorten, isien ja äitien 
ryhmissä. 

1. ryHmätapaaminen
tunnesäätila ja kuulumiset
Jokainen saa vuorollaan kertoa leirin jälkeiset tunnelmat. Mikäli joku ryhmäläinen on poissa, siitä muis-
tetaan kertoa kaikille. Näin pyritään luomaan turvallista ilmapiiriä ryhmän sisälle. 

teema
Luetaan tarina Liisasta, joka menee tapaamaan isäänsä vankilaan (liite 11).

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää satukirjaa Osmo Nalle ja isän erehdys. 
Tarina Osmo-nallesta tarjoaa mahdollisuuden pohtia lapsen kanssa elämän 

arvoja ja inhimillistä erehtyväisyyttä. Kirjan avulla voi käsitellä arkaa aihetta: 
miksi isä tai äiti joutuu vankilaan ja kuinka perheellä on kuitenkin mahdollista 
säilyttää toivo tulevasta ja selvitä vähitellen heitä kohdanneesta kriisistä. Kirjaa 
voi tilata osoitteesta http://www.pienikarhu.fi/osmo_nallen_erehdys.html

Lasten kanssa voi myös keskustella siitä, kuka joutuu vankilaan ja miksi. Aiheeseen voi orientoida 
mm. seuraavasti: Kerrotaan säännöistä, jotka luovat turvaa elämäämme. Kuvittele esimerkiksi, mitä voisi 
tapahtua, jos liikennevaloja ei olisi tai jos me vaan voisimme ottaa kaupasta maksamatta, mitä ikinä 
haluamme.

Kun me rikomme lakia, meidän täytyy vain hyväksyä seuraukset. Joskus ihmisen on mentävä van-
kilaan rikottuaan lakia. Mitkä teot ovat mielestäsi niin vakavia, että siitä rangaistaan vankilaan joutu-
misella?

Lapsille voi antaa mahdollisuuden tässä tai jossain muussa yhteydessä tehdä kysymyksiä äidille tai 
isälle säännöistä, joita vastaan tämä on rikkonut ja josta syystä on joutunut vankilaan.

Puhuttaessa lasten kanssa vankeuteen johtaneista syistä on kuitenkin hyvä miettiä ryhmäkohtaisesti, 
minkä ikäiset lapset ovat kyseessä ja millä tavoin he kykenevät asioita käsittelemään.

Välipalan jälkeen kootaan laatikot esimerkiksi kaupan valmiista laatikkopohjasta. Lapset saavat vie-
dä laatikon ryhmän jälkeen kotiin ja sen sisään heille voi hankkia ryhmästä muistuttavan maskotin. 
Lapset voivat koota laatikkoon ryhmäkerroilla työstämänsä piirrokset tai askartelut.
 
lopetus
Lasten ryhmässäkin on hyvä ottaa käyttöön jokin lopetustapa, joka voi olla esimerkiksi yhteen ääneen 
sanottu loru tai jokaisen oman tarrakansion täyttäminen. Kansioon voi aina lopuksi laittaa tietyn mää-
rän haluamiaan tarroja. Ohjaajat säilyttävät kansiota, jonka lapset saavat mukaansa viimeisellä ryhmä-
kerralla.

2. ryHmätapaaminen
tunnesäätila ja kuulumiset
Ryhmä aloitetaan tunnesäätilalla. Ryhmässä mietitään yhdessä ryhmän säännöt. Pienetkin lapset osaavat 
sanoa, mikä kotona on kiellettyä ja mikä sallittua. Tältä pohjalta lasten kanssa voi pohtia ryhmälle yh-
teisiä sääntöjä. Säännöt nostetaan seinälle ryhmän nimilogon viereen.

Säännöiksi lapset voivat nimetä mm. 

- ollaan ystävällisiä ja ollaan ystäviä

- ei tapella eikä härnätä toisia

- ei juosta liikaa (ettei tule vahinkoja)

- tehdään niin kuin ohjaajat sanovat

- viitataan, kun halutaan puheenvuoro

- ei puhuta rumia

- ei vitsailla toisen puheenvuoron aikana

Välipalan jälkeen on jälleen vapaata leikkiä ja toimintaa. Lapset voivat tuoda mukanaan pienen määrän 
omiakin lelujaan ja leikkiä niillä toisten lasten kanssa. 

Piloteissa oli mukana sen verran vilkkaita lapsia, että ryhmän sääntöjen lisäksi oli tarpeen kehittää 
ns. ”jäähytuoli”, jonne ohjattiin ja jonne sai mennä omasta halustaankin rauhoittumaan, kun meno kävi 
liian vallattomaksi. 

lopetus
Tarrakansioiden täyttäminen.  Kukin saa laittaa valmiisiin tarrakansioihin haluamiaan tarroja esimer-
kiksi kolme kappaletta. 

3. ryHmätapaaminen
tunnesäätila ja kuulumiset
Ryhmä aloitetaan tunnesäätilalla. Tämän jälkeen aletaan työstää kirjaa Isää 
tapaamassa - Visiting Dad (Vankilakulttuuri-sarja 2/2008). 

Isää tapaamassa - Visiting Dad on isää vankilaan tapaamaan tuleville 
lapsille tarkoitettu suomen- ja englanninkielinen työkirja, johon lapset voivat 
piirtää ja kirjoittaa tunteitaan ja ajatuksiaan. Työkirjan piirrokset ja tekstit 
on tehty Helsingin vankilan tapaamistilanteissa. Kirjaa voi tilata osoitteesta  
verkkokauppa@juvenes.fi

Jokaiselle lapselle annetaan oma kirja, johon hän saa laittaa oman nimensä sekä haluamansa tarran. 
Kirja alkaa tarinalla siitä, kun lapsi menee tapaamaan isää vankilaan. Piirretään kuva: Tässä minä menen 
tapaamaan isää. Tapaamismatkalla kohtaan paljon erilaisia asioita. 

Piirtämisen aikana lapset voivat kertoa mm:

- mitä asioita he kohtasivat matkalla?

- millainen matka oli?

Valmiin piirroksen voi esitellä toisille. Välipalan jälkeen on vapaata toimintaa. 

lopetus
Tarrakansioiden täyttäminen

4. ryHmätapaaminen
tunnesäätila ja kuulumiset
Ryhmä aloitetaan tunnesäätilalla. Luetaan kirjasta Isää tapaamassa alun tekstejä ja tällä kerralla piirre-
tään: Matkalla isän luo. Miten matkustin. Mitä näin?  Millä kulkuvälineellä matka tehtiin? Keitä kaikkia 
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oli mukana vanhempaa tai muuta läheistä tapaamassa? Samalla päästään luontevasti päivän teemaan eli 
omaan perheeseen. 

Apuna voidaan käyttää esimerkiksi Pesäpuu ry:n Nalle-kortteja, joiden avulla neljän vuoden 
 ikäinenkin osaa hyvin kertoa omasta perheestään.

Nallekorttien kuvissa karhut ilmentävät tunteita ja persoonallisuudenpiirteitä. Kortit toimivat kes-
kusteluiden tukena, kun käsitellään lasten, nuorten tai vanhempien kanssa perhe-elämää, ihmissuhteita, 
tunteita ja identiteettiä. Korttien avulla voi käsitellä ongelmia, muutoksia ja tulevaisuuden suunnitelmia 
sekä edistää osallistujien itsetuntemusta. Esim. lapsen näkemystä perheestään voi tutkia pyytämällä hän-
tä valitsemaan nallekortin jokaiselle perheen jäsenelleen. Nallekortteja voi tilata osoitteesta http://verk-
kokauppa.pesapuu.fi/tuote/40/nallekortit

Välipalan jälkeen voi jatkaa leikkiä sisällä tai sään ja kokoontumisympäristön salliessa myös ulkona. 
Mikäli lapset menevät ulos, he voivat tehdä lopetusleikin eli tarrakansioiden täyttämisen ennen ulos-
menoa. Mikäli osa lapsista jää sisälle välipalan jälkeen, he voivat työstää ohjaajien kanssa jotain muuta, 
esimerkiksi kirjettä tai piirrosta isälle.

5. ryHmätapaaminen
tunnesäätila ja kuulumiset
Ryhmä aloitetaan tunnesäätilalla. Tehdään Isää tapaamassa -kirjasta kohta, jossa voi piirtää kuvan siitä, 
kun on Tapaamistiloissa isän luona. Tässä minä olen isän luona.

Lasten piirtäessä sen syntymistä voi auttaa juttelemalla asiasta mm: Millainen tapaamistila on? Onko 
siellä leluja, pöytä ja tuolit tms.? Välipalan jälkeen vapaa leikkiosuus ulkona tai sisällä.

Isompien lasten kanssa voi tehdä ns. tunnepalikkatyöskentelyä. Aluksi voi kertoa lyhyesti erilaisista 
tunteista, esimerkiksi ilosta, onnesta, surusta, vihasta ja pelosta. Tämän jälkeen lapsille annetaan kaksi 
palikkaa, joita he saavat hioa hiomapaperilla. Toiseen kirjoitetaan tunteita ja toiseen tapahtumia. Tämän 
jälkeen tunnekuutioilla voi pelata. Palikoita pyörittämällä yhdistetään tunne johonkin tapahtumaan.

lopetus
Tarrakansioiden täyttäminen

6. ryHmätapaaminen
tunnesäätila ja kuulumiset
Ryhmä aloitetaan tunnesäätilalla. Kuulumisten jälkeen siirrytään tekemään Isää tapaamassa -kirjasta 
kohtaa Tapaamisen jälkeen. Mistä juttelin isän kanssa? Minkälainen on isän huone? Mitä työtä isä te-
kee? Mitä haluan tehdä yhdessä isän kanssa seuraavalla kerralla? Kirjoittaisinko isälle?

Välipalan jälkeen lasten kanssa pyritään löytämään kunkin omia vahvuuksia ja asioita, joissa on hyvä. 
Tässä käytetään apuna esimerkiksi Pesäpuu ry:n vahvuuskortteja. 

Korttien tarkoituksena on voimavaraistaa lasta tukemalla itsetuntoa, luomalla mahdollisuuksia po-
sitiiviseen muutokseen lapsen kyvyssä hahmottaa omia vahvuuksiaan ja opettamalla selviytymiskeinoja. 
Vahvuuskortteja voi tilata osoitteesta http://verkkokauppa.pesapuu.fi/tuote/5/vahvuuskortit

Ohjaajat voivat kertoa lapsille, minkä vuoksi on tärkeää, että ihmisellä on vahvuuksia. Lapset voivat 
löytää esimerkiksi seuraavia vahvuuksia itsestään: Olen hyvä tekemään asioita, olen hyvä ystävä, uskallan 
kokeilla uusia asioita ja osaan tehdä asioita itsenäisesti. Samalla voi myös miettiä, missä asiassa haluaisi 
vielä kehittyä. Tässä esimerkkinä voi olla vaikkapa: Uskallan sanoa muille mitä ajattelen.

lopetus
Tarrakansion täyttäminen

7. ryHmätapaaminen
tunnesäätila ja kuulumiset
Ryhmä aloitetaan tunnesäätilalla.

Kuulumisten jälkeen otetaan Isää tapaamassa -kirjanen ja puhutaan muutaman viikon päästä tule-
vasta perheleiristä ja piirretään kuva, millaista leirillä tulee olemaan.

 Välipalan jälkeen kysellään seuraavan eli päätöskerran juhlan ruokatoiveet ja jakaannutaan lasten 
kanssa kahteen eri ryhmään. Isompien lasten kanssa pohditaan kysymyksiä, joita he haluaisivat kysyä 
isältä ja pienemmät pelaavat haluamiansa pelejä. Kun ohjaajia on riittävästi, lapset voivat saada oman 
aikuisen seuraksensa peliin. 
Isommat (6-8 v.) lapset voivat nostaa esille esim. seuraavia kysymyksiä:

- miten isä voi vankilassa? 

- milloin isä pääsee pois vankilasta?

- montako kertaa isä on ollut vankilassa?

- montako vuotta yhteensä hän on ollut vankilassa?

- minkä takia isä on vankilassa?

- milloin tarkalleen isä vapautuu?

- millaista vankilassa on?

Lapsille kerrotaan, että loppuleirillä ohjaajat keskustelevat vanhempien kanssa ja lapset voivat olla mu-
kana keskustelun alussa esittämässä omia mieltä askarruttavia kysymyksiä. 

lopetus
Tarrakansion täyttäminen

8. ryHmätapaaminen
aloitus
Ryhmä aloitetaan lasten toiveruokailulla (esim. hampurilaisateria).  Samalla käydään läpi viimeistä ker-
taa tunnesäätila ja kuulumiset. Palataan viimeisellä kerralla uudestaan Osmo Nallen tai Liisan tarinaan. 
Luetaan jompikumpi tarinoista ja mietitään tarinaan loppua. Liisan tarinaan liittyen voidaan piirtää 
lopuksi myös kuva isälle.

Isää tapaamassa -kirjasta tehdään viimeinen osa eli Meidän perhe. 
Lasten kanssa käydään läpi ryhmän päättymistä ja siihen liittyviä tunteita. Vaikka päätösleirillä tul-

laankin vielä tapaamaan, ei ryhmänä enää samalla tavalla tavata uudestaan.

lopetus
Tarrakansion täyttäminen. Lapset saavat omat kansionsa sekä ryhmäkerroilla täytetyn Isää tapaamassa 
-kirjan mukaan kotiin.

7.3. nuorten ryhmä 9-16 v.

1. ryHmätapaaminen: ryHmän alOitus
aloitus
Muistellaan leiritunnelmia tunnesäätilakartan avulla. Tutustutaan ryhmäkokoontumisen tiloihin. Muis-
tutetaan, miksi ryhmissä käydään ja mitä ryhmissä tullaan keskustelemaan ja tekemään. 

sääntöjen ja ryhmän nimen kertaaminen
Kerrataan vielä ryhmän nimi ja laitetaan ryhmätilan seinälle alkuleirillä tehty nimi ja logo. Tarvittaessa 
sitä voidaan vielä koristella ja väritellä. Kerrataan vielä ryhmän säännöt ja tavoitteet. Myös ne laitetaan 
seinälle muistutukseksi. Tarvittaessa voidaan lisätä sääntöjä sekä tavoitteita.

Ensimmäinen ryhmäkerta on nuorille erityisen tärkeä, koska se antaa käsityksen ja kuvan tulevasta 
kahdesta kuukaudesta. Ryhmän ohjaajalla on vastuu toimia esimerkkinä, miten ryhmässä ollaan ja mitä 
ryhmässä saa puhua. Ohjaaja voikin rehellisesti kertoa myös omista mieltä painavista asioista esim. 
tunnesäätilan aikana, jolloin nuorille välittyy tunne, että ryhmässä on oikeasti mahdollisuus puhua myös 
ikävistä asioista. Ohjaajan oma aitous ja rehellisyys on tärkeää.
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Orientaatioksi luetaan lyhyt osa Liisan tarinasta (liite 11) herättelemään, miksi olemme ryhmässä 
sekä virittämään seuraavaa kertaa. Kokemustemme mukaan Liisan tarina herättää kysymyksiä ja kes-
kustelua. Tähän on hyvä varata tarpeeksi aikaa. Tarinan pohjalta syntyneissä keskusteluissa on yleensä 
vahva vertaistuellinen elementti.
lopetus
Päätetään lopetustavasta. Ryhmä lopetetaan aina samalla lopetustavalla, jonka ryhmäläiset keksivät itse. 
Se voi olla esimerkiksi loppuhuuto, toisten halaus tai muuta vastaavaa. Lisäksi alustetaan seuraavan ta-
paamisen teema. Nuorten kanssa voidaan myös yhdessä suunnitella seuraavan kerran välipalatarjoilu. 

