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Veli-Matti Lehikoinen on tuttu monel-
le etenkin pääkaupunkiseudulla. Hän 
on toiminut uutterasti vankiloiden ja 

ulkopuolisen maailman välisenä lähettiläänä 
– milloin luennoimalla, milloin kirjoittamalla. 

Lehikoinen on tehnyt henkirikoksen, josta 
hän sai 10 vuoden ja 6 kuukauden tuomion. 
Ensikertalaisena tuomio menee puolikkaalla. 
Nyt Lehikoinen on koevapaudessa.

Moni on nähnyt hänet vankilateatteri-
esityksissä: Taittuu ry:n 7 Broidia Sipoosta, 
Paluulento ja Porttiteatterin Joulutarinoita. 

”Muistan, kun esiinnyimme 
Sörkan liikuntasalissa muille 
vangeille”, Lehikoinen aloittaa.

”Osa jengistä oli ihan 
hermona, että nyt menee 
kasvot. Itse päätin, että vedän 
täysillä - ihan sama, mitä äijät 
on mieltä. Koska paikalla oli 
myös vankilan henkilökuntaa 
ja johtajia, aplodit olivat 
vaimeat. Yksi ainut, vankien 
lasten eteen töitä tekevä 
pitkäaikaisvanki, nousi ylös ja 
huusi bravoota.”

Tapahtuman jälkeen useat vangit tulivat 
kuitenkin kongilla antamaan palautetta.  
Vittu, miten sä uskalsit, oli yleisin kommentti. 
Sörkan täpötäydessä ruokasalissa tunnettu 
romani huusi kovalla äänellä: Mitäs filmitähti? 
Se oli Lehikoiselle kohdistettu, suuri kunnian-
osoitus.

Lehikoisen mielestä vankilateatteri mursi 
jään: Tätäkin voidaan tehdä vankilassa!  

Hän muistuttaa, ettei ole todellakaan 
itsestään selvää, että kulttuuria voidaan 
tehdä vankilassa. Tällaiset asiat leimataan 
usein hameväen tai homojen hommaksi. Ne 
kiinnostavat kyllä monia, mutta osallistumi-
sen kynnys on korkea. En mä mihinkään vitun 
ryhmään lähde.    

KULTTUURILÄHETTILÄS 
LEHIKOINEN

LISÄÄ KULTTUURIA VANKILOIHIN

Malmilla on Hankkijan entisöity viljavarasto – 
upea tehdasrakennus, jossa toimii yhdistys 
nimeltä Kukunori. 

Kukunorin missio on mielenterveyskuntou-
tujien, kehitysvammaisten ja vankien elämän-
laadun parantaminen sekä kulttuuritoiminnan 
edistäminen.

Lehikoinen on nimitetty Kukunorin yhteys-
päälliköksi ja toimenkuvaan kuuluu myös 
kokemusasiantuntijuus.   

Kokeilukulttuuria liputtavassa Kukunorissa 
on alkamassa uusi kolmivuotinen 
hanke. Se käynnistetään yhdessä 
Rikosseuraamuslaitoksen, Suomen 
punaisen ristin sekä Mielenterveyden 
Keskusliiton kanssa ja on nimeltään 
Kulttuurikongi. Hanketta tuetaan 
veikkausvaroista.

Hanke aikoo mennä suljettuun 
vankilaan ja kannustaa vankeja 
uudenlaiseen toimintaan kulttuuri-
pajamallia hyödyntäen.

”Kulttuurikongi voi olla musiikkia, 
teatteria, vanki-stand-uppia, sarja -
kuvia tai graffiteja, omien tarinoiden 

kirjoittamista, itsenäistä toimintaa, vertaistukea 
tai jotain ihan uutta, sitä mitä vangit haluavat. 
Tärkeää on aktivoida vankeja toimimaan 
oma-aloitteisesti, hyödyntämään vertaistukea 
ja vaikkapa kehittymään kokemusasiantunti-
joiksi. Sörkka-rock, jossa vangit esiintyvät 
toisille vangeille”, Lehikoinen kertoo –  
taas silminnähden innoissaan ja lisää, 
että tarkempaa kuvausta ei vielä ole.

Kulttuurikongi-hanke pyritään 
viemään myös nettiin, johon vangeilla 
tulee olla pääsy – siis suljetussa 
vankilassa. Hanke on alkumetreillä, 
sen kaksi muuta työntekijää eivät 
ole vielä aloittaneet.  

 www.kukunori.fi
 veli-matti.lehikoinen@kukunori.fi 

Lehikoisen mielestä 
vankilateatteri mursi jään: 
Tätäkin voidaan tehdä 
vankilassa! 

Kulttuurikongi 
voi olla musiikkia, 
teatteria, vanki-
stand-uppia, 
sarjakuvia tai 
graffiteja…tai  
jotain ihan uutta.

TEKSTI: LOTTA LEHMUSVAARA

mailto:veli-matti.lehikoinen@kukunori.fi
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C
heek, Antti Tuisku, Pikku 
G, Samuli Edelmann 
– artistien nimiä tippuu 
Sami Valosen suusta kuin 
purkkakoneesta purkkaa. 
Valonen perusti vuosi 

sitten Likainen tusina -nimisen firman. Se 
toimii viihdealalla. Cheekin Valot sammuu 
-jäähyväiskonsertit Lahden Mäkimontussa 
Sami alaisineen hoiti alusta loppuun. Siihen 
meni kaksi viikkoa.

Firma on siitä erikoinen, että se palkkaa 
tapahtumien rakentamiseen mieluiten 
vankeja, rikostaustaisia ja syrjäytymisvaarassa 
olevia – kunhan työnteko kiinnostaa.

”Olen sanonut jätkille, että voithan sä 
lähettää CV:n, mutta en tuu ikinä sitä 
lukeen. Mulle riittää, että hanskat pysyy 
käsissä ja kypärä päässä”, Valonen kertoo.

KAIKKI ALKOI VANKILASTA 

Idea Likaisesta tusinasta syntyi noin neljä 
vuotta sitten. Hämeenlinnan vankilassa 
tehtiin musiikkivideota, johon Valonen 
osallistui. Ohjaamassa oli Kaiho Republic, 
joka on tunnettu tv- ja musiikkituotanto-
yhtiö.

KUUKAUDEN HENKILÖ SAMI VALONEN

RAKENTAA NYT  
VIIHDEALAN TAPAHTUMIA

Muutaman viikon kuluttua Kaihon Pete 
Eklund istutti Valosen alas: mitäs me Valonen 
halutaan tehdä sun tulevaisuudelle?

Pete kertoo puhelimessa olevansa itse 
pikkukylästä kotoisin, kuten Samikin, ja 
hänelle tuli vankilassa samastumisen tunne. 
Hän koki, että olisi itsekin voinut tehdä 
nuoruudessa samoja vääriä valintoja, jonka 
jälkeen suuntaa olisi vaikea kääntää. Viisi 
hänen yläasteen kymmenestä kaveristaan 
on jo mullan alla.

”Sami osoittautui luottamuksen arvoisek-
si”, Eklund toteaa.

Samille suurin vaikuttava tekijä oli se, 
että hänen silloinen tyttöystävänsä oli 
raskaana. Hän ei halunnut olla sekoilemassa 
tai vankilassa, koska lapsi ei voinut valita 
vanhempiaan. 

Valonen pääsi saatettuna käymään 
Kaihon toimistolla.

Koetyö oli Saara Aallon konsertti puoli-
toista vuotta sitten. Sen jälkeen Valonen sai 
ilmaa siipiensä alle. Hän ja kolme muuta 
osakasta perustivat Likaisen tusinan 2017. 
Valonen vapautui.  

”Sain vankilassa yhden mahdollisuuden. 
Nyt haluan auttaa muita.”

TEKSTI: LOTTA LEHMUSVAARA
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VIIHDEALA ON SUVAITSEVAINEN

Tällä hetkellä Likaisessa tusinassa saattaa 
työskennellä toista sataa työntekijää 
kuukaudessa. Ikähaitari on 17–68 vuotta. 
Ydinryhmä on 10–20 henkilöä.

Ala on erittäin kilpailtu, mutta vuodessa 
firma on ollut mukana noin 40 areenakei-
kan, elokuvien ja tv-sarjojen tuotannoissa. 
Valonen kiittelee, että viihdealalla otetaan 
kaikki hyvin vastaan, jos sä olet hyvä 
tyyppi.

Kovin sulka hatussa on Putinin ja 
Trumpin tapaaminen Suomessa. Likainen 
tusina hoiti amerikkalaisen NBC-yhtiön 
kuvausjärjestelyt cateringista alkaen. Työ 
nimekkäiden uutisankkureiden kanssa oli 
Valosen sanoin globaalisti vahva työnäyttö.     

TYÖTOIMINTAA VANGEILLE

Valoselle on kertynyt kokemusta paitsi 
vapautuneiden myös istuvien vankien 
kanssa työskentelystä.

Hän soitteli välillä avovankiloihin, 
olisiko sieltä saatavissa jätkiä työtoimin-
taan. Nyt yhteistyö on alkanut. Cheekin 
kiertueella Vilppulasta tuotiin 30 vankia 
minibussilla töihin vartijan kanssa.

Myös Ojoisilta ja Mikkelin vapautumis-
yksiköstä on käynyt keikkatöissä Likaisessa 
tusinassa. Vankilat laskuttavat firmaa ja 
maksavat vangeille palkat. 

”Mikään ei ole niin hyvä työntekijä kuin 
vanki”, Valonen toteaa. Työmotivaatio 
on korkealla. Samalla vangit pääsevät 
näkemään, mitä mahdollisuuksia heillä on 
tulevaisuudessa.

”Jätkät kokee tekevänsä jotain tärkeää, 
isoja juttuja.”    

Likainen tusina tekee yhteistyötä myös 
Via Dian ja tamperelaisen Silta-valmennuk-
sen kanssa. Ne ovat järjestöjä, jotka autta-
vat vankeja ja rikostaustaisia ja tekevät 
yhteistyötä vankiloiden kanssa. Niiden 
kautta tulee pantavankeja ja kuntoutujia. 

Hän on tavannut Rikosseuraamuslaitok-
sen johtoa ja asiantuntijoita ja kertonut, 
mitä vangit hänen mielestään tarvitsisivat.

Liian moni vapautuu Valosen mielestä 
kaksi Siwan muovikassia kädessä, ilman 
eväitä siviilissä pärjäämiseksi.   

”Tietokoneen ja tiedonhaun opettami-
nen on yhä tärkeämpää, kun yhteiskunnas-
sa asioita hoidetaan sähköisesti”, hän 
neuvoo. 

MIKÄÄN EI OLE NIIN 
HYVÄ TYÖNTEKIJÄ 
KUIN VANKI 
– Sami Valonen

KUUKAUDEN HENKILÖ SAMI VALONEN
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AJOISSA PAIKALLA

Haastattelun aikana Valosen puhelin soi ja 
tekstiviestit lentävät. Valonen on suorittanut 
merkonomin tutkinnon vankilassa, mutta 
työn määrä hirvittää ulkopuolista. Miten 
hän selviytyy kiireisestä työstään?

Valosen mukaan firman markkinointi ei 
ole hänelle mikään ongelma, onhan hän 
myynyt varastettua tavaraa koko ikänsä.

Työn organisointi sen sijaan on työlästä. Hän 
vie ja hakee työntekijöitä autollaan, tai antaa 
auton käyttöön työntekijälle, jolla on ajokortti. 
Nytkin auto on lainassa, joten Valonen raahaa 
isoa treenikassia ja tietokonetta julkisissa

Antti Tuiskun kiertueella Valonen teki 
monta kuukautta 60-80 tunnin työviikkoja. 
Silloin hän melkein putosi.  Nyt hän viettää 
koko viikonlopun tunnetun näyttelijän 
henkivartijana. 

