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Tämä opinnäytetyö on monimuotoinen sosiaalialan kehittämisprojekti, joka toteutettiin yh-
teistyössä Helsingin vankilan ja Vankien Omaiset VAO ry:n kanssa keväällä 2014. Opinnäy-
tetyön tarkoituksena oli tuottaa uudenlainen toimintamalli vankilan perhetyöhön. 
 
Opinnäytetyön teoreettisena viitekehyksenä on systeemiteoria perhetyössä. Perhe nähdään 
tällöin vuorovaikutusjärjestelmänä, systeeminä, jossa kukin perheenjäsen vaikuttaa käyttäy-
tymisellään ja ilmaisullaan toiseen. Kun perheen, eli perhesysteemin, yksi osa on vanki-
lassa, se horjuttaa koko systeemin tasapainoa ja vaikuttaa jokaiseen perheenjäseneen. Pro-
jektin tarkoituksena oli tukea systeemin osien, eli perheenjäsenten vuorovaikutusta, ja aut-
taa näin perhettä löytämään tasapainoa ylläpitäviä toimintatapoja.  
 
Tämän opinnäytetyöprojektin kohderyhmäksi valikoituivat aikuiset vangit ja heidän vanhem-
pansa. Projektin aikana vangit suunnittelivat ja toteuttivat perhepäivän yhdessä ohjaajan 
kanssa sosiokulttuurisen innostamisen hengessä. Kuten sosiokulttuuriseen innostamiseen 
kuuluu, prosessia rakennettiin dialogissa osallistujien kanssa toiminnallisia menetelmiä käyt-
täen. Innostaminen on aina tavoitteellista toimintaa ja perhepäivän tavoitteiksi päätettiin en-
nakkoluulojen vähentäminen vankilaelämää kohtaan ja perhesuhteiden ylläpitäminen. Per-
hepäivän suunnittelua ja valmistelua varten oli varattu viisi työpajakertaa vankiryhmän kes-
ken. Projekti perustui vapaaehtoisuuteen ja siihen osallistui neljä vankia vanhempineen.  
 
Vankilassa vuorovaikutus on hyvin rajattua ja perhepäivä-projektin tavoitteena oli antaa 
mahdollisuus vuorovaikutukselle toiminnan ja kokemusten kautta. Perhepäivän teemaksi 
nousi arkielämä vankilassa. Vangit saivat itse päättää mitä asioita haluavat vankilasta van-
hemmilleen esitellä ja millä keinoin, vankilan sääntöjen ja turvallisuuden puitteissa. Pää-
dyimme käyttämään valokuvia, joista koostettiin yhteinen diaesitys sekä jokaisen vangin 
henkilökohtainen kuvakollaasi. Perhepäivä itsessään kesti kaksi tuntia ja aika kului valoku-
via katsellen, keskustellen ja vankien valmistamia tarjottavia nauttien. Paikalle oli kutsuttu 
myös vankilan henkilökuntaa ja vanhemmilla oli mahdollisuus esittää heille kysymyksiä. 
 
Osallistujat olivat tyytyväisiä tapahtumaan ja pitivät sitä onnistuneena. Vanhemmat kertoivat 
saaneensa perhepäivän aikana mm. mahdollisuuden yhdessäoloon ja uutta tietoa elämästä 
vankilassa. Osallistujat toivoivat tällaisia tapahtumia järjestettävän useammin ja mahdolli-
suutta ottaa mukaan myös muita perheenjäseniä ja ystäviä.  
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of this thesis was to produce a new model for the family work in prison that would help to 
support the relations between prisoners and their parents. 
 
The theoretical framework in the thesis consists of the systems theory in family work. In 
systems theory, a family is seen as an interactive system where every family member is 
influencing one another with their actions and expressions.  When one part of a family, i.e. 
a family system, is in prison, it shakes the balance of the whole system and influences every 
part of it. The purpose of this project was to support the interactions between the parts, the 
family members, and thus to help the family find methods to maintain the balance.  
 
The target group of this thesis project consisted of adult prisoners and their parents. During 
the project, the prisoners planned and carried through a family day together with an instruc-
tor in the spirit of sociocultural animation. As it goes with sociocultural animation, the process 
is built in dialogue using functional methods with the participants. Sociocultural animation is 
always objective-oriented and the objectives of the family day were to reduce prejudices 
against life in prison and maintaining family relations. There were five meetings reserved for 
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Participants were satisfied with the occasion and thought it was succesful. The parents said 
that the family day gave them for example an opportunity to be together with their sons and 
some new knowledge. The prisoners wished for this kind of occasions to happen more often 
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1 Johdanto 

 

Tämä opinnäytetyöprojekti on toteutettu Helsingin vankilassa keväällä 2014. Opinnäyte-

työ on tehty tiiviissä yhteistyössä Helsingin vankilan perhetyön vastaavan, erityisohjaaja 

Marjo Liukkosen, ja Vankien Omaiset VAO ry:n, eli VAO ry:n, vapaaehtoistoimijan 

kanssa. Projektin tarkoituksena oli kehittää uudenlainen toimintamalli vankilan perhetyö-

hön sosiokulttuurisen innostamisen keinoin. Projektin ollessa onnistunut, Helsingin van-

kila ja VAO ry aikoivat jatkaa yhteistyössä perhepäivien toteuttamista vuosittain. 

 

Rikosseuraamuslaitos julkaisi Lapsi- ja perhetyönlinjaukset vuonna 2013, jotka asettivat 

uusia vaatimuksia myös vankilan perhetyölle. Käydessäni tutustumiskäynnillä Helsingin 

vankilassa, Marjo Liukkonen kertoi vankilan perhetyön olevan muutoksen alla uusien lin-

jausten johdosta. Koska olen kiinnostunut sekä kriminaalihuollosta että perhetyöstä, eh-

dotin opinnäytetyötä vankilan perhetyön kehittämiseen liittyen. Olen aiemmalta koulutuk-

seltani teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), joten minulle tuntui luontevalta tehdä kehittämis-

projekti toiminnan kautta ja monimuotoinen opinnäytetyö. 

 

Vankien vanhemmat olivat itse tuoneet esiin tarpeen kehittää perhetyötä myös heidän 

näkökulmastaan VAO ry:n järjestämässä tapaamisessa Helsingin vankilan työntekijöi-

den kanssa jo vuonna 2012. Tämä ajatus oli jäänyt kirkkaana molempien yhteistyökump-

paneideni mieleen eikä Marjo Liukkosen mukaan ainakaan Helsingin vankilassa ollut 

järjestetty aiemmin perhepäivää vangeille ja heidän vanhemmilleen, vaan kohderyh-

mänä perhetyössä on yleensä vankien lapset. Kiinnostuin ajatuksesta kehittää täysin 

uudenlaista toimintamuotoa uudelle kohderyhmälle perhetyöhön.  

 

Sekä yhteistyökumppaneideni puheissa että tutkimassani materiaalissa nousi esille van-

hempien suuri rooli etenkin vapautumisen yhteydessä ja jälkeen. Tarja Sassi on pohtinut 

aikuisten vankien vanhempia opinnäytetyössään "KAKSOISELÄMÄÄ SITÄ ELI..": Van-

kien omaisten kokemuksia tuen tarpeesta ja VAO ry:n toiminnasta. Hän oli huomannut 

tutkimusta tehdessään, että 65 prosenttia tutkimukseen vastanneista omaisista olivat ol-

leet vankien vanhempia. Sassin mukaan tämä oli ollut tärkeä havainto, jotta palveluita 

saataisiin jatkossa kohdennettua enemmän myös heille. Hän viittaa myös Suomelan ja 

Ryynäsen (2011) tutkimukseen, jonka mukaan sekä vangit että läheiset ovat kokeneet 
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ikävän tunteen raskaana ja olleet huolissaan toisistaan. Vankien vanhemmat olivat ko-

keneet vankilassa olevan lapsensa hädän erityisen raskaana. Sekä Suomelan ja Ryynä-

sen että Sassin tutkimukset tuottivat tietoa vanhempien tuen tarpeesta sen huolen ja 

pelon käsittelemiseen, mitä omalle lapselle on tapahtumassa. (Sassi 2012: 17-19, 41.) 

Sassin opinnäytetyön tulokset vahvistivat ajatusta, että vankien ja heidän vanhempiensa 

väliset suhteet kaipaavat tukea, ja olivat hyvä pohja omalle työlleni. 

 

Opinnäytetyöni teoreettisena viitekehyksenä on systeemiteoria perhetyössä. Kun per-

hesysteemin yksi osa on vankilassa, se horjuttaa koko systeemin tasapainoa ja vaikuttaa 

jokaiseen perheenjäseneen. Systeemiteoriassa tutkitaan systeemin osien, eli perheen-

jäsenten, vuorovaikutusta. Vankilassa vuorovaikutus on hyvin rajattua ja perhepäivä-pro-

jektin tavoitteena oli tukea vangin ja vanhempien suhteita antamalla mahdollisuus vuo-

rovaikutukselle toiminnan ja kokemusten kautta.  

 

Olin kahdeksan viikkoa harjoittelussa Helsingin vankilassa, jonka aikana toteutin opin-

näytetyöprojektin. Projekti toteutettiin sosiokulttuurisen innostamisen keinoin. Harjoitte-

lun aikana tutustuin ensin toimintaympäristöön ja kohderyhmääni. Kävin tutustumassa 

myös VAO ry:n toimintaan ja tapasin VAO ry:n vapaaehtoistoimijan kanssa pari kertaa. 

Suunnittelin ja arvioin toimintaa sosiokulttuurisen innostamisen menetelmin ja se perus-

tui vapaaehtoisuuteen sekä osallistujien omiin ajatuksiin ja haluihin. Projektiin kuului viisi 

kahden tunnin pituista työpajakertaa, joiden aikana suunnittelimme perhepäivä-tapahtu-

man projektiin osallistuneille vangeille ja heidän vanhemmilleen.  

 

Projektin tuotoksena on toimintamalli perhepäivän järjestämiseksi sosiokulttuurisen in-

nostamisen hengessä. Tarkoituksena ei ollut tehdä projektia, jonka voi tehdä uudestaan 

sellaisenaan, koska perhepäivän teemojen ja tavoitteiden tulee lähteä ryhmästä. Kerron 

pääpiirteittäin käyttämistäni menetelmistä, mutta jokaisen ohjaajan tulee käyttää itsel-

leen luontevia ja omasta mielestään toimintaan ja ryhmälle sopivia menetelmiä.   
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2 Yhteistyökumppanit 

 

2.1 Helsingin vankila 

 

Helsingin vankila on yksi Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen vankiloista. Se on sul-

jettu laitos miehille ja siellä on 284 vankipaikkaa. Helsingin vankilassa voi suorittaa pe-

ruskoulun tai lukion, osallistua työtoimintaan tai useisiin kuntouttaviin toimintoihin, oman 

yksilöllisen rangaistusajan suunnitelman mukaisesti. Vankilassa on myös sitoumusosas-

toja esimerkiksi päihdekuntoutujille. Rangaistusten pituudet vaihtelevat kahdesta vii-

kosta elinkautiseen. (Helsingin vankilan esite n.d.; Helsingin vankila 2014.) 

 

Yhteydenpito vankilasta siviiliin on hyvin rajattua. Vangilla on mahdollisuus tavata lähei-

siään kerran viikossa tunnin ajan ja tapaamisia järjestetään lauantaisin ja sunnuntaisin. 

Tapaamisajat määräytyvät vangin asuinosaston mukaan, eli sitä ei voi päättää itse ja 

vangin itse tulee varata tapaamisaika edelliseen torstaihin mennessä. Vangille voidaan 

myöntää oikeus perhetapaamisiin, jotka järjestetään erillisessä perhetapaamistilassa il-

man valvontaa. Perhetapaamisviikonloppuna vanki ei voi varata muita tapaamisia. Per-

hetapaamisia voidaan järjestää puolison ja lasten lisäksi myös vangin vanhemmille ja 

sisaruksille ja perhetapaamisten kesto vaihtelee kahdesta kuuteen tuntiin. Muita yhtey-

denpitokeinoja ovat kirjeet ja soittaminen. Osastoilla on korttipuhelimet, joista voi soittaa 

päiväjärjestyksen mukaisina soittoaikoina. Vangeille ei voi soittaa siviilistä. (Tapaamis-

käytäntö tiedote 2010; Tapaamiset n.d.; Tietoja tapaajille n.d..) Helsingin vankilassa jär-

jestetään myös perheleirejä, mutta ne on tarkoitettu vankien puolisoille ja lapsille.  

 

Helsingin vankila toimi opinnäytetyön toimintaympäristönä sekä toiminnan mahdollista-

jana. Vankilassa ei ollut ennen järjestetty toimintaa vangeille ja heidän vanhemmilleen, 

joten se oli uudenlainen lähestymistapa perhetyöhön. Perhetyön vastaava Marjo Liukko-

nen auttoi suunnitteluvaiheen ongelmakohdissa sekä käytännön järjestelyissä. Myös 

vankilan muu henkilökunta auttoi tarvittaessa osallistujien kartoituksessa ja perhepäivän 

valmistelussa.  