Ensimmäisen ryhmätapaamisen lopuksi kuulostellaan nuorten tuntemuksia tapaamisesta: Oliko 
ryhmä odotusten mukainen ja mitä olisi halunnut lisää? Jäikö jokin asia mietityttämään ja millä mielellä 
ajattelee tulevansa ensi kerralla? 

2. ryHmätapaaminen: Vankeuteen liittyVät asiat
tunnesäätila
Ryhmä aloitetaan tunnesäätilalla. Esitellään perheenjäsenet Pesäpuu ry:n nallekorttien avulla. Myös 
ohjaajat esittelevät omansa. Kortit levitetään lattialle ja jokainen saa valita niin monta korttia kuin kokee 
perheessään olevan jäseniä. Yksi kortti kuvaa aina yhtä perheenjäsentä. 

Jokainen esittelee kortin avulla perheenjäsenensä niin monin sanoin kuin haluaa tai vain näyttää 
kortin ja kertoo, ketä se esittää. Näin myös ohjaajille hahmottuu, ketä nuoret pitävät perheenjäseninään. 
Ohjaajilla voi joskus olla eri käsitys nuoren perheestä, kuin hänellä itsellään.

Nallekorttien jälkeen voidaan lukea Liisan tarinasta pieni osa ja käydä siitä viriävää keskustelua. 
Keskustelusta siirrytään välipalaan.

Välipalan jälkeen on vuorossa Elämän tärkeät ihmiset – kartta. Se voidaan tehdä joko Pesäpuu ry:
n valmiiseen pohjaan tai tehdä itse vapaalla kädellä (liite 12). Tarkoituksena on nimetä ”puun latvaan” 
elämässä olevia tärkeitä ihmisiä, joihin voi tukeutua tukea tarvitessaan. Jokainen saa vielä lopuksi esitellä 
omaa puutaan ja kertoa niistä ihmisistä, joita puuhun on nimennyt. Puuta ei tietenkään ole pakko esi-
tellä, jos ei tahdo. Sitä voi myös jatkaa seuraavilla kerroilla, jos se jää kesken.

3. ryHmätapaaminen: päiHteet
tunnesäätila
Ryhmä aloitetaan tunnesäätilalla. Alkuun luetaan Liisan tarinasta katkelma, jonka avuin pystytään vi-
rittäytymään keskusteluun päihteistä ja niiden vaikutuksesta ihmiseen. Jokainen voi halutessaan kertoa 
kokemuksistaan päihteistä ja siitä miten päihteet ovat näkyneet heidän läheistensä elämässä.

Välipalan jälkeen jatketaan kertomista kuvien avulla. Ryhmä voidaan jakaa niin, että osa ryhmäläi-
sistä jatkaa edellisen ryhmäkerran ”Elämän tärkeät ihmiset” -karttaa ja osa tekee toisen ohjaajan kanssa 
tarinaa kuvista. Kuvina voidaan käyttää esimerkiksi Pesäpuu ry:n valmiita kuvia, mutta tähän käyvät 
myös muut kortit, joiden avulla voi kertoa päihteiden käyttöön liittyviä tarinoita. Taruttaminen tapah-
tuu siten, että ryhmäläinen kertoo omin sanoin, mitä kuvassa tapahtuu. Vaihtoehtoisesti hän voi kertoa 
oman kokemuksen, joka tulee kuvasta mieleen. Ohjaaja kirjoittaa kertomuksen sana sanalta ja lopuksi 
lukee sen ääneen. 

Tehtävän tarkoituksena ei ole nostattaa esille nuoren mahdollisesti vanhempien päihteiden käyttöön 
liittyviä traumaattisia kokemuksia, vaan ainoastaan tarjota hänelle mahdollisuus jollakin tavalla sanoit-
taa vaikeaksi kokemiaan asioita. Mikäli menneisyyden tapahtumat heräävät jollakin nuorella vahvasti 
eloon, on hyvä varmistaa, että hänen kanssaan on mahdollista jatkaa keskustelua kahden kesken sekä 
varmentaa hänen olotilansa esimerkiksi seuraavana päivänä puhelinsoitolla.

Mikäli nuoresta herää suurempi huoli, on oltava valmius ohjata nuorta vahvemman tuen äärelle 
nuorisopsykiatriaan esimerkiksi olemalla yhteydessä lastensuojeluun. 

4. ryHmätapaaminen: VanHemman näkökulma
Tällä ryhmäkerralla on tarkoituksena saada vieraaksi henkilö, joka on ollut vankilassa ja jolla on suhteel-
lisen samanikäisiä lapsia, kuin mitä ryhmäläiset ovat. Ryhmä aloitetaan normaalisti tunnesäätilakorteilla, 
johon myös vierailija osallistuu. Tämän jälkeen vierailija saa kertoa tarinaansa. Ryhmäläiset saavat kysellä 

häneltä vapaasti asioita. 
Yhtenä keskustelun aiheena voi olla esimerkiksi se, miten vanhemman vankeus vaikuttaa lapsiin. 

Nuoret voivat tehdä spontaaneja kysymyksiä vieraalta, kuten miksi jouduit vankilaan, miten kerroit lap-
sillesi vankeudestasi tai millaista vankilassa on. Vierailijaa onkin hyvä valmistella siihen, että kysymykset 
saattavat olla hyvin henkilökohtaisia ja että ryhmäläisille on tärkeää, että he myös saavat vastauksen 
jokaiseen kysymykseen.

Välipalan jälkeen tehdään paperille nimettöminä kysymyksiä, joita ryhmäläiset ovat halunneet kysyä 
vanhemmiltaan. Kysymykset annetaan vanhemmille ja he vastaavat niihin loppuleirin perhekeskustelus-
sa. Tarkoituksena on, että vanhemmat vastaavat jokaisen nuoren kysymyksiin, eikä vain oman lapsensa.

5. ryHmätapaaminen: tunteet
tunnesäätila
Ryhmä aloitetaan tunnesäätilalla. Liisan tarina luetaan loppuun. Edellisen kerran vierailijan käyntiin 
voidaan myös palata keskusteluissa ja lisätä mahdollisia kysymyksiä vanhemmille.

Tunteiden käsittelemiseen on monia keinoja. Niitä voidaan pohtia esimerkiksi ns. tunnenoppien 
avulla. Tunnenopat ovat puupalikoita, jotka ovat nopan mallisia. Jokaiselle ryhmä-
läiselle jaetaan kaksi palikkaa, joiden pinnat hiotaan hiomapaperilla sileiksi, 
jotta niihin voidaan kirjoittaa. Tämän jälkeen toiseen noppaan kirjoitetaan 
paikkoja/tilanteita/ihmisiä. Esimerkiksi: koulu, koti, kesäloma, kave-
ri ja isä. Toiseen noppaan taas kirjoitetaan tunteita, joita 
edellä mainitut herättävät. Esimerkiksi: suru, ilo, 
odotus, helpotus ja kiukku.

Välipalan jälkeen voidaan pelata niin, että jo-
kainen heittää vuorollaan nopan, joka kuvaa ti-
lannetta/paikkaa/ihmistä ja sen jälkeen tunne-
nopan, joka taas vastaavasti kuvaa tunnetta, 
joka liittyy tilanteeseen/paikkaan/ihmiseen. 
Keskustelua voidaan käydä siitä, miten nopas-
sa näkyvä tunne sopii toisessa nopassa olevaan ti-
lanteeseen tai ihmiseen. Tehtävän tavoitteena on herättää 
keskustelua erilaisista tunteista ja oppia tunnistamaan ja nimeämään 
tunteitaan. Harjoituksen tarkoitus on myös auttaa nuoria hahmottamaan, 
miten paljon erilaisia tunteita on ja kuinka ne voivat liittyä eri ihmisiin/tilan-
teisiin/paikkoihin.    

6. ryHmätapaaminen: Oma selViytyminen
tunnesäätila
Ryhmä aloitetaan tunnesäätilalla. Luetaan satu näkymättömästä lapsesta (Tove Jansson, 1962) (liite 13). 
Sadun pohjalta voidaan käydä keskustelua omista vahvuuksista ja selviytymiskeinoista arjessa.

Välipalan jälkeen vahvuuksia käydään läpi esim. Pesäpuu ry:n vahvuuskortteja apuna käyttäen. Jo-
kainen voi ottaa pöydälle levitetyistä korteista omia vahvuuksia kuvaavat kortit ja esitellä ne muille 
vuorollaan. Tämän jälkeen ne vielä kirjataan joko itse piirrettyyn voimavarapuuhun (liite 14) tai sitten ne 
voidaan lisätä ”elämän tärkeät ihmiset” - puuhun.
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8 VanhEmpIEn 
rYhmäOhjELmat
8.1 Vanhempien ryhmätapaamisten rakenne
kuulumiset
Samoin kuin lasten ja nuorten ryhmässä, käytimme myös aikuisten ryhmässä joka ryhmäkerralla toistu-
vaa perusrakennetta. Ryhmä aloitetaan kuulumiskierroksella, jossa käytetään samoja tunnesäätilakortte-
ja kuin lasten ja nuorten ryhmässä. ”Miten viikko on mennyt ja millä mielellä olet tänään?” Kuulumis-
kierroksella kysytään aina lapsista ja vankilassa olevasta puolisosta. Jos on tarvetta, niin kerrataan vielä 
edellisen ryhmäkerran teemat sekä niistä nousseita ajatuksia.

päivän teema
Teeman käsittely voidaan aloittaa lyhyellä johdannolla. Myös aikuisten ryhmissä voidaan käyttää ”Liisan 
tarinaa” herättelemässä keskustelua. Aloituksen apuna ovat alkuleirillä ryhmäläisten kirjoittamat tavoit-
teet kullekin ryhmäkerralle. Jos keskustelu ei ryhmässä käynnisty, apuna voidaan käyttää päivän teemaan 
mietittyjä kysymyksiä. 

Ohjaajien vastuulla on rajata ja ohjata keskustelua niin, että pysytään käsiteltävässä aiheessa. On 
tärkeää, että jokaiselle ryhmäläiselle varataan mahdollisuus tulla kuulluksi. Joissakin ryhmissä yhden 
ryhmäläisen puheenvuoro voi kestää hyvinkin pitkään ja tällöin on hyvä tehdä sopimus, kuinka kauan 
puheenvuoro saa kestää ja että puheenvuoron on jollain tapaa liityttävä senkertaiseen aiheeseen.

Jos joku ryhmäläisistä haluaa jakaa akuutin asian, joka ei liity päivän aiheeseen, mutta selvästi painaa 
hänen mieltään, hänelle on hyvä antaa tilaisuus puhua siitä. Yksittäisen ryhmäläisen akuutit tilanteet 
eivät kuitenkaan saa viedä liikaa aikaa muilta ryhmäläisiltä. Näissä tilanteissa tarjotaan mahdollisuutta 
kahdenkeskiseen keskusteluun toisen ohjaajan kanssa. Tarvittaessa pyritään myös löytämään muuta tu-
kea. Yleensä ryhmän vertaistuki auttaa ja kannustaa vaikeissakin tilanteissa. 

Menetelmällisesti vanhempien ryhmässä voidaan soveltaa ryhmän ohjauksessa käytettyjä erilaisia 
työmenetelmiä. On kuitenkin tärkeää, että naisten ja miesten ryhmissä käytetyt menetelmät ovat samo-
ja, koska ryhmien tavoitteena on lisätä perheen vuorovaikutusta ja toisten ymmärtämistä. Ryhmät ovat 
erilaisia ja piloteissa kokeillut tehtävät tai harjoitukset eivät välttämättä sovi kaikille. Ryhmänohjaaja 
voi hyvin käyttää myös muita vaihtoehtoisia tehtäviä ja harjoituksia, kunhan fokus pysyy perheessä ja 
lapsissa.   

7. ryHmätapaaminen: meiDän perHe
Ryhmä aloitetaan tunnesäätilakortein ja tämän jälkeen esitellään vielä edellisellä kerralla tehtyjä voima-
varapuita tai ”tärkeät ihmiset” -puita.

Esittelykierroksen jälkeen suunnataan katsetta tulevaisuuteen ja tulevaisuuden haaveisiin, jotka ovat 
pohjana tulevaisuuden aarrekartan tekemisessä. Tulevaisuuden aarrekartta tehdään jokaisessa ryhmässä. 
Päätösleirillä kartat kootaan yhteen perheittäin. Näin saadaan jokaisen unelmat huomioitua ja perheelle 
yhteinen aarrekartta.

Tulevaisuuden aarrekartta tehdään isolle kartongille, johon liimataan lehdistä leikattuja tekstejä ja 
kuvia, jotka esittelevät tulevaisuuden haaveita ja suunnitelmia. Jokainen voi myös halutessaan piirtää tai 
maalata kartalle. Koko ryhmäkerran voi käyttää pelkästään aarrekartan tekoon. Unelmista ja haaveista 
voi samalla käydä keskustelua. Tarpeen mukaan ohjaaja voi olla tukemassa nuoria miettimään omia 
tulevaisuuden haaveitaan.  

8. ryHmätapaaminen: ryHmän päättäminen  
Viimeisen ryhmäkerran tarkoituksena on viettää mukavaa aikaa yhdessä ja tehdä viimeisestä ryhmäker-
rasta juhlallinen. Ryhmä aloitetaan tuttuun tapaan tunnesäätilakorteilla. Tämän jälkeen käydään läpi 
tunteita, joita viimeinen ryhmäkerta herättää. Koska viimeinen ryhmäkerta on juhlallinen, siinä voi kes-
kittyä herkkujen syömiseen, joten herkut voivat olla esillä koko ryhmäkerran ajan. Ryhmässä mietitään 
myös leirille lähtöä ja keskustellaan odotuksista, joita ryhmäläisillä on loppuleiriin liittyen.
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lopetus
Ryhmän lopussa varataan aikaa lopetukseen, 
jossa jokainen ryhmäläinen piirtää tunneym-
pyrän. Tunneympyrä on taideterapeutti Jaana 
Terävän materiaalia. Tarkoituksena on päättää 
ryhmä värittämällä haluamillaan väreillä val-
koiselle A4 paperille piirretty ympyrä. Ajatuk-
sena on purkaa paperille senhetkiset tunnel-
mat. Tunneympyrät kootaan jokaisen kerran 
jälkeen ja niistä voi pitää loppuleirillä vaikkapa 
näyttelyn. Vaihtoehtoisesti voidaan käydä lop-
pukierros, jossa jokainen ryhmäläinen kertoo, 
millä mielellä hän lähtee ryhmästä sekä mitä asiaa olisi halunnut käsitellä lisää. Tarvittaessa asioihin 
voidaan palata seuraavalla kerralla.

1.  ryHmätapaaminen: ryHmän alOitus
Vanhempien esittäytymiskierros
Vaikka tutuksi ollaan tultu jo alkuleirillä, on hyvä vielä ensimmäisellä ryhmäkerralla ottaa esittelykier-
ros, jossa jokainen voi kertoa jotakin perheestään ja siitä, mikä sai heidät osallistumaan perheenä ryh-
mäprosessiin. Esittäytymiskierros on tärkeä, jotta vanhemmille muistuu mieleen, mikä heitä yhdistää. 
Kokemuksen mukaan vanhemmat kuuntelevat kiinnostuneina toistensa kertomuksia ja se on ollut myös 
yksi syy ryhmiin osallistumiseen.  Omasta tilanteesta puhuminen vertaisryhmässä on monelle helpottava 
kokemus. 