”Työ on tosi raskasta mutta palkitsevaa”, 
hän toteaa.

Toisilta hän ei kuitenkaan vaadi samaa 
kuin itseltään. Hän tietää, että vankien on 
joskus vaikea muistaa asioita. Töihin pitää 
silti muistaa tulla.

”Vaikket mitään muuta osaisi tehdä, niin 
ajoissa pitää tulla paikalle.”   

Millaisia kokemuksia 
sinulla on työnhausta? 
CV:en ei tuo plussaa, että on 
ollut vankilassa ja on ollut 
päihdeongelma. Olen 
päässyt vuokrafirmojen 
kautta töihin, kyllä töitä 
tekevälle riittää. Mennyt 
kuin väärä raha. Siellä ei ole 
kysytty taustoja, enkä ole 
kertonut. 

Vuokrafirmoilta tulee 
yleensä tekstiviesti. Myös 
aktiivinen netin käyttö on 
auttanut ja alle 29-vuotiaille 
tarkoitettu Kohtaamo 
Kampissa, joka on kuin työk-
käri, mutta pienemmällä 
kynnyksellä.   

Työt ovat olleet esi-
merkiksi kaupungin 
puistojen laittamista 
talvikuntoon tai apumiehen 
hommia rakennustyömailla. 

Mikä merkitys työllä  
on eteenpäinmenon 
kannalta?
Kun on ollut yhteiskunnan 
ulkopuolella, kantaa leimaa 
pitkään. Kun pääsee töihin,  
ottaa osaa oman elämän 
rahoittamiseen, eikä tule 
tuhlattua, kun on tehnyt 
jotain niiden rahojen teen.

Minkälaista tukea olet 
saanut?
Sitä ei vaadita pomolta, sillä 
tukiverkosto on työpaikan 
ulkopuolella.

Muutos on lähtenyt 
omasta itsestä, sillä työn 
tekeminen kuuluu normaa-
liin elämään. Olen varmaan 
satoja kertoja innostunut 
koulutuksesta, mutta sitten 
taas vetänyt kamaa. Ruos-
teiset rattaat omassa 
sisäisessä maailmassa 
menevät kuitenkin eteen-
päin.

Minkälaisen viestin 
haluaisit antaa työn
antajille?
Ahkeruus ja potentiaali – jos 
ne näkee, antaako mahdolli-
suuden tälle ihmiselle? 
Ihminen on valmis henkilö-
kohtaiseen muutokseen: 
kannan vastuun ja olen 
työntekijänä hyvä. Kun 
potentiaalin siirtää elämi-
seen, ei voi pieleen mennä.

Hyvän työntekijän 
ominaisuudet?
Tulee ajoissa töihin ja lähtee 
kun päivä on täysi. Pitää olla 
pelisilmää, mitä työpaikalla 
on menossa ja missä on 
valmis auttamaan. Kun 
päivä saadaan tappiin, voi 
saada lisää töitä. 

Pitää olla siisti, käyttäytyä hyvin ja olla 
sopivan innokas. Pitää näkyä, että haluaa 
nähdä vaivaa elämänsä eteen.  

Sami Valosen ohje vankilasta tulevalle 
työnhakuun.

JAKKE SAA KEIKKAHOMMIA 

26-vuotias Jakke on tehnyt kolme  
keikkaa Likaiselle tusinalle. Nyt hän on 
rakentamassa elokuvafestivaalia Hyvin-
käällä. Hän on suorittanut peruskoulun. 
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Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla 
on omakohtaista kokemusta vai-
keasta elämäntilanteesta, rikollisuu-

desta irrottautumisesta ja toipumisesta 
päihderiippuvuudesta”, Janika Lindström 
kertoo.

Janika ohjaa syksyllä alkanutta Keijo- 
hanketta Uudenmaan alueella. Keijot ovat 
entisiä vankeja, joita nyt valmennetaan 
kokemusasiantuntijoiksi ja ohjataan kohti 
työmarkkinoita ja jatko-opintoja. Ryhmä 
opiskelee joka arkipäivä Vantaan Tikkurilassa 
sijaitsevassa Laurea-ammattikorkea-
koulussa.

”Kokemusasiantuntijaksi kasvetaan ja 
valmennus tukee kasvua. Jos vain oma 
tarina on tuttu, voi polttaa itsensä loppuun. 
Valmennuksen avulla voi oppia, mikä 
hyödyttää asiakasta ja suojata itseään”, 
Janika kertoo.

”Opetus rakennetaan toiminnallisesti ja 
kokemuksellisesti ja siihen sisältyy oppimis-
tehtäviä, projektitehtäviä, tutustumis-
käyntejä sekä oppilaitosyhteistyötä. Vuoro-
vaikutustaitoja ja menetelmäosaamista 
hankkeessa opettaa lehtori Anu Hagman. 
KEIJO-hankkeen valmennuksen ja työhar-
joittelun tai -kokeilun suorittaneiden kanssa 

JANNE 
HALUAA 
JEESATA
46-vuotias Janne 
osallistuu Keijo- 
hankkeeseen. 

Mikä sai sinut ilmoittau
tumaan kurssille?
Olen tehnyt pitkään 
kokemusasiantuntijan 
hommia ja ollut pois 
vankiloista, joten haluan 
auttaa muita.

LIEKEISSÄ 
KEIJOSTA
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Keijot ovat entisiä 
vankeja, joita nyt  

valmennetaan  
kokemusasiantunti-

joiksi ja ohjataan kohti 
työmarkkinoita ja  

jatko-opintoja.

laaditaan lisäksi suunnitelma työllistymises-
tä tai ammatillisesta koulutuksesta.” 

Entä miten koulutus on otettu vastaan? 
”KEIJO-hankkeen vastaanotto on ollut 

innostunut ja valmennukseen osallistuvien 
kanssa tehtävästä yhteistyöstä ollaan oltu 
liekeissä. Lähiaikoina hankkeen osallistujat 
pääsevät kehittämään viranomaisyhteis-
työssä muun muassa rikoksilla oireilevien 
nuorten palveluita sekä lyhyttuomioisten 
parissa tehtävää työtä”, Janika iloitsee. 

Alun perin hanketta ehdotti järjestössä 
työskentelevä kokemusasiantuntija Jarmo 
”Jarkka” Eronen.  

Mikä on ollut tähän  
mennessä parasta?
Minulle selvisi, miten ja miksi 
Rise tekee asioita. Kokemus-
asiantuntija-osuudessa taas 
kuulin, kuinka paljon on 
mahdollisuuksia jeesata. Se on 
vahvistanut, että haluan ja 
pystyn tähän.

Millaisia toiveita sinulla on 
tulevaisuudelle?
Olen normitöissä iltaisin. 
Koulutus antaa mahdollisuuk-
sia kokemusasiantuntijana 
toimimiseen esimerkiksi 
osa-aikaisesti. Ammatillisuus 
oikeuttaa myös korvaukseen 
tehdystä työstä.     

 KEIJO – kokemusasiantuntijuus 
edistämässä itsenäisyyttä ja osallisuut-
ta 2018–2020

 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 
rahoittama hanke.

 Hankkeen kohderyhmänä ovat 
rikos- ja päihdetaustaiset henkilöt, 
joiden oma toipuminen on edennyt ja 
joiden tavoitteena on suunnata kohti 
koulutusta ja avoimia työmarkkinoita. 

 Päätoteuttajana toimii Valo-Valmennus-
yhdistys ry yhdessä osatoteuttajien 
Silta-Valmennusyhdistys ry:n ja 
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n 
kanssa.

 Tavoitteena on kehittää työllistymistä 
tukeva valmennusmalli, joka perustuu 
kokemusasiantuntijuuteen ja sen 
myöhempään ammatilliseen hyödyn-
tämiseen. 

Uudenmaan valmennus:
 Laurea-ammattikorkeakoulun 

järjestämä.
 Pilotointiryhmällä kolmen  

kuukauden valmennus, jonka  
jälkeen työharjoittelu. 

 Osa jää työkokeiluun Laureaan 
valmentamaan uusia ryhmiä.

 Ensimmäisessä ryhmässä 10  
opiskelijaa, joista yksi on nainen.

 Oma luokka, tehtävät suoritetaan 
ryhmissä.

 Seuraava valmennus alkaa  
tammikuun 2019 alussa.

Pirkanmaan valmennus: 
 Valo-Valmennusyhdistyksen ja 

Silta-Valmennusyhdistyksen järjestämä.
 Pilotointiryhmä aloittaa syksyllä 2018 

noin 3–4 kuukauden valmennuksella.

MIKÄ KEIJO?
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Kriminaaliasiamies-
toiminnalla on nyt  
toimipiste myös  
Pohjois-Suomessa.

 Toiminta on osa Kriminaali-
huollon tukisäätiön 

valtakunnallista työtä. Tavoit-
teena on parantaa rangaistuk-
seen tuomittujen ja heidän 
läheistensä asemaa. Viime 
keväästä alkaen Kriminaaliasia-
miestoiminnalla on ollut 
toimipiste myös Oulussa 
Helsingin ja Turun toimi-
pisteiden lisäksi. 

”Asiamiestoiminnan palve-
lut ovat kaikkialla Suomessa 
samanlaisia. Annamme rikos-
seuraamusasiakkaille ja heidän 
läheisilleen ohjausta ja neu-
vontaa esimerkiksi sosiaali- ja 
terveyspalveluihin, toimeen-
tuloon ja asumiseen liittyvissä 
kysymyksissä. Perustoimin-
taamme kuuluvat myös vanki-
lakäynnit eri vankiloissa, jolloin 
järjestämme infoja vangeille,  
ja tuolloin vangit voivat varata 

PALVELUJA  
POHJOIS-SUOMEEN

myös henkilökohtaisia tapaa-
misaikoja kanssamme”, Oulussa 
työskentelevä aluekoordinaat-
tori Marja Lähde (kuvassa) 
kertoo. 

”Vankilakäyntien yhteydes-
sä tapaamme yleensä myös 
vankiloiden henkilökuntaa. 
Tämän syksyn ja ensi kevään 
vankilakäynneistä informoi-
daan vankilakohtaisesti.”

Kriminaaliasiamies Marjatta 
Kaurala työskentelee Helsingis-
sä ja sosiaalineuvoja Anastasia 
Lapintie osan viikosta Turussa 
ja osan Helsingissä.  

 Asiamiestoiminnan 
yhteystiedot

  Kriminaaliasiamies  
 Marjatta Kaurala,  
 050 3447582,  
 marjatta.kaurala@krits.fi

  Sosiaalineuvoja 
 Anastasia Lapintie,  
 050 412 4301,  
 anastasia.lapintie@krits.fi

  Aluekoordinaattori  
 Marja Lähde,  
 050 3412830,   
 marja.lahde@krits.fi

Vankiterveyden-
huollon yksikkö 
toivoo kehittämis-
ideoita

 Vankiterveydenhuollon yksikkö 
on kehittämässä toimintaansa ja 
toivoo saavansa asiakas-/potilas-
näkökulmaa mukaan. Jos haluat 
olla vaikuttamassa uudistuksiin, 
voit lähettää ehdotuksiasi nimettö-
mästi. Ideoita ja ajatuksia kaiva-
taan erityisesti näistä aiheista:

1 Millaisia mielenterveys- ja 
päihdepalveluita toivoisit 
vankeusaikana?

2Mitä mielestäsi pitäisi tehdä 
tarttuvien tautien leviämisen 
ehkäisemiseksi vankeusaikana? 
(Esim. hepatiitti, hiv)

3Millaisia muita palveluita 
toivoisit vankiterveydenhuol-
lolta tulevaisuudessa?