 

Marjo Liukkosen kertoi opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa, että toiminnan jatkon kan-

nalta minun kannattaa hankkia opinnäytetyöhön toinenkin yhteistyökumppani. Liukkonen 

piti ajatuksestani, että vangit saavat itse suunnitella ja toteuttaa perhepäivän sisällön, 

mutta hänen mukaansa vankilassa ei ole resursseja pyörittää projektia. Hän ehdottikin 
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VAO ry:tä, koska oli tehnyt aiemminkin yhteistyötä heidän kanssaan ja VAO ry oli loogi-

nen kumppani perhetyötä ajatellen. 

 

2.2 Vankien Omaiset VAO ry 

 

Vankien omaiset VAO ry, eli VAO ry, on omaisten itsensä vuonna 2005 perustama va-

paaehtoisyhdistys. VAO ry tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, jotka ovat tai ovat olleet van-

kien omaisia. Toimintaa järjestetään vertaistoiminnan periaatteella ja VAO ry pyrkii jär-

jestämään tilaisuuden ajatusten ja tuntemusten vaihtoon. VAO ry edistää perhesuhtei-

den säilymistä vankeustuomion aikana ja yhdistys haluaa tehdä rakentavaa yhteistyötä 

eri tahojen kanssa. (Mikä on VAO? n.d..)  

 

Toiveena oli, että projektin ollessa onnistunut, VAO ry alkaa toteuttaa vuosittaisen per-

hepäivän yhteistyössä Helsingin vankilan kanssa. VAO ry:n vapaaehtoistoimija oli mu-

kana projektissa opinnäytetyön suunnittelusta lähtien ja osaltaan suurena apuna vankien 

omaisten näkökulmaa ajatellen. Kävin myös tutustumassa VAO ry:n vertaistukiryhmään, 

VAO ry:n ja muiden toimijoiden yhteistyössä järjestämään vertaistuki-iltaan, ja olin mu-

kana VAO ry:n järjestämässä tutustumisiltapäivässä Helsingin vankilaan. Tapahtumissa 

käydyt keskustelut auttoivat ymmärtämään vankien omaisten näkökulmaa vankeusai-

kaan ja tutustumaan kohderyhmään, vaikka perhepäivä toteutettiinkin itse vankien omien 

ajatusten pohjalta. 

 

Yhteistyön pohjalla oli Liukkosen näkemys siitä, kuinka toiminta voisi saada varmemmin 

jatkoa. Myös Rikosseuraamusviraston julkaisussa Perhe muurin toisella puolella työ-

ryhmä esittää toiveen perhetyön projektien kehittämisestä ja jatkuvuudesta mm. kolman-

nen sektorin toimijoiden kanssa (Perhe muurin toisella puolella 2003: 92-93). Pohdimme 

myös, että VAO ry:n mukana oleminen voisi tuoda projektille näkyvyyttä omaisten kes-

kuudessa. Kun perhe lusii –oppaan mukaan siviilityöntekijällä on paremmat mahdollisuu-

det tehdä työtä koko perheen kanssa vankeusaikana ja vapautumisen jälkeen, kuin van-

kilan työntekijöillä (Sassi - Huhtimo 2006: 22). Myös tästä näkökulmasta oli hienoa saada 

VAO ry mukaan toimintaan.  
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3 Perhetyö  

 

Perhetyö on monisäikeinen käsite, jota tehdään erilaisissa instituutioissa ja toimintaym-

päristöissä useiden ammattiryhmien toimesta ja ammattinimikkeiden alla. Perhetyön 

kohteita ovat perheet ja niiden jäsenet ja se voi olla muun muassa neuvontaa, palvelua, 

puuttumista, valistusta, koko perheen kasvatuksellista toimintaa, aktivointia, valmen-

nusta ja konsultointia. Perhetyön peruslähtökohta on perheistä ja perheiden elämästä 

lähtevät tarpeet ja työn kohteita ovat perheet ja niiden jäsenet. Perheen tilaa ja toimi-

vuutta selvitetään ja arvioidaan, ongelmia ehkäistään ja tarvittaessa pyritään korjaa-

maan. Perhetyöllä voidaan tarkoittaa myös sitä, että perhe otetaan huomioon, jos yksilöä 

ei muuten pystytä auttamaan. Suomalainen perheymmärrys ja perheille suunnatut pal-

velut ja etuudet rakentuvat hyvin pitkälti lapsiperheiden ympärille, joten perhetyö kohdis-

tuu yleensä lapsiperheisiin. Laajimmillaan perhetyöksi voidaan kuitenkin kutsua kaikkea 

perheen kanssa tehtävää työtä, jota tarjoavat yhteiskunnalliset palveluntuottajat. 

(Rönkkö – Rytkönen 2010: 27-28; Nätkin – Vuori 2007: 7-9.) 

 

Perhetyön juuret ovat kansalaisjärjestöissä, sillä ne keksivät ja kokeilivat erilaisia perhe-

työn muotoja ennen kuin vastuu perhetyöstä siirtyi sotien jälkeen enemmän valtiolle ja 

kunnille. Tytöille ja naisille opetettiin muun muassa perheenemännän taitoja ja puhtau-

den vaalimista. 1900-luvun alussa ylempien yhteiskuntaluokkien naiset opettivat näitä 

taitoja aluksi osana hyväntekeväisyystyötä, myöhemmin osana järjestötyötä. Toisen 

maailmansodan jälkeen perhetyön asiantuntijuus alkoi levittäytyä laajemmalle, syntyi uu-

sia instituutioita, ja vanhojen, kuten koulujen ja terveydenhuollon, toiminta laajeni. Uusia 

ammattikuntia syntyi ja ammattilaisten määrä kasvoi aina 1990-luvulle saakka. Perhe-

työstä tuli tavanomainen tukimuoto, jonka pääasialliset työmuodot muuttuivat kodinhoi-

dollisesta opastuksesta ja avusta elämänlaatua ja hyvinvointia tukeviin toimintoihin. Ny-

kyiselle perhetyölle on ominaista uusien työmuotojen ja hyvien käytäntöjen kehittäminen 

kunta- ja järjestötasolla. (Nätkin – Vuori 2007: 10-14.) 

 

Vaikka perhetyö kohdistuu yleensä lapsiperheisiin, lapset eivät määritä aina perhettä. 

Perhetyötä määriteltäessä onkin hyvä pohtia myös perheen käsitettä. Suomalaisessa 

kulttuurissa on totuttu tarkastelemaan perhettä ydinperheen näkökulmasta, johon kuuluu 

isä, äiti ja lapset (Vilén – Leppämäki – Ekström 2008: 195). Tilastokeskuksen virallisen 

määritelmän mukaan perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat 

tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt sekä heidän yhteiset tai jommankumman lapset 
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(Perhe n.d.). Virallisesta määritelmästä huolimatta jokainen perhe on erilainen ja per-

heen sisälläkin on yleensä yhtä monta määritelmää perheestä, kuin siinä on jäseniäkin. 

Ihmisen oma elämäntilanne vaikuttaa siihen, keitä lähisukulaisiaan pitää perheenään ja 

yhä useammin perheeseen kuulumista arvioidaan henkilökohtaisin kriteerein (Rönkkö – 

Rytkönen 2010: 24). Perhekeskeinen työnote sisältää ajatuksen, että asiakas voi itse 

määritellä perheensä (Vilén ym 2008: 195).  

 

Perhe koostuu yksilöistä, joiden keskinäiset suhteet erottavat perheet muista yhteiskun-

nallisista ryhmistä. Näitä perhesuhteita määrittävät biologiset, emotionaaliset, sosiaali-

set, moraaliset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset suhteet. Perhesuhteita voi elää saman-

aikaisesti, esimerkiksi isänä, lapsena ja veljenä. Perhesuhteisiin liitetään hoivan ja huo-

lenpidon velvollisuus ja ne eroavat ystävyyssuhteista vastuidensa, velvoitteidensa ja lo-

jaalisuuden tunteidensa vuoksi. Toisistaan erillään asuvia ihmisiä, jotka muodostavat 

keskinäisen hoiva- ja huolenpitoverkoston, voidaan kutsua myös perhepiiriksi (Rönkkö – 

Rytkönen 2010: 10-15.) Tässä opinnäytetyössä katsotaan, että vangit ja heidän vanhem-

pansa ovat samaa perhettä, vaikka eivät asukaan yhdessä ja todennäköisesti elävät 

useissa perhesuhteissa samanaikaisesti.  

 

Perheen yhteinen aika liittää perhettä yhteen, rakentaa kuulumisen tunnetta ja ehkäisee 

sosiaalisia ongelmia. Kuulumisen tunne näkyy muun muassa yhteydenpitotoiminnassa, 

suomalaisista noin neljä viidesosaa pitää omaan äitiinsä ja poismuuttaneisiin lapsiinsa 

yhteyttä viikoittain. (Rönkkö – Rytkönen 2010: 25.) Kuulumisen tunne ja yhteydenpito 

läheisten kanssa korostuu, ja samalla vaikeutuu, vankilassa. Vaikka perheenjäsen jou-

tuu vankilaan, perheen on jatkettava elämäänsä. Koska perheen arkipäivään osallistu-

minen on suljetusta vankilasta käsin käytännössä mahdotonta, tulee perhettä tukea per-

hetyön keinoin.  

 

3.1 Perhetyö vankilassa 

 

Rikosseuraamuslaitos julkaisi Lapsi- ja perhetyön linjaukset vuonna 2013 tukemaan van-

kilan perhetyötä. Rikosseuraamuslaitoksen strategiassa tuomitun yhteydenpitoa yhteis-

kunnan palveluverkostoon, sosiaalisiin verkostoihin, perheeseen ja lapsiin tulee tukea ja 

perhetyötä kehittää erityisesti lapsinäkökulmasta. Linjauksissa todetaan, että perheen 

merkitys vankilassa ollessa ja vapautumisen jälkeen voi olla merkittävä yhteiskuntaan 
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sijoittumisen kannalta. Hyvien perhesuhteiden ylläpitäminen tukee näin myös Rikosseu-

raamuslaitoksen tavoitteita. (Rikosseuraamuslaitos 2013: 5-6). Vaikka linjauksissa ko-

rostetaan erityisesti lapsinäkökulmaa, ei se sulje pois muun perheen merkitystä vangin 

elämässä.  

 

Kuten kaikkea perhetyötä, myös vankilan perhetyötä tehdään erilaisin menetelmin eri 

toimintaympäristöissä, joten sitä voi olla hankala määritellä. Lapsi- ja perhetyön linjaus-

ten mukaan perhetyö on Rikosseuraamuslaitoksessa ”-- yhteydenpidon mahdollista-

mista, keskusteluavun antamista, valmiuksien parantamista ja tukemista arjen toimintoi-

hin, kasvatustehtävässä tukemista, vanhemmuuden arviointia sekä yhteistyön tekemistä 

siviilitoimijoiden kanssa”. Työtä tehdään yhteistyössä koko perheen kanssa, mutta pää-

painona on vangin kanssa tehtävä työ. Tavoitteena on lisätä vangin omaa elämänhallin-

taa, mutta samalla tukea tuomittujen lasten ja perheen psyykkisten, sosiaalisten ja talou-

dellisten asioiden hoitoa sekä perhesuhteita. (Rikosseuraamuslaitos 2013: 8-9.) Vanki-

lan perhetyö voi sisältää monenlaista ja monimuotoista perhettä tukevaa toimintaa ja sen 

tarkoitus on vähentää vankeudesta aiheutuvia haittavaikutuksia sekä edistää vangin si-

joittumista yhteiskuntaan vapautumisen jälkeen. (Sassi - Huhtimo 2006: 22.)  

 

Perheen yhteydenpito antaa uskoa tulevaisuuteen ja motiivia päästä pois rikoskierteestä 

(Sassi - Huhtimo 2006: 22). Kuten jo aiemmassa luvussa todettiin, perheen yhteinen aika 

lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ehkäisee sosiaalisia ongelmia. Koska yhteisen ajan 

viettäminen on hyvin rajattua perheenjäsenen ollessa vankilassa, perhetyössä tulisi ke-

hittää erilaisia keinoja, menetelmiä ja toimintamalleja, joilla tukea yhteydenpitoa ja per-

hesuhteita. Myös Lapsi- ja perhetyön linjauksissa sanotaan, että perhesuhteiden ylläpi-

don periaatteena tulisi olla normaalisuus (Rikosseuraamuslaitos 2013: 12). 