Ohjaajien tehtävänä on varmistaa, että kaikki ryhmäläiset saavat oman vuoronsa. 
Tässä vaiheessa on uudestaan hyvä muistuttaa vertaisryhmätoiminnan tarkoituksesta ja siitä, kuin-

ka tärkeää on rohkaista sekä kannustaa lapsia puhumaan vanhemman vankeuteen liittyvistä asioista 
avoimesti ryhmätoiminnan aikana. Vanhemmille annetaan myös paljon positiivista palautetta siitä, että 
he ovat lähteneet perheenä tähän yhteiseen ryhmäprosessiin. On hyvä tuoda esiin sitä, että perheiden 
osallistuminen ryhmään osoittaa kiinnostusta perheen selviämisestä, lasten hyvinvoinnista ja tulevaisuu-
desta. Mikäli toiminnassa on mukana opiskelijoita, heidän roolinsa on hyvä kerrata lyhyesti.

Vuorossa on tunnesäätila, joka käydään lävitse leirillä aloitetun mallin mukaisesti: 
Jokainen (myös ohjaajat) ottaa vuorollaan kuvakortin, joka kiinnitetään tunnesäätila-fläpille sinitar-

ralla. Samalla kerrotaan tunnelmista sillä hetkellä. Voi myös kertoa siitä, mikä sai lähtemään mukaan 
toimintaan tai millä mielin on nyt alkuleirin jälkeen ensimmäisessä ryhmätapaamisessa. Tunnesäätila 
-fläppi on iso valkoinen paperi, jossa on ylhäälle kirjoitettu tulevien ryhmätapaamisten päivämäärät ja 
sivussa tilaa oman nimen kirjoittamiselle ja valitsemalleen kuvalle. Kullakin kerralla laitetaan kyseessä 
olevan päivämäärän kohdalle omaa tunnelmaa kuvaava kortti. Jo alkuhaastatteluissa sekä alkuleirillä 
vanhempien kanssa on keskusteltu ryhmän tavoitteista ja säännöistä. 

Muistellaan ryhmän säännöt, jotka voivat olla mm. seuraavanlaisia:

- toisen kunnioittaminen

- lupa olla hiljaa

- jokainen puhuu omasta puolestaan

- päihteettömyys

- luottamuksellisuus (vaitiolovelvollisuus)

Ryhmän sääntöjä voi pohtia mm. niin, että kukin kertoo sääntöjä, joita toivoo ryhmässä olevan, ja oh-
jaaja kirjaa ne ylös fläpille.

Yhdessä alkuleirillä laaditut tavoitteet on hyvä vielä kerrata yhteisesti. Jokainen voi myös pohtia 
ryhmäkertojen teemoihin sopivia omia henkilökohtaisia tavoitteitaan. 

Tavoitteet voivat olla mm. seuraavanlaisia:

- opin avoimemmin puhumaan perheen kesken

- pyrin huomioimaan paremmin omaa jaksamistani

- annan itselleni aikaa

Työskentelyä voi ohjeistaa seuraavasti: Pohdi itseksesi jokaiselle tapaamiskerralle  sopivia tavoitteita 
(1-3), jotka kirjataan paperille esim. Mitä itse odotat lapsesi oppivan ja saavan ryhmätoiminnasta? Mitä 
odotat tai haluaisit itsellesi, parisuhteellesi/perheellesi tapahtuvan ryhmien aikana? 

On tärkeää, että ryhmällä on nimi. Kukin ryhmäläinen voi esittää omia toiveitaan ryhmän nimeksi 
ja eniten kannatusta saanut nimi valitaan.

Lopuksi vanhemmille jaetaan ryhmäkansio, johon kerätään ryhmäprosessin aikana jaettavaa mate-
riaalia. Tässä kohden on hyvä myös tiedustella, kuinka leirillä tehtäväksi annetun päiväkirjan kirjoitta-
minen on käynnistynyt.

ryhmän päättäminen
Ilta päätetään niin, että jokainen ottaa lattialle levitetyistä tunnekorteista (kortteja joissa kussakin on 
jokin tunne nimettynä) sen, joka kuvaa olotilaa nyt ensimmäisen ryhmätapaamisen päättyessä, ja toisen 
kortin kuvaamaan tunnetta siitä, millä mielellä odottaa seuraavaa tapaamista. Ryhmä voidaan päättää 
myös tunneympyrän piirtämiseen tai mielensä maiseman maalaamiseen vesiväreillä.

2. ryHmätapaaminen: Vankeuteen liittyVät asiat
tunnesäätila ja kahvit
Alussa voidaan myös kysyä, onko viime kerralta jäänyt jotain mieleen, josta haluaa keskustella. Keskus-
tellaan toimintaan liittyvistä tavoitteista.

Esimerkkejä miesten ryhmissä syntyneistä tavoitteista:

- miten nähdä valo pimeydessä?

- koevapauteen liittyvät asiat?

- perheen tapaamiseen liittyvät asiat?

- mitä vankeus tarkoittaa miehen, naisen ja lapsen näkökulmasta?

- lapsiin liittyvät palaverit siviilissä?

- Opiskeluun liittyvät asiat?

Esimerkkejä naisten ryhmissä syntyneistä tavoitteista:

- Voiko puolison vankeus uusiutua?

- miten vapautuminen vaikuttaa mielialaan?

- Voiko vapautuminen masentaa miestä?

- ymmärrys miehen tilanteesta, mihin kaikkeen rakkaus riittää?

- miten ”puolustautua” vankilan vaikutuksilta, liittyen arjessa elämiseen ja selviytymiseen.

Vankeuteen liittyviä asioita voi käsitellä esimerkiksi vankeuden aikaisen janan (liite 15) muodossa, jolloin 
vankeusaika ja sen aikaiset tapahtumat konkretisoituvat. Jana piirretään isolle paperille. Janan alkuun tu-
lee päivämäärä, jolloin miehen tuomio alkoi ja loppuun päivä, jolloin vapaus koittaa. Päivämäärien väliin 
tulee tärkeitä tapahtumia, jotka ovat jääneet mieleen. Janan voi piirtää niin, että siinä näkyvät ala- sekä 
ylämäet. Tärkeitä tapahtumia voivat olla esim. lomien alku, perhetapaamiset, lapsen syntymä ym. Janaa 
tehdessä voi myös miettiä, mitä asioita on koettu yhdessä ja mitä erikseen.

Halutessaan ryhmäläiset voivat esitellä janansa muille ryhmäläisille. Janat on tarkoitus ottaa mukaan 
loppuleirille, jolloin niihin palataan aikuisten ryhmässä niin, että pariskunnat voivat esitellä niitä toisil-
leen ja katsoa, löytyykö jotain yhteistä tai yllättävää.

Ryhmä päätetään tunneympyrän piirtämiseen.
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3. ryHmätapaaminen: päiHteet
tunnesäätila ja kahvit 
Jokainen pääsee kertomaan omista kokemuksista joko päihteiden käyttäjänä tai niiden käyttöä läheltä 
seuranneena. Ryhmässä saattaa olla hyvinkin erilaisen taustan omaavia ihmisiä, eivätkä kaikki ole elä-
mässään kohdanneet päihteiden väärinkäyttöä. Toisaalta jokaisella on yleensä joku kokemus päihteitä 
haitallisesti käyttävästä sukulaisesta tai ystävästä. Erilaisuus on kuitenkin hyvä asia huomioida ryhmäta-
paamista suunnitellessa. Päihteistä keskusteltaessa on hyvä pitää esillä lapsen kokemuksia liittyen van-
hempien päihteidenkäyttöön.

Tällä ryhmäkerralla on luontevaa puhua myös muistakin riippuvuuksista. Vankeus jo itsessään saat-
taa lisätä riippuvuuden tunnetta siviilissä olevalle puolisolle. Esimerkiksi kun vapaudessa oleva kumppa-
nin osa on olla tavoitettavissa vankilan soittoaikoina.
 
Esimerkkejä miesten ryhmissä syntyneistä tavoitteista:

- kuinka päästä irti mekaanisesta suorittamisesta?

- kuinka pysyä siviilissä perheen parissa?

- miten päästä hermoilun ja vihan kierteestä irti?

- miten nousta retkahduksen jälkeen?

Esimerkkejä naisten ryhmissä syntyneistä tavoitteista:

- miten selvitä arjessa omana itsenään?

- paljonko miestä pitää totella/sietää?

- miten elää perheenä päihteettä ja miten tilanteet ovat matkan varrella muuttuneet?

Ryhmässä voidaan puhua siitä, miten kukin kokee läheisriippuvuuden ja tunnistaako kukaan sitä omassa 
parisuhteessa. Läheisriippuvuudesta keskusteleminen saattaa myös auttaa ryhmäläisiä havaitsemaan sen 
läsnäoloa omassa elämässään. 

Lisäkirjallisuutta: Tommy Hellstenin; Virtahepo olohuoneessa, Mari Huuskon; Hallintaa vai huo-
lenpitoa ja Irene Kristerin; Haavoittunut vanhemmuus. Tukea voi löytää myös Läheisriippuvaiset Ry:n 
sivuilta http://www.laheisriippuvaiset.com/laheisriippuvuus.php

Ryhmä päätetään jälleen tunneympyrän piirtämiseen.

4. ryHmätapaaminen: VanHemman näkökulma
Tähän ryhmäkertaan on kutsuttu vieras, joka tulee kertomaan omista kokemuksistaan vangin kumppa-
nina tai vieras voi olla vankeuden läpikäynyt henkilö, jolla on myös päihteidenkäyttöhistoria.

Ryhmä aloitetaan tunnesäätilakorteilla, mihin myös vieras osallistuu. Tämän jälkeen vieras kertoo 
oman tarinansa. Kokemuksien mukaan tähän ryhmäkertaan ei tarvita toiminnallisia menetelmiä. Ryh-
mässä kantavana voimana on vieras, jonka kanssa ryhmäläiset voivat peilata omia kokemuksiaan ja ken-
ties saada rohkaisua jaksaa eteenpäin.

Esimerkkejä miesten ryhmissä syntyneistä keskusteluaiheista:

- kuinka saada syvempi yhteys jokaiseen lapseen?

- miten lapset pärjäävät vankeusaikana?

- puhuminen isän roolista perheessä ja lasten asioiden hoitamisesta

- mikä on rikkinäisen lapsuuden merkitys omaan vanhemmuuteen?

Esimerkkejä naisten ryhmissä syntyneistä keskusteluaiheista:

- miten vankeus vaikuttaa perheen ilmapiiriin?

- Välineitä lapsen kasvatukseen?

- Vanhempien väliset näkökulmaerot?

- käsittelenkö lapsia samanarvoisina?

- kuinka lapselle puhutaan vankeudesta?

Lopuksi vielä piirretään tunneympyrä, mihin myös vieras osallistuu.

5. ryHmätapaaminen: tunteet
tunnesäätila ja kahvit 
Ryhmän teema käydään läpi tarkistaen, mitä tavoitteita ryhmäläiset ovat asettaneet tälle ryhmäkerralle. 
Lisäksi keskustellaan muista esille nostettavista asioista.   

Esimerkkejä naisten ryhmissä syntyneistä keskusteluaiheista:

- kuinka elää häpeän kanssa?

- parisuhteen ongelmat?

- taloudelliset ongelmat?

- luottamus?

- asioista puhuminen?

- tulevaisuuden pelko?

- miten uskaltaa näyttää puolisolle kaikki tunteet?

Keskustelun tukena käytetään tikku-ukkoa, jonka avulla 
käydään läpi tunnetaakkoja.  Fläpille piirretään tikku-ukko 
ja jokainen kertoo vuorollaan taakoista, jotka ohjaaja kirjaa 
tikku-ukkoon. Taakka kirjoitetaan siihen kohtaan tikku-
ukon kehoa, missä se on tuntunut. Taakkoihin laitetaan vielä 
kilomäärä, kuinka paljon se on painanut kehossa.

Tikku-ukko piirretään mustalla tussilla ja taakat tulevat 
painojen sisälle. Ohjaajalla on tikku-ukkoa tehtäessä tärkeä 
rooli huomioida, että jokainen ryhmäläinen saa vuoron ker-
toa omista taakoistaan.

Esimerkkejä taakoista: Kuolema, tyhmyys, väärät valin-
nat, isättömyys, valheet, vanhemmuus, oman itsen mitätöin-
ti, poika, valheet, riippuvuus, väkivalta, voimattomuus, huoli 
tulevasta, päihteet.

Ryhmäläisten kesken mietitään, minkälaisia fyysisiä oireita kyseinen taakka saattaa herättää tai on 
jonkin kohdalla jo herättänyt. Seuraavassa esimerkkejä fyysisistä oireista: Itku, ruokahaluttomuus, syö-
minen, tukehtumisen tunne, unettomuus, keskittymiskyvyttömyys, päänsärky, vatsakivut, väsymys, kuu-
meilu, stressi, pahoinvointi, vapina, sydämentykytys.

Tikku-ukon jälkeen vanhempien kanssa tehdään myös tunnenopat, johon löytyvät ohjeet nuorten 
tunneosiosta. Lopuksi tehdään vielä tunneympyrä. 

Kotiin pohdittavaksi: Minkälaisia tunteita minun tulisi löytää/tuntea enemmän?

6. ryHmätapaaminen: Oma selViytyminen
tunnesäätila ja kahvit
Omaa selviytymistä pohdittaessa on tärkeää, että ryhmäläiset peilaavat omia kokemuksiaan jaksamisesta 
toisten kokemuksiin jaksamisesta. 

Esimerkkejä naisten ryhmissä syntyneistä keskusteluaiheista:

- mistä löydän tukea?

- auttaako perheneuvonta?

- kuinka tasapainottaa aika perheenjäsenille, itselle ja kavereille?

- kuinka oppisi rakastamaan itseä?
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Tästä jatketaan tikku-ukko tehtävällä miettien voimavaroja. Piirretään uusi tikku-ukko punaisella tus-
silla fläpille ja asetetaan se seinälle taakkoja kuvaavan tikku–ukon viereen. 

Voimavaroja mietittäessä pohditaan keinoja niiden tavoittamiseksi. Mitä mahdollisia tunteita ne 
herättävät? Voimavarat piirretään tikku-ukon kehoon punaisiin lahjapaketteihin.

Seuraavassa esimerkkejä voimavaroista: Kuuntelu, nollaus, lapset, stressinsietokyky, työ, tuntei-
den hallinta, talouden tasapaino, määrätietoisuus, koti, käden taidot, ruoanlaitto, ulkoilu, päivärytmi, 
 parisuhde, läheiset, siivous, terveys, liikunta.

Miten niihin voi päästä: Päihteettömyys, avunpyyntö, ryhmät, vertaistuki, itsetutkiskelu, koulutus, 
itsearvostus, muutos omassa suhtautumisessa elämään, positiivinen ajattelu.

Mitä tunteita voimavarat herättävät: Hymy, helpotus, nauru, keveys, rakkaus, ilo, onnellisuus, onnen 
kyyneleet, onnistuminen. 

lopuksi piirretään tunneympyrä. 
Vaihtoehtoisesti ryhmän voi päättää myös seuraavasti: Lattialle tai pöydälle levitetään kortteja, joissa on 
kussakin kuvattu jokin vahvuus. Jokainen voi ottaa kaksi korttia, toisen kuvaamaan sitä vahvuutta, joka 
on jo tällä hetkellä itsessä ja toisen kuvaamaan sitä vahvuutta, jota kokee tarvitsevansa itselleen lisää tai 
jossa kokee tarvitsevansa vielä kehittymistä.

Kotiin pohdittavaksi: Mistä saan voimaa ja merkitystä elämääni?  