 Palautteen voi toimittaa anonyy-
misti Kriminaalihuollon tukisäätiön 
kautta kirjeellä osoitteeseen:

 Krits, Asiamiestoiminta
 Kinaporinkatu 2 E 39
 00500 Helsinki

VTH KYSYY

Vankiterveydenhuolto 
kehittää palvelujaan

 Vankiterveydenhuollon yksikkö 
on uudistamassa palvelujaan. 
Tavoitteena on saada vankiloiden 
terveydenhuollosta asiakaslähtöis-
tä. Kehittämistyötä varten kysytään 
siksi myös palvelujen käyttäjien eli 
vankien näkökulmaa. Yksi keino on 
kerätä asiakasnäkökulmaa asiakas-
raatien kautta samaan tapaan kuin 
Hämeenlinnan naisvankilan 
suunnittelussa tehtiin. Toinen keino 
on vastata tällä sivulla olevaan 
kyselyyn. Tositoimiin palvelujen 
uudistamisessa päästään vuoden 
2019 alussa, jolloin myös asiakas-
raateja toteutetaan.

mailto:marjatta.kaurala@krits.fi
mailto:anastasia.lapintie@krits.fi
mailto:marja.lahde@krits.fi
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YKSILÖLLISTÄ  
TUKEA  

NAISVANGEILLE

Mies määrännyt tahdin, oma minuus hukassa, lasten 

huostaanotot, huoli toimeentulosta ja asumisjärjestelyistä 

vapautumisen jälkeen – näitä esteitä naiset voivat kohdata, 

kun he vapautuvat vankilasta.

L E H T I  V A N G E I L L E  |  1 1



1 2  |  L E H T I  V A N G E I L L E

Kuvassa 
Hanna (vas.) 
ja Anneli.

Naiset hyötyvät 
kannustamisesta ja 
rinnalla kulkemisesta.

N yt pääkaupunkiseudulle vapautu-
vat naisvangit ovat saaneet oman 
hankkeen, kun veikkausvaroilla on 

pystytetty Naiset näkyviksi hanke. 
Työntekijöitä on viisi, eli nyt on panostettu 
kunnolla. 

”Esimerkiksi äitinä oleminen ei ole ehkä 
onnistunut monistakaan syistä, minkä 
vuoksi tunnetaan syyllisyyttä ja häpeääkin. 
Äitimyytti on saanut aikaan sen, että monel-
la kruunu on ikään kuin himmentynyt”, 
hankkeessa työskentelevä Mari kertoo.

”Myös arjen asioiden järjestyminen 
vaivaa, voi olla esimerkiksi vuokravelkoja”, 
toinen ohjaaja Sirpa lisää.

Asuminen vapautumisen jälkeen huolet-
taa monia. Projektipäällikkö Hanna Mäki- 
Tuuri kertoo, että naisten keskuudessa on 
paljon piiloasunnottomuutta. Osa joutuu 
majailemaan paikoissa, jotka eivät ole 
naisen edun eivätkä hänen ihmisarvonsa 
mukaisia.

”Miesvangit ja vapautuneet miehet ovat 
ottaneet hankkeen hyvin vastaan. Heidän 

mukaansa rikostaustaiset naiset ovat paljon 
miehiä heikommassa asemassa palveluiden 
suhteen.”

TYÖ ALKAA VANKILASTA…

Hanna ja projektityöntekijä Anneli Noroma  
alkavat pitää ryhmiä naisvangeille Vanajalla 
muutaman kerran kuussa.

”Naisten kanssa selvitetään, mitä he haluavat 
ryhmältä ja millaisia teemoja he toivovat”,  
Anneli kertoo. Aiheena voi olla esimerkiksi 
naisen terveys.

Myös Sirpa ja Mari käyvät Vanajalla kerran 
kuukaudessa. Mikäli nainen haluaa saada 
yksilöllistä tukea, hän voi ottaa yhteyttä joko 
vankilan tai Naiset näkyviksi -hankkeen työn-
tekijään. Asiakkuus alkaa Hannan tekemällä 
haastattelulla.

”Yksilöllisesti lähdetään liikkeelle. Jos taustal-
la on esimerkiksi kaltoinkohtelukokemuksia, 
niihin saa keskusteluapua”, Hanna kertoo. Hän 
on laillistettu psykologi.

Naisten ei tarvitse pelätä, että heidän asiansa 
vuotaisivat hankkeen työntekijöiltä ulospäin.
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Hanna  050 3484 715  hanna.maki-tuuri@krits.fi
Anneli  046 9208 863  anneli.noroma@krits.fi
Mari  045 2199 619
Sirpa  040 5818 002
Sari 046 9220 447  sari.lonnberg@krits.fi 

 Hanke kestää 2018-2020 ja toteutetaan 
veikkausvaroin.

 Kohteena ovat pääkaupunkiseudulle 
vapautuvat naisvangit. Suomen noin 
230 naisvangista arviolta puolet 
vapautuu Etelä-Suomeen.

 Hankkeen työntekijät käyvät vankilois-
sa tarkoituksenaan saada naiset 
vapautumisen tuen piiriin.

 Kotipaikka on Kriminaalihuollon 
tukisäätiö Helsingin Kalliossa.

HYVÄÄ SYNTYMÄPÄIVÄÄ

Hyvää syntymäpäivää ystävä
siit on aikaa ku ollaan viimex törmätty.
Vieläkö Pohjanmaa muistaa aikaa Julman?
Se oli paska juttu, mut toivottavasti unohdettu.
Mul on ollu pitkä matka meidän ryyppyillast
tähän hetkeen.
Muistatko sen pienen tytön, joka pelkää linnaan 

lähteä?
Elämä oli silloin aika hajalla, makasin lähtökuopas
ase ohimolla.
Siin oli kuvioo, oli huutoo ku kaikki pimees huito.
Sit koitti hetki, jolloin Etelä-Pohjanmaalle syttyi
tähti kirkas ja prinsessa matkaan pinkas.
Juoksi vaan eteenpäin. Päässä oli traumat, 

selkärangassa säännöt.
Prinsessa kanto vastuun, vaix se ei edes ollu sen 

syy.
Julma alotti sodan, vei isin pikkutytön.
Sota raukesi, rauha kai jonkinlainen palasi,
vaan prinsessa ei.
Prinsessan isommat tuulet vei.
Matkalla tähtiin prinsessa nähtiin.
Välillä oli prinsessa aivan yksin,
välillä taas sekaisin maailmalla huiteli.
Prinsessa kasvoi, katsoi itseään peilistä ja 
mikä näky olikaan edessä.
Oli prinsessa kasvanut, naiseksi varttunut.
Tuulet eivät riepotelleet, vaan prinsessa
tukevasti omilla jaloilla seisoa saa,
ei maailman tuulet häntä kaada, kun on noin 

ihana ystävä rinnalla.

LARA

”Asiakas ei sitoudu mihinkään vaan voi 
tulla myös anonyyminä juttelemaan. Kaikki 
apu on luottamuksellista, selän takana ei 
tehdä mitään”, Anneli selventää.

Hankkeen tuki pyritään ulottamaan 
myös Turun ja Hämeenlinnan vankiloiden 
naisiin.

…MUTTA VAPAUTUNEETKIN SAAVAT 
APUA

Hankkeen tarkoituksena on tukea nais-
vankeja, mutta jo vapautuneita ei haluta 
sulkea pois. Myös he voivat tarvita apua 
esimerkiksi viranomaisasioissa.

Hankkeen ohjaajat Sirpa ja Mari ymmär-
tävät vaikeudet ja voivat olla tukena käytän-
nön asioiden hoitamisessa.

”Se voi olla yksittäinenkin asia,  
esimerkiksi pelottaa mennä yksin  
palveluihin”, Sirpa kuvailee. 

 www.krits.fi/naiset-nakyviksi/
 Facebookissa: Naiset näkyviksi  

NAISET NÄKYVIKSI

Tarvitsetko sinä tukea tai tiedätkö jonkun, jonka 
voisit ohjata tuen piiriin? Hankkeeseen saa 
yhteyden ottamalla yhteyttä työntekijöihin 
puhelimitse, sähköpostitse tai Facebookin 
viestin kautta.
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Rikosseuraamuslaitoksen 
Vankeusaika mahdollisuu-
tena! -hankkeessa yhteis-

työ työllisyyspalvelujen kanssa on 
tärkeä osa kehittämistyötä.

Turun seudulla hanke ja 
Varsinais-Suomen TE-toimisto 
ovat alkuvuodesta sopineet 
yhteistyöstä, jossa TE-palvelujen 
työntekijät jalkautuvat  
vankiloihin.

Turun ja Käyrän vankiloissa 
käy nyt kuukausittain kolme 
kokenutta TE-palvelujen työnteki-
jää tuetun työllistymisen palvelu-
linjalta. He opastavat tapaamiaan 
vankeja työnhaussa ja siinä, mitä 
etuisuuksia henkilön on mahdol-
lista saada.

Lisäksi he ohjaavat tarvittaessa 
oikeiden palvelujen piiriin ja 
voivat olla myös linkkinä palvelui-
hin pääsyssä.

”Yhteistyö lähti käyntiin, kun 
saatiin oikeat ihmiset oikeaan 
aikaan saman pöydän ääreen, 
Risen hanketyöntekijä Jukka 
Viljanen kertoo. ”Avoimessa 
keskustelussa saatiin sovittua 
paljon enemmästä kuin oltiin 
uskallettu toivoakaan.” 

Varsinais-Suomen TE-palvelujen 
palveluesimies Minna  

Pekonniemi on tyytyväinen 
yhteistyöhön.

”Yhteistyö käynnistyi  
kivuttomasti. Lähdimme mukaan, 
koska uskomme tähän toimintaan.”

AJOISSA LIIKKEELLE JO 
VANKILASSA 

Sekä Pekonniemi että Viljanen 
näkevät etua siinä, että vapautuvan 
asioita hoidetaan TE-palveluissa 
ennakkoon. Työnhaun saa vireille, 
mahdollisesti on tehty jo jotain 
suunnitelmia ja tutun henkilön 

TE-palvelujen näkökulmasta kokeilu on hyvää 
asiakaspalvelua ja toiminnan kehittämistä.
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TYÖKKÄRI JALKAUTUU 
VANKILAAN TURUN 
SEUDULLA
TEKSTI: ANASTASIA LAPINTIE
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KAIKILLE, JOTKA HALUAVAT MIETTIÄ TYÖNHAKUAAN, KOULUTUSMAHDOLLISUUKSIAAN JA OMIA MAHDOLLISUUKSIAAN VAPAUTUMISEN JÄLKEEN. 

VASTAANOTON AIKANA TE-TOIMISTON ASIANTUNTIJA KESKUSTELEE KANSSASI VAPAUTUMISEN JÄLKEISESTÄ AJASTA. TAPAAMISESSA VOIDAAN LAITTAA TYÖNHAKU VOIMAAN (EI SYNNY OIKEUTTA ETUUKSIIN).

VASTAANOTTO ON KUUKAUSITTAIN VANKILASSA. KYSY LISÄTIETOJA HENKILÖKUNNALTA!

kanssa voi olla helpompi  
hoitaa asioita vapautumisen 
jälkeen. 

TE-palvelujen näkökulmasta 
kokeilu on hyvää asiakaspalvelua 
ja toiminnan kehittämistä. 

”Jos vapautuva ei ole suoraan 
työllistymässä, hän tulee joka 
tapauksessa TE-palvelujen asiak-
kaaksi. Nyt kerromme palveluista 
ja mahdollisuuksista jo vankeus-
vaiheessa, eikä asiakkaan  
tarvitse vapauduttuaan aloittaa 
aivan alusta”, Pekonniemi perus-
telee.