 

Kun perhe lusii –oppaan (Sassi – Huhtimo 2006: 3) esipuheessa todetaan kuinka vanki-

lan ja siviilin välinen yhteistyö on tärkeässä ja ratkaisevassa roolissa, kun vankiperhettä 

tuetaan kohti toimivaa ja rikoksetonta elämää sekä vankeusaikana että vapautumisen 

kynnyksellä. Oppaan mukaan tuen tulisi tulla perheelle siviilin toimijoilta, koska vankilan 

työntekijöillä ei ole perheen kokonaisvaltaiseen tukeen tarpeeksi resursseja (Sassi - 

Huhtimo: 23). Vaikka opas on kirjoitettu yhdeksän vuotta sitten, resurssipula oli edelleen 

läsnä Helsingin vankilan erityisohjaajan puheissa. Ei ole mielekästä tai edes mahdollista, 

että vankilasta käsin yritettäisiin tukea koko perhettä, kun loput perheestä on siviilissä. 
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Perhetyö on moniammatillista toimintaa ja tässä kohtaa tulee hyödyntää verkostoyhteis-

työtä. 

 

Verkostotyöllä pyritään vastaamaan asiakkaiden monimuotoisiin ja muuttuviin tarpeisiin. 

Verkostoitumisen tunnusmerkkeinä voidaan pitää toimijoiden välistä yhteistyötä, yhteistä 

tavoitetta, sitoutumista ja vuorovaikutusta. Se on asiakaskeskeistä, perhetyössä perhe-

keskeistä, ja siinä keskitytään tukemaan asiakkaiden voimavaroja. (Vilén ym. 2008: 202-

203.) Vankila tekee verkostotyötä vangin kotikunnan sosiaalitoimen kanssa, mutta myös 

kolmannen sektorin toimijoiden, kuten VAO ry:n kanssa. Kun töitä tehdään saman per-

heen kanssa sekä vankilassa että siviilissä, otetaan kaikki perheenjäsenet todennäköi-

sesti paremmin huomioon. Tällä hetkellä työskentely on vielä enemmän eroteltua van-

kila- ja siviilimaailmaan ja näitä tulisi tuoda enemmän yhteen esimerkiksi tällaisella opin-

näytetyöprojektilla. 
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4 Systeemiteoria sosiaalialalla 

 

Systeemiteoria on saanut vaikutteita useista eri tieteenaloista, kuten biologiasta, psyko-

logiasta ja sosiologiasta systeemisen ajattelun juurten kuitenkin ollessa matematiikassa. 

Se on Yhdysvalloissa sosiaalityössä hallitseva toimintamalli, mutta Euroopassa se ei ole 

saanut samanlaista jalansijaa. Systeemiteorialla on ollut kuitenkin suuri vaikutus sosiaa-

lityöhön 1970-luvulla. Kaikki elolliset oliot muodostuvat systeemeistä ja muodostavat 

systeemejä ja niitä tulee tutkia osana omaa ympäristöään ja kulttuuriaan. Ihminen on osa 

elinympäristöään eli kokonaisvaltaista systeemiä ja toimii vuorovaikutuksessa siihen. 

(Payne 2013:185, 193; Kilpeläinen 2009: 70-72; Rönkkö – Rytkönen 2010: 89-91.) 

 

Systeemiteoriassa tarkastellaan systeemin sisäisiä sekä systeemien välisiä yhteyksiä ja 

vuorovaikutussuhteita. Esimerkiksi perhe on systeemi, joka kuuluu suurempiin mak-

rosysteemeihin, mutta siihen kuuluu myös pienempiä mikrosysteemejä. Makro- ja mik-

rosysteemien lisäksi on olemassa keskikokoisia mezzosysteemejä. Rönkkö ja Rytkönen 

(2010) käyttävät makro- ja mikrosysteemeistä nimityksiä ylä- ja alasysteemit. Systeemit 

vuorovaikuttavat kompleksisten prosessien kautta ja ne ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, 

joilla on tietyt rajat. Systeemin osa voi kuulua useampaan systeemiin yhtä aikaa. Sys-

teemiteoriassa kutsutaan toimintaa, resursseja ja informaatiota energiaksi, jonka avulla 

systeemi toimii. Avoimeen systeemiin voi vaikuttaa energiaa antamalla, koska energia 

liikkuu siellä sekä systeemistä sisään ja ulos että systeemin sisällä. Suljetussa systee-

missä energia liikkuu vain systeemin sisällä eikä siihen voi ulkopuolelta vaikuttaa. (Payne 

2013 184-191; Kilpeläinen 2009: 70-72.) Sosiaalityössä perhesysteemille ulkopuolelta 

annettava energia voi olla esimerkiksi toimeentulotukea, joka vaikuttaa systeemin sisällä 

sen mukaisesti, miten sitä käytetään.  

 

Antamalla systeemille energiaa, annetaan samalla mahdollisuus muutokselle. Emme voi 

kuitenkaan etukäteen tietää mitä annettu energia, interventio, systeemissä aiheuttaa, vai 

aiheuttaako se mitään. Payne käyttää esimerkkiä palloista verkkopussissa. Työntämällä 

yhtä palloa, kaikki pallot muuttavat paikkaa. Ne voivat kuitenkin palautua samoille pai-

koilleen. (Payne 2012: 186-192.) Perhepäivän voi nähdä systeemille eli perheelle annet-

tavana energiana. Emme voi tietää etukäteen millaisia vaikutuksia perhepäivällä per-

heelle on, voimme vain tarjota heille projektin ja katsoa mitä tapahtuu. 
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4.1 Systeemiteoreettinen näkemys perhetyöhön 

 

Perhettä voidaan siis tarkastella systeeminä ja yhden systeemin alaosan muuttuminen 

aiheuttaa muutoksen koko systeemissä. Tällainen muutos tapahtuu, esimerkiksi kun per-

heenjäsen joutuu vankilaan. ”Rikosseuraamuslaitoksen perhetyö on yhteydenpidon 

mahdollistamista, keskusteluavun antamista, valmiuksien parantamista ja tukemista ar-

jen toimintoihin, kasvatustehtävässä tukemista, vanhemmuuden arviointia sekä yhteis-

työn tekemistä siviilitoimijoiden kanssa.” (Lapsi- ja perhetyön linjaukset 2013: 8). Perhe-

työn voi siis ajatella olevan juuri näiden systeemien osien tukemista, jotta kokonaisuus 

saataisiin jälleen toimimaan. Ihmiset ja perheet ovat erilaisia, joten eri perheillä voi olla 

ongelma eri systeemin osassa. Vankien vanhempien ottaminen mukaan perhetyöhön on 

yksi, vähemmän aikuisten vankien kanssa kokeiltu, tapa tehdä perhetyötä.  

 

Kun perhetyötä tehdään systeemiteorian näkemyksen mukaan, nähdään perhe vuoro-

vaikutusjärjestelmänä. Ongelmat ilmenevät sosiaalisissa suhteissa, ei yksilöissä, eikä 

niillä ole suoria syy-seuraus-suhteita, vaan niihin vaikuttavat useat tekijät. Yksilötasolla 

tutkitaan miten kukin perheenjäsen voi tuoda omia tarpeitaan esille, miten niihin vasta-

taan ja miten hän itse vastaa toisten tarpeisiin. Vuorovaikutuksessa kaikki systeemin 

osat vaikuttavat toisiinsa. Yhden perheenjäsenen viestintään ja kommunikaatioon vai-

kuttamalla voidaan saada muutoksia aikaan koko perheessä, koska viestintä ei ole kos-

kaan yhdensuuntaista. (Rönkkö - Rytkönen 2010: 89-94.) Vankiloissa on paljon erilaisia 

toimintaohjelmia vangeille isä-ryhmistä suuttumuksen hallintaan ja päihdeohjelmiin. 

Nämä toimintamuodot ovat osaltaan vaikuttamassa koko perheen toimivuuteen, vaikka 

eivät suoranaisesti perhetyötä olekaan. Niissä keskitytään yhdessä systeemin osassa 

tapahtuviin muutoksiin ja nämä muutokset vaikuttavat aina koko systeemiin.  

 

Systeemiset kuvaukset perheestä eivät ole koskaan pysyviä, vaan ne kuvaavat heidän 

vuorovaikutustapojensa luonnetta ja vaikutuksia tietyissä tilanteissa. Tilan, paikan ja 

ajankohdan vaihteluilla, eli aiemmassa kappaleessa puhutun energian muutoksilla, voi-

daan saada suuria muutoksia aikaan systeemissä. (Rönkkö – Rytkönen 2010: 94-95.) 

Opinnäytetyöprojektissa muutettiin tapaamispaikka, -aika sekä -ajankohta. Vanhemmat 

päästettiin sisään vankilan juhlasaliin, jonne he eivät olleet koskaan aiemmin päässeet. 

Juhlasali on taas vangeille tuttu, mutta se ei ole aiemmin ollut tapaamispaikka. Paikkaan 

ei näin kytkeytynyt ennakko-oletuksia. Myös aika oli normaalia tapaamista pidempi, pai-

kalla oli myös muita vankeja ja vanhempia sekä työntekijöitä. Keskustelun tueksi oli 
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suunniteltu myös oheistoimintaa. Systeemit etsivät tasapainoa ja perhesysteemillä on 

aina sekä tasapainoa lisääviä että haittaavia toimintatapoja. Perhetyössä huomio kiinni-

tetään systeemin tasapainoon ja autetaan etsimään sitä esimerkiksi etsimällä perheen 

kanssa vaihtoehtoisia, tasapainottavia toimintatapoja. (Rönkkö – Rytkönen 2010: 94-95.) 

Miehet kertoivat yrittäneensä kertoa vanhemmilleen millaista vankilassa on, jotta heidän 

pelkonsa ja ennakkoluulonsa vankilan arkea kohtaan vähenisivät. Pelkkä puhe ei ollut 

tuottanut kaikkien kohdalla tulosta, joten miehet halusivat kuvien avulla havainnollistaa 

miltä muurien sisällä oikeasti näyttää. Tällainen tuo uusia ulottuvuuksia kommunikaa-

tiolle ja vuorovaikutukselle. Muutos aiheuttaa muutosta. 

 

Perhe voi olla joko avoin tai suljettu systeemi, tosin yleensä se ei ole täysin kummassa-

kaan ääripäässä ja perhesysteemin avoimuus voi muuttua tilanteiden muuttuessa. Perhe 

voi suojautua ympäristöltään ja sulkeutua, kun perheessä ilmenee sairaus, ongelma tai 

salaisuus eli esimerkiksi kun perheenjäsen joutuu vankilaan. (Rönkkö – Rytkönen 2010: 

96.) Vankila ja VAO ry voidaan nähdä perheen yläsysteemeinä, joiden kanssa perhesys-

teemi on vuorovaikutuksessa. Koska yksi osa systeemistä on vankilassa ja toinen sivii-

lissä, tarvitsee myös näiden yläsysteemien olla vuorovaikutuksessa keskenään. Näin 

taataan koko perhesysteemille ja sen osille apu ja tuki.  

 

On hyvä pitää mielessä, että vaikka vankila ja VAO ry ovat tällä hetkellä merkittäviä per-

heiden yläsysteemejä, eivät ne välttämättä aina tule olemaan. Perheen kanssa tutkitaan 

yhdessä suhteita yhteiskunnan valtarakenteisiin ja kulttuurisiin uskomuksiin ja tehdään 

näkyväksi niiden vaikutuksia (Rönkkö – Rytkönen 2010: 116). Kun ihminen on vanki-

lassa, vaikuttaa se koko perhesysteemin tapaan ajatella itsestään ja perheestään. Vai-

kutukset on hyvä tehdä näkyviksi ja ymmärtää, että tämä yläsysteemi ei ole ainoa per-

hettä määrittävä asia. 

 

Perheellä on paljon muitakin yläsysteemejä, kuten työpaikat, harrastukset ja muut suku-

laiset sekä alasysteemejä, kuten sisarukset. Perheenjäsenet ovat voineet irrottautua 

myös vanhempiensa kanssa muodostamastaan perhesysteemistä muodostaakseen uu-

den perhesysteemin oman puolisonsa ja lastensa kanssa. Hänen ei tarvitse kuitenkaan 

erota kokonaan vanhasta systeemistä, vaan hän voi olla monessa systeemissä yhtä ai-

kaa. Ihminen kuuluu elämänsä aikana useisiin eri systeemeihin, joista osassa voi olla 

vain hetken ja osassa vaikka koko elämän. Erilaiset ala- ja yläsysteemit yleensä on tär-
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keää ottaa huomioon perhetyötä tehtäessä, koska ne muodostavat ihmisen elinympäris-

tön. Vanhemmuuden alasysteemi on elinikäinen eikä siihen vaikuta perheen rakenne-

muutokset (Rönkkö – Rytkönen 2010: 101). Vanhemmat usein sanovat lapsistaan, että 

vaikka he kasvavat aikuisiksi, he ovat aina vanhempiensa lapsia. Koska perheen merki-

tys on vankilassa ollessa ja vapautumisen kynnyksellä suuri (ks. 3.1 Perhetyö vanki-

lassa) ja vanhemmuus on elinikäistä, keskityn tässä työssä niiden systeemin osien vuo-

rovaikutukseen.   