7. ryHmätapaaminen: meiDän perHe
tunnesäätila ja kahvit
Ryhmätapaamisaika käytetään tulevaisuuden aarrekartan työstämiseen. Ohje löytyy nuorten ”Meidän 
perhe” - osiosta (sivu 30). Aarrekarttoja tehtäessä voi käydä keskustelua tulevaisuuden haasteista ja nii-
hin ennakkoon varautumisesta. Ryhmäkerralla on hyvä muistaa keskustella myös positiivisista asioista, 
kuten tulevaisuuden hyvistä tekijöistä. 

Esimerkkejä naisten ryhmissä syntyneistä keskusteluaiheista:

  - usko perheen tulevaisuuteen ja eheytymiseen

  - yhteen kasvaminen

  - kulttuurierot

  - kasvatus

  - rahankäyttö

  - lisää rohkeutta, näkökulmia ja työkaluja

”Meidän perhettä” lähdetään työstämään paperille leikkaa - liimaa -periaatteella. Tavoitteena on saada 
koottua omaan perheeseen liittyvä ”Tulevaisuuden aarrekartta” eli ”mitä sinulle ja perheellesi kuuluu 
viiden vuoden päästä”.

Karttaan toivotaan esitettäväksi kaikkia niitä unelmia ja toiveita, joita kukin odottaa tulevaisuudelta. 
Aikakausilehdistä leikataan kuvia ja ne liimataan kartongille. Päätösleirillä kootaan eri ryhmäläisten 
kartat perheen yhteiseksi suureksi kartaksi.

Lopuksi vanhemmille voidaan jakaa lasten tekemiä kysymyksiä, joihin he vastaavat päätösleirin ai-
kana.

Kotiin pohdittavaksi voi antaa tehtävän: 

  - mitä ”uhkia” tulevaisuudessa on unelmien/tavoitteiden toteutumiselle?

  - mitä minun tulisi tehdä, jotta unelmani toteutuisivat?

Ryhmä päätetään tunneympyrään.

8. ryHmätapaaminen: ryHmän päättäminen
tunnesäätila ja kahvit
Edellisen ryhmätapaamisen aarrekarttoja voi vielä halutessaan jatkaa. Ryhmän päättämisen tavoitteena 
on pohtia ovatko omat tavoitteet toteutuneet ja mitä voimavaroja kukin on saanut ryhmätoiminnasta. 

Tavoitteena tälle kerralle:

  - prosessin päättymiseen liittyvät tunnelmat ja keskustelut

  - jatkotukipaikkojen kartoittaminen ja motivointi loppuleirille

Ohjaaja motivoi iltaan kertomalla kyseessä olevan viimeisen ryhmätapaamiskerran ja toivoo samalla 
ryhmäläisten kertovan tunnelmiaan toiminnan päättymisestä. Ryhmätapaamiset lopetetaan turvallisesti 
ja näin ollen on tärkeää, että jokainen saa kertoa ääneen omat tunnelmat ryhmätoiminnasta ja sen anta-
masta tuesta. Ryhmäläiset voivat myös antaa palautetta ohjaajille.
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9 LOppuLEIrIn kuLku 

Loppuleirin yleinen rakenne noudattaa samaa kaavaa kuin aloitusleirillä. Jokaiselle ryhmälle on 
ohjelmassa omat tapaamiset, joiden lisäksi perheille on yhteistä ohjelmaa. 

Perheet ovat toisilleen tuttuja aloitusleirin ja kahden kuukauden vertaisryhmätyöskentelyn jäl-
keen, jonka voi huomata paitsi yleisesti tunnelman rentoutena myös haikeutena pitkän prosessin päät-
tyessä.

Leirin tarkoituksena on kohdistaa katseita kohti tulevaisuutta sekä vetää yhteen kahden kuukauden 
ryhmäprosessia. On tärkeää antaa perheille paljon omaa aikaa olla perheenä. Loppuleirillä ollaan sa-
moissa ryhmissä kuin alkuleirillä eli vanhemmat keskenään ja lapset omissa ryhmissään. 

9.1 ryhmät loppuleirillä 
Loppuleirille on varattu ryhmäkerta toiselle leiripäivälle, jossa on tarkoituksena kuulostella tunnelmia 
sekä valmistella ryhmäläisiä perhekeskusteluun.

Ryhmät aloitetaan tunnesäätilakorteilla. Ryhmiin ei välttämättä tarvita toiminnallisuutta, vaan kes-
kustelu riittää. Lisäksi pelkkä leirillä olo on hyvin toiminnallista. On ihan hyväkin pysähtyä ja muistella 
käytyjä ryhmäkertoja sekä vain olla yhdessä ryhmänä viimeisen kerran.

Vanhempien ryhmissä käydään yhteisesti läpi tehtäviä, joita aiemmin on tehty. Tämän tavoitteena 
on lisätä vanhempien yhteisymmärrystä arjesta, jota kumpikin elää omalla tahollaan. Ryhmissä laitetaan 
esille tunnesäätilakartat, joista vanhemmat näkevät toistensa kortit. Tähän voidaan käyttää keskustelussa 
aikaa. Ryhmässä käydään vielä läpi yhteisesti työstetyt tikku-ukko tehtävät.  

Viimeisen päivän ryhmätuokioon koko perhe osallistuu yhtä aikaa ja tarkoitus on esitellä aarrekar-
tat perheittäin muille leiriläisille. Ennen esittelyä jokainen perhe saa puoli tuntia aikaa käydä yhdessä 
aarrekarttoja läpi ja miettiä, kuka esittelee heidän perheensä tulevaisuuden unelmat ja suunnitelmat. 
Aarrekartat laitetaan seinälle perheittäin.  

Loppuleirillä on tärkeää yhdessä tekeminen ja perheenä oleminen sekä ”yhteen hiileen” puhaltami-
nen. Tätä voidaan tukea esimerkiksi perheen yhteisillä mukavilla tehtävillä. 

Esimerkiksi: taideteos luonnon materiaaleista. 
Sään salliessa vietetään yhteistä aikaa nuotion äärellä. Makkaranpaiston lomassa voi tehdä perheittäin 

toteutettavan taideteoksen luonnonmateriaaleista. Taideteos voi kuvata jotakin perheen yhteistä tärkeää 
asiaa, tavoitetta tai tulevaisuuden unelmaa. Käytetään lähiympäristön luonnosta löytyvää materiaalia.



40 41

Päätösleirin viimeisessä kokoontumisessa mietitään tunnesäätilan avulla tunnelmia kuluneelta vii-
konlopulta ja myös koko kahden kuukauden prosessin ajalta. Tämän jälkeen mietitään tavoitteita tule-
vaisuudelle:

  - Jokaiselle jaetaan tyhjä paperi => jatkotavoitteiden pohtiminen omasta näkökulmasta

  - pariskunnat työstävät ko. tavoitteita yhdessä lasten ja koko perheen näkökulmasta

  - mietitään jokaisen perheen jatkopolkuja ja motivoidaan jatkotyöskentelyyn

  - lopuksi jokainen ottaa kortin, jonka avulla voi kertoa, mitä haluaa muille prosessiin 
osallistuneelle toivottaa

9.2 tapaaminen toiminnan päätyttyä
Loppuleirillä on hyvä pitää esillä tavoitetta järjestää tapaaminen toiminnan päättymisen jälkeen. Uudel-
leen kohtaaminen helpottaa ryhmästä luopumisen tunnetta.  Mikäli vankilasta tulevia perheenjäseniä on 
vaikeuksia saada kokoon, tapaamisen voi järjestää ainoastaan vapaudessa olevalle perheelle. 

Piloteissa tapaamisia oli toiminnan päättymisen jälkeen BIKVA- arvioinnin merkeissä sekä noin 
puoli vuotta ensimmäisen pilottiryhmän päättymisen jälkeen. Toisen pilottiryhmän tapaaminen tapah-
tui noin kolme kuukautta ryhmäprosessin päättymisen jälkeen pikkujoulujen merkeissä. Molempiin 
yhteisiin tapaamisiin osallistui osa ryhmätoiminnassa mukana olleista perheistä. Kaikille vankilassa ole-
ville ei myönnetty mahdollisuutta päästä tapaamiseen. Tapaaminen antaa myös hyvän tilaisuuden kuulla 
vertaisryhmäprosessin aikana tehtyjen suunnitelmien etenemisestä. 

10 pErhEkOhtaISEt 
kESkuStELut

alku- ja loppuleirin ohjelmaan kuuluvat perheittäin käytävät keskustelut. Niiden tarkoituksena on 
antaa perheille mahdollisuus kertoa sellaisista asioista, joista on mahdollisesti ollut vaikea kertoa 
ryhmässä tai joiden käsittelyyn ei ryhmässä ole ollut riittävästi aikaa. 

Keskustelut voivat liittyä mm. parisuhteen hoitoon, toimeentuloon, lasten sijaishuoltoon, perheen 
jatkopolkuihin yms. Samalla ohjaajille tarjoutuu mahdollisuus päivittää perheen kuulumisiin liittyviä 
tietoja. 

Mikäli haastatteluja ennen toimintaan valitsemista ei ole saatu toteutettua riittävän laajoina, alkulei-
rin perhekeskustelu tarjoaa oivan tilaisuuden kerätä lisätietoa perheen tilanteesta. Perhekeskusteluilla on 
havaittu olevan myös orientoiva ja rohkaiseva vaikutus koko toimintaan sitoutumiseen. 

Keskusteluihin osallistuu koko perhe niin, että keskustelun alussa myös lapset ovat paikalla. He 
voivat siirtyä tarvittaessa (mikäli esille nousee asioita, joista lasten ei ole hyvä kuulla, esim. parisuhteen 
hoitoon liittyvät asiat) muiden ohjaajien mukana lapsille ja nuorille tarkoitettuihin tapahtumiin. 

Loppuleirin perhekeskustelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden vanhempien ja lasten väliselle palaut-
teenannolle. Ohjaajille tarjoutuu mahdollisuus lukea ääneen vanhemmille (lapsen kuullen, hänen näin 
halutessa) ohjaajien antama kirjallinen henkilökohtainen palaute (liite 16) lapsen ryhmien toiminnan 
ajalta. Tässä keskustelussa vanhemmat myös vastaavat lasten heille esittämiin kysymyksiin (kysymykset 
on tehty lasten ryhmissä aiemmin ja annettu etukäteen vanhempien vastattavaksi).

Perhekeskusteluissa voi olla esillä mm. seuraavanlaisia asioita:

yhteinen keskustelu:

  - perheen kuvaus

  - asuminen

  - työ

  - koulu, päiväkoti

  - lapsen kuulumiset

  - vertaisryhmätoiminnan odotukset

  - perustelut, miksi jatketaan keskusteluja eri ryhmissä
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Lisäksi voi tarvittaessa tarkentaa tietoja liittyen seuraaviin asioita:

- parisuhteen historia

- parisuhteen nykytilanne

- aikaisemmat parisuhteet, lapset

- yhteiset lapset

- asuminen

- muutokset perheen elämässä viime vuosina (työ, muutot, läheisten kuolema)

- vankeusajan tiedot

- rangaistusajan suunnitelma ja sen toteutuminen

- perheen/parisuhteen vahvuudet, vaikeudet (päihteet, mielenterveys, talous, terveys,    
  lähisuhdeväkivalta)

- perheen tukiverkosto (viranomaiset, ystävät, sukulaiset)

Lapset:

- koulu, päivähoito, harrastukset, kaverit

- lapsen vahvuudet, vaikeudet, huolet

- lapsen tiedot vanhemman vankeudesta, vankeudesta keskusteleminen

- lapsen suhtautuminen tuomion alkamiseen

- yhteydenpito vankilassa olevaan vanhempaan

11 Ehjä pErhE - 
VErtaISrYhmätOImInnan 
arVIOIntIa

uuden toimintatavan luominen ja aloittaminen oli haasteellista. Se vaati paljon pohtimista ja 
asiaan paneutumista, mikä oli ajoittain hidasta. Kun vertaisryhmätoimintaa kokeiltiin ensim-
mäistä kertaa, pilottiyhteistyövankiloiden löytäminen ja yhteisen näkemyksen luominen veivät 

paljon aikaa. Dokumentoitujen aikaisempien kokemusten puuttuminen koettiin vaikeana, kun asiaa yri-
tettiin viedä eteenpäin viranomaisten sekä muiden yhteistyökumppaneiden parissa.   

Ehjä perhe –projektin vertaisryhmätoimintaa arvioitiin perusteellisesti asiakaslähtöisellä BIKVA ar-
vioinnilla, koska tavoitteena oli luoda selkeä toimintamalli vankiloiden, kuntien ja järjestöjen käyttöön 
vankiperheiden tukemiseksi rangaistuksen aikana.  

Keskeisimpänä teemana vertaisryhmien arvioinnissa perheet korostivat vertaisryhmien merkitystä 
oman ja perheenä jaksamisen kannalta. Myös muut haastatellut tahot näkivät vertaistyön tärkeänä, mut-
ta osin liian vähäisenä osa-alueena vankiperhetyössä. 

Arvioinnin kannalta positiivinen tieto oli kaikkien eri tahoilla haastateltujen toimijoiden myöntei-
nen näkemys koko perheelle suunnatun vertaisryhmätoiminnan hyödyllisyydestä.

Perhetyöhön liittyvien palvelujen lisääminen vankien ja heidän perheidensä kanssa tehtävässä työssä 
välittyi kaikkien tasojen haastatteluissa. Lisäksi eri tahojen haastatteluissa oli esillä mm. vankiperhetyön 
kokonaisvaltainen kehittäminen ja koordinointi, moniammatillinen muurin molemmin puolin toteu-
tuva verkostoyhteistyö, vankiperhetyöhön liittyvän tiedon lisääminen koulutuksen kautta sekä uusien 
kohdennettujen palvelujen kehittäminen ja niistä tiedottaminen.

Vankiperheiltä saadut tiedot toivat esille myös monia muita tärkeitä näkökulmia, joita on mahdol-
lista hyödyntää vankiperhetyötä kehitettäessä. Näitä olivat mm. vankiperheiden erilaisuus, vankeudessa 
olevien vanhempien motivaatio osallistua enemmän lapsensa kasvatukseen, vankien tarve keskustella 
perheeseen liittyvistä asioista ja halu vaikuttaa vankiperhetyön kehittymiseen vankeusaikana. Esille nou-
si myös perheiden uupuminen vapaudessa ja siellä perheelle tarvittavan tuen tarve.

Lasten haastatteluja ei saatu toteutumaan BIKVA arvioinnissa, mutta vanhempien ja eri työnteki-
jätahojen haastatteluissa lapset nousivat esille marginaalin marginaalissa olevana ryhmänä. Heidän hy-
vinvoinnin edistämiseksi vanhemman vankeusaikana on vielä paljon työtä tehtävänä. Viikoittaiset ryh-
mät olivat lapsille kohokohtia ja lasten puheen vankeuteen liittyvistä asioista saattoi nähdä lisääntyneen  
vanhempien ja työntekijätahon haastattelujen perusteella. Vertaisryhmät ja leirit toimivat suurena tuke-
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na suhteiden rakentamisessa ja ylläpitämisessä vanhempien ja lasten välillä. Vanhemmat saivat ryhmistä 
tukea omaan vanhemmuuteensa.

Tieto lapsen ja perheen hyvinvoinnista vapaudessa huojensi haastattelujen perusteella vankilassa ole-
van vanhemman mieltä ja helpotti vankeusrangaistuksen suorittamista. Myös vapaudessa olevien van-
hempien olo helpottui ryhmätoiminnan tuen myötä haastattelujen perustella. Myös vangin luottamus 
ja avoimuus suhteessa lapsiin sekä työntekijöihin näytti lisääntyneen haastattelujen perusteella. Näiden 
lisäksi vankeuden käsitteleminen lapsen kokemusmaailmasta käsin vaikutti haastattelujen mukaan posi-
tiivisesti kokemukseen omasta vanhemmuudesta sekä vapaudessa että vankilassa.