”Asiakkaalla on toki oma 
vastuu asioistaan, mutta ymmär-
rämme, ettei kaikilla ole saman-
laisia mahdollisuuksia hoitaa 

asioita vaikkapa verkkopalveluissa. 
Siksi olemme valmiita madalta-
maan kynnystä.”

Palaute vangeilta on ollut vain 
myönteistä. ”Vangeista on 
loistavaa, että asiat saadaan 
käyntiin jo vankeusaikana, eikä 
vapauduttua tarvitse mennä 
jonottelemaan työkkärin aulaan”, 
Viljanen toteaa. 

”Henkilökohtainen palvelu on 
myös kokonaisvaltaisempaa kuin 
verkkopalvelu.” 

”Valmista mallia ei ollut 
olemassa, mutta meillä on vankka 
osaaminen ja hyvät verkostot. 
Lähdimme kokeilemaan ja 
muutamme tarpeen mukaan 
suuntaa”, Pekonniemi sanoo.

”Toiminnan pitää tietysti olla 
vaikuttavaa. Nyt ollaan toki 
alkuvaiheessa, mutta olemme jo 
keskustelleet toiminnan juurrut-
tamisesta hankkeen päättyessä. 
Vankilan henkilökunta toi mm. 
esiin, että moni vanki suorittaa 
lyhyttä tuomiota eivätkä he 
välttämättä siksi ennätä vankilas-
sa järjestettäviin tapaamisiimme. 
Yritämme vastata tähänkin 
tarpeeseen ja tarjoamme henkilö-
kunnalle mahdollisuuden olla 
suoraan yhteydessä vangin 
asioissa.”   

 Myös joissakin muissa vankiloissa 
tehdään yhteistyötä TE-palvelujen 
kanssa, mutta toimintamallit ovat 
erilaisia.  
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Laki työttömyysturvan 
aktiivimallista astui voimaan 
1.1.2018. Aktiivimalli 

tarkoittaa sitä, että työttömän 
työnhakijan on täytettävä  
aktiivisuusedellytys, jotta hänen 
työttömyysetuutensa ei pienene. 
Tarkastelujakso on pituudeltaan 
noin 3 kuukautta. 

Jos työtön työnhakija ei 
osallistu aktiiviedellytyksen 
täyttävään koulutukseen, työhön 
tai toimintaan, hänen työttömyys-
etuutensa pienenee seuraavan 
tarkastelujakson (noin 3 kuukaut-
ta) ajaksi 4,65 prosenttia. Rahassa 
tämä tarkoittaa noin yhden 
päivän tulomenetystä kuukau-
dessa. Työttömyysetuus ei voi 
pienentyä tätä enempää, vaan 
se palaa tarkastelujakson jälkeen 
täysmääräiseksi tai pysyy 4,65 
prosenttia pienempänä, jos 
aktiivisuusvelvoite ei edelleen-
kään täyty seuraavan tarkastelu-
jakson aikana.

Aktiivisuusvelvoitteen täytty-
mistä seuraa työttömyysetuuden 
maksaja eli KELA tai työttömyys-
kassa.

MINKÄLAINEN 
TOIMINTA TÄYTTÄÄ 
AKTIIVISUUSEDELLYTYKSEN?

 18 tuntia palkkatyötä tai
 viisi päivää työllistymistä 

edistävissä TE-toimiston 
palveluissa tai

 ansaittava yritystoiminnassa 
vähintään 23 prosenttia 
yrittäjän työssäoloehtoon 
vaaditusta kuukausiansiosta, 
joka oli vuonna 2018 241€/kk

Aktiivisuusedellytys on täytettävä 
joko tekemällä työtä tai osallistu-
malla työllistymistä edistäviin 
palveluihin, eikä näitä voi  
yhdistää.

Työllistymistä edistäviin 
palveluihin lasketaan omaehtoinen 
opiskelu, maahanmuuttajan 
omaehtoinen opiskelu, työvoima-
koulutus, työnhakuvalmennus ja 
uravalmennus, työkokeilu ja 
koulutuskokeilu sekä kuntouttava 
työtoiminta. Aktiivisuusedellytyksen 
voi täyttää myös muunlainen 
TE-toimiston järjestämä palvelu 
tai toiminta, joista saa lisätietoja 
KELA:sta tai työttömyyskassasta. 
Jos et löydä aktivisuusvelvoitteen 
täyttävää työpaikkaa, kannattaa 
olla yhteydessä TE-toimistoon. 

MIKÄ AKTIIVIMALLI?
KOSKEEKO AKTIIVISUUS-
VELVOITE KAIKKIA 
TYÖNHAKIJOITA?

Aktiivimalli koskee suurinta osaa 
työnhakijoista. Se ei kuitenkaan 
koske seuraavia tapauksia:
 saa työkyvyttömyyden tai 

vamman perusteella  
myönnettyä etuutta

 on hakenut työttömyyseläkettä, 
josta odottaa päätöstä

 toimii omais- tai perhehoitajana

Työttömän työnhakijan on huoleh-
dittava, että työttömyysetuuden 
maksaja eli KELA tai työttömyyskassa 
on tietoinen näistä tilanteista.  

Vuoden 2018 alusta lähtien 
työttömille on määrätty 
lisävelvoitteita. Näitä lisä-
velvoitteita kutsutaan aktiivi-
malliksi. Työttömän työn-
hakijan täytyy osallistua 
koulutukseen tai tehdä 
osa-aikatöitä. Työssä täytyy 
olla vähintään 18 tuntia 
kolmen kuukauden aikana. 
Työttömyysetuus vähenee, jos 
työnhakija ei löydä töitä tai 
osallistu muuhun aktiivivel-
voitteen täyttämään  
toimintaan.

LYHYESTI
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TIETOA OPISKELUSTA
Kysy työ- ja opiskeluasioista 
vankilan opinto-ohjaajalta tai 
erityisohjaajalta.

Voit olla myös suoraan 
yhteydessä eri oppilaitoksiin.

TE-palveluilla tarkoitetaan 
työ- ja elinkeinopalveluja. 
TE-toimistot tarjoavat ilmaiseksi 
palveluja, jotka liittyvät työn-
hakuun. TE-palvelut auttavat 
myös opintoihin ja niiden 
rahoitukseen liittyvissä kysymyk-
sissä. TE-palveluissa työskente-
lee esimerkiksi ammatinvalinta-
psykologeja, jotka osaavat 
auttaa oikean alan löytämisessä.

TE-palvelut järjestävät myös 
erilaisia valmennuksia ja 
työelämäkoulutuksia.

Jos aikaisemmista opinnoista 
on kauan ja kaipaat tukea oman 
alan löytämiseen, valmentava 
koulutus voi olla hyvä vaihtoeh-
to. Valmentava koulutus on 
koulutusta, joka valmentaa 
ammatilliseen peruskoulutuk-
seen. Se antaa siis valmiuksia 
varsinaiseen opiskeluun. 
Aikuiset voivat hakea ammatilli-
seen koulutukseen ympäri 
vuoden.

Korkeakouluihin haetaan 
yhteishaussa.

Oppimis- ja opiskeluasioissa 
auttaa myös Kriminaalihuollon 
tukisäätiön oppimisvalmennus-
koordinaattori (yhteystiedot 
lehden takasivulla).

MISTÄ SAAN APUA 
TYÖPAIKAN ETSIMISESSÄ?
TE-palveluista saat myös apua 
työpaikan etsimisessä.

Ilmoittaudu työttömäksi 
työnhakijaksi vankilassa tai heti, 
kun vapaudut. Jos sinulla on 
verkkopankkitunnukset tai 
sirullinen henkilökortti, voit 
ilmoittautua työnhakijaksi 
internetissä. Muuten sinun pitää 
käydä TE-toimistossa.

Työkokeilu tai palkkatuki 
voivat olla hyviä keinoja päästä 
töihin kiinni, kun palaat töihin 
tauon jälkeen. Kysy näistä ja 
muista tukipalveluista lisää 
TE-palveluista.

Työpaikkaa tai opiskelupaikkaa kannat-
taa alkaa etsiä jo vankeuden aikana.

MITEN SAAN  
KOULUTUS- TAI  
TYÖPAIKAN  
VAPAUDUTTUANI?

 Kysy työnhausta tai opiskelusta 
vankilan opinto-ohjaajalta tai 
erityisohjaajalta.

 TE-palveluista saat apua 
työpaikan etsimisessä. Ilmoit-
taudu työttömäksi työnhaki-
jaksi viimeistään heti, kun 
vapaudut.

 Järjestöistä saat apua matalalla 
kynnyksellä. Selvitä oman 
kotikuntasi järjestöjä yhdes-
sä vankilan opinto-ohjaajan tai 
erityisohjaajan kanssa.

 Lähde: www.krits.fi 
Uudelta sivustolta löydät myös 
muita hyödyllisiä tietoiskuja.   

 KRIS-Etelä-Suomi ry:n  
Move On! -työllistämis-
hanke palvelee 
pääkaupunki seudun 
työttömiä ja yrittäjiä. 
Hanke tarjoaa työttömille 
yksilöllisesti räätälöidyn 
tuen työ elämään  
siirtymiseen. 

Huomioimme vapau-
tuneen henkilön tarpeet 
ja tarjoamme yksilöllistä ja 
tapauskohtaista tukea 
myös työsuhteen aikana. 
Hanke on saanut yli 200 
henkilöä töihin. 

Tärkeitä yhteistyötaho-
ja ovat pienet ja keskisuu-
ret yritykset rakennus-, 
kiinteistö-, huolto-, hoiva-, 
auto korjaamo- sekä kahvi-
la- ja ravintola-aloilta. 
Teemme yhteistyötä myös 
pääkaupunkiseudun 
erilaisten järjestöjen, 
Rikosseuraamuslaitoksen 
ja Uudenmaan  
TE-toimiston kanssa. 

Mitä haluat tulevaisuu-
dessa tehdä? Mikä työ ja 
ala kiinnostaa? Hankkeella 
on noin 70 yritystä, joihin 
on saatu ihmisiä töihin. 
Mikäli haluat apua työllis-
tymiseen, ota yhteyttä ja 
mietitään, miten edetään. 

 hanketyöntekijä 
Markku Heikkilä,  
puh. 0400 347 704   
markku.heikkila@kris.fi

 hanketyöntekijä  
Jukka Huttula,  
puh. 045 876 0722    
jukka.huttula@kris.fi

 hankevastaava  
Juha Seljänperä,  
puh. 044 976 3889    
juha.seljanpera@kris.fi

MOVE ON!
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Asumispalvelukoordinaattori
•  neuvoo ja ohjaa vankilasta vapautuvaa vankia asumisasioissa. 

Asumisen asioissa voit olla yhteydessä myös tämän lehden  
sivulla 24 oleviin järjestöihin. 

Mia Juselius 050 4124 310 
 Vapautuvien asuminen 

Ehjä perhe -toiminta
•  tarjoaa tukea perheille vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liitty-

vissä kysymyksissä, tai jos koet vaikeutta ottaa rikosseuraamusta 
puheeksi lapsen/nuoren kanssa.

•  neuvonnan lisäksi myös keskusteluterapiaa.
•  vankeuden aikaisia perhe- ja parisuhdeleirejä jokaisella rikos-

seuraamusalueella.
•  vertaistukiryhmiä 7-12-vuotiaille lapsille pääkaupunkiseudulla.