 

Perhetyössä työntekijä nähdään ikään kuin perhesysteemin sisällä, osana systeemiä. 

Hän ei ole ulkopuolinen havainnoija, vaan toimii vuorovaikutuksessa perheen sisällä sa-

malla vaikuttaen ja vaikuttuen itsekin. Työntekijä ei tiedä vastauksia, vaan etsii tietoa 

vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä perheenjäsenten kanssa. (Rönkkö - Rytkönen 2010: 

113-114.) Työntekijän onkin hyvä pohtia omaa tapaa kommunikoida ja olla vuorovaiku-

tuksessa perheen kanssa. Ei ole mielekästä antaa suoria vastauksia vaan etsiä uusia 

toimintamalleja yhdessä. Malcolm Payne muistuttaa, että ihmiset muokkaavat käytös-

tään melko helposti sellaiseksi, jota he kuvittelevat ympäristön heiltä odottavan (Payne 

2013: 187). Lähestyttäessä perhetyötä systeemiteoreettisella otteella täytyy muistaa, 

ettei tarkoitus ole muuttaa yksilöitä vaan antaa energiaa systeemille muuttaa vuorovai-

kutussuhteita. Työntekijän tulee huomioida, ettei tuo omia oletuksiaan toimivasta systee-

mistä mukanaan perhesysteemiin, koska samat toimintamallit eivät toimi jokaisessa sys-

teemissä samalla tavalla. 
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5 Opinnäytetyön tavoitteet  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää uusi toimintamalli vankilan perhetyöhön 

yhteistyössä Helsingin vankilan ja Vankien omaiset VAO ry:n kanssa. Vankilassa vuoro-

vaikutus oman perheen kanssa on hyvin rajattua ja tämän opinnäytetyön tavoitteena oli 

tukea aikuisten vankien ja heidän vanhempiensa sosiaalisia suhteita ja vuorovaikutusta. 

 

Opinnäytetyöprojektina suunnittelin ja toteutin vankiryhmän kanssa perhepäivä-projektin 

heille ja heidän vanhemmilleen. Toteutin projektin osallistujalähtöisesti sosiokulttuurisen 

innostamisen hengessä. Opinnäytetyöni tavoitteet olin päättänyt ennalta, mutta itse pro-

jektin tavoitteet ja sisällön päätimme ja suunnittelimme sosiokulttuurisen innostamisen 

mukaisesti vankiryhmän kanssa yhdessä.  
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6 Sosiokulttuurinen innostaminen 

 

Sosiokulttuurinen innostaminen on syntynyt Ranskassa toisen maailmansodan jälkeen 

ja levinnyt sieltä ympäri maailmaa. Sosiokulttuurisen innostamisen toiminnan lähde on 

ihmisen arkipäivä ja innostamista viedään sinne missä ihmiset ovat ja elävät, kuten van-

kilaan. Innostaminen suuntautuu sosiaalisen kommunikaation edistämiseen ja ihmisten 

välisen vuorovaikutuksen lisäämiseen. Työntekijöiden ja niiden ihmisten, joiden kanssa 

työskennellään, välillä tulee vallita dialogi, subjekti-subjekti-suhde, jossa jokaisen ihmi-

sen persoonallista arvokkuutta ja itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan. Sosiokulttuuri-

sen innostamisen määritelmiä on paljon, ja ne muuttuvat koko ajan yhteiskunnan mu-

kana, mutta kaikkien ytimessä on ajatus innostamisesta tapana elähdyttää ihmisten her-

kistymisen ja itsensä toteuttamisen prosessia. Kurjen (Kurki 2000: 20-21) mukaan on 

hyvä, jos jokainen rakentaa itse sellaisen käsitteellisen synteesin innostamisen toimin-

nasta, joka inspiroi juuri häntä ja ohjaa hänen toimintaansa ja suunnittelun ja arvioinnin 

prosessejaan. (Kurki 2010: 180-181; Kurki 2000: 20-21.) Sosiokulttuurista innostamista 

ei voi koskaan uusintaa valmiina pakettina, mutta jo tehtyjä projekteja kannattaa tutkia ja 

niistä voi ottaa mallia omiin projekteihin. Sosiokulttuurinen innostaminen on laaja-alainen 

käsite, joka pitää sisällään useita tehtäviä ja tavoitteita, joita esittelen seuraavaksi. 

 

Sosiokulttuurisen innostamisen perustehtäviä on saattaa ihmiset yhteen ja saada heidät 

herkistymään, motivoitumaan ja liikkeelle. Innostamisen avulla tavoitellaan muutosta 

asenteissa ja ihmisten välisissä suhteissa kohti vapaampia, autonomisia suhteita ja yk-

silöitä. Innostamisessa luodaan ja vahvistetaan myös ryhmiä ja ryhmäidentiteettiä. In-

nostamisessa korostuu vuorovaikutus ja osallistuminen ja samalla tuetaan ihmisten va-

pautta ja oma-aloitteisuutta yksilö- ja ryhmätasolla. Tavoitteena on pitää huolta siitä, että 

ihmiset itse kehittävät omia vaihtoehtoja ja ratkaisuja ongelmiinsa ja yksilöllisiin ja ryh-

män tarpeisiin. (Kurki 2000: 24-26.) Perhetyö-projektissa vangit saivat itse päättää ta-

voitteet perhepäivälle sekä keinot päästäksemme niihin. Innostajana toimin keskustelun 

ja toiminnan herättelijänä, mutta miehet tekivät itse kaiken työn. Tulevaisuuden kannalta 

ei olekaan mielekästä antaa ihmisille valmiita ratkaisumalleja, vaan keinoja etsiä ratkai-

suja erinäisiin ongelmiin. Sosiokulttuurisen innostamisen tavoite on arkielämän laadulli-

nen muuttaminen (Kurki 2000: 24-26). 

 

Innostamisen toiminnassa ollaan yhteisen ongelman äärellä, jota yritetään ratkaista vuo-

rovaikutuksessa toisten kanssa. Toiminnassa käytetään tuolloin erilaisia tekniikkoja eri 
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tieteiden piiristä ja näiden avulla luodaan kommunikaatiota, monipuolista ilmaisua sekä 

sellaisten asenteiden ja toimintatapojen syntymistä, jotka tekevät ihmisten osallistumisen 

mahdolliseksi. Innostajan tuleekin hallita mahdollisimman paljon erilaisia ryhmätyön me-

netelmiä. (Kurki 2000: 25-27.) Tässä opinnäytetyöprojektissa heräteltiin keskusteltua eri-

laisten toiminnallisten menetelmien kautta. Käytetyt menetelmät olivat sellaisia, että jo-

kainen pystyi osallistumaan haluamallaan tavalla ja volyymillä. Kenenkään ei tarvinnut 

olla yksin huomion keskipisteenä, mutta jokainen osallistui koko ajan toimintaan huo-

maamattaankin. Projektin ohjaajan, innostajan, tulee etsiä ja päättää itselleen sopivat 

menetelmät ja olla valmis myös muokkaamaan suunnitelmiaan toiminnan edetessä. 

Koska olen aiemmalta ammatiltani teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), erilaiset toiminnalli-

set ja taiteelliset menetelmät ovat minulle ennestään hyvin tuttuja. Tämän opinnäytetyön 

kannalta ei ole oleellista tietää mitä toiminnallisia menetelmiä olen käyttänyt juuri sen 

vuoksi, että toiselle ohjaajalle ja toisen ryhmän kanssa tässä projektissa käyttämäni me-

netelmät eivät välttämättä sovi ollenkaan. 

 

Innostaminen perustuu aina suunniteltuun ja päämäärätietoiseen toimintaan ja projek-

teissa toimintaa reflektoidaan ja muutetaan koko ajan uuden tiedon pohjalta (Kurki 2000: 

26). Opinnäytetyöprojektissa huomioitiin suunnitelmallisuuden ja reflektoinnin tärkeys in-

nostamisessa, ja toimintaa muokattiin sen edetessä osallistujien ja ohjaajan arvioinnin ja 

tarpeiden pohjalta. Ensimmäisellä tapaamiskerralla sovittiin yhteiset tavoitteet, joiden 

pohjalta suunnitelmat kehittyivät.   

 

Sosiokulttuurisessa innostamisessa puhutaan myös kulttuurisesta demokratiasta. Siinä 

tunnustetaan jokaisen ihmisen kyvyt ja mahdollisuudet toimia oman elämänlaatunsa luo-

jana ja aktiivisena osallistujana yhteisönsä kehitykseen. Kaikille ihmisille ja ryhmille tulee 

taata pääsy kulttuuriin ja antaa mahdollisuus kehittyä kulttuurisesti ja persoonallisesti 

oman identiteettinsä mukaan. Kulttuurisen demokratian saavuttamista voi myös kuvailla 

osallisuudeksi. (Kurki 2000: 57-59.) Projekti antoi vangeille mahdollisuuden osallistua 

perheyhteisöönsä ja tuoda omia näkemyksiään ja ajatuksiaan esille siinä. He olivat vas-

tuussa projektin kehityksestä omien persoonallisten mieltymystensä pohjalta. Vaikka 

vankilassa vaikuttamisen mahdollisuudet ovat niukat, jokainen pystyy vaikuttamaan 

oman elämänsä laatuun ja omaan asemaansa pienilläkin päätöksillä, kuten käydäkö 

koulua tai kuinka paljon osallistaa vanhempia omaan arkeen. Sosiokulttuurisen innosta-
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misen yksi tavoite on tukea ja saada liikkeelle niitä kykyjä, jotka ovat jo olemassa ihmi-

sessä (Kurki 2000: 23). Jokaisella ihmisellä on jotain kykyjä, ne vain saattavat unohtua 

laitosmaailmassa.  

 

6.1 Sosiokulttuurinen innostaminen projektin suunnittelussa 

 

Projektia suunniteltaessa ja tavoitteita asetettaessa on muistettava, että mukana on 

kolme tahoa: innostamisen kohde, innostaja sekä vallankäyttäjä (Kurki 2000: 191) eli 

tässä tapauksessa vankila. Olin asettanut opinnäytetyölleni jo omat tavoitteet (ks. luku 

5. Tavoitteet), mutta innostamisen projektin tavoitteet päätimme osallistujien kanssa yh-

dessä. Innostamisen suunnittelussa on myös oleellista, että se on kollektiivinen prosessi, 

johon osallistuu kaikki mukana olijat (Kurki 2000: 120), joten ennen työskentelyn alka-

mista vankien kanssa keskityin taustatutkimukseen ja raamien suunnitteluun toiminnalle. 

 

Toteutin opinnäytetyöni osana kahdeksan viikon pituista sosiaalialan harjoittelua vanki-

lassa. Sosiokulttuurisen innostamisen suunnittelussa on oltava realistinen näkemys re-

sursseista, mahdollisuuksista, toiveista ja tavoitteista, yhteistyömahdollisuuksista, mistä 

lähdetään liikkeelle ja mihin on mahdollista päätyä, ja tunnettava toiminnan kohteena 

oleva todellisuus (Kurki ym. 2010: 193). Harjoittelun ensimmäiset viikot käytin vankilan 

toimintakulttuuriin tutustuen, jotta ymmärtäisin vankien elämismaailmaa paremmin. Olin 

mukana erilaisissa ryhmissä ja tutustuin vankilan sosiaalityöhön. Tutustuin myös VAO 

ry:n vertaisryhmätoimintaan ja olin mukana VAO ry:n ja muutaman muun toimijan yh-

dessä järjestämässä omaisten illassa, jossa esittelin myös perhepäivä-projektia. Harjoit-

telun aikana pystyin arvioimaan ja ennakoimaan haasteita ja mahdollisuuksia etukäteen, 

mikä on myös innostamisen suunnittelussa tärkeää (Kurki ym. 2010: 194), varmasti pa-

remmin, kuin olisin vankilan ulkopuolisena toimijana pystynyt.  

  

Innostamisessa vangit tulisi saada mukaan toimintaan tekijöiksi, ei pelkästään toiminnan 

kohteiksi (Kurki ym. 2010: 195). Mietimme vankilan erityisohjaajan Marjon kanssa erilai-

sia keinoja, joiden avulla saisimme vankeja houkuteltua toimintaan mukaan. Koska toi-

minnan tulee perustua vapaaehtoisuuteen, yritimme tehdä toiminnasta houkuttelevaa. 

Kävin kertomassa tulevasta projektista suoraan osastoilla ja koululla ja jätin ilmoituksia 

päivästä sellaisten osastojen osaston seinille, joiden asukkaiden oli turvallisuus- tai 

muista syistä mahdollista osallistua toimintaan. Tapasimme kasvotusten sellaisia van-
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keja, jotka Marjon tai muiden työntekijöiden mielestä voisivat olla kiinnostuneita toimin-

nasta. Mainostimme projektia myös kahvitarjoilulla, jonka Marjo oli jo aiemmin tiennyt 

olevan hyvä ja ehdoton myyntivaltti. 