Naiset olivat haastattelujen perusteella tyytyväisiä siitä, että miehillä oli toiminnan myötä paikka, 
jossa perheasioita saattoi pohtia ääneen. Lisäksi naiset korostivat oman ajan saamisen tärkeyttä vapau-
dessa jaksamisen kannalta sekä nostivat esille lasten oman ryhmätoiminnan suuren merkityksen.

Päättäjätahon haastatteluissa nousi esiin selkeästi, että pohtimisen ja suunnittelun lisäksi asioihin 
tulee saada vauhtia ja että tulevaisuudessa tulee miettiä keinoja, millä tavalla voimia yhdistetään las-
tensuojelun, seuraamusjärjestelmän ja kolmannen sektorin välillä. Erityistä huolta herätti vankiperheen 
lapsen asema ja hänen äänensä kuulluksi tuleminen byrokratian viidakoissa sekä taustalla olevat yleiset 
asenteet vankia ja hänen perhettään kohtaan. (Sassi, Huhtimo 2009, 44–45.)

Lasten ja nuorten ryhmiä voi arvioida peruskysymyksillä: Mikä toiminnassa on ollut hyvää? Mikä on 
ollut ikävää? Mitä toiminnasta puuttui ja mitä siinä olisi pitänyt olla enemmän? Ihan pienetkin lapset 
osaavat kuvata tuntemuksiaan esimerkiksi tunnesäätilassa käytettyjä kuvia hyödyntämällä. 

Aikuisten ja nuorten ryhmän palautteita voidaan koota seuraavien kysymysten avulla:

- millä tavoin muiden ryhmänjäsenten kokemusten kuuleminen on vaikuttanut sinuun ja  
  elämääsi?

- millaista tukea ryhmätoiminta on sinulle antanut?

- kuinka arvostus, yhteenkuuluvuus ja myötätunto ovat mielestäsi näkyneet ryhmässä?

- millaisena olet kokenut ryhmän ilmapiirin?

- mitä jäit kaipaamaan ja mikä ei mielestäsi toiminut?

Kylmäkosken vankilassa järjestettiin Ehjä perhe –vertaisryhmätoimintaa keväällä 2010. Siellä mukana 
oli kolme vankia perheineen ja lapsineen. Toiminnan päättymisen jälkeen kesällä 2010 pidettiin arvioin-
ti- ja palautekokous. 

Perhekuntoutuksen näkökulmasta toimintaa pidettiin laadukkaana ja lapsilähtöisenä. Perheen tu-
keminen koettiin erittäin tärkeänä. Hyvää oli myös toiminnan jatkuvuus leirin jälkeen vankilassa ja si-
viilissä. Vangit toivoivat samanlaista tilaisuutta muillekin vangeille. Perheiden sitoutuminen toimintaan 
oli enimmäkseen hyvää ja se auttoi vankeja ajattelemaan asioita myös muusta kuin omasta näkökulmas-
taan. 

Toiminnan toteutuksen näkökulmasta havaittiin, että työaikaa tulee varata riittävästi myös suunnit-
teluvaiheeseen ja että toiminnan toteutukseen tarvitaan paljon resursseja. 

Myös johtajuus kannattaa sopia selkeästi etukäteen. Vangit ja heidän perheensä kannattaa haastatella 
etukäteen ja samalla kertoa vertaisryhmätoiminnasta.

Yhteistyö eri osaamisalojen kanssa on kannattavaa – se hyödyntää sekä perheitä että ohjaajia. Mu-
kaan kannattaisi ottaa esimerkiksi lastensuojelu. Vertaisryhmätoiminnan ohjaajien koulutus on tärkeää, 
sillä se tuo varmuutta tekemiseen sekä lähentää ohjaajia. Myös jatkokoulutuspäiville olisi tarvetta. 

Lisäksi toimintaan toivottiin mukaan enemmän miesohjaajia. Vankien ja perheiden valinnassa tulisi 
ottaa huomioon niiden kiinteyteen vaikuttavia tekijöitä, esimerkiksi vapautumisaika sekä tuomion pi-
tuus. Keväällä 2011 Länsi-Suomen rikosseuraamusalueella kokeiltiin toimintaa kahtena leirikokonaisuu-
tena vertaisryhmätoiminnan sisällöillä. Myös tämä toiminta koettiin hyvänä.

12 tOImIntaESImErkkEjä 
LaStEn rYhmIStä

helsingin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyö/Snellu on järjestänyt vankien lapsille ryhmätoi-
mintaa. Taimi –ryhmä kokoontui kuusi kertaa syksyn 2010 aikana Snellussa. Lisäksi tehtiin yksi 
retki ryhmän tapaamiskertojen päätyttyä. Ryhmällä oli kaksi vetäjää, jotka ovat koulutukseltaan 

erityisnuorisotyönohjaajia. 
Ryhmäläisten lähiaikuinen tai huoltaja haastateltiin puhelimitse ennen ryhmän alkua. 
Ryhmätapaamisten puolivälissä huoltajille soitettiin ja kysyttiin perheen kokemuksia. Ryhmäläisille 

ja heidän huoltajilleen järjestettiin loppuhaastattelu perheittäin Snellun tiloissa. Loppuhaastattelussa 
hyödynnettiin Pesäpuu ry:n Valovoima peliä. 

Taimi –ryhmän hyviä ideoita, joita kannatta kokeilla lasten ryhmässä:

Jana: kuvitellaan lattialle jana. sen toisessa päässä vanhemman vankeus tuntuu kipeältä 
ja surulliselta asialta, eikä lapsi pysty keskittymään muihin asioihin. toisessa päässä 
tilanne on helpottanut ja elämään on tullut iloa. lapsi hakee paikkansa tältä janalta, miltä 
minusta nyt tuntuu? Jana siirretään paperille ja kohta merkitään päivämäärällä ja rastilla. 
Jana voidaan tehdä myöhemmin uudelleen ja katsotaan, onko tilanne muuttunut.

tunnepOkeri: Jokaiselle jaetaan viisi lappua, joissa on erilaisia tunteita. Jokainen saa 
katsoa omat lappunsa ja vaihtaa niistä toisten kanssa pois ne, jotka eivät sovi itselle. 
lappuja vaihdellaan sanapuoli alaspäin käännettyinä. Vaihtamista jatketaan hetki, kunnes 
jokaisella on sopivat sanat. Jokainen saa esitellä tunteensa ja kertoa mistä/ minkälaisista 
tilanteista ne tulevat. 

syyllisyyDen reppu: Ohjaajalla on mukana painava reppu. se sisältää erilaisia asioita, 
esim. kouluvihko (en ole tehnyt läksyjä), puhelin (en ole soittanut ystävälle), kaverin 
kuva (loukkasin kaveria) ym. ja kiviä. Jokainen voi kokeilla reppua selässään ennen sen 
sisään kurkistamista ja miettiä miltä se tuntuu. yhdessä katsotaan mikä repussa painaa, 
minkälaiset asiat elämässä tuovat syyllisyyden tunnetta. minkälaisista asioista on hyväkin 
jos tuntee syyllisyyttä ja minkälaisista asioista sitä ei ikinä tarvitse kantaa. Vanhemman 
vankeus ei ole koskaan lapsen syytä, eikä sellaista syyllisyyttä tarvitse kantaa mukanaan.

sanOmaleHDen rikkilyönti: Jokainen lapsi saa oman sanomalehden. aikuinen 
pitää yhtä sivua kerrallaan käsillään vartalonsa vieressä. lapsi saa lyödä lehden keskelle 
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nyrkillään. aikuinen laittaa palaset päällekkäin ja lapsi saa jatkaa lehden lyömistä. 
tehtävää jatketaan niin kauan kuin on lehdessä sivuja jäljellä. Harjoitus voi saada aikaan 
naurua tai mahdollisuuden purkaa vihan tunteitaan turvallisesti. aikuinen huolehtii, ettei 
ole lyöntien edessä. 

turVapaikka: Jokainen miettii mielessään paikkaa, jossa on hyvä ja turvallista olla. 
Jossa voi rauhoittua, silloin kun pelottaa tai on levoton olo. muovaillaan turvapaikka 
askartelumassasta. työt jätetään kuivumaan seuraavaan kertaan asti.

sarJakuVa: piirretään sarjakuva, jossa on 3 ruutua. 

- minä ennen vanhemman vankeutta 
- minä nyt 
- minä tulevaisuudessa

Vankien omaiset VAO ry:n perheleireillä on kehitetty lapsille omaa vertaisryhmätoimintaa kolmen vuo-
den aikana. Kesällä 2011 järjestetyllä leirillä lasten ryhmiä ohjasi Ruotsin Brygganilta Pia Bergström. 
Hänellä on kokemusta lasten sekä nuorten ryhmien ohjaamisesta useiden vuosien ajalta. Kuusi päivää 
kestävän leirin aikana oli mahdollista toteuttaa viitenä päivänä kahdeksan ryhmätapaamista.

VAO ry:n hyviä ideoita, joita kannattaa kokeilla lasten ryhmässä:

piZZa: isolle paperille piirretään pyöreä pallo, joka jaetaan niin moneen osaan kuin 
ryhmässä on lapsia. Jokaisella kerralla yksi lapsista saa piirtää/värittää yhden palan 
pizzasta.

lasten OikeuDet: lapsilla on oikeus saada apua ja tukea. Jokaisella ryhmäkerralla 
käydään läpi yksi lapsen oikeus. lapsille jaetaan heitä koskevat oikeudet myös 
monisteena.

ilmapallO, johon lapsi kirjoittaa nimensä. tämän jälkeen pidetään pallot ilmassa. 
Ohjaajan sanoessa stOp; otetaan jonkun toisen pallo ilmasta, ei omaa. luetaan kenen 
pallo on, viedään pallo omistajalle ja kysytään (helppo) kysymys.

lOppurinki: mennään piiriin ja jokainen laittaa vuorotellen käden toisen käden päälle. 
käsistä muodostuu torni. Ohjaaja laskee ääneen: yksi, kaksi kolme ja huudetaan yhdessä 
kiitos ja hei! 

Kritsin lastensivut www.porttivapauteen.fi/lapset
- Emilia DVD ja käsikirja 

13 LOpukSI

jotta vankeusrangaistuksilla olisi uusintarikollisuutta ehkäisevä vaikutus, vankien on voitava paran-
taa yhteyksiä omaisiinsa. Hyvät suhteet lähimmäisiin auttavat vankia kestämään paremmin vanke-
usajan sekä tätä kautta parantavat vankilan ilmapiiriä ja dynamiikkaa. Suurimmalla osalla vangeista 

perhesuhteet on todettu kuntoutusta tukeviksi. (Perhetyöryhmä 2003: 78.)
Vankiperheiden vertaisryhmätoiminta on avannut uudenlaista näkökulmaa vankien ja heidän läheis-

tensä perhe-elämään. Esille on noussut yhä kasvava huoli näissä perheissä elävien lasten tulevaisuudesta, 
vankilassa olevien vanhempien kyvystä kantaa vanhemmuuteen kuuluvaa vastuuta sekä vapaudessa ole-
van vanhemman uupumisesta joskus vuosikausia kestävän ”yksinhuoltajuuden” alla. 

Vertaisryhmätoiminta on joillakin paikkakunnilla, mm. Imatralla ja Muuramessa, yksi lastensuo-
jelun avohuollon ennalta ehkäisevän ja korjaavan perhetyön työmuoto. Vertaistuen merkitys perustuu 
ryhmän jäsenten väliseen arkiseen kohtaamiseen, vapaaehtoisuuteen ja tasa-arvoisuuteen. Työmuodosta 
saadaan asiakaslähtöinen ja matalan kynnyksen menetelmä silloin, kun sen toimintaan voi osallistua 
ilman lastensuojelun asiakkuuttakin.

Vankiperheiden vertaisryhmätoiminta on perustunut kokonaan vapaaehtoisuuteen. Joillakin toimin-
taan osallistuneista perheistä on ollut yhteys lastensuojeluun, mutta hakeutuminen toiminnan piiriin on 
ollut silti asiakaslähtöistä. Toiminta on painottunut koko perheen kohtaamiseen, mutta kaikille ryhmille 
yhteistä on ollut lapsen näkökulman tavoittaminen. 

Lastensuojelun perhetyö on ollut jatkuvassa murroksessa ja uusia toimintamenetelmiä tarvitaan lap-
siperheiden tueksi. Lasten huostaanottomäärien kasvaessa avohuolto tarvitsee lisää vertaisryhmätoimin-
nan kaltaisia työmuotoja myös vankiperheiden kanssa tehtävään työhön. Tätä ajatusta tukee 1.1.2008 
voimaan tullut lastensuojelulaki, joka edellyttää, että lastensuojelun tukitoimena ovat perhetyön palvelut 
sekä vertaisryhmätoimintaa. 

Perheitä ja erityisesti vanhemmuutta tukevia toimintaohjelmia tarvitaan lisää myös rikosseuraamus-
puolelle. Rikosseuraamuslaitoksen strategiassa vuosille 2011–2020 mainitaan vankien perhetyön kehittä-
minen erityisesti lapsen näkökulma huomioiden. (Rikosseuraamuslaitos, 2011, 10).  

Länsi-Suomen rikosseuraamusalueella vankiperheiden vertaisryhmätoimintaa on ohjattu pilotoidun 
mallin mukaisesti sekä kahtena leirikokonaisuutena vertaisryhmätoiminnan sisällöillä jo vuodesta 2010 
alkaen. Toivottavaa onkin, että malli otettaisiin käyttöön laajemmin vankiloiden lisäksi myös koevapau-
teen liitettävänä toimintavelvoitteena sekä osaksi valvontarangaistusta, unohtamatta tässä yhdyskunta-
seuraamuspuolta.  