Noora Eronen 050 4478 051
Tarja Södergård 050 4478 071
Tarja Sassi 050 4124 016

 Ehjä perhe 

Oppimisvalmennuskoordinaattori
•  antaa tietoa oppimisvaikeuksista ja adhd:sta.  

Voit myös kysyä opiskelumahdollisuuksista siviilissä. 

Sarita Koskinen-Soikkeli 050 4124 023  
(sähköposti sarita.koskinen@krits.fi)

Kriminaaliasiamiestoiminta
•  neuvoo ja auttaa, jos vangilla tai läheisellä on ollut vaikeuksia 

saada erilaisia palveluja tai etuuksia siviilissä tai vankilassa (mm. 
toimeentulo, Kelan etuudet, kuntoutus).

Marjatta Kaurala 050 3447 582, pöytäpuhelin 09 7743 6131
Anastasia Lapintie 050 4124 301, pöytäpuhelin 050 374 9751

Portti vapauteen www.porttivapauteen.fi
•  verkkosivusto rangaistuille ja heidän läheisilleen. Sivustolla on 

mm. Päivä kerrallaan -opas, jossa on koottuna hyödyllistä tietoa.   

 Portti vapauteen 

Pääkaupunkiseutu

Tukiasumispalvelu TuPa
•  23 paikkaa asumisvalmennuspaikkaa Helsingin Sörnäisissä sekä 

63 tukiasuntoa vankilasta vapautuville sekä valvontarangaistuk-
sessa tai koevapaudessa oleville. Asumisohjaajien tuki. Tukiasun-
noista Helsingissä 39, Vantaalla 14 ja Espoossa 10. Tukiasumis-
palvelujen puhelin: 09 7743 6190

•  hakemuksen löydät osoitteesta: www.krits.fi/hakemukset. Täytä se 
esimerkiksi vankilan työntekijän kanssa ja lähetä osoitteeseen: Tu-
kiasumispalvelut, Kinaporinkatu 2 E 39, 00500 Helsinki. Voit myös 
täyttää sähköisen hakemuksen. 

Hakemus- ja jonoasioissa ota yhteys asiakassihteeriin keskiviikkoi-
sin klo 10-14: Susanna Piekka 050 5236 445   

Vertaistuki Redis
•  tarjoaa arkipäivinä päihteettömän olohuoneen Helsingin  

Sörnäisissä: vertaistukea, tukea harrastuksiin ja palveluohjausta. 
Kinaporinkatu 2 A 4 (summeri).

Jonna Vähäkuopus 050 3229 204 
 Vertaistuki Redis

Raittila
•  päihteetöntä vertaistukea arki-iltaisin ja lauantaisin Helsingin 

Itäkeskuksessa. Toiminnallisuutta, keskusteluryhmiä ja aktiivista 

yhdessäoloa. Toiminnassa mukana muita päihteettömyyttä tukevia 
toimijoita. Turunlinnantie 14 A.

Marko Karuvaara 050 5920 919
Karoliina Koskinen 050 3522 249

 Raittila 

Kääntöpiiri
•  auttaa ja neuvoo tukea tarvitsevia, alle vuoden tuomioilta vapautu-

via sekä yhdyskuntaseuraamusta ja valvottua koevapautta suorit-
tavia Helsingissä. Hankkeessa on työntekijöitä myös Tampereella 
Silta-Valmennuksessa.

Helsingin työntekijä vaihtumassa, lisätietoja hankkeesta  
projektipäällikkö Tanja Touruselta, 050 353 0856,  
tanja.tourunen@siltavalmennus.fi  

Nuorten toimintakeskus
•  Helsingin Sörnäisissä 15-29 -vuotiaille: elämänhallintaa, rikoksetto-

muutta ja päihteettömyyttä tukevaa toimintaa. Musastudio, graffitia 
ja liikkumista kaikissa muodoissa. Kinaporinkatu 2 B 20 (summeri).

Kimmo Gustafsson 050 4094 695
Mirja Salo 050 4124 039

  KRITS-Nuorten toimintakeskus, KRITS Nuoret - RikRec

Kinaporinkatu 2 E 39
00500 Helsinki

puh. 09 7743 610
faksi 09 7743 6120

Sähköpostit ovat muotoa: 
etunimi.sukunimi@krits.fi

Kriminaalihuollon tukisäätiö

 Hard Luck -nettikahvila on 
rikostaustaisille ja asunnotto-

mille suunnattu päihteetön ja 
maksuton tila Helsingissä. Hard 
Luckissa voi asioida sähköisesti 
virastoasioissa, kuten toimeentulo-, 
asunto- ja työsuhdeasioissa. 
Ohjaajat ovat paikalla koko ajan ja 
auttavat tarvittaessa asioinnissa.

Asiakkailla on käytössään viisi 
asiakastietokonetta, sähköisen 
henkilökortin lukulaitteet,  

VIRASTOASIOITA RÄSTISSÄ VAPAUTUESSA?

puhelin sekä tulostin/skanneri. 
Toiminta on veikkausvaroin 
tuettua ja asiakkaille  
maksutonta.  

 Hard Luck –nettikahvilaan voi tulla 
asioimaan ilman ajanvarausta arkisin 
klo 9–15.30. Ilmoitamme poikkeuk-
sista Facebookissa. Tervetuloa 
käymään! Käyntiosoite on  
Kinaporinkatu 2 D (portilla  
summeri), 00500 Helsinki.
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Mia ja Matias (nimet 
muutettu) osallistuivat 
keväällä Kriminaali-

huollon tukisäätiön Ehjä perhe 
-toiminnan Solmuja parisuhteessa 
-kurssille. Se oli osa Matiaksen 
toimintavelvoitetta koevapaudessa. 

Mia kertoo, että hänestä kurssi 
vaikutti mielenkiintoiselta. Myös 
halu selvittää tiettyjä parisuhteessa 
olevia haasteita vaikutti kurssille 
hakeutumiseen.

”Periaatteessa päätös oli 
kuitenkin yhteinen, koska mies 
lähti mukaan mielellään ja nautti 
siitä”, Mia kertoo.

Kurssilla käsiteltiin asioita, joita 
Mia halusikin selvitettävän. 
Keskusteltiin ohjaajan kanssa ja 
tehtiin omat tosiasioidentiet. 
Niissä kuvailtiin esimerkiksi, 

millaisia solmuja parisuhteessa oli 
ollut ja miten niistä oli yhdessä 
selvitty. 

Mian mielestä kurssista oli 
hyötyä suhteelle. Kotioloissa voi 
olla vaikeampi puhua, kun toinen 
voi lähteä menemään. 

”Se oli jännää, että emme 
puhuneet tapaamisten jälkeen 
enää siellä puhutuista asioista.  
Ne asiat hoidettiin siellä tapaami-
sessa”, hän kuvailee.

Mia kertoo suosittelevansa 
kurssia muillekin. Yhtä parannus-
ta hän kuitenkin toivoisi.

”Kurssin päättymisen  
jälkeen voisi olla esimerkiksi 
kolmen tai kuuden kuukauden 
jälkeen tapaaminen, jossa  
voisi kertoa kuulumisia  
ohjaajalle.”  

Solmuja parisuhteessa® on 
kahdeksan tapaamiskerran 
mittainen parineuvontakurssi, 
jossa käytetään Parisuhde-
keskus Katajassa kehitettyä 
toimintamallia. Tapaamiset 
ovat noin kahden tunnin 
mittaisia. Vastaanottotila on 
Helsingissä. Neuvontaa saa 
myös ottamalla yhteyttä 
puhelimitse, kirjeitse, sähkö-
postitse tai Facebookin kautta. 
Ehjä perhe järjestää myös 
perhe- ja parisuhdeleirejä 
vangeille. 

 Vastaava ohjaaja Noora 
Eronen, 050 4478 051 
Kriminaalihuollon tukisäätiö, 
Kinaporinkatu 2 D, 00500 
Helsinki 
noora.eronen@krits.fi, 
Facebookissa profiili  
“Krits Noora Eronen”   

Kotioloissa voi olla 
vaikeampi puhua, 
kun toinen voi 
lähteä menemään.  

SOLMUJA  
PARISUHTEESSA?

SOLMUJA 
PARISUHTEESSA

Ehjä perhe  
-toiminnan 

Noora Eronen 
ohjaa pari-

suhdekurssia.  
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Ransun (rangaistusajan 
suunnitelman) edistymi-
sen tulisi sitovasti vaikut-

taa vankilan päätöksentekoon. 
Näin vältyttäisiin nykyiseltä 
epäoikeudenmukaiselta vaikutta-
valta tulkinnalta, jossa on täysin 
mahdollista, ettei ransua täysin 
toteuttaneen vangin kannalta 
seuraa esimerkiksi siirtyminen 
avoimempiin olosuhteisiin.

Aktiivinen ransun mukainen 
toiminta ei siis nykykäytännön 
mukaan takaa vangille mahdolli-
suuksia integroitua ”normaaliin” 
yhteiskuntaan tuomionsa loppu-
vaiheessa.

Jo tieto siitä, ettei ransun 
edistäminen takaa mitään, 
vähentää joidenkin vankien 
halukkuutta ransun edistämiseen.

Vaikuttaa siltä, että ransua 
käytetään nykytilanteessa helpos-
ti nimenomaan kielteisenä 
päätösperusteena. Parempi 
tilanne olisi, jos ransun edistymi-
nen takaisi päätöksenteon 

kannalta jotain, mutta joltain osin 
edistymättömyys ei positiivista 
päätöstä estäisi.

Ransua ei noudateta, jos sitä ei 
koeta omaksi. Ransujen yksilölli-
syys ei toteudu edes ”vangin 
kanssa” laadituissa ransuissa.

Ransuja laativaa henkilöstöä 
pitäisi valmentaa todelliseen 
vangin näkemysten huomioimi-
seen, ilman omien näkemysten 
pitämistä automaattisesti  
parempina tai ajattelemalla,  
ettei vanki ymmärrä omaa 
parastaan.

Toimiva ransu on hallittu 
kompromissi, jossa yhdistetään 
vangin näkemyksiä ja hänelle 
tärkeitä asioita asiantuntevan ran-
sun laatijan näkemyksiin asioista, 
joita vangin kannattaisi tuomion-
sa aikana tehdä.

Ransuun tulisi mieluummin 
merkitä asioita eikä keinoja, ellei 
vanki itse suostu sitoutumaan 
esimerkiksi nimetyn ohjelman 
läpikäymiseen.

Ransua laadittaessa etenkin 
ensikertalaiselle vangille keskus-
telu siitä, mikä on ransun merki-
tys vangin kannalta, voi jäädä 
vähälle huomiolle tai kokonaan 
unohtua.

On vangin kannalta ikävä 
tilanne, jos jälkikäteen saa kuulla 
sitoutuneensa johonkin, mihin ei 
ole ransua laadittaessa tiennyt 
sitoutuneensa.

RANSUN SEURANTA

Ransun seurantaa tulee tehdä 
tosiasiallisesti vankia kuullen.  
Jos seurantaa tehdään edes osa 
seurantakerroista ilman vankia, 
ransun edistymistä saatetaan 
arvioida negatiiviseen suuntaan, 
vaikka vanki olisi hyödylliseksi 
kokemiaan asioita tehnyt.

Lisäksi saman vankilan työn-
tekijöillä voi olla toisistaan eriävät 
näkemykset vangin ransun 
etenemisestä.

Tällaiset vangin ransun edisty-
misen kannalta negatiiviset arviot 

VANKINÄKÖKULMA RANSUJEN NYKY KÄYTÄNTÖÖN

BLOGI
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eivät välttämättä tule vangin 
tietoon, ellei vanki itse pyydä 
ransustaan tulostetta.