 

Suunnittelin jokaiselle työpajakerralle erilaisia toiminnallisia harjoitteita, joiden kautta voi-

simme pohtia teemaa yhdessä ja edetä kohti tavoitteita. Vankilassa on hyvin vähän mah-

dollisuuksia vaikuttaa ja vankien oma päätöksenteko on rajattua. Halusin antaa vangeille 

mahdollisuuden päättää itse alusta loppuun mitä haluavat vanhemmilleen tarjota, joten 

pidin omat suunnitelmani avoimina ja helposti muokattavina osallistujien toivomaan 

suuntaan. Osallistujille ei pidä luvata toiminnalta liikaa ja lupaukset tulee pitää (Kurki ym. 

2010: 196), joten lupasin jokaisen pyynnön ja idean kohdalla tehdä parhaani ja selvittää 

ovatko asiat järjesteltävissä.  

 

6.1.1 Innostamisen peruskysymykset 

 

Sosiokulttuurisen innostamisen peruskysymyksiä ovat, että ketkä ovat osallisia toimin-

nassa, mitä toiminta koskee, miksi innostamista tehdään eli mitkä ovat tavoitteet ja miten 

innostamisen prosessia rakennetaan, minkä avulla teemaa kehitetään (Kurki 2000: 95-

96). Näiden kysymysten avulla lähdin ensin itse suunnittelemaan toimintaa ja kävimme 

samat teemat läpi myös vankien kanssa. Nämä ovat myös tärkeitä kysymyksiä, kun seu-

raava ryhmä suunnittelee perhepäivää.  

 

Toiminnan osallisia olivat osallistujat, eli vangit ja innostaja, sekä vankien vanhemmat. 

Meidän lisäksi toimintaan osallistui yhteistyökumppaneiden kautta VAO ry:n sihteeri ja 

Helsingin vankilan erityisohjaaja. Perhepäivään osallistui vankien kutsun kautta myös 

vankilan psykologit ja ohjaaja. Toiminta koski perhetyötä ja yleinen teema oli vankien ja 

vanhempien vuorovaikutussuhteiden tukeminen. Pohdimme vankien kanssa yhdessä, 

että mitä ongelmia he näkevät ja ovat kohdanneet vuorovaikutuksessa. Suurimmaksi 

ongelmaksi vuorovaikutuksessa vangit kertoivat epätietoisuuden ja he halusivat jakaa 

vanhemmilleen tietoa siitä, että minkälaista elämä vankilassa oikeasti on. Perhepäivän 

tavoitteiksi asetettiin osallistujien kanssa yhdessä Perhesuhteiden ylläpitäminen ja Van-

hempien epätietoisuuden ja ennakkoluulojen vähentäminen.  
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Innostamisen prosessia rakennettiin erilaisten toiminnallisten menetelmien avulla. Teat-

teri-ilmaisun ohjaajana (AMK) olen tottunut käyttämään toiminnallisia menetelmiä kes-

kustelun tukena ja jokaisella ohjaajalla on yleensä omat, hyväksi havaitut menetelmät. 

Aloitimme muun muassa jokaisen tapaamiskerran kertomalla omasta sen hetkisestä tun-

nelmastaan esimerkiksi ovi-korttien, eläinfiguureiden ja omien kenkiemme avulla. Vein 

ajatuksia teemaan myös kuvien ja sanataideharjoitusten kautta. Itse perhepäivä taas ra-

kentui omista elementeistään, jotka listasimme tarkasti osallistujien kanssa. Elementtejä 

olivat vankilan esittely kuvien kautta, jokaisen vangin kuvakartta omaan päiväänsä, kes-

kustelut ja tarjottavat. Myös aika, tila ja koristelut täytyi olla etukäteen tiedossa. 

 

6.1.2 Sosiokulttuurinen innostaminen toiminnan rakennuspuina 

 

Sosiokulttuurisen innostamisen tulee perustua aina ihmisen vapaaehtoisuuteen ja 

omaan osallistumiseen. Innostaminen on sekä yhteistä, että jokaisen osallistujan henki-

lökohtaista kokemista, jota innostaja ei voi tehdä yksin (Kurki 2010: 189). Kuvaan pro-

sessia innostamisen rakennepuiden kautta, joista innostamisen tulisi aina koostua pro-

jektista riippumatta.  

 

Sosiokulttuurisen innostamisen ensimmäiset rakennepuut ovat tekeminen ja osallistuja, 

joita ilman innostamista ei voi tapahtua. Toimintaa hallitsee kunkin osallistujan henkilö-

kohtaiset intressit ja tekeminen pyritään suuntaamaan puuhastelusta sellaiseksi toimin-

naksi, jonka avulla tavoitellaan tietoisuuden heräämistä, tilanteeseen tarttumista ja muu-

toksen aikaansaamista. Osallistujat, myös innostaja, ovat toiminnan luojia ja kantajia. 

(Kurki ym. 2010: 190; Kurki 2000: 74-75.) Toiminnaksi olin rajannut etukäteen perhepäi-

vän ja sen suunnittelun, mutta osallistujat päättivät omien kiinnostustensa pohjalta mitä 

haluavat raamien sisällä tehdä ja toteuttaa. Jokainen osallistui yhteiseen tekemiseen ja 

kantoi vastuuta projektin onnistumisesta. Projektissa vangeilla oli mahdollisuus tehdä 

itse päätöksiä ja saada aikaan muutosta sekä vuorovaikutussuhteissa että vanhempien 

ennakkoasenteissa.  

 

Kolmas rakennepuu on aika, jona tavoitteet saavutetaan. Sosiokulttuurinen innostami-

nen on prosessi, joka luodaan yhdessä osallistujien kanssa. Se on juuri tässä ajassa ja 

paikassa, eikä se ole siirrettävissä tai toteutettavissa samanlaisena uudestaan. (Kurki 

ym. 2010: 191; Kurki 2000 75.) Projektin aikataulu oli ennalta määritelty, mutta aikatau-

lun sisällön ja aikataulutuksen teimme ryhmän kanssa yhdessä niin, että jokainen sai 
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kertoa omia toiveitaan ja osallistua päätöksentekoon. Joitain asioita jäi tehtäväksi myös 

työpajojen ulkopuolelle ja päätimme jokaiselle tehtävälle vastuuhenkilön osallistujien 

omien taitojen ja mielenkiinnon kohteiden pohjalta. Koska perhepäivä oli suunniteltu juuri 

tämän ryhmän vanhemmille, ei sitä olisi mielekästä toteuttaa juuri samanlaisena seuraa-

valle ryhmälle. Tämän vuoksi prosessin prosessin kuvauksessa keskityn tapahtumien ja 

ajatusten kuvaamiseen menetelmien sijaan. 

 

Neljäs rakennepuu on instituutio, jolla on omat säädöksensä ja ohjeensa. Innostamisen 

tulisi pyrkiä muokkaamaan vanhoja ja rakentamaan uusia yhteisöllisiä suhteita ja käy-

täntöjä. (Kurki ym. 2010 191; Kurki 2000 75.) Vankila on instituutiona hyvin byrokraatti-

nen, jossa toiminta on yleensä jäykkää ja jokaiseen asiaan tulee pyytää erikseen lupa. 

Meidän osallistujien yllätykseksi lupa saatiinkin useimpiin asioihin. Tämä muokkasi jo 

osaltaan asenteitamme vankilan byrokraattisuutta kohtaan. Projektin tarkoituksena oli 

tukea vankien ja vanhempien välisiä suhteita. Samalla voisin sanoa, että loimme uuden-

laista yhteydenpito- ja vuorovaikutuskäytäntöä.  

 

Sosiaaliset suhteet rakentuvat samaan aikaan sekä ryhmän sisällä että ulkopuolisiin ih-

misiin ja se on viides sosiokulttuurisen innostamisen rakennepuu. Innostamisessa pitäisi 

olla suuntana yhteisöllisyys, sosiaalisuus ja ihmisen ymmärtäminen yhteisönsä ainutlaa-

tuisena persoonana, vaikka vankilassa suhteita luonnehtiikin selkeästi suunniteltu järjes-

tys. (Kurki 2010: 191.) Sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutus vanhempien kanssa olivat 

koko projektin keskiössä. Vanhemmat olivat läsnä keskusteluissa silloinkin, kun heistä 

ei erikseen ollut tarkoitus puhua. Osallistujat miettivät vanhempien ajatuksia ja reaktioita 

ja kuinka vanhemmat tulisivat suhtautumaan perhepäivään ja projektin tuotoksiin. Huo-

masin miesten tietävän hyvin paljon toistensa elämistä etukäteen ja he ilmeisesti olivat 

viettäneetkin enemmän aikaa yhdessä. Ryhmästä muodostuikin nopeasti oma yhtei-

sönsä. Prosessin aikana jokaisella oli oma roolinsa ryhmässä ja jokaisella halukkaalla 

oli erityinen tehtävä liittyen omiin vahvuusalueisiinsa ja taitoihinsa. 

 

Kuudes rakennepuu on strategia, joka tarkoittaa keinojen sopeuttamista tavoitteiden 

saavuttamiseen (Kurki 2010: 191). Pohdimme kuinka olemassa olevilla keinoilla voimme 

saavuttaa tavoitteemme. Emme saaneet lupaa kierrättää vanhempia vankilassa, mikä 

oli osallistujien ensimmäinen toive, mutta valmistimme vanhemmille vankilakierroksen 

kuvien ja tarinoiden avulla.  
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Toiminnan taustalla on aina jokin filosofia ja se on viimeinen eli seitsemäs innostamisen 

rakennepuista. Innostamisen filosofisen näkemyksen mukaan toiminta ei ole pelkkää ak-

tiviteettia, vaan se sisältää jatkuvan vuoropuhelun teorian ja toiminnan välillä sekä luo-

misen ulottuvuuden, joka perustuu tietoon paremmasta. Toiminnan kautta ihmiset ovat 

askel askeleelta vapaita ja kykeneviä ottamaan itse vastuun toimistaan. (Kurki 2010: 

192; Kurki 2000 76.) Osallistujat suunnittelivat ja toteuttivat perhepäivän sisällön itse va-

lokuvista mustikkapiirakkaan. Muistutin miehiä, että kyseessä on heidän tarjoamansa 

perhepäivä heidän omille vanhemmilleen ja minä toimin vain mahdollistajana. Osallistu-

jien asettamien tavoitteiden tarkoituksena oli rauhoittaa vanhempien mieltä näyttämällä, 

että ei tämä vankila niin paha paikka olekaan.  

 

6.2 Sosiokulttuurisen innostamisen arviointi 

 

Sosiokulttuurisessa innostamisessa arviointi on parhaimmillaan prosessiarviointia, johon 

kaikki työryhmän jäsenet osallistuvat. Arviointi peilaa, kirkastaa ja parantaa toiminnalle 

asetettuja tavoitteita ja itse toimintaa voi jatkuvasti parantaa sen edetessä. Arvioinnin 

tavoitteena on määritellä mitä innostamisen vaikutukset voisivat olla tai tulevat olemaan 

ja mitä ne ovat olleet tähän mennessä. (Kurki ym. 2012: 197; Kurki 2000: 150-153.) 

Tässä perhepäiväprojektissa käytettiin prosessiarviointia koko toiminnan ajan. Ohjaa-

jana arvioin toiminnan mahdollisia haasteita etukäteen ja pohdin niitä yhdessä perhe-

työstä vastaavan erityisohjaajan kanssa. Jokaisen tapaamisen alussa kävimme vankien 

kanssa läpi työlistaa ja mietimme, että vastaako toiminta tavoitteita ja onko se menossa 

siihen suuntaan, johon osallistujat sitä itse haluavat viedä. Arvioin myös käyttämiäni me-

netelmiä ja muunsin niitä mielestäni ryhmälle sopivammiksi. Jokaisen tapaamisen lo-

pussa kävimme yhdessä läpi tehtävälistaa ja sovimme miten etenemme. Pidin opinnäy-

tetyöpäiväkirjaa, johon kirjasin jokaisen tapaamiskerran jälkeen huomioitani ja kehitys-

ajatuksia seuraavaa kertaa varten. 