Vertaisryhmätoiminta on asiakaslähtöinen ja tuloksellinen toimintamuoto, jota tulee vahvistaa yhte-
nä perhetyön menetelmänä. Toimintaa on mahdollista ohjata myös yli organisaatiorajojen tapahtuvana 
yhteistyönä esim. muurin molemmin puolin toteutuvana perhetyön muotona. Tämä tukee eri organisaa-
tioiden tutustumista toistensa työhön ja tuo mukanaan joustavuutta vanhoihin työtapoihin.
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Oppaaseen materiaalia tuottaneet petra Huhtimo, 

niina laamanen ja annikka taitto ansaitsevat 

työstään lämpimät kiitokset. länsi-suomen 

rikosseuraamusalueelta toimintaan osallistuneet henkilöt, 

snellun ryhmäläiset sekä Vankien omaiset VaO ry toivat 

vertaisryhmätoiminnan kokeilujen myötä tärkeää tiedollista 

pääomaa ja auttoivat oppaan valmistumista. erityiskiitos 

kuuluu kaikille niille perheille, joiden mukaantulo mahdollisti 

vertaisryhmätoiminnan kehittämisen ja toi mukaan aidon 

perhetyön asiakaslähtöisyyden!

läHteet
Cesme, C. 1993. Help for kiDs! understanding your Feelings about Having a parent in prison or Jail 
- For kids ages six and Older. Copyright© 1993 by Carole Gesme

Himberg, l. & Jauhiainen, r. 1998. suhteita, minä, me ja muut. porvoo. WsOy.

inkinen, m. & söderblom, B. 2007. mielenterveystyön moniammatillinen vertaisryhmätoiminta lapsille 
ja vanhemmille. Hyvän käytännön kuvaus. Finsoc- Hyvät käytännöt.

isää tapaamassa vankilassa - Visiting Dad . Vankilakulttuuri-sarja 2/2008.

karsikas, V. 2005. selvin päin olosta tulee hyvä fiilis. päihdeongelmaisten vankien voimaantuminen. 
rikosseuraamusviraston julkaisuja 3/2005. Helsinki. rikosseuraamusvirasto.

kuuskoski, e. 2003. Vertaistoiminta osana ihmisyyttä. teoksessa niemelä, J. & Dufva, V. Hyvinvoinnin 
arjen asiantuntijat – sosiaali- ja terveysjärjestöt uudella vuosituhannella. Jyväskylä. ps-kustannus. 

kristeri, i. 2002. Vahvaan vanhemmuuteen. Helsinki. kirjapaja Oy. 

lindroos, l. 2006. Hyvä vanhemmuus. päihdelinkki. [WWW-dokumetti] <http://www.paihdelinkki.fi/
tietoiskut/337-hyva-vanhemmuus>. (Viitattu 20.4.2009)

niku, a. & sarinko, e. 2004. yhdessä suru on helpompi kantaa. 2.painos. tuettu suru-projekti. suomen 
mielenterveysseura. Helsinki. sms-tuotanto Oy. 

nylund, m. 2005. Vertaisryhmät kokemusten ja tiedon jäsentäjinä. teoksessa nylund, m. & yeung, 
a.B.(toim.) Vapaaehtoistoiminta. anti, arvot ja osallisuus. tampere. Vastapaino.

perhe on ykkönen. 2007. perheleiritoiminta vankilassa. rikosseuraamusalan käsikirjoja 2/2007.

perhetyöryhmä. 2003. perhe muurin toisella puolella. työryhmän mietintö 2003. 
rikosseuraamusviraston julkaisuja 1/2003.

puonti, a., saarnio, t. & Hujala, a. (toim.) 2004. lastensuojelu tänään. tammi. Helsinki.

riksbryggan. [WWW-dokumentti]. <http://www.riksbryggan.se/english.html>. (Viitattu 9.4.2009)

sassi, t. & Huhtimo, p. 2006. kun perhe lusii. Opas vapaudessa rikostaustaisten henkilöiden ja heidän 
perheidensä kanssa toimiville. kriminaalihuollontukisäätiö. Oppaita 1/2006.

salo, O. & tuunainen, k. 1996. Da capo – alusta uudelleen: kliininen psykologia. espoo. salutonova. 

taitto, a. 2001. Vertaistoiminta avuksi lapselle. teoksessa inkinen, m.(toim.) näkymätön lapsi 
aikuispsykiatriassa. Helsinki. tammi.

taitto, a. 2002. Huomaa lapsi päihdeongelma perheessä. Helsinki. lk-kirjat

uusimäki, m. 2005a. perhetyötäkö kaikki? pohjois-suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu.[WWW-
dokumentti]. <http://www.sosiaalikollega.fi/julkaisut/julkaisusarja/Julkaisu_20.pdf>.(Viitattu 5.2.2008.)

uusimäki, m. 2005b. perhetyö palvelujärjestelmässä. teoksessa reijonen, m.(toim.). 2005. Voimaa 
perhetyöhön. arjen tuki ja ammatilliset verkostot. Jyväskylä. ps-kustannus. 

Vilen, m., leppämäki, p. & ekström, l. 2005. Vuorovaikutuksellinen tukeminen sosiaali- ja terveysalalla. 
1-2.painos. Helsinki. WsOy.

materiaalilinkkeJä

Osoitteita, joista oppaassa mainittuja aineistoja voi tilata

emilia elokuvaa maksutta ammattilaisten käyttöön: tarja.sassi@krits.fi

Osmo-nalle ja isän erehdys -kirja: http://www.pienikarhu.fi/osmo_nallen_erehdys.html

isää tapaamassa - Visiting Dad suomen- ja englanninkielistä työkirja: verkkokauppa@juvenes.fi

nallekortteja: http://verkkokauppa.pesapuu.fi/tuote/40/nallekortit

Vahvuuskortteja: http://verkkokauppa.pesapuu.fi/tuote/5/vahvuuskortit

muita linkkeJä

Kritsin lastensivuilla on tietoa lapsille sopivassa muodossa vankilasta ja vankeudesta: 
www.porttivapauteen.fi/lapset

läheisriippuvaiset ry:n sivut: http://www.laheisriippuvaiset.com/laheisriippuvuus.php

LähtEEt



�0 �1

liite 1

LaStEn haaStattELuLOmakE
esitiedot

Päiväys: 

Nimi: 

Syntymäaika: 

Lapsen huoltaja: 

Haastattelija: 

Haastattelupaikka: 

Aloittaa ryhmän       kyllä       ei 

Hei! Sinun nimesi on 

Onko sinulla muita nimiä tai lempinimeä? 

Minun nimeni on 

perhesuhteet

Minkä ikäinen sinä olet

Mitä koulua käyt

Millaista koulussa on? 

Mitä sinä harrastat? 

 

Mitä muuta tykkäät tehdä harrastusten lisäksi? 

Mikä on kivointa maailmassa? 

  

Ketä sinun perheeseesi kuuluu? 

Kuinka usein tapaat isääsi?

Missä te tapaatte? 

Mikä on isäsi tapaamisissa parasta?

Mikä on isäsi tapaamisissa kurjinta? 

Ketkä ovat sinulle tärkeitä sukulaisia tai muita läheisiä ihmisiä?

sinä itse

Minkälainen sinä olet?

Mihin olet itsessäsi tyytyväinen?

Mitä haluaisit itsessäsi muuttaa?

kaverisuhteet

Onko sinulla kavereita?

Kerro kavereistasi?

LIIttEEt
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Onko kukaan heistä paras ystäväsi?

Mitä asioita teet kavereiden kanssa?

suhteet vanhempiin ja sisaruksiin

Piirrä kuva perheestäsi, keitä siihen kuuluu?

Kerro äidistäsi. Minkälainen äitisi on?

Mikä on kaikkein mukavinta äidissäsi?

Kerro isästäsi. Minkälainen isäsi on?

Mikä on kaikkein mukavinta isässäsi?

Minkälaiset päivät perheessäsi ovat kaikkein hauskimpia?

Minkälaiset päivät perheessänne ovat ikävämpiä/kurjimpia?

Jos sinulla on paha mieli, pelottaa tai huolestuttaa, niin kenen kanssa voit puhua siitä?

Voitko kertoa salaisuudet ja tärkeät asiat jollekin? Kenelle?

isän joutuminen vankilaan

Tiedätkö miksi isäsi joutui vankilaan?

Oletko kertonut kavereillesi, että isäsi on vankilassa?

muut kokemukset

Mikä on onnellisin ja mukavin aika jonka muistat?

Mitä teet kun olet iloinen?

Vertaisryhmätoiminta

Mitä odotuksia ja ajatuksia sinulla on tulevasta ryhmätoiminnasta?

Mitä haluaisit kysyä ryhmästä?
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Mitä haluaisit kysyä minulta?

Jos sinulla olisi taikasauva, niin mitä haluaisit muuttaa elämässäsi?

Kiitos vastauksistasi!

liite 2

naISEn haaStattELuLOmakE
esitiedot

Päiväys:

Nimi:

Syntymäaika:

Lapsen nimi:

Syntymäaika:

Lapsen huoltaja:

Osoite:

Haastattelija:

Haastattelupaikka:

Puolison/avopuolison nimi:

Aloittaa ryhmän       kyllä       ei 

perhesuhteet

Vanhempien tilanne: (avioliitto, avoliitto, yksinhuoltajuus, vanhemman uusi liitto, asumusero, leskeys)

Muut sisarukset ja heidän ikänsä?

Miten lapsi tulee kotona toimeen vanhempiensa (vanhemman) kanssa:

Onko ryhmään osallistuvalla lapsella muita läheisiä aikuisia elämässään?

Kuvaile parisuhteesi tilannetta tällä hetkellä?
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Minkälainen lapsi on

Kerro lapsen luonteesta?

Miten kuvailisit lastasi (vahvat ja hyvät puolet, tarpeet)?

Millainen on sinun suhteesi lapseesi?

Miten lapsi tulee toimeen sisarusten kanssa?

Onko lapsella kavereita?

Kuinka lapsella sujuu koulussa?

Onko koulussa tai terveydentilassa ilmennyt jotain sellaista, josta olet huolestunut, mitä? (päänsärkyä, 
syömis- ja nukkumisongelmia, koulukiusaamista tms.)

Mitä toivoisit lapsellesi alkavalta vertaisryhmätoiminnalta?

kasvatus, tunteiden ilmaisu

Miten perheessäsi ilmaistaan kiintymystä ja toisesta välittämistä? (huomioiden myös vankilassa oleva 
vanhempi)

Miten olette kertoneet lapselle isän vankeustuomiosta?

Oletteko keskustelleet lapsen kanssa vankeuteen liittyvistä asioista?

Miten lapsi reagoi isän joutumisesta vankilaan?

Miten lapsi ilmaisee tunteitaan (esim. ikävän isän ollessa vankilassa)

Oletko puhunut lapsen kanssa näistä tunteista?

mahdolliset menetykset ja kokemukset

Onko jollakin perheenjäsenellä ollut ongelmia päihteidenkäytön kanssa?

Onko perheessä ollut mielenterveyden ongelmia?

Onko lapsi jossain elämänsä vaiheessa ollut läsnä perheväkivalta tilanteessa?

Oletko itse ollut perhe- tai lähisuhdeväkivallan kohteena?

Oma suhtautumisesi perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan?
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Mitä muutoksia lapsenne elämässä on tapahtunut kahden viimeisen vuoden aikana (muutto, läheisen 
kuolema, vanhempien ero, vankeus tms.)

perheen tuki

Oletteko saanut/hakenut tukea esim. lastensuojelusta, perheneuvolasta yms.?

Millaista tukea toivoisit perheellenne?

toiveet ja tulevaisuus

Mitä toivot tulevaisuudelta?

Itsellesi?

Lapsellesi?

Puolisollesi?

Oletko itse saanut puhua näistä asioista kenenkään kanssa?

Jos et ole, haluaisitko? ( Jos olet, haluaisitko keskustella enemmänkin)?

Vankeusaika (puolison)

Millaisesta rikoksesta puolisosi/lapsesi isä suorittaa rangaistustaan?

Milloin puolisosi/lapsesi isä vapautuu?

Pitääkö lapsi yhteyttä vankilassa olevaan vanhempaansa?

Kuvaile vankilassa olevan vanhemman suhdetta lapseen?

Monettako kertaa puolisosi/ lapsesi isä on vankilassa?

yhteenveto

Onko vielä asioita, joita meidän olisi hyvä tietää lapsesta/perhetilanteesta?

Mitä asioita uskoisit olevan lapsen/perheenne kannalta tärkeää käsitellä ryhmässä?

Onko sinulla jotain kysyttävää meiltä?

Havaintoja ja kommentteja:

Kiitos vastauksistasi!
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Kuvaile parisuhteesi tilannetta tällä hetkellä?

Minkälainen on sinun suhteesi lapseesi?

Miten lapsi tulee toimeen sisarusten kanssa?

minkälainen lapsesi on

Kerro lapsen/lasten luonteesta?

Miten kuvailisit lastasi (vahvat ja hyvät puolet, tarpeet)?

Onko lapsella kavereita?

Kuinka lapsella sujuu koulussa?

Onko koulussa tai terveydentilassa ilmennyt jotain sellaista, josta olet huolestunut, mitä? (päänsärkyä, 
syömis- ja nukkumisongelmia, koulukiusaamista tms.)

Mitä toivoisit lapsellesi alkavalta vertaisryhmätoiminnalta?

liite 3

mIEStEn haaStattELuLOmakE
esitiedot

Päiväys:

Nimi:

Syntymäaika:

Lapsen nimi:

Syntymäaika:

Lapsen huoltaja:

Haastattelija:

Puolison/avopuolison nimi:

Puolison yhteystiedot:

Haastattelupaikka:

Aloittaa ryhmän       kyllä      ei 

Voiko sinua koskevista tiedoista keskustella vankilan henkilökunnan kanssa       kyllä       ei

perhesuhteet

Vanhempien tilanne: (avioliitto, avoliitto, yksinhuoltajuus, vanhemman uusi liitto, asumusero, leskeys)

Muut sisarukset ja heidän ikänsä?

Miten pidät yhteyttä lapseesi/lapsiisi?

Kuvaile vapaudessa olevan vanhemman suhdetta lapseen?

Onko ryhmään osallistuvalla lapsella (lisäksesi) muita läheisiä aikuisia elämässään?
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kasvatus, tunteiden ilmaisu

Miten perheessäsi ilmaistaan kiintymystä ja toisesta välittämistä?

Miten olette kertoneet lapselle/lapsille vankeustuomiostasi?

Oletteko keskustelleet lapsen kanssa vankeuteen liittyvistä asioista?

Miten lapsi reagoi joutuessasi vankilaan?

Miten lapsi ilmaisee tunteitaan (esim. liittyen oloosi vankilassa)

Oletko puhunut lapsen kanssa näistä tunteista?

mahdolliset menetykset ja kokemukset

Onko sinulla tai jollakin perheenjäsenellä ollut ongelmia päihteidenkäytön kanssa?

Onko lapsi jossain elämänsä vaiheessa ollut läsnä perheväkivalta tilanteessa?

Oletko itse ollut perhe- tai lähisuhdeväkivallan kohteena?

Oma suhtautumisesi perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan?

Mitä muutoksia lapsenne elämässä on tapahtunut kahden viimeisen vuoden aikana (muutto, läheisen 
kuolema, vanhempien ero, vankeus tms.) 

perheen tuki

Oletteko saanut/hakenut tukea esim. lastensuojelusta, perheneuvolasta yms.?

Millaista tukea toivoisit perheellenne?

Vankeusaikasi

Millaisesta rikoksesta suoritat rangaistustasi?

Milloin vapaudut? 

Monettako kertaa olet vankilassa? 

Oletko osallistunut vankilan kuntouttavaan toimintaan? Mihin? 

Kuvaile suhdettasi vankilan henkilökuntaan?

toiveet ja tulevaisuus

Mitä toivot tulevaisuudelta?
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Itsellesi?

Lapsellesi?

Puolisollesi?

Oletko itse saanut puhua näistä asioista kenenkään kanssa?

Jos et ole, haluaisitko? ( Jos olet, haluaisitko keskustella enemmänkin)?

yhteenveto

Onko vielä asioita, joita meidän olisi hyvä tietää lapsesta/perhetilanteesta?

Mitä asioita uskoisit olevan lapsen/perheenne kannalta tärkeää käsitellä ryhmässä?

Onko sinulla jotain kysyttävää meiltä?

Mitä toivot itsellesi tulevalta vertaisryhmältä?

Kiitos vastauksistasi!

liite 4

SaatEkIrjE 
SOSIaaLItYöntEkIjöILLE

Vankiperheiden vertaisryhmätoiminta
Ehjä perhe – Vankiperheiden ehkäisevä ja kuntouttava vertaisryhmätoiminnan ja koulutuksen kehittä-
misprojekti järjestää vankiperheiden lasten ja naisten ryhmän, joka kokoontuu vapaudessa sekä saman-
aikaisesti vankilassa kokoontuvan miesten vertaistukiryhmän. 

Ryhmä on tarkoitettu pääkaupunkiseudulla asuville perheille, joissa perheen isä suorittaa ehdotonta 
vankeusrangaistusta. Ryhmään valitaan 3-4 perhettä, perheen lapsista yhden (ryhmään osallistuvan) tu-
lee olla iältään 7-12 vuotias. Lapsen ei tarvitse olla perheen yhteinen biologinen lapsi.

Lasten ryhmän ohjaajina toimivat projektityöntekijä, ________________ ja sosionomi (amk) opis-
kelija. Naisten ryhmää ohjaavat projektikoordinaattori, _______________ ja sosionomi (amk) opiskeli-
ja. Miesten ryhmää vankilassa ohjaavat hankkeen työntekijät. 