Tulosteiden pyytämistä esi-
merkiksi muutaman kerran vuodessa 
voidaan pitää turhan tiheänä tahtina 
ja pyrkimyksenä häiritä henkilö-
kunnan normaalia työskentelyä.

Kun seurantaa tehdään vangin 
kanssa ja vangin näkemyksiä 
arvostaen, tämä mahdollistaa 
molemminpuolisen ymmärryksen 
lisääntymisen vangin ja henkilö-
kunnan välillä. Näin voidaan 
löytää vankilan mahdollisuuksien 
rajoissa jokaiselle toimivimmat 
keinot kuntoutuksellisten tavoit-
teiden saavuttamiseksi.

Tulee muistaa, että vanki 
sitoutuu parhaiten sellaiseen 
toimintaan, josta kokee itse 
hyötyvänsä. Näin ollen yksittäisen 
vangin kanssa keskusteltaessa ei 
saisi painottaa liiaksi esimerkiksi 
sitä, mistä toimenpiteistä muut 
samankaltaisesta rikoksesta 
tuomitut ovat hyötyneet.

VANKINÄKÖKULMA RANSUJEN NYKY KÄYTÄNTÖÖN

Toki näistä kannattaa keskus-
tella, mutta kannattaa kuitenkin 
muistaa, että jokainen ihminen 
on yksilö ja näin ollen sopivaa 
toimintaa tulee arvioida yksilölli-
sesti.

Esimerkiksi kurssimuotoisiin 
ohjelmiin painostetaan nykyisin 
vankeja, vaikka tiedetään, että 
tällä aiheutetaan entistä kieltei-
sempää asennoitumista ohjelmaa 
kohtaan ainakin osassa vangeista.

Vangin ransussa ei välttämättä 
näy se, onko ransu edistynyt. 
Ransussa olevaa merkintää 
”tavoitteen edistyminen/toteutu-
minen” voidaan käyttää arvioi-
maan kyseisen tavoitteen edistä-
mistä edellisen tarkistuksen 
(muutama kuukausi) jälkeen.

Ei liene kenenkään mielestä 
järkevää, jos useita vuosia kestä-
vän tuomion aikana jatkuvasti 
tulisi edistää jokaista ransun 
tavoitetta, jos haluaa, ettei ransun 
tavoitteiden edistyminen liiku 
”taaksepäin”.

Päätöksentekoon toisi ennus-
tettavuutta, jos vanki näkisi 
ransustaan, mikä on edistynyt ja 
mikä ehkä ei. Tämä voisi myös 
aiheuttaa tilanteita, jossa negatiivi-
sen päätöksen tekemistä ei voisi 
perustella edistymättömällä 
ransulla yhtä helposti kuin nykyisin.

Tulisi harkita, onko tarkoituk-
senmukaista asettaa minkäänlaisia 
määrällisiä vaatimuksia/tulosta-
voitteita esimerkiksi tietyn ohjel-
man läpikäymiseen tietyssä 
vankilassa. Kaikki vangit eivät 
hyödy samoista toimenpiteistä, 
ohjelmaa ei välttämättä uskalleta 
keskeyttää mahdollisten negatii-
visten seurausten vuoksi ja ohjel-
maan ”sopimattomiakin” vankeja 
saatetaan painostaa osallistumaan, 
jos ”sopivia” ei vankilasta löydy.

Omien tietojeni mukaan 
ohjelman keskeyttäminen voi 
johtaa vangin kannalta jopa kieltei-
sempään arvioon kuin ohjelmaan 
osallistumatta jättäminen. 

MIKKO

Ransun seurantaa 
tulee tehdä 
tosiasiallisesti 
vankia kuullen.
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Vuonna 2014 julkaistu Jukka Parkkarin 
romaani kertoo mukavan maanlähei-

sesti vastavakoilutoiminnasta, jossa pienet 
valtiot Suomi ja Viro ovat päärooleissa 
keskellä suurvaltojen kylmää valtapeliä.

Kirjan henkilöt saavat tuntea, miltä 
tuntuu, kun pieni valtio sekoittaa suurvallan 
suunnitelmat ja samalla, miten karua ja 
arkipäiväistä myös agentin työ lopulta on.

Lukija saa myös hyvän käsityksen siitä, 
mitä yhteistyö yksittäisen valtion eri turvalli-
suusorganisaatioiden välillä usein on.

Eikä se diplomaatinkaan työ aina niin 
herkkua näytä olevan, mutta ovatpahan 
nämäkin valtioiden palvelijat ihmisiä.

Tähän kun vielä lisätään loikkarit ja 
kaksoisagentit niin alkaa kirjan ainekset olla 
kaikki mukana.

Alan terminologia on Parkkarilla todella 
hallussa, mutta tiedustelu- ja turvallisuus-
elinten lyhenteiden jatkuvaa toistoa olisi 
voinut rajoittaa.

Jäikö sellainen maku suuhun, että 
Parkkari osittain yritti peittää ammatti-
sanastolla vähemmän onnistunutta juonen 
valintaa?

Parkkari kuitenkin pystyy huumorin-
täytteisellä tavallaan viemään kirjan 
loppuun asti kevennyksineen.

Kirja oli helppolukuinen, mutta tuntuu 
kuin kirjan tyyli ja toiminta olisi ollut yhtä 
ja samaa toistoa alusta loppuun saakka.

Helppolukuisuus ja huumori olisi ehkä 
vastapainoksi tarvinnut vähän enemmän 
juonta ja vakavuutta, jota ei kirjassa 
esiintyneellä terminologiallakaan pystynyt 
saavuttamaan

Jälkimaininki jäi lyhyeksi, juoni katosi ja 
kirja unohtui saman tien. 

MIKKO

 Jukka Parkkari: 
Veljemme Viro.  
Arktinen banaani

ROMAANI VAKOILUSTA JA VASTA - 
VAKOILUSTA 1990-LUVUN LOPULLA

VELJEMME VIRO

6/10
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Näkymättömässä kuolemassa 
James Bondiakin kovempi 
suomalainen toimintasankari 
kohtaa neuvostojoukkojen 
pahimmat ja parhaimmat talvi-
sodan näyttämöllä. Vakoojien 
välistä sotaa käydään paitsi etu - 
 linjassa myös Helsingin kaduilla  
ja Terijoen hylätyissä huviloissa.

Talvisodan raivotessa majuri 
Peder Jang lähetetään Karjalan-
kannakselle pysäyttämään 
Helsinkiä kohti vyöryvä puna- 
armeija. Aasialaisia taistelutaitoja 
hallitseva ja sotilastiedustelussa 
kunnostautunut Jang on vuosi-
kymmeniä sitten saapunut 
Suomeen Kiinasta, marsalkka 
Mannerheimin mukana. Jangin 
vanhat taidot tulevat tarpeeseen, 

kun käy ilmi, että suomalaisten 
joukossa on petturi, jonka vuoksi 
koko komppania on vaarassa.

Vaara uhkaa myös Terijoella, 
missä apureineen piileksivä 
puna-armeijan eversti Zhdanov 
punoo pirullista suunnitelmaa, 
jonka avulla hän toivoo iskevänsä 
kuoliniskun syvälle suomalaisten 
selustaan. Pohjolan Rivieralle 
päätyvät myös majuri Jang sekä 
yhtä nokkela kuin viehättäväkin 
Helle Haaga, joka työskentelee 
lottana ja Valpon agenttina 
Jangin komppanian tukikohdassa. 
Onnistuvatko he pysäyttämään 
Zhdanovin? Näkymätön kuolema 
on vauhdikas seikkailu toisen 
maailmansodan pyörteistä ja 
ensimmäinen osa Jang-sarjaa. 

FROST, A.M

NÄKYMÄTÖN KUOLEMA

VINKKI

Poliisipäällikkö Macbeth on 
kova mutta rikkinäinen mies, 
entinen narkomaani joka on 
korviaan myöten rakastunut 
häikäilemättömään Ladyyn. 
Macbeth on myös kaupungin 
paras poliisi.

Kun huumeratsia muuttuu 
verilöylyksi, Macbeth tiimeineen 
saa puhdistaa sotkun. Poliisi-
päällikkö palkitaan menestykses-
tään. Valta, raha ja kunnioitus 
ovat hänen ulottuvillaan, samoin 
kaupungin kasinoa johtavan 
Ladyn jakamaton huomio.

Mutta voiko Macbethin 
kaltainen mies koskaan päästä 
huipulle? Voiko rikkinäisen 
menneisyyden ylittää, tai Duffin, 
kollegan ja kostonhimon ajaman 
pahan poliisin? Ei kestä kauaakaan, 
kun Lady saa houreisen ja vaino-
harhojen piinaaman Macbethin 
vakuuttumaan siitä, ettei tämä 
saa oikeutettua osuuttaan 
kaupungista. Ellei ole valmis 
tappamaan osuutensa puolesta.

Nesbon Macbeth pohjautuu 
William Shakespearen saman-
nimiseen näytelmään. 

NESBÖ, JO 

MACBETH

https://vaski.finna.fi/Search/Results?lookfor=Frost%2C+A.M&type=Author
https://vaski.finna.fi/Search/Results?lookfor=Nesb%C3%B6%2C+Jo&type=Author
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VINKKI

HÄGGMAN, KAI; KUISMA, MARKKU; KESKISARJA, TEEMU 

1918

Itsenäistymisen jälkeen koitti 
Suomen historian vaikein vuosi.

Eturivin historioitsijat kertovat 
ihmisen näkökulmasta ja moni-
puolisesti traagisesta vuodesta 
1918. Teoksen lukuisat, osin 
ennennäkemättömät valokuvat 
pysäyttävät ihmiskohtaloiden 
äärelle.

Vuoden 1918 alkaessa Suomi 
oli vasta julistautunut itsenäiseksi, 
mutta huomion veivät porvariston 
ja työväen kasvavat, pian sodaksi 
puhjenneet jännitteet. Kotimai-
sen sodan lisäksi myös maailman-
sota uhkasi laajeta aiemmin siltä 

välttyneeseen maahamme.  
Historian kiihkeiden pyörteiden 
keskellä suurin osa suomalaisista 
yritti kuitenkin elää omaa elä-
määnsä, löytää jokapäiväisen 
leipänsä ja säilyä hengissä niin 
kuin parhaiten taisi. Miltä vuosi 
1918 näytti erilaisten ihmisten 
näkökulmasta kadulta salonkei-
hin? Entä miksi Suomi oli 
6.12.1919 parempi paikka kuin 
6.12.1917.

Loistavasti kirjoittavat histo-
rioitsijat Kai Häggman, Teemu 
Keskisarja ja Markku Kuisma 
tarkastelevat suomalaisten 

elämää eri näkökumista, ja  
vanhojen valokuvien parissa 
tehdystä elämätyöstä palkittu 
Jukka Kukkonen tuo ihmisten 
arjen silmiemme eteen ennen-
näkemättömin kuvalöydöin.

Suomen ja Skandinavian 
historian dosentti Kai Häggman 
(s. 1956) tunnetaan erityisesti 
hänen kirjallisuutta ja kustan-
nusalaa käsittelevistä teoksis-
taan. Lisäksi Häggman on 
kirjoittanut maailmansotien 
välisen ajan Suomen metsäteol-
lisuudesta, perhehistoriasta ja 
suomalaisten arjen historiasta. 

VINKKI

Henkeäsalpaava sukellus 
Venäjän pahamaineiseen 
vankilamaailmaan.

Suomalaisen huumekuriirin 
pahin painajainen toteutui 
itärajalla, kun hänet kiinnioton 
päätteeksi passitettiin Suomen 
sijasta Venäjälle kärsimään 
tuomiotaan.