 

Vaikka prosessiarviointi on innostamisessa tärkeää, ei se ole vielä riittävää tulosten tar-

kastelun kannalta, vaan tarvitaan myös loppuarviointia. Loppuarviointiin on myös hyvä 

osallistaa kaikki prosessissa mukana olleet ihmiset. (Kurki 2000: 150-153.) Perhepäivä 

loppui yhteiseen keskustelutuokioon, jossa kaikki päivään osallistuneet - eli vangit, van-

hemmat, vankilan työntekijät sekä VAO ry:n vapaaehtoistoimija - saivat tuoda esille 

oman mielipiteensä päivästä. Koska rehellisen mielipiteen ilmaiseminen voi joskus olla 

kasvotusten hankalaa, pyysin vanhempia täyttämään vielä tekemäni palautelomakkeen. 
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Kävimme läpi ja arvioimme vankien kanssa koko prosessia vielä perhepäivän jälkeen 

pidetyssä palautekeskustelussa. Pyysin myös osallistuneita vankeja täyttämään oman 

palautelomakkeensa, että sellaisetkin asiat tulisivat tietooni, joita ei ehkä halua ääneen 

sanoa. Innostamisen arvioinnissa onkin luonteenomaista käyttää apuna monenlaisia ar-

vioinnin muotoja ja yhdistellä niitä eri tavoin (Kurki 2000: 150-153). 

 

Arvioinnissa täytyy myös päättää arvioinnin kohde. Vankiryhmän kanssa arvioimme pro-

jektin ja päivän onnistumista yhdessä sopimiemme tavoitteiden kannalta. Lisäksi arvioin 

kyselylomakkeiden, keskustelujen ja omien havaintojeni kautta, että pääsinkö opinnäy-

tetyöni tavoitteisiin ja oliko uusi toimintamalli tarkoituksenmukainen ja toimiva. 
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7 Prosessin kuvaus 

 

Perhepäivä-projektiin osallistui neljä vankia ja viisi vanhempaa. Pidimme vankiryhmän 

kesken viisi työpajamuotoista tapaamiskertaa kolmen viikon aikana, joiden aikana suun-

nittelimme perhepäivän osallistuneille vangeille ja heidän vanhemmilleen. Perhepäivään 

osallistui itseni, vankien ja vanhempien lisäksi Helsingin vankilasta perhetyöstä vastaava 

erityisohjaaja Marjo Liukkonen, kaksi psykologia, ohjaaja sekä VAO ry:n sihteeri. Perhe-

päivän jälkeen pidimme vielä purkutapaamisen vankiryhmän ja Marjon Liukkosen 

kanssa, jossa kävimme läpi ja arvioimme prosessia. 

 

7.1 Valmistelu 

 

Tein ilmoituksen perhepäivä-projektista (ks. LIITE 1), jonka kävin viemässä selliosasto-

jen seinille. Ilmoituksessa oli esitelty tuleva projekti melko yksityiskohtaisesti, jotta miehet 

tietäisivät ilmoitusta lukiessaan mistä on kyse. Kohderyhmää rajasi valmiiksi vankilan 

turvallisuus- ja muut säännöt. Kävin puhumassa projektista suoraan niille vangeille, joi-

den oli mahdollista osallistua vankilan sääntöjen puitteissa projektiin, ja kyselimme Mar-

jon kanssa muiden työntekijöiden mielipiteitä potentiaalisista osallistujista. Myös VAO 

ry:n kautta meni tietoa projektista vankien vanhemmille. Projektimme tavoitti neljä kiin-

nostunutta miestä suunnitellun 8-12 osallistujan sijaan, mutta päätin toteuttaa projektin 

pienemmälle ryhmälle. Haastattelimme jokaisen osallistujan erikseen ja miehet selvittivät 

vielä vanhempiensa mahdollisuudet osallistua projektiin ennen lopullista päätöstä lähteä 

mukaan ja sitoutua projektiin. 

 

7.2 Työpajat 

 

Jokaisen tapaamiskerran runko noudatti samaa kaavaa. Aloitimme yhdessä kertomalla 

sen hetkisistä tunnelmistamme, jonka jälkeen kävimme läpi suunnitelmia ja aikatauluja. 

Sitten herättelimme ajatuksia toiminnallisin menetelmin ja teimme valmisteluja perhepäi-

vää varten. Lopetimme jokaisen tapaamisen yhdessä keskustellen. Erittäin tärkeäksi 

asiaksi nousivat tarjoilut. Jokaisessa tapaamisessa loppupurkua myöten oli tarjolla kah-

via ja pullaa tai keksejä.  
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7.2.1 Ensimmäinen tapaaminen 

 

TAVOITE: Tutustua, esitellä tuleva projekti ja päättää projektille yhteiset tavoitteet 

 

Miehet tunsivat toisensa etukäteen, joten päätin jättää erilliset ryhmäyttämisharjoitteet 

pois ja pitää tutustumisosion lyhyenä. Esittelimme itsemme ovi-korttien avulla, joissa on 

erilaisia ovia, rautaporteista puisiin talonoviin, erilaisissa asennoissa. Jokainen sai valita 

oman oven, joka kuvasti sen hetkistä tunnelmaa, ja oven kautta saikin selville esimerkiksi 

kuinka avoimin mielin kukakin oli mukana. Teimme myös kuvakartat aiheesta ”elämäni 

mukavat ja hyvät asiat”. Kuvakarttoihin tuli asioita, joista pitää, jotka auttavat jaksamaan 

ja jotka antavat voimaa. Esittelimme kuvakartat toisillemme ja ne osoittautuivat hyväksi 

keinoksi tutustua ryhmään.  

 

Pidin tärkeänä lausua osallistujille ääneen heti projektin alussa oman näkemykseni ta-

savertaisuudesta ja toisten huomioimisesta ryhmässä. Kerroin että jokainen yksilö ja 

perhe on erilainen, mutta yhtä tärkeä. Ajatukset ja tunteet ovat aina omia ja itselle pitää 

olla rehellinen. Jokaisen panos ja mielipide on tärkeä ja kehotin heitä jakamaan ajatuk-

sensa projektin aikana kaikkien kanssa. Painotin kuitenkin, että ei ole pakko jakaa mitään 

mitä ei halua.  

 

Kerroin tulevasta projektista, opinnäytetyöni tavoitteista ja VAO ry:n roolista projektissa. 

Kysyin osallistujilta mitä he haluaisivat kertoa tai näyttää vanhemmilleen, käsitellä heidän 

kanssaan perhepäivänä. Kävimme läpi alustavia ajatuksia tulevasta, joita miehillä tun-

tuikin olevan jo aika paljon. He halusivat pitää vanhemmilleen vankilakierroksen ja esi-

tellä samalla elämää vankilassa Olin päättänyt, etten tyrmää osallistujien ehdotuksia, 

vaan välitän vankien pyynnöt eteenpäin henkilökunnalle. Kehotin miehiä pohtimaan va-

ralta muita keinoja esitellä elämää vankilassa ja he päätyivät valokuviin.  

 

Sovimme ensimmäisellä kerralla toiminnan tavoitteet. Keskustelimme vuorovaikutuk-

sesta ja vangit kokivat siinä suurimmaksi ongelmaksi vanhempien epätietoisuuden ja 

ennakkoluulot vankilaelämää kohtaan. Asetimmekin perhepäivän tavoitteiksi Perhesuh-

teiden ylläpitäminen ja Vanhempien epätietoisuuden ja ennakkoluulojen vähentäminen. 

 

7.2.2 Toinen tapaaminen 

 



 

  24 (38) 

 

  

TAVOITE: Suunnitella perhepäivän runko  

 

Aloitimme tapaamisen pohtimalla mitä kenkämme meistä kertoisivat, jos ne osaisivat pu-

hua. Harjoite aiheutti ihmetystä ja naurua ja vapautti mukavasti samalla tunnelmaa.  

 

Kerroin osallistujille saaneeni selville, että vanhempien kierrättäminen vankilassa ei ollut 

mahdollista. Päätimme käyttää varasuunnitelmaa ja esitellä vankilaa valokuvien avulla, 

mihin olin saanut luvan. Jokainen sai valita muutaman paikan vankilasta, josta ottaa va-

lokuva. Kuvauskohteiksi valikoituivat muun muassa jokaisen oma selli, osastojen yhtei-

set tilat, työpaikat, koulu, kuntosali, pyykkihuone, saunatilat ja ruokala. Miehet halusivat 

tuoda esiin vankilan tiukkoja sääntöjä ja puutteita, mutta samalla näyttää vanhemmilleen 

mikä heidän todellisuutta ja arkielämäänsä on tällä hetkellä. Myös vapaa-ajanvietto- ja 

ruoanlaittotilat oli tärkeää saada mukaan. Sovimme ajankohdan, jolloin kiersimme osal-

listujien kanssa yhdessä kuvauspaikkoja ja he saivat itse ottaa valokuvat. Jos olisin ym-

märtänyt, olisimme harjoitelleet kameran käyttöä ennen valokuvien ottamista. Ihmettelin 

miksi vangit olisivat halunneet minun ottavan kuvia, mutta yksi miehistä selvensi asiaa 

muistuttamalla, että vangit eivät ole välttämättä käyttäneet vuosiin digikameraa, jos kos-

kaan. Ennen seuraavaa tapaamiskertaa apulaisjohtaja tarkasti valokuvat ja saimme nii-

den lisäksi käyttöömme valmiita kuvia vankilasta.  

 

Suunnittelimme toisella tapaamiskerralla tulevalle perhepäivälle rungon ja listasin osal-

listujien toiveiden pohjalta hankittavia asioita. Miehet halusivat esitellä vanhemmilleen 

muun muassa erilaisia vankilassa käytettäviä lomakkeita, kuten rutinalapun eli asiointi-

lomakkeen, jolla yhteydenpito hoituu työntekijöihin, ja kanttiinilistan.  

 

7.2.3 Kolmas tapaaminen 

 

TAVOITE: Pohtia mitä ennakkoluuloja vanhemmilla saattaisi olla ja mitä halutaan tuoda 

esille elämästä vankilassa, kasata diaesitys 

 

Kolmannen kerran alussa valitsimme tuomistani eläinfiguureista omamme ja kerroimme 

toisillemme miksi olimme valinneet juuri kyseisen eläimen. Eläimet olivatkin niin valloit-

tavia, että niillä leikkiminen olisi voinut jatkua pitkäänkin. Eläinten kautta miehet kertoivat 

taas uusia tarinoita vankilasta.  
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Herättelimme ajatuksia projektin aiheesta kolmannella kerralla sanataiteen avulla. Pyy-

sin osallistujia kirjoittamaan lapuille heidän arkielämäänsä kuvaavia lauseita ja laitta-

maan laput järjestykseen niin, että niissä esiintyisi yhden kokonaisen päivän askareet. 

Sen jälkeen pyysin heitä pareittain pohtimaan näitä tapahtumia vanhempien näkökul-

masta ja lisäämään lappuketjuun uusia lauseita sen pohjalta, mitä ennakkoluuloja ajat-

telisivat vanhemmilla olevan. Lopputuloksena oli kaksi hyvin erilaista päivänkulkua en-

nakkoluuloineen. Toisen parin tarina oli hyvin ronski ja väkivaltainen, heidän omien sa-

nojensa mukaan mässäilevä, kun toinen tarina kuvasti enemmän vanhempien huolta. 

Vaikka toinen pari sanoi ymmärtäneensä tehtävän aluksi väärin, mielestäni se oli oikein 

sopiva tapa herätellä teemaa. Kerroin myös tälle parille, että kyse ei ole siitä ovatko he 

ymmärtäneet tehtävän väärin vaan siitä, että olenko minä antanut ohjeistuksen puutteel-

lisesti.  

 

Olin tulostanut valmiiksi valokuvat, joista osallistujat valitsivat mieleisensä ja kasasivat 

niistä pöydälle suuren valokuvaesityksen. He kirjoittivat kuville selventäviä iskulauseita 

ja tarinoita, joita he haluaisivat kuviin lisättävän. Yhdessä tehdyn työn pohjalta yksi osal-

listuja kasasi tapaamisten välissä kanssani kuvat, joita oli lopulta parikymmentä, ja tari-

nat Powerpointissa diaesitykseksi.  

 

7.2.4 Neljäs tapaaminen 

 

TAVOITE: Osallistujien omien kuvakarttojen valmistaminen 

 

Neljännellä kerralla VAO ry:n vapaaehtoistoimija oli mukana seuraamassa työpa-

jaamme. Aloitimme tutuilla ovi-korteilla, joista jokainen sai jälleen valita itselleen mielei-

sen. Kävimme korttien ja keskustelun avulla läpi sen aamupäivän ajatuksia ja tunnelmia.  

 

Osallistujat valmistivat isoille kartongeille kuvakartat omista päivistään. Olin varannut te-

kemistä varten erilaisia kartonkeja, papereita, kyniä, tusseja ja kuvia. Jokainen kuva-

kartta oli hyvin erilainen teksteineen, nuolineen ja kellonaikoineen, ja kuvasti erinomai-

sesti tekijäänsä. Miehet esittelivät projektia ja valokuvia VAO ry:n vapaaehtoistoimijalle, 

joka kuunteli kiinnostuneena myös osallistujien tarinoita kuvien takaa. Suurin osa kuva-

kartoista valmistui tapaamiskerran aikana ja ne sijoiteltiin eri puolille tilaa, jotta jokaisella 

tulisi olemaan oma rauha esitellä karttaansa vanhemmille. Tapaaminen lopetettiin jälleen 
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yhdessä keskustellen ja vieraamme kiitteli miehiä avoimuudesta ja siitä, että sai olla mu-

kana seuraamassa toimintaa. 