Toivomme teidän kartoittavan alueeltanne tähän kohderyhmään sopivat perheet, joilla olisi mah-
dollisuutta ja kiinnostusta osallistua ryhmiin. Kiinnostuksen ilmetessä toivomme, että olette allekirjoit-
taneisiin yhteydessä ja pyydätte perheeltä lupaa soittaa heille tarkemmista haastatteluista sopiaksemme. 
Tavoitteenamme on toimia sellaisten perheiden kanssa, joiden rakenteita ja yhdessäoloa voidaan tukea 
ko. avohuollon tukitoimenpiteeseen rinnastettavalla vertaisryhmätoiminnalla. Vanhemman aiempi päih-
deongelma ei estä ryhmään tuloa, mutta motivaation ja ryhmään sitoutumisen varmistamiseksi hänellä 
tulee olla selkeä ja toimiva hoitokontakti a- klinikkaan tms. tahoon.

Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan tavoitteena on antaa lapselle mahdollisuus työstää vanhem-
man vankeusrangaistukseen ja sitä edeltäviin elämäntapahtumiin liittyviä kokemuksia omassa vertais-
ryhmässään, samanlaisia asioita kokeneiden lasten kanssa. Tämän lisäksi lapset saavat mahdollisuuden 
harjoitella kaikenlaisten tunteiden ilmaisemista ja sosiaalisia taitoja sekä löytää uudenlaisia selviytymis-
keinoja leikkien ja pelien, roolileikkien, askartelujen, nukketeatterin, piirtämisen, maalaamisen ja tun-
netarinoiden avulla. Lisäksi leikit, hauskanpito ja mahdollisuus uusien ystävyyssuhteiden solmimiseen 
ovat tärkeä osa ryhmää.

Naisten ryhmän tarkoituksena on auttaa äitejä tukemaan lasta hänen ryhmäprosessinsa aikana sekä 
saada itse vertaistukea toisilta naisilta. Naisten ryhmässä käsiteltävät teemat ovat rinnakkaisia lasten 
ryhmän teemojen kanssa, mikä auttaa äitejä ymmärtämään ja käsittelemään lapsen mahdollisia reaktioi-
ta paremmin. Vankilassa kokoontuvan miesten ryhmän tarkoituksena on tukea miehiä vanhemmuuden 
ja parisuhteen kysymyksissä sekä tarjota heille mahdollisuus vertaistuen saamiseen toisiltaan.

milloin ja missä?
Vertaisryhmän aloitus tapahtuu viikonlopun mittaisella leirillä 29.2 – 2.3.2008, johon osallistuu koko 
perhe. Leiri järjestetään Vanajan vankilan viihtyisissä perhetapaamistiloissa

Ryhmätapaamisia on leirin jälkeen yhteensä 8 / 4.3, 11.3, 18.3, 25.3, 1.4, 8.4, 15.4 ja 22.4
Lasten ja naisten ryhmät kokoontuvat aina tiistaisin klo: 17.00 – 18.30 välisenä aikana Taivallahden 

leikkipuiston tiloissa osoitteessa, Pohjoinen Hesperiankatu 22, 00260 Helsinki 
Vertaisryhmätoiminta päätetään viikonlopun mittaisella leirillä 25 – 27.4.2008, johon osallistuu 

koko perhe. Toiminta on perheille maksutonta, matkakuluja tulee ainoastaan liikkumisesta ryhmiin ja 
 leireille

Tavoitteena on kartoittaa perheen tuen tarvetta koko prosessin aikana ja ohjata tarvittaessa tukipal-
veluiden piiriin 

Yhteistyöterveisin; ____________________ ja ____________________________
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VErtaISrYhmätOImInnan 
LEIrIOhjELma (pErhEILLE)

perJantai 
Saapuminen leirlle klo 12 -13.30 välillä!

13.30 – 14.30 Tervetuloa! (tervetulotilaisuus + välipala)

16.00  Päivällinen 

17.30 - 19.30 Tutustumista ja iltaohjelmaa

20.00 Iltapala

21.00 Hyvää yötä!  

lauantai 
8.30 Aamupala

9.00 - 9.45 Yhteinen aloitus 

10.00 - 11.00 Lasten ja aikuisten ryhmät erikseen

12.00 Lounas

13.00 Lepoa, ulkoilua ja perheiden vapaata yhdessäoloa

13.00 – 14.00  Perhekeskustelu   

14.00 Kkahvi + välipala

14.30 - 16.30 Ulkoilua ja perheiden vapaata yhdessäoloa

14.30 - 15.30  Perhekeskustelu ja 15.45 – 16.45 perhekeskustelu   

16.30 Päivällinen

18.00 - 20.00 Yhteinen illanvietto/laavulla makkaranpaistoa sekä saunomista perheittäin!
 (18 – 19, 19 – 20 ja 20 – 21) 

21.00 Hyvää yötä! 

sunnuntai 
8.30 Aamupala

9.00 - 10.00 Lasten ja aikuisten ryhmät

10.30- Huoneiden siivoaminen ja pakkaus (lapsille ohjattua ulkoilua) 

12.00 Lounas

13.00 Leirin koonti/yhteistä ohjelmaa kaikille

14.30 Lähtökahvit + välipala ja kotimatkalle!   
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mEIDän __________________ LEIrI

Tämä tarina täydennetään osanottajien ehdottamilla adjektiiveilla. Jokainen sanoo vuorollaan jonkun 
adjektiivin. Vasta lopuksi tarina luetaan kaikille ääneen.

____________ Pellin leirikeskus sijaitsee _____________Karjalohjalla. Tänään ________________ 

elokuisena päivänä aloitimme ____________ ja _________________  perheleirin. Meitä on täällä  

mukana viisi _________________ perhettä. Ohjaajinamme toimivat ________________Petra

 _________Tarja _____________, Katariina ja _______________ Katja. Olemme majoittuneet Pellin 

 _____________ leirikeskuksen ______________ ja ________________________ huoneisiin. 

Leirin ohjelmassa on ______________ yhdessäoloa, ___________________pelejä ja ___________ 

leikkejä. Välillä kokoonnumme myös erikseen lasten ____________ ja aikuisten ________________ 

ryhmiin.  Jotta jaksaisimme touhuta, syömme ____________________ ruokaa, paistamme ________

makkaraa ja juomme ______________ kahvia ja ______________ mehua. Mikäli sää on _________, 

nautimme _______________ luonnosta ja olemme ________________ ulkoilmassa. Mutta jos sää on 

________________, keksimme ______________tekemistä sisällä. 

Toivotaan, että __________________ leiristämme jää kaikille ______________ leiriläisille 

_____________ ja __________________ muistot.
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mEIDän __________ LEIrIn 
LäkSIäISEt!

Tämä tarina täydennetään osanottajien ehdottamilla adjektiiveilla. Jokainen sanoo vuorollaan jonkun 
adjektiivin. Vasta lopuksi tarina luetaan kaikille ääneen.

Olemme nyt viettäneet täällä _______________ Karjalohjalla ______________________ viikonlopun 

_____________ perheleirillä.

Meitä on ollut täällä Villen ________________ perhe, Mikon ________________ perhe, Eliaksen  

___________ perhe, Raunon ________________ perhe sekä Einon __________________ perhe.

Ohjaajina olivat ________________ Petra, ________________ Tarja, ________________ Katariina,  

______________ Esa sekä _____________ Katja.

Vietimme kaksi ________________ yötä leirikeskuksen _____________________ tiloissa.

Tulimme toisillemme tutuiksi _____________ leikkien, _____________ tehtävien ja _____________  

keskustelujen kautta.

Sää on ollut koko ________________ leirin ajan todella ________________.

Meillä on ollut erittäin ________________ yhdessä.

Lauantaina saunoimme perheittäin rannassa olevassa ______________________ saunassa ja paistoimme 

makkaraa ___________________ illassa.

Uskomme, että jokaiselle __________ osallistujalle jää leiristä __________ muistoja, joita on ________

__ muistella _____________ kotimatkalla.

Toivotamme kaikille teille _____________ kotimatkaa sekä _____________ ja _____________ 

syyspäiviä!

Uudestaan tapaamme tällä kokoonpanolla ___________________ ryhmätoiminnan ______________ 

päätösleirillä 24.10.2008.

Monin ________________ sekä ________________ terveisin:

_______________ Petra,

_______________ Tarja

_______________ Katariina sekä

_______________ Katja!
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VErkOStOkartta

-  mitä lähemmäksi keskustaa henkilöt merkitään, sitä  
  vahvempi on heidän merkityksensä.

-  karttaa voi työstää myös lasten kanssa.

      mies            nainen

Ville

VeikkO

pasi

liisa-mummO

Veera

seija eila

sirpa/perheneuVOla

perHe suku

ystäVät
kOulu

päiVäkOti

työViranOmaiset
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Ehjä pErhE - 
kEhIttämISprOjEktI 
yHteistyösOpimus

Lapseni:______________________________________

osallistuu Kriminaalihuollon tukisäätiön Ehjä perhe – kehittämisprojektin järjestämään lasten vertais-
tukiryhmään. Ryhmä on tarkoitettu lapsille, joiden toinen vanhempi suorittaa ehdotonta vankeusran-
gaistusta. 

Ryhmässä lapsi saa apua, tukea ja tietoa asioista, jotka liittyvät vankeuteen.

Lasta autetaan ymmärtämään ja käsittelemään omaa tilannettaan ja annetaan keinoja arjessa selviyty-
miseen.

Ryhmätoiminta alkaa koko perheen yhteisellä leirillä 29.8 - 31.08 ja päättyy leiriin 24 – 26.10.08.

Ryhmät kokoontuvat tiistaisin klo: 17.00 – 18.30.

Tapaamiset järjestetään Taivallahden leikkipuiston tiloissa osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 22, 
00260 Helsinki.

Tapaamisia on yhteensä 8 kertaa.

Lasten ryhmässä lapsille tarjotaan välipalaa.

Lasten rinnalla toimii vanhempien ryhmät (naisten ryhmä tiistaisin/miesten ryhmä torstaisin).

Ryhmässä käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Mikäli ryhmän aikana vetäjille syntyy syvää huolta 
lapsen tai perheen tilanteesta, ymmärrän vanhempana kuitenkin, että he ovat lain mukaan velvollisia 
olemaan asiasta yhteydessä lastensuojeluun keskusteltuaan ensin asiasta huoltajan kanssa.

Mikäli lapseni tai minä olen estynyt tulemaan jonakin kertana tapaamiseen, sitoudun ilmoittamaan siitä 
etukäteen ryhmän vetäjille.

Paikka ja päivämäärä:_____________________________________________

Huoltajan allekirjoitus_____________________________________________
 

______________________________ ______________________________
aikuisten ryhmän ohjaaja   lasten ryhmän ohjaaja 

VanhEmmuuDEn rOOLIkartta
Vanhemmuuden viisi keskeistä osa-aluetta

- arkielämän taitojen opettaja
- oikean ja väärän opettaja
- mallin antaja
- arvojen välittäjä
- tapojen opettaja
- perinteiden vaalija
- sosiaalisten taitojen opettaja
- kauneuden arvostaja

- itsensä rakastaja
- hellyyden antaja
- lohduttaja
- myötäeläjä
- suojelija
- hyväksyjä
- hyvän huomaaja

- ruoan antaja
- vaatettaja
- virikkeiden antaja
- levon turvaaja
- rahan käyttäjä
- puhtaudesta huolehtija
- ympäristöstä huolehtija
- sairaudenhoitaja
- ulkoiluttaja

- fyysisen koskemattomuuden takaaja
- turvallisuuden tuoja
- sääntöjen ja sopimusten noudattaja 
  ja valvoja
- ein-sanoja
- vuorokausirytmeistä huolehtija
- omien rajojen asettaja

- keskustelija
- kuuntelija
- ristiriidoissa auttaja
- kannustaja
- tunteiden hyväksyjä
- anteeksiantaja/- pyytäjä
- itsenäisyyden tukija
- tasapuolisuuden toteuttaja
- perheen ja lapsen 
  ihmissuhteiden vaalija

lapsen tarpeet eri
kehitysvaiheissa

varsinais-suOmen lastensuOjelukuntayhtymä

®

rakkauDen
antaJa

elämän
OpettaJa

HuOltaJa

iHmis-
suHDe-
OsaaJa

raJOJen
asettaJa
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LIISan tarIna
Hei, nimeni on Liisa. Tiedätkö mihin menen tänään? Menen tapaamaan isääni. Olen siitä erittäin iloi-
nen mutta olen myös huolestunut. Koska tiedätkö? Isäni istuu vankilassa. 

Siellä minä tapaan hänet. En ole koskaan ollut vankilassa ennen ja minua hieman jännittää mennä 
sinne, koska en yhtään tiedä miten siellä pitää käyttäytyä tai minkälaisia ihmisiä siellä on. Siitä on myös 
niin pitkä aika kun viimeksi näin isän.. ihan liian pitkä…

Isä teki jotain mikä ei ole sallittua, jotain joka on kiellettyä. Poliisit huomasivat sen ja isä joutui van-
kilaan. Hän joutuu olemaan vankilassa kauan.. ihan tarkkaa aikaa en tiedä, mutta sen tiedän, että monta 
vuodenaikaa. Mietin miten asiat tulevat olemaan ja miten usein tulen isää näkemään ja kuinka usein 
voin sen kanssa puhua vaikka puhelimessa.

Onneksi lapset eivät joudu vankilaan. Mutta tänään minä menen käymään vankilalla, mutta vain 
vierailulle siis.

Matkustamme kauas, äiti ja minä. Ensin matkustamme junalla ja sitten bussilla. Äiti on puhunut 
vankilan kanssa että olemme tulossa.

Ensin en saanut tietää että isä on vankilassa. Äiti sanoi että isän täytyy tehdä työtä toisessa kaupun-
gissa. Mutta minusta hän oli niin kauan poissa ja äiti oli hyvin surullinen. 

Hän itki usein eikä kuullut kun puhuin hänen kanssaan. Olin varma että se johtui siitä kun en aina 
onnistu olemaan kiltti. 

Eräänä päivänä äiti otti minut syliin ja sanoi että ihan, ihan varmasti se ei ollut minun vikani että 
hän on surullinen ja että isä on poissa kotoa. Ja niin hän kertoi isästä ja siitä, että isä on tehnyt väärin ja 
on sen takia joutunut vankilaan.  

Oli niin ihanaa kun äiti kertoi. Oli niin kuin möhkäle, joka oli kerääntynyt vatsaan, sulaisi ja haluaisi 
ulos. Se juoksi kuin puro ja minä itkin ja itkin. Jälkeenpäin voin vähän paremmin. Nyt tiesin miksi äiti 
oli ollut niin surullinen viime aikoina ja miksei isä tullut kotiin. Nyt myös tiedän, että isä ei ole minua 
hylännyt, hän ei vaan voi soittaa minulle koska haluaa tai tulla kotiin. 

Ensin kaikki tuo isän kanssa oli salaisuus. Mutta sitten kerroin parhaimmalle ystävälleni. Hänen 
nimensä on Sofie. Oli ihana kertoa hänelle. Hän teki paljon kysymyksiä siitä, minkälaista on vankilassa. 
En oikein osannut vastata kysymyksiin, koska en tiennyt niin paljon siitä. Enhän ollut käynyt siellä 
vielä.

Pian monet muut tiesivät että isä on vankilassa. Iso poika, jota en edes tunne, tuli ja kysyi jos isäni on 
inhottava varas. Tulin hyvin surulliseksi ja juoksin kotiin. Kukaan ei saa puhua pahaa isästäni!