Kaiken piti sujua huolellisesti 
laaditun suunnitelman mukaan. 
Svetogorskissa suomalaisen 
huumekuriirin Jan Salon eteen 
kuitenkin ilmestyi kuin tyhjästä 
kaksi Venäjän turvallisuus-
palvelun FSB:n virkailijaa, jotka 
pidättivät hänet siltä seisomalta. 

Vielä suurempi sokki Salolle  
koitti, kun kävi ilmi, ettei hän 
pääsisikään normaalin käytännön 
mukaan Suomeen kärsimään 
tuomiotaan vaan joutuisi lusi-
maan vuosikausia tiukan kurin 
vankileirillä keskellä Komin 
tasavallan erämaata. Ilkka 
Kariston Vankina Venäjällä on 
hyytävä tositarina Jan Salon 
armottomasta taipaleesta 
venäläisen vankilamaailman 
säälimättömissä syövereissä, 
joissa toiset vangit ovat pieni 
päänvaiva täysin epäinhimillisiin 
olosuhteisiin ja häikäilemättömään 
henkilökuntaan verrattuna. 

KARISTO, ILKKA; SALO, JAN 

VANKINA VENÄJÄLLÄ : SUOMALAISEN 
HUUMEKURIIRIN USKOMATON TARINA
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https://vaski.finna.fi/Search/Results?lookfor=H%C3%A4ggman%2C+Kai&type=Author
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VINKKI

PERSBRANDT, MIKAEL; VALLGREN, CARL-JOHAN 

MIKAEL PERSBRANDT: MUISTINI MUKAAN

Rosoisia polkuja, karheita 
tarinoita: Tähtinäyttelijän 
myrskyisä elämä parrasvaloissa 
ja kulissien takana

”Olen itkenyt ja nauranut 
tehdessäni tätä kirjaa. Muistoni 
olivat niin täynnä ahdistuksen ja 
häpeän lähteitä, että jouduin 
ammentamaan niistä hopea-
kauhalla voidakseni nähdä valon 
heijastuvan, valon, joka on 
todellisuudessa ollut merkittävä 
osa tarinaani. Tuntuu hyvin 
erikoiselta pidellä peukalon ja 
etusormen välissä käsikirjoituksen 
muodon saanutta elämäänsä, 
kokemus on surullinen mutta 
välttämätön. En kadu mitään, 

mutta kyyneleitä on vierinyt  
monta.”

Ruotsin eturivin näyttelijöihin 
lukeutuva Mikael Persbrandt 
tunnetaan etenkin Beck-rikoselo-
kuvien kovaotteisena poliisina 
Gunvald Larssonina. Lukuisten 
televisio- ja elokuvarooliensa 
lisäksi hän on tehnyt mittavan 
uran arvostettuna teatterinäytte-
lijänä. Kansansuosiota nauttiva 
Persbrandt on ollut mediajulki-
suudessa myös värikkään siviili-
elämänsä vuoksi.

Persbrandt kertoo muistelmis-
saan ensimmäistä kertaa varhais-
vuosistaan yksinhuoltajaäidin 
poikana, kovasta kamppailustaan 

näyttelijänä kohti läpimurtoa,  
unelmarooleistaan Tukhoman 
Dramaten-teatterissa ja toinen 
toistaan seuranneista menes-
tyksistä niin kotimaisessa kuin 
kansainvälisessä elokuvamaail-
massa.

Hän puhuu avoimesti myös 
yksityiselämänsä pimeimmistä 
puolista, kaksisuuntaisen 
mielialahäiriön ja päihdeongel-
mien värittämistä kaoottisista 
vuosistaan sekä elämästään 
nykyään. Mikael Persbrandt - 
Muistini mukaan on kauniste-
lematon ja raa’an rehellinen 
kertomus pohjalla käymisestä 
ja noususta takaisin pintaan. 

VINKKI

Jännitystä pelkäämätön yleisö 
saa toivomansa: uusi Joona 
Linna -dekkari on vuoden 
trilleritapaus! Hyytävän 
jännityksen huippunimi Lars 
Kepler kiihdyttää komeasti 
jatkaessaan Joona Linnan tarinaa.

Kansainväliseksi menestyksek-
si noussut sarja tunnetaan 
sietämättömän vetävästä kerron-
nasta ja kovia kokeneen mutta 
empaattisen rikoskomisario 
Joona Linnan hahmosta. Karmi-
van pelottavan Kaniininmetsästä-
jän lopussa Joona Linna seisahtui 
uuden kynnykselle. Takana oli 
pitkä vankeusrangaistus ja 

piinaava sarjamurhaajan jahti,  
edessä elämä vapaudessa. 
Jatkaako omapäinen Joona Linna 
yhä yksinäisenä sutena? Ja voiko 
edes hän enää kuvitella olevansa 
turvassa?

Nimimerkki Lars Keplerin 
takana on ruotsalainen kirjailija-
pariskunta Alexander Ahndoril 
ja Alexandra Coelho Ahndoril. 
Heidän saumaton yhteistyönsä 
Lars Keplerinä alkoi rakkaudesta 
jännityskirjallisuuteen. Nyt 
seitsenosainen sarja on valloitta-
nut bestsellerlistojen kärkipaikat, 
ja sen myynnit lasketaan maailmal-
la jo miljoonissa kappaleissa. 

KEPLER, LARS 

LAZARUSKIRJA 
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KYNÄLAARI

Sinä olit vain pienen hetken luonani
olit aina minun suojani
näen ja kuulen vieläkin
naurusi ja hymysi
nyt minä olen maassa
ja sinä enkelinä taivaassa.

VESKU

Kohtalon lahja
voi yllättävästi
jälkiisi raskaisiin astua.
Ja syvän syöksy kierteen pysäyttää.
Elämän tuuliin uusia virtauksia puhaltaa.
Uuden mahdollisuuden eteesi laskea,
auttavan käden valon seinästä tarjota.
Jos olet rohkea niin siihen lujasti tartut.
Vedät itsesi uudelle polulle, uudelle alulle.

M. E. L.   24.02.18.

Kulkija
Kohta olen taas vapaa ja 
tuulen mukana saan kairalle
kulkemaan lähteä.
Siellä aikaa pysähtyy.
Taivas vain kattona.
Tähtien kimallus valona.
Nouseva aamu kaamoksen kun taittaa.
Revontulet ketjuna vetehen katoaa.
Tähtien kanssa kilpaa ne uivat kirkasta 

vanaa
Peräkanaa
Käsissä näkyy kulkijan elämän jäljet.
Ne kaarnalle osaksi siirtää ja jälkipolville
kertojan tarinoita jättää.
Ja poronsarvella kiveen puumerkin piirtää.
Minä olin täällä.

M.E.L.

MATKALAULU

Me tää matka alotettiin ja nyt tunnen villinä
hakkaavan sykkeen.
Ja mä tiedän, pian sut nään
saan painua sun syleilyyn.
Matka tää rakkauteen
kahden ihmisen maailmaan
ei sinne sovi turhat syytökset
ei lupaukset mitättömät.
Matka tää rakkauteen.
Jos haluat, päästän sisään sut huoneisiin, 

joiden
ovet on lukittuja olleet pitkään.
Ei niihin sisään kunnolla nää.
Jos haluat voin sulle avata salaisuuden 

verhot,
jotka jo avaamista odottavat.
Tule jo, mä odotan
tahdon kanssas kaiken tän kokea.

LARA

Tähdet loistivat silmistäsi
kun kerroit haaveistasi
tahdoit nousta tuulen selkään
ja ratsastaa ympäri maan.
Sinä lähdit ja
jouduit myrskyn silmään.
Putosit ja vaikka
siipesi eivät enää kanna sinua
olet edelleen myrskyn ratsastaja,
sillä kukaan tai mikään ei voi mieltäsi 

kahlita.

VESKU

Tanssi tämä tanssi kanssani
loppuun asti
meillä on vielä aikaa
ja yössä on vielä taikaa.

VESKU
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KYNÄLAARI  Runot on koonnut Turun kaupungin kirjaston Irmeli Malka-Kannisto.



HANI

Moi! Mitä kuuluu? En oo kuullu susta 
aikoihin.

Päätin tehdä laulun mil pääset kii mun 
tunteisiin aitoihin.

Mul on sisäinen rauha.
Paskat muistot lensi merellä
seilaaviin laivoihin.
Nyt oon uus. Mun elämä ku Moulin Rogue.
Tanssia, tanssia, väriloistetta, valoja.
Pidät mua ehkä hulluna, sairaana, erikoisena,
mut sä oot mun aito maalitauluni mihin 

aion nyt
osua mun rakkauden jousella.
Otetaanx matka tähtiin? Noustaan 

kiitoradalle
mikä vie unelmien pilviin.
Siel on vaan me kaks, avaruus ja ikuisuus.
Tuutko mun messiin?
Haluun sut mun atmosfääriin.
Käärin sut pumpuliin, hukutan suudelmiin.
Tuut mun unelmiin.
Mielikuvitusta, haavekuvia, unelmia
pää on täynnä erilaisii kuvioita.
Sä oot se ykkönen,
en anna sun pettyy hani,
jos tartut mun kädestä, viet eteenpäin.
Mä näytän ja opetan sulle mun sävelen.
Otetaanx matka tähtiin?
Paljon kumpiki koettu, tyhjii lauseit hoettu.
Mun suu ei täyty enää paskalla,
vaan aidolla asialla.
En tarvi rahaa, en bemarii, mersuu.
Mul on kaikki,
kun saan iltaisin sun viereen nukahtaa hani.

LARA
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VENI, VIDI, VICI

Miten sä et tätä huomaa?
On kaikki vain peliä Julma.
Sähän sen alotit, mut mä tän nyt lopetin.
Huomasin, olin oppinut sääntösi pelisi 

raa´an,
jossa toinen voi toisen maahan tiputtaa.
Kerroinhan sinulle rajan ylittyneen.
Sinä tahdoit silti palata yhteen.
Se sopi tietysti minulle,
mutta tuli kolmas,
joka ei halunnut,
että se menee pidemmälle.
Miltä se tuntuu, kun huomaa opettaneensa 

toisen
liian hyvin pelaamaan,
niin ettei sitä pelin keksijä edes huomaa,
kun häntä huijaa?
Miltä se tuntuu kun maahan tipahtaa?
Tai pyytää jotain auttamaan, mutta kukaan 

ei
enää saavukaan
Toivottavasti silti opit jotain.
Edes sen, että vanhalla liitolla ei ole tapana 

hävitä,
tai sen, että sanojensa mukana eletään ja 

kuollaan.
En tiedä miten tämän sanoisi, 

yksinkertaistaisi,
vielä kerran ratakiskolla hakkaisi.
Puheet on puhuttu, matka aloitettu, pyörät 

pyörien
eteenpäin, matka moottoritiellä jaettu.
Kortit pöydällä. Säännöt hyvin selkeät.
Jokaisella oma osansa.
Ei auta ystävää hädässä etsiä, kun ei niitä ole 

sun ympärillä.

LARA



Kriminaalihuollon  
tukisäätiö

Tukiasumispalvelut
Asumisvalmennuspaikkoja ja tukiasuntoja 
vankilasta vapautuville sekä valvonta
rangaistuksessa tai koevapaudessa 
oleville. Asumisohjaajien tuki. Hakemuk
sen löydät krits.fi sivustolta kohdasta 
Tukiasumispalvelut. Täytä se esimerkiksi 
vankilan työntekijän kanssa ja lähetä 
osoitteeseen: Tukiasumispalvelut, 
Kinaporinkatu 2 E 39, 00500 Helsinki.  
Voit myös täyttää sähköisen hakemuk
sen. Hakemus ja jonoasioissa ota yhteys 
maanantaisin klo 12–16: Ritva Nikkilä 
050 5236 445.