 

7.2.5 Viides tapaaminen 

Viides kerta: käytännön asiat, laitteiden toimivuuden testaus 

 

Aloitimme viidennen tapaamisen normaalista poiketen käymällä tunnelmia läpi vain suul-

lisesti. Tunnelma oli hajanainen ja miehet odottivat näkevänsä valmiin diaesityksen, jo-

ten kokeilimme laitteiden toimivuuden ja katsoimme sen läpi. Järjestelimme tilan, pää-

timme kuka ottaa vetovastuun mistäkin ja sovimme viimeiset käytännön asiat sekä per-

hepäivän aamun aikataulut. Aistin ryhmästä, että miehet ajattelivat työn olevan valmis, 

joten aiheista tai projektista keskustelu ei tuntunut enää järkevältä tässä vaiheessa. Lo-

petimme viimeisen tapaamisen totuttua aiemmin, koska asiat oli käyty läpi ja koin tur-

haksi keksimällä keksiä tekemistä ajan täyttämiseksi.  

 

7.3 Perhepäivä 

 

Olimme varanneet perhepäivän aamun leipomiselle ja juhlasalin koristelulle. Jokainen 

antoi panoksensa omien taitojensa ja kiinnostustensa pohjalta. Laitoimme tarjottavat val-

miiksi ja varmistimme järjestelyjen toimivan.  

 

Lounaan jälkeen haimme miehet osastoilta juhlasaliin ottamaan vanhempiaan vastaan. 

Tunnelma oli jännittynyt ja odottava, mutta rentoutui nopeasti vanhempien saavuttua. 

Perhepäivään osallistui neljä vankia ja viisi vanhempaa, kolmelta vangilta osallistui yksi 

ja yhdeltä molemmat vanhemmat. Lisäksi mukana oli projektin suunnittelussa mukana 

olleet perhetyön vastaava erityisohjaaja ja VAO ry:n vapaaehtoistoimija sekä vankien 

kutsumina vankilan ohjaaja ja kaksi psykologia. Lähetin vankien toiveesta sähköpostilla 

kutsun myös Rikosseuraamuslaitoksen johtajalle, mutta hän oli valitettavasti estynyt tu-

lemaan. 

 

Aloitimme esittelykierroksella ja kertomalla lyhyesti mitä on odotettavissa. Esittelyjen jäl-

keen otimme tarjottavia ja siirryimme seuraamaan vankien valmistamaa valokuvaesi-

tystä. Valokuvien katselun lomassa vanhemmat kommentoivat näkemäänsä ja esittivät 

kysymyksiä. Osa kommentoi kuvien selkiyttävän puheista syntyneitä mielikuvia. Kuvat 
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innoittivat keskustelemaan aiheista laidasta laitaan, vankilan peruskorjaussuunnitelmista 

puhtaisiin lattioihin. Tämän jälkeen vangit esittelivät vanhemmilleen omaa arkipäiväänsä 

henkilökohtaisen kuvakartan avustuksella. Kaksi tuntia kului nopeasti ja leppoisissa tun-

nelmissa. Lopuksi kokoonnuimme vielä yhteen ja kaikilla oli mahdollisuus esittää viimei-

siä kysymyksiä ja kertoa ajatuksiaan tapahtumasta. Pyysin vielä vanhempia täyttämään 

palautelomakkeet.  

 

Vanhemmat olivat selkeästi ilahtuneita poikiensa järjestämistä tarjoiluista ja ohjelmasta, 

eräät liikuttuivat kyyneliin saakka. Vanhempien ilahtuneisuus huokuu myös VAO ry:n va-

paaehtoistoimijan kirjoittamasta artikkelista perhepäivästä, joka löytyy liitteenä (LIITE 4). 

Kaikki osallistujat olivat tapahtumaan erittäin tyytyväisiä ja niin vankien, vanhempien, 

vankilan kuin VAO ry:nkin puolesta kuului kommentti ”lisää tällaista”.  

 

7.4 Purkutapaaminen 

 

Järjestimme perhepäivän jälkeen vielä ryhmän purkutapaamisen, jossa kävimme läpi 

koko prosessia työpajoista itse perhepäivään. Purkutapaamisessa oli paikalla minun li-

säkseni osallistujat ja vankilan erityisohjaaja. Purkutapaaminen käytiin kahvittelun mer-

keissä yhdessä keskustellen ja lopuksi vangit täyttivät vielä palautelomakkeet. 

 

Osallistujat olivat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä kokonaisuuteen. He kertoivat pitä-

neensä valitsemistani toiminnallisista menetelmistä, vaikka naureskelivatkin esimerkiksi 

sille, että heidän piti eräällä tapaamiskerralla miettiä mitä omat kengät heistä kertoisivat. 

Miehet pohtivatkin olikohan teatteritaustallani tekemistä menetelmien valinnassa, vaikka 

emme sinänsä tehneetkään teatteria. Osallistujat olivat pitäneet siitä, että he saivat itse 

suunnitella päivän sisällön. 

 

Kysyttäessä mitä tapahtuma tarjosi perheille, jokainen viittasi mahdollisuuteen kurkata 

vankilan kulisseihin ja vanhemmille tarjottuun mahdollisuuteen nähdä missä pojat oike-

asti asuvat. Miesten mielestä olimme päässeet tavoitteisiimme eli vanhemmat saivat li-

sää tietoa elämästä vankilassa, ennakkoluulot hälvenivät ja toiminta tuki perhesuhteita. 

Itselleen vangit kertoivat saaneensa perhepäivästä muun muassa hyvää mieltä, tilaisuu-

den tavata vanhempiaan avoimemmissa olosuhteissa ja ottaa yhteyttä siviilimaailmaan, 

joka erään palautteen mukaan auttaa estämään laitostumista. Vangit olivat kokeneet 

myös mukavaksi tavata muidenkin vanhempia ja kuulla heidän kysymyksiä ja ajatuksia. 
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Ryhmätapaamisista vangit antoivat pelkästään positiivista palautetta ja eräässä palaut-

teessa sanottiin tapaamisten rikkoneen hyvällä tavalla vankilan arkea.  

 

Kehitysideoina vangit mainitsivat perhepäivän laajentamista koskemaan myös sisaruk-

sia, lapsia ja ystäviä. He toivoivat edelleen mahdollisuutta kierrättää vanhempia vanki-

lassa ja työpaikoilla, erään palautteen mukaan se olisi tehnyt tapahtumasta täydellisen. 

Vangit toivoivat myös parempaa ja laajempaa tiedotusta, jotta osallistujia saataisiin 

enemmän. Kehitysehdotuksena mainittiin vankien osallistuvan helpommin, jos osallistu-

misen kylkeen annettaisiin porkkanana esimerkiksi grillausta tai hyvät aamupalat joka 

tapaamiskerralle. Vangit toivoivat yksimielisesti lisää tämän tyyppistä toimintaa vanki-

laan. 
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8 Yhteenveto ja arviointi 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää uudenlainen toimintamalli Helsingin van-

kilan perhetyöhön yhteistyössä vankilan ja VAO ry:n kanssa. Opinnäytetyön tavoitteena 

oli tukea vankien ja heidän vanhempiensa välisiä sosiaalisia suhteita ja vuorovaikutusta 

perhepäivä-projektin kautta. Arvioin opinnäytetyötä tavoitteiden toteutumisen, valitse-

mieni menetelmien ja projektin onnistumisen kannalta. Arviointi oli jatkuvaa prosessiar-

viointia, jota toteutin itse havainnoimalla sekä keskustelemalla vankiryhmän ja erityisoh-

jaaja Marjo Liukkosen kanssa. Loppuarvioinnin tueksi pyysin vankeja sekä vanhempia 

täyttämään palautelomakkeet ja järjestimme purkutapaamisen vankiryhmän kanssa, 

jossa keskustelimme projektista. 

 

Perhepäivä-projekti toteutettiin sosiokulttuurisen innostamisen keinoin. Sosiokulttuuri-

sen innostamisen menetelmät tukevat systeemiteoreettista lähestymistapaa, koska mo-

lemmissa nähdään työntekijä osana vuorovaikutusta, ei ulkopuolisena henkilönä. Työn-

tekijällä ei ole valmiita vastauksia, vaan ne löytyvät perheeltä itseltään ja työntekijä vain 

auttaa etsimään ja löytämään niitä. Tässä projektissa ei tarjoiltu valmiita vastauksia tai 

toimintamalleja, vaan niitä etsittiin yhdessä vankiryhmän kanssa toiminnallisia menetel-

miä apuna käyttäen. 

 

Projektin suunnitteluvaihe tuotti aluksi hankaluuksia. Opinnäytetyöni tavoitteet ovat hyvin 

laajat ja halusin koko ajan painottaa osallistujien omia ajatuksia ja tarpeita. Vangeille 

suunnattu mainos (ks. LIITE 1) oli liian pitkä ja epäselvä enkä ollut itsekään varma mitä 

tuleman pitää. Epävarmuus on kuitenkin läsnä tämän kaltaisissa projekteissa, kun itse 

tekemisen pitäisi tulla osallistujilta eikä ennalta määrättynä. Ensimmäisen tapaamisen 

jälkeen tiesin mitä olemme tekemässä ja projekti sai selkeän suunnan. 

 

Osallistujat olivat alusta lähtien hyvin mukana toiminnassa. Pidimme tapaamiskerrat ly-

hyinä, jotta mielenkiinto pysyisi yllä eikä tarvitsisi pitää taukoja, koska valitsemassani 

tilassa ei ollut esimerkiksi tupakointimahdollisuutta. Toimintaan innostaminen oli yleensä 

helppoa, vaikka puheenaiheet risteilivät välillä hyvin kaukana perhesuhteista. Käsittele-

mämme aihe oli kuitenkin vangeillekin tärkeä ja hyvin henkilökohtainen, joten etäännyt-

täminen oli varmasti paikallaan enkä puuttunut sinällään keskusteluihin, vaan johdatin 

osallistujia takaisin yhteisen aiheemme pariin. Välillä osallistujat intoutuivat kertomaan 
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tarinoita vankilaelämästä, mikä lopulta auttoikin minua ymmärtämään toimintaympäris-

töä ja osallistujia entistä paremmin. Näissä puheissa olivat vuorovaikutus ja sosiaaliset 

suhteet vankilan sisällä läsnä hyvin vahvasti.  

 

Työpajoissa käytetyt menetelmät tukivat toimintaa ja tavoitteisiin pääsyä. Koin järkeväksi 

pitää tapaamisten rungon aina samanlaisena, koska se loi toiminnalle ennakoitavuutta 

myös vankien näkökulmasta. Tapaamiset on hyvä aloittaa fiiliskierroksella, jonka aikana 

pystyy havainnoimaan ryhmän sen hetkistä tunnelmaa ja tarvittaessa muuntamaan 

suunnitelmia tunnelman mukaisesti. Toiminnan aloittaminen ja lopettaminen yhdessä 

tuovat myös rakennetta ja vähentävät puuhastelun tuntua, mikä on sosiokulttuuriselle 

innostamiselle tärkeää.  

 

Vaikka menetelmät olivat hyvin yksinkertaisia, ne johdattivat ajatuksia projektin teeman 

äärelle. Teimme melkein kaiken joko pareittain tai koko ryhmän kesken, jotta kukaan ei 

tuntisi oloaan hankalaksi ollessaan yksin esillä. Käytin toiminnallisia menetelmiä vain 

keskustelun tukena ja johdatellakseni aiheeseen. Välillä osallistujat ihmettelivät miksi 

esimerkiksi kirjoitimme paperille vanhempien ennakkoluuloja ja eräs kyseenalaisti motii-

vini ja kysyi haluanko vain mässäillä kauhuskenaarioilla. Miehet ymmärsivät kuitenkin 

yleensä miksi mitäkin harjoitteita tehtiin ja kerroin hyvin avoimesti ajatuksistani tekemi-

sen takana, viimeistään harjoitteiden jälkeen. Suurin osa toiminnasta koostui konkreetti-

sista valmisteluista perhepäivää varten, joten toimintaa tukevien harjoitteiden rooli jäi lo-

pulta melko pieneksi.  