Tämän jälkeen äiti puhui opettajani kanssa ja opettaja puhui luokan kaikkien vanhempien ja lasten 
kanssa. Äiti ja opettajani ja minä puhuimme myös kauan. Silloin opin mitä voin vastata jos joku sanoo 
jotain isästä. Tämän jälkeen tuntui hieman helpommalta.

Seuraavan kerran kun isä soitti vankilasta kerroin kaikesta mitä oli tapahtunut. Oli mukava puhua 
isän kanssa puhelimessa. Hän soittaa joskus minulle television lastenohjelman jälkeen. Vaikka tuntuu 
hyvältä puhua isän kanssa puhelimessa tulen usein surulliseksi jälkeenpäin. Kaipaan isää. On kurjaa että 
isä on vankilassa.

Vihdoinkin tuli päivä kun äiti sanoi että voimme vierailla isän luona vankilassa. Ja ajattele nyt olem-
me matkalla. Äiti sanoo että olemme kohta perillä. Minkälaista vankilassa on. Olen iloinen että kohta 
saan tavata isän mutta olen myös hermostunut. Näen että äiti on myös hermostunut.

Nyt me ollaan perillä vankilassa. Vankilan ympärillä on korkea muuri. Äiti kertoo, että muuri on sitä 
varten, ettei kukaan karkaisi vankilasta. Me jäädään portin eteen ja painetaan nappia. Portin yläpuolella 
on kamera. Äiti sanoo että kamera on siinä siksi, että vartijat vankilan sisällä voi nähdä kuka soittaa 
ovikelloa. Ääni kuuluu kaiuttimesta. Äiti kertoo keitä me ollaan ja että tullaan tapaamaan isää. Portti 
surisee. Ja niin portti aukeaa aivan itsestään ja me voidaan mennä sisään. Muurin sisäpuolella on monta 
isoa taloa ja toinen portti.  Äiti lukee kilvestä mihin meidän pitää mennä.

Äidin on myöskin näytettävä korttia osoittaakseen että hän on äiti. 
Äiti ja minä ripustamme takit ja äidin käsilaukun kaappiin. On monia asioita joita ei saa viedä mu-

kanaan vankilaan sisälle.
Sitten meidän on kuljettava sellaisen läpi jonka nimi on metallinpaljastin. Se on kuin kulkisi
jonkunlaisen oven läpi. Se hälyttää kun äiti kulkee läpi. Se hälyttää koska sen avaimet on metallia. 

Äidin pitää tyhjentää taskut. Sitten on mun vuoro. Mua alkaa jännittää todella paljon, enkä haluaisi 
mennä paljastimesta. 

Rohkaisen mieltä ajatellen isän näkemistä ja kuljen paljastimen läpi. Nytkin hälyttää ja vartija pyytää 
mua riisumaan kengät jalasta. Ilman kenkiä ei onneksi enää hälytä. Vihdoinkin me ollaan valmiita ja 
vartija avaa oven pitkään käytävään. On monta ovea jotka menee eri huoneisiin käytävältä.

Vartija avaa meille yhden ovista ja vihdoinkin istumme siinä huoneessa jossa tapaamme isän. Huo-
neen nimi on vierailuhuone. Ei voi vierailla isän luona huoneessa jossa hän asuu.

Nurkassa on kassi jossa on leikkikaluja. Näen että siinä on legoja, autoja ja kirjoja mutta en pysty 
leikkimään nyt. Pianhan isä tulee. Mutta mitä minä sanon hänelle? On niin pitkä aika siitä kun näimme 
toisemme.

Yht’äkkiä isä seisoo ovella. Hän hymyilee ja tulee meitä kohti. Minun tekee mieli juosta hänen luo, 
mutta en pysty siihen. On kuin minulla olisi hyytelöä säärissä. Äiti istuu aivan liikkumatta hänkin.

- Isä, minkä näköinen sinun huoneesi on? Vihdoinkin uskallan kysyä jotain. Isä kertoo huoneesta 
jossa hän asuu. Siinä on sänky, kirjoituspöytä, tuoli ja ikkuna. Ikkunassa on kalteri. Ikkunasta hän voi 
nähdä kun aurinko laskee iltaisin.

- Seinällä riippuu piirustus jonka olet piirtänyt, isä kertoo. Se jossa on hieno prinsessa
jonka lähetit minulle. Huoneessa on myös TV ja muutamia kirjoja ja kuvia.
Isä kertoo ja kertoo. Hän kertoo että hänellä on työ vankilan sisällä. Siellä hän on kun ei ole huo-

neessaan. Töissä hän tekee kaappeja ja hyllyjä.Hän kertoo, että hän saa ruokaa monta kertaa päivässä, 
aivan kuin kotona.

Hän kertoo, että henkilöä, joka on vankilassa sanotaan vangiksi tai sisäänotetuksi. He, jotka ovat 
työssä vankilassa, ovat vartijoita. Heillä on yllään vartijanvaatteet ja heillä on avainnippu. Joskus lääkäri 
on työssä vankilassa myös, jos joku sairastuu. Vankilassa on myös pappi ja sairaanhoitaja.

Nyt isä haluaa kuulla mitä minä ja Sofie olemme tehneet viime aikoina. Ja niin on minun vuoroni 
kertoa. Kerron että olemme näytelleet ja että äiti ja naapuri tulivat katsomaan. Ja sitten kerron kaikesta 
mitä olemme tehneet koulussa. Huomaan että en ole ujo enää. On ihana istua isän sylissä vaikka olenkin 
hänelle vähän vihainen.

On aivan kuin isä tietäisi mitä ajattelen.
- Huomaan että olet minulle vihainen, hän sanoo. Olemme molemmat hiljaa pienen hetken.
- On vain omaa syytäni että olen tehnyt jotain kiellettyä ja koska olen tehnyt jotain kiellettyä, minun 

on otettava rangaistukseni. Rangaistus on olla suljettuna tänne, hän sanoo ja katsoo minua.
- Et saa koskaan unohtaa kuinka paljon pidän sinusta. Ajattelen sinua paljon, isä sanoo ja halaa minua. 

Minun täytyy varmasti katsoa leikkikaluja nurkassa kuitenkin. Kun leikin kuulen että äiti ja isä puhu-
vat vakavasti toistensa kanssa, mutta he eivät ole vihaisia. Isä halaa äitiä ja näen että äiti on surullinen. 
Vaikka on kummallista olla täällä, huomaan että on mukavaa, kun olemme yhdessä kaikki kolme, äiti, 
isä ja minä.

Sitten vartija tulee ja koputtaa oveen. Hän sanoo että vierailuaika on loppu. En halua lähteä isän 
luota. Haluan, että hän tulee mukaan kotiin. Isä sanoo, että hän ei saa, vaikka hän hyvin mielellään tulisi. 
Mutta hän kertoo, että voin pian tulla vierailulle taas. 

Eikä kovin pitkän ajan kuluttua isä saa luvan tulla käymään kotona. Sitä sanotaan lomaksi. Hän 
puhuu kaikesta mukavasta mitä sitten tehdään yhdessä, ja hän lupaa tulla katsomaan teatteria jonka olen 
Sofien kanssa tehnyt. 

Isä halaa minua niin lujasti, että melkein koskee ja sitten hän seuraa vartijaa.
Äiti ja minä emme puhu mitään pitkään aikaan. Olen vihainen isälle, että hän teki jotain niin kiel-

lettyä, että hän joutui vankilaan. Äiti itkee vähän ja minä lohdutan häntä. Sitten minä itken vähän ja äiti 
lohduttaa minua. Äiti sanoo, että saa olla vihainen jollekulle ja pitää hänestä samaan aikaan. Hän pitää 
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minua kädestä ja pian istumme bussissa matkalla kotiin.
Kun tulemme kotiin, on melkein ilta ja aurinko on laskemassa. Tuntuu hyvältä ajatella, että isäkin 

voi nähdä auringon laskevan. Ja on hyvä tietää, että isällä on hyvä olla. Oli jännittävää nähdä minkälaista 
vankilassa on. Nyt voin kertoa enemmän Sofiellekin.

Nyt tiedän mitä teen. Haluan tehdä piirustuksen isälle. Haluan piirtää vankilan ja auringon ja sydä-
men, ja äidin ja minut jotka vierailevat isän luona.

Tämän näköinen piirustukseni on:

liite 12
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tarIna nYYtIStä ja tIukuSta
- nyytti liikkuu HermOstuneesti Ja pelOkkaana ”seiniä pitkin”, VarJelee 
selässä OleVaa ”salaisuutta”( käsinuken selkään on kiinnitetty piikikäs ”limapallo”). 
  - nyytti puHelee itsekseen: 
  - ”mitä Järkeä tässä On? se näkyy kuitenkin… Ja silti mun On yritettäVä 
pitää sitä piilOssa, että muut ei näkis…mua HäVettää, pelOttaa, suututtaa 
Ja itkettää…minkä takia Just mun perHeellä pitää Olla tällanen 
limalörtsö Ja miks Just mun täytyy kantaa sitä?” 

** tiuku tulee: mOi nyytti! mitä iHmettä sä lymyilet täällä? tuu mukaan tOnne 
messiin tOisten kanssa! Ja mitä iHmettä sulla On siel selässä???

- nyytti: ”älä katO sitä! se On kauHee!”

***tiuku: ” Hei älä nyt, Oikeesti. näytäs nyt VäHän sitä…

-nyytti: ” mä en Haluu! siinä ei OO mitään Järkee! Jätä mut rauHaan!”

*** tiuku: ”Hei nyytti, musta tuntuu että Oikeesti On! luOta muHun! se mitä 
mä näin Vilaukselta, näyttää Ja tuntuu tOsi tutulta. mä taiDan tietää mitä 
sä kannat selässäsi…

-nyytti:”se On kauHee!”

***tiuku: Hei katOtaas sitä yHDessä…JOO…mulla On Ollu aikalailla 
samanlainen. mun äiti Ja isä Heitti sen mun selkään aikOinaan…kauHee 
limalörtsö! – ei ne taHallaan sitä mulle antanu, taVallaan.
ne Vaan ei itsekään Osannu teHDä sille mitään Ja sit ne niinku aJatteli, 
että se Vaan kuuluu meille eikä asiOille VOi mitään. Ja sit ne sanO, että siit 
ei kannata eikä saa muka puHua kenellekään…”

–nyytti: ”Jaa Onks sullaki muka Ollu tällanen? mä en tienny…”

***tiuku: ” JOO, aikas samanlaiselta näyttää. iHan yHtä äklö. mut mää sain 
sen pOis!”

- nyytti: ” mua HäVettää tää kauHeesti. mä pelkään, että tän kanssa ei VOi 
mennä miHinkään Ja tää Vie multa HirVeesti ilOa Ja VOimaa, kun yritän, että 
se ei Vaan näkyis”

*** tiuku ” JOO mä muistan. iHan samalta tuntu. sun täytyy nyt ekaks takOO 
pääHäs se, että tOi ei OO sun limalörtsö, Vaikka se Onkin sun selässä Ja 
tOsi epistä.
annas kun autan sua, Otetaas se pOis sun selästä Ja katsOtaan sitä Vielä 
yHDessä…
tieDäks että tää painaa palJOn VäHemmän kun näyttää sen JOllekin JOHOn 

VOi luOttaa. Ja sit kannetaan sitä yHDessä!
-nyytti: ” ei siin OO mitään Järkee, kun se On siel kuiteskii…

*** tiuku: ” JOO mutta taakat On keVyempiä kun ne Jakaa. salaisuuDet On 
usein tOsi raskaita limalörtsöJä. sä et OO tästä Vastuussa. nyt etitään 
sulle Omaa tilaa Ja Omaa elämää. tää ei tODellakaan OO sun syys tää 
VanHempies limalörtsö. eikä se tarkOta sitä että VanHemmat Olis muuten 
tyHmiä tai kauHeita. JOskus ne Vaan tekee Oikeesti tyHmiä asiOita Ja niiDen 
kOrJaaminen On Hankalaa…mutta ei kuitenkaan tOiVOtOnta…”

- nyytti”mutta mua HäVettää!”

***tiuku: tieDän, se On ällö tunne, mutta nyt mä autan sua. kannetaan tätä 
yHDessä- Ja sitä paitsi- sun selässäHän On iHanat siiVen tynGät(voi halutessaan 
kiinnittää käsinuken selkään pallon alle). mä en OO ennen HuOmannu!
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VankEuDEn aIkaInEn jana
mallipOlku

Kirjaa ylös esim.

- milloin tuomio alkoi

- tärkeitä tapahtumia tuomion aikana  
  (esim. raskaus/ lapsen syntymä, päihteidenkäytön lopettaminen, opiskelu, työ,    
  parisuhdekurssi yms.)

- ikäviä tapahtumia tuomion aikana  
  (esim. läheisen sairaus/ kuolema, lapsen ikävä/kysymykset, parisuhteen ”jäähy” yms.)

- milloin jaksoin paremmin

- milloin jaksoin huonoimmin

- tukeni vankeuden aikana  
  (esim. vanhemmat, ystävät, lastensuojelu, diakoniatyö/ pastori yms.)

- tavoitteet tuomion ajalle ja aikaraja niille

- milloin on vapautuminen

Voit tehdä janasta sen näköisen kuin itse haluat. 
Värejä ja luovuutta voit käyttää rajattomasti!

leHVät
minkälaisia puolia haluan 

itsessäni kehittää?

putOaVat leHDet
mistä haluan luopua?

Juuret
mistä saan voimaa?
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LapSEn paLautE

Lapsen nimi

Osallistut innolla kaikkeen toimintaan ja autat toisia.

Olet hyvä keskustelija ja jaat mielelläsi kokemuksiasi toisten kanssa. 

Osaat jo tunnistaa tunteita – harjoittele vielä erilaisia tapoja imaista niitä.

Olet urheilullinen ja sinussa on myönteistä poikaenergiaa, jatka
urheiluharrastuksiasi, leiki ja pelaa pelejä.

Isä on sinulle yhtä tärkeä kuin äitisi ja on hyvä, että muistelet ja puhut hänestä 
ja että hän on muutoksista huolimatta osa elämääsi.

Kun on menettänyt toisen vanhemman arkipäivästä ja kokenut paljon 
muutoksia, voi tulla varovaiseksi, eikä uskalla kiintyä uusiin ihmisiin se ottaa aikaa.

Sinulla on ympärilläsi paljon ihmisiä, jotka välittävät sinusta – uskalla luottaa heihin.

Olet hyvä kaveri ja tulet hienosti toimeen toisten kanssa, sinulla on paljon vahvuuksia, joiden varassa 
voit kasvaa ja kehittyä mieheksi! 

kriminaalihuOllOn tukisäätiö

kinaporinkatu 2 e 39, 00500 Helsinki 

porttivapauteen@krits.fi

www.krits.fi

isBn 978-952-5929-04-1 (sid)

isBn 978-952-5929-05-8 (pdf)

Opas kuvaa vankeuden vaikutuksia perheen ja erityisesti  

lapsen elämään sekä auttaa työstämään näitä kokemuksia. 

Opas esittelee eHJä perHe - vankiperheiden vertais-

ryhmätoiminnan mallin, joka käsittelee yhdessä koko perheen 

kanssa vankeusrangaistuksen mukanaan tuomia ongelmia. 

Vapautuvalle ja vapaudessa olevalle vanhemmalle sekä  

lapsille on kehitetty omat vertaisryhmätoimintamallit,  

joiden kulku kuvaillaan yksityiskohtaisesti. 

Opas on tarkoitettu vankien lasten, nuorten tai perheiden  

kanssa työskenteleville ammattilaisille ja vertaistoimijoille,  

jotka ovat aloittamassa vertaisryhmätoimintaa  

omalla paikkakunnallaan. 