Vertaistuki Redis
Tarjoaa arkipäivinä päihteettömän 
olohuoneen Helsingin Sörnäisissä: 
vertaistukea, tukea harrastuksiin ja 
palveluohjausta. Kinaporinkatu 2 A 4 
(summeri).
Jonna Vähäkuopus  050 3229 204
Katariina Soihtu  050 4315 255
Kimmo Leskelä  050 4122 638

 Vertaistuki Redis

Raittila
Päihteetöntä vertaistukea arkiiltaisin ja 
lauantaisin Itäkeskuksessa. Toiminnalli
suutta, keskusteluryhmiä ja aktiivista 
yhdessäoloa. Turunlinnantie 14 A.
Marko Karuvaara  050 5920 919
Iina Hirvonen  050 3571 677
Tomi Lilja   050 3379 819

 Raittila

Naiset näkyviksi
Tavoitteena on rakentaa kuntouttavia 
polkuja vankilasta vapauteen pää
kaupunkiseudulle vapautuville naisille. 
Ryhmiä vankiloissa ja tukea myös jo 
vapautuneille naisille.
Hanna Mäki-Tuuri  050 3484 715
Anneli Noroma  046 9208 863
Mari  045 2199 619
Sirpa  040 5818 002
Sari Lönnberg 046 9220 447

 Naiset Näkyviksi

Rymy – ryhmämuotoinen  
yhdyskuntapalvelu
Luonnonläheistä toimintaa yhdyskunta
seuraamusasiakkaille, joiden on hankala 
löytää palvelupaikkaa tai jotka tarvitsevat 
tukea palvelun suorittamiseen. 
Hanna Malmström  050 5761 150
Timo Miettinen  050 5166 306

 Ryhmämuotoinen yhdyskuntapalvelu Krits

Kääntöpiiri-hanke
Auttaa ja neuvoo tukea tarvitsevia, alle 
vuoden tuomioilta vapautuvia sekä 
yhdyskuntaseuraamusta ja valvottua 
koevapautta suorittavia Helsingissä. 
Hankkeessa on työntekijöitä myös 
Tampereen SiltaValmennuksessa.
Jarmo Eronen  044 7685 531 (Helsinki)

 Kääntöpiiri - hanke

Nuorten toimintakeskus
Helsingin Sörnäisissä 15–29vuotiaille: 
elämänhallintaa, rikoksettomuutta ja 
päihteettömyyttä tukevaa toimintaa. 
Musastudio, graffitia ja liikkumista 
kaikissa muodoissa. Kinaporinkatu 2 B 20 
(summeri).
Mirja Salo  050 4124 039
Kimmo Gustafsson  050 4094 695

 KRITS - Nuorten toimintakeskus

Jokela-ryhmä
Jokelaryhmässä vangit työskentelevät 
osana säätiön kiinteistötiimiä Jokelan 
vankilan ja säätiön yhteistyösopimuksella.
Juri Voijola  050 5232 405
Mika Kantoluoto  050 4081 913

Hard Luck -nettikahvila 
Päihteetön ja maksuton tila rikostaustai
sille ja asunnottomille virastoasioiden 
hoitamiseen tietokoneella ja koneen 
peruskäytön opetteluun ohjaajien tuella. 
Kinaporinkatu 2 D (portilla summeri).
Katja Kivipuro 050 5937 979
Minna Silvennoinen  050 3305 132

 Hard Luck nettikahvila Krits 

Asumispalvelukoordinaattori
•  neuvoo ja ohjaa vankilasta vapautuvaa vankia asumisasioissa. 

Asumisen asioissa voit olla yhteydessä myös tämän lehden  
sivulla 24 oleviin järjestöihin. 

Mia Juselius 050 4124 310 
 Vapautuvien asuminen 

Ehjä perhe -toiminta
•  tarjoaa tukea perheille vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liitty-

vissä kysymyksissä, tai jos koet vaikeutta ottaa rikosseuraamusta 
puheeksi lapsen/nuoren kanssa.

•  neuvonnan lisäksi myös keskusteluterapiaa.
•  vankeuden aikaisia perhe- ja parisuhdeleirejä jokaisella rikos-

seuraamusalueella.
•  vertaistukiryhmiä 7-12-vuotiaille lapsille pääkaupunkiseudulla.

Noora Eronen 050 4478 051
Tarja Södergård 050 4478 071
Tarja Sassi 050 4124 016

 Ehjä perhe 

Oppimisvalmennuskoordinaattori
•  antaa tietoa oppimisvaikeuksista ja adhd:sta.  

Voit myös kysyä opiskelumahdollisuuksista siviilissä. 

Sarita Koskinen-Soikkeli 050 4124 023  
(sähköposti sarita.koskinen@krits.fi)

Kriminaaliasiamiestoiminta
•  neuvoo ja auttaa, jos vangilla tai läheisellä on ollut vaikeuksia 

saada erilaisia palveluja tai etuuksia siviilissä tai vankilassa (mm. 
toimeentulo, Kelan etuudet, kuntoutus).

Marjatta Kaurala 050 3447 582, pöytäpuhelin 09 7743 6131
Anastasia Lapintie 050 4124 301, pöytäpuhelin 050 374 9751

Portti vapauteen www.porttivapauteen.fi
•  verkkosivusto rangaistuille ja heidän läheisilleen. Sivustolla on 

mm. Päivä kerrallaan -opas, jossa on koottuna hyödyllistä tietoa.   

 Portti vapauteen 

Pääkaupunkiseutu

Tukiasumispalvelu TuPa
•  23 paikkaa asumisvalmennuspaikkaa Helsingin Sörnäisissä sekä 

63 tukiasuntoa vankilasta vapautuville sekä valvontarangaistuk-
sessa tai koevapaudessa oleville. Asumisohjaajien tuki. Tukiasun-
noista Helsingissä 39, Vantaalla 14 ja Espoossa 10. Tukiasumis-
palvelujen puhelin: 09 7743 6190

•  hakemuksen löydät osoitteesta: www.krits.fi/hakemukset. Täytä se 
esimerkiksi vankilan työntekijän kanssa ja lähetä osoitteeseen: Tu-
kiasumispalvelut, Kinaporinkatu 2 E 39, 00500 Helsinki. Voit myös 
täyttää sähköisen hakemuksen. 

Hakemus- ja jonoasioissa ota yhteys asiakassihteeriin keskiviikkoi-
sin klo 10-14: Susanna Piekka 050 5236 445   

Vertaistuki Redis
•  tarjoaa arkipäivinä päihteettömän olohuoneen Helsingin  

Sörnäisissä: vertaistukea, tukea harrastuksiin ja palveluohjausta. 
Kinaporinkatu 2 A 4 (summeri).

Jonna Vähäkuopus 050 3229 204 
 Vertaistuki Redis

Raittila
•  päihteetöntä vertaistukea arki-iltaisin ja lauantaisin Helsingin 

Itäkeskuksessa. Toiminnallisuutta, keskusteluryhmiä ja aktiivista 

yhdessäoloa. Toiminnassa mukana muita päihteettömyyttä tukevia 
toimijoita. Turunlinnantie 14 A.

Marko Karuvaara 050 5920 919
Karoliina Koskinen 050 3522 249

 Raittila 

Kääntöpiiri
•  auttaa ja neuvoo tukea tarvitsevia, alle vuoden tuomioilta vapautu-

via sekä yhdyskuntaseuraamusta ja valvottua koevapautta suorit-
tavia Helsingissä. Hankkeessa on työntekijöitä myös Tampereella 
Silta-Valmennuksessa.

Helsingin työntekijä vaihtumassa, lisätietoja hankkeesta  
projektipäällikkö Tanja Touruselta, 050 353 0856,  
tanja.tourunen@siltavalmennus.fi  

Nuorten toimintakeskus
•  Helsingin Sörnäisissä 15-29 -vuotiaille: elämänhallintaa, rikoksetto-

muutta ja päihteettömyyttä tukevaa toimintaa. Musastudio, graffitia 
ja liikkumista kaikissa muodoissa. Kinaporinkatu 2 B 20 (summeri).

Kimmo Gustafsson 050 4094 695
Mirja Salo 050 4124 039

  KRITS-Nuorten toimintakeskus, KRITS Nuoret - RikRec

Kinaporinkatu 2 E 39
00500 Helsinki

puh. 09 7743 610
faksi 09 7743 6120

Sähköpostit ovat muotoa: 
etunimi.sukunimi@krits.fi

Kriminaalihuollon tukisäätiö

Olemme järjestö, joka tukee rikostaustaisia ja heidän läheisiään.  

Saat meiltä henkilökohtaista palvelua asiakastapaamisissa, puhelimitse, 

sähköpostitse, Facebookin kautta tai kirjeitse. Useista vankiloista on 

mahdollista järjestää tapaaminen myös videoneuvotteluyhteydellä.  

Palvelut ovat maksuttomia tukiasumispalveluja lukuun ottamatta. 

Asumispalvelukoordinaattori
Neuvoo ja ohjaa vankilasta vapautuvaa 
vankia asumisasioissa.
Mia Juselius  050 4124 310

 Vapautuvien asuminen

Ehjä perhe -toiminta
Tukee vanhemmuuteen ja parisuhteeseen 
liittyvissä kysymyksissä, tai jos koet 
vaikeutta ottaa rikosseuraamusta 
puheeksi lapsen/nuoren kanssa. Myös 
kriisiperhetyötä, vankeuden aikaisia 
perhe ja parisuhdeleirejä jokaisella 
rikosseuraamusalueella sekä vertais
tukiryhmiä 7–12vuotiaille lapsille 
pääkaupunkiseudulla.
Noora Eronen  050 4478 051
Heidi Juurelma  050 4478 071
Tarja Sassi  050 4124 016

 Ehjä perhe-toiminta

Oppimisvalmennuskoordinaattori
Antaa tietoa oppimisvaikeuksista ja 
adhd:sta. Voit myös kysyä opiskelu
mahdollisuuksista siviilissä.
Sarita Koskinen-Soikkeli  050 4124 023 
(sähköposti sarita.koskinen@krits.fi)

Kriminaaliasiamiestoiminta
Neuvoo ja auttaa, jos vangilla tai läheisellä 
on ollut vaikeuksia saada erilaisia 
palveluja tai etuuksia siviilissä tai 
vankilassa (mm. toimeentulo,  
Kelan etuudet, kuntoutus).
Marjatta Kaurala  050 3447 582,  
pöytäpuhelin  09 7743 6131
Anastasia Lapintie  050 4124 301
Marja Lähde  050 3412 830

SeriE-hanke
Tavoitteena erityisesti lapsiin ja nuoriin 
kohdistuvan seksuaalisen väkivallan 
vähentäminen ja ennaltaehkäisy tarjoamal
la tukipalvelua erityisesti 15–25vuotiaille 
mieltymyksistään huolestuneille.
Anni Ahtola 050 3589 281

Vakavien rikosten jälkisovittelu
Hankkeessa vakavan rikoksen uhrilla tai 
omaisella on mahdollisuus käsitellä 
rikoksen aiheuttamia seurauksia ja 
tarvittaessa tavata rikoksen tekijä. 
Arja Konttila  050 4408 699
Riikka Hiitelä  050 4123 081

PÄÄKAUPUNKISEUTUKOKO SUOMI

Postiosoite: Kinaporinkatu 2 E 39, 00500 Helsinki
Puhelin 09 7743 610
Työntekijöiden sähköpostit ovat muotoa:  
etunimi.sukunimi@krits.fi
www.krits.fi

www.krits.fi
Laaja verkkosivusto 

rangaistuille ja 
heidän läheisilleen. 

Tutustu!