 

Systeemiteoreettisessa lähestymistavassa perhetyöhön ajatellaan, että yhden perheen-

jäsenen viestintään ja kommunikaatioon vaikuttamalla voidaan saada muutoksia aikaan 

koko perheessä (Rönkkö - Rytkönen 2010: 89-94). Tämän vuoksi olin alun perin suun-

nitellut, että harjoittelisimme vuorovaikutusta draamamenetelmien kautta työpajojen ai-

kana. Hylkäsin kuitenkin idean osin suunniteltua pienemmän ryhmäkoon ja osin oman 

niin sanotun mututuntumani vuoksi. Olen huomannut, että omiin tuntemuksiin kannattaa 

luottaa ryhmää ohjatessa. Vaikka suunnittelemani menetelmät olisivat muuten toimineet, 

oma epäilykseni olisi näkynyt toiminnan läpi ja se olisi todennäköisesti tarttunut myös 

osallistujiin. Uskon koko projektin kuitenkin vaikuttaneen vankien viestintään ja kommu-

nikaatioon, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kävimme myös vuorovaikutukseen ja sosi-

aalisiin suhteisiin liittyviä asioita läpi koko prosessin ajan vähintään keskustelun tasolla, 

vaikka emme vuorovaikutusta konkreettisesti draaman keinoin harjoitelleetkaan. 
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Annoin vangeille mahdollisimman vapaat kädet perhepäivän sisällön suunnittelussa. 

Aluksi huomasin, että vangit olivat hyvin epäileväisiä sen suhteen, että heillä olisi oikeasti 

vapaat kädet. Miehet myös selittivät tätä asiaa minulle sillä, että yleensä he juoksevat 

aikataulujen mukaan paikasta a paikkaan b, jossa odotellaan seuraavaa juosten tapah-

tuvaa siirtymistä. Omien ajatusten jakaminen ja vapaus päättää itse tapahtuman sisäl-

löistä aiheuttivat siis myös epäilyjen lisäksi ymmärrettävää hankaluutta. Vangit suunnit-

telivat ja valmistivat itse kaiken valokuvista tarjottaviin ja autoin heitä kaikessa tarvitta-

vassa. Heittelin välillä ilmoille ajatuksia musiikista, kuvataiteista ja teatteristakin, mutta 

en halunnut väkisin viedä läpi omia ajatuksiani, kun ne eivät saaneet kannatusta. Jokai-

selle osallistujalle löytyi paikkansa ryhmässä ja tehtävänsä projektissa. Kuten ryhmissä 

yleensä, toiset olivat valmiimpia esiintymään kuin toiset. Eräs osallistuja kertoi, että hän 

ei pysty puhumaan ihmisten edessä. Suunnittelimme toiminnan niin, että hänellä oli 

muita vastuualueita, ja innokkaammat esiintyjät esittelivät yhteiset valokuvat vanhem-

mille. Olin kuitenkin erittäin iloinen, että kyseinen henkilö pystyi esittelemään itsensä ta-

pahtuman alussa kaikkien edessä. Mielestäni se on suuri teko esiintymiskammoiselta, 

kuten hän itsekin totesi purkutapaamisessa.   

 

Perhepäivä-tapahtuma meni kaikin puolin erittäin hyvin. Olimme suunnitelleet tapahtu-

malle aikataulun, josta saimme pidettyä kiinni. Vangit olivat itse toivoneet perhepäivään 

aikaa vain olla vapaasti vanhempiensa kanssa, mikä toi osaltaan rauhaa tapahtumaan. 

Ohjelmaa oli sopiva määrä ja tunnelma rentoutunut.  

 

Vanhemmat olivat tyytyväisiä tapahtumaan ja pitivät sitä onnistuneena. Palautelomak-

keissa he kertoivat tapahtuman antaneen voimia, mahdollisuuden vapaaseen yhdessä-

oloon, tietoa olosuhteista ja irtautumista arjesta. He pitivät tapahtumaa hyvin järjestet-

tynä sekä aikaa ja paikkaa sopivina. Systeemiteoriassakin tilan, paikan ja ajankohdan 

vaihteluilla voidaan saada suuriakin muutoksia aikaan perhesysteemissä (Rönkkö – Ryt-

könen 2010: 94-95.). Juhlasali on tilana totutusta poikkeava ja aika oli pidempi, kuin ta-

paamisissa yleensä. Vangit ja vanhemmat tapaavat yleensä tapaamistiloissa, joissa is-

tutaan saman pöydän ääressä eikä heillä ole lupaa esimerkiksi koskettaa toista.  

 

Vankien palautteesta kävi ilmi, että olimme päässeet projektille yhdessä asettamiimme 

tavoitteisiin hyvin. Vanhemmat olivat saaneet tietoa elämästä vankilassa ja ennakkoluu-

lojenkin koettiin hälventyneen. Näkisin myös, että opinnäytetyölle asettamani tavoitteet 
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täyttyivät. Koko projektin tavoitteena oli tukea vankien ja heidän vanhempiensa välisiä 

sosiaalisia suhteita ja vuorovaikutusta ja lähestyin näitä tavoitteita tarjoamalla uudenlai-

sen areenan tavata ja olla vuorovaikutuksessa sekä antamalla vangeille mahdollisuuden 

todella miettiä mitä he haluavat vanhemmilleen tarjota. Antamalla systeemille energiaa, 

annetaan samalla mahdollisuus muutokselle, mutta emme voi etukäteen tietää mitä an-

nettu energia, interventio, systeemissä aiheuttaa, vai aiheuttaako se mitään (Payne 

2012: 186-192). Tällä kertaa energia, eli tämä koko projekti, aiheutti palautteiden mu-

kaan ainakin hyvää mieltä ja lisäsi tietoa. Miehet kertoivat toiminnan tukeneen perhesuh-

teita ja eräässä palautteessa mainittiin tällaisen siviilimaailman kanssa tehtävän yhteis-

työn jopa estävän laitostumista. Pidemmän tähtäimen vaikutuksia perhesuhteissa emme 

voi tietää, mutta hetkellisesti perheet saivat tukea ja toivottavasti tämä interventio lähensi 

perheenjäseniä myös pysyvämmin. Vangit toivoivat kuitenkin yksimielisesti lisää tämän 

tyyppistä toimintaa vankilaan. 

 

Sekä Helsingin vankilasta että VAO ry:stä saamani palautteet ovat olleet erittäin hyviä. 

VAO ry:n vapaaehtoistoimija oli saanut keskustelujemme ja vierailujensa kautta kattavan 

kuvan toiminnasta ja piti työtä erittäin tärkeänä. Hän on kuvaillut perhepäivää VAO ry:n 

nettisivuilta löytyvässä artikkelissa projektia näin: ”Omasta mielestäni vapaaehtoistoimi-

jana teemapäivä on yksi hieno esimerkki hyvästä perhetyön käytännöstä, jonka toivon 

juurtuvan pysyväksi toimintamalliksi ja tulevan kokeilluksi muuallakin.” (ks. LIITE 4). 

Myös vankilan erityisohjaaja Marjo Liukkonen piti projektia onnistuneena ja toimintamal-

lia helposti toteutettavana. Vankila ja VAO ry ovatkin yrittäneet tänä keväänä järjestää 

uutta perhepäivää, mutta osallistujia ei ole valitettavasti löytynyt riittävästi. Marjo Liukko-

sen mukaan toiminnasta ei kuitenkaan luovuta, vaan projektia kokeillaan kasata uudes-

taan syksyllä 2015.  
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9 Eettisyys  

 

Hain tutkimuslupaa opinnäytetyölleni Rikosseuraamuslaitokselta, joka myönnettiin ke-

väällä 2014. Päätöksen mukaan vankien osallistumisen tuli tapahtua vankilan johtajan 

tai apulaisjohtajan suostumuksella. Apulaisjohtajan suostumuksen olin saanut jo aiem-

min suullisesti ja apulaisjohtaja auttoikin projektin edetessä tuomalla turvallisuusnäkö-

kulman työhön. Tutkimusluvan mukaisesti osallistuminen projektiin oli vapaaehtoista ja 

pyysin jokaiselta osallistuvalta vangilta yksilöidyn kirjallisen suostumuksen osallistumi-

sesta projektiin.  

 

Kysymyslomakkeisiin vastattiin nimettömänä anonymiteettisuojan takaamiseksi. Opin-

näytetyössä ei käytetä nimiä tai muita henkilötietoja ja minimoidaan tutkimukseen osal-

listuneiden henkilöiden tunnistettavuus. Tutkimusaineistoa säilytettiin niin, ettei se joutu-

nut ulkopuolisten käsiin ja käytettiin vain tähän opinnäytetyöhön. Tutkimusaineisto hävi-

tetään asianmukaisesti opinnäytetyön valmistuttua. 

 

Perhepäivän aikana vanhemmat saivat kuitenkin kertoa itsestään juuri niin paljon, kuin 

itse halusivat, ja suurin osa esittäytyi pelkällä etunimellä. Minun lisäkseni vankilan eri-

tyisohjaaja tiesi osallistuneiden vanhempien tarkemmat henkilötiedot, koska heidän tie-

tonsa tuli ilmoittaa vankilan turvallisuudesta vastaavalle taholle ennen perhepäivää.  
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10 Pohdinta 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää uusi toimintamalli vankilan perhetyöhön. 

Opinnäytetyöprojektina suunnittelimme ja toteutimme vankiryhmän kanssa perhepäivän 

heille ja heidän vanhemmilleen. Vankilassa vuorovaikutus oman perheen kanssa on hy-

vin rajattua ja tämän opinnäytetyöprojektin tavoitteena oli tukea vankien ja heidän van-

hempiensa välisiä sosiaalisia suhteita ja vuorovaikutusta perhepäivä-projektin kautta. 

 

Tällä kertaa olin määritellyt valmiiksi vankien puolesta ketkä perhepäivään voivat osal-

listua. Samalla olin määritellyt, että vanhemmat ovat perhettä, vaikka perhekeskeisessä 

työnotteessa asiakkaan tulisi saada määritellä itse ketä perheeseen kuuluu (Rönkkö – 

Rytkönen 2010: 24; Vilén ym. 2008: 195). Miehet toivat sekä prosessin aikana että pa-

lautteissaan ilmi, että he olisivat ottaneet mielellään mukaan myös muita perheenjäse-

niä. Pohdinkin heti projektin jälkeen, että olisimmeko saaneet enemmän osallistujia mu-

kaan, jos olisin antanut myös muille perheenjäsenille mahdollisuuden osallistua. Uutta 

perhepäivä-projektia suunniteltaessa tänä keväänä kehitysidea oli otettu huomioon ja 

projektiin olisi voinut Liukkosen mukaan osallistua vanhempien lisäksi myös muut aikui-

set perheenjäsenet ja läheiset.  

 

Työpajoihin kuului alun perin vuorovaikutustaitojen harjoittelu toiminnallisten menetel-

mien kautta. Luovuin ajatuksesta, koska se ei tuntunut minusta enää hyvältä juuri tämän 

ryhmän kohdalla. Vuorovaikutusharjoitteet voisivat kuitenkin sopia jollekin toiselle ryh-

mälle, joten ajatus kannattaisi seuraavaa projektia suunniteltaessa pitää mielessä. Ryh-

missä voisi myös pohtia omia perhesuhteita ja vuorovaikutusta niissä esimerkiksi teke-

mällä yhdessä verkostokarttoja. Tällaiset menetelmät voisivat olla mielekkäitä, kun mu-

kaan voi pyytää vanhempien lisäksi muitakin läheisiä.  

 

Vangit itse toivoivat parempaa ja laajempaa tiedotusta, jotta osallistujia oltaisi saatu 

enemmän. Kehitysehdotuksena mainittiin vankien osallistuvan helpommin, jos osallistu-

misen kylkeen annettaisiin porkkanana esimerkiksi grillausta tai hyvät aamupalat joka 

tapaamiskerralle. Suoraan osallistujilta tulevat kehitysehdotukset ovatkin erittäin terve-

tulleita, koska mielestäni on todennäköistä, että he tietävät työntekijöitä paremmin miten 

saada miehiä mukaan toimintaan. 
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Neljän osallistujan ryhmä tuntui aluksi pieneltä, mutta pohdimme Marjo Liukkosen 

kanssa olisiko toimintaa voinut tässä mittakaavassa järjestää, jos osallistujia olisi ollut 

enemmän. Toiminnan henkilökohtaisuus olisi todennäköisesti kärsinyt, koska emme olisi 

välttämättä ehtineet ottaa kuvia kaikkien toivomista paikoista ja keskittyä osallistujien toi-

veisiin yhtä hyvin. Pieneen ryhmään ei voi piiloutua ja jokaisen osallistujan panos on 

pienessä ryhmässä hyvin merkittävässä osassa. Tällä kertaa jokainen osallistuja vastasi 

jostain itselleen luontaisesta ja helposta, mutta yhtä tärkeästä, asiasta.  

 

Näen myös kehitettäviä kohtia omassa toiminnassani. Olin tiedottanut aikatauluista epä-

selvästi ja osa miehistä oli odottanut minun hakevan heidät sovittua aiemmin perhepäi-

vänä. Eräs vanki sanoi minulle, ettei laitoksessa voi odotuttaa ja epätietoisuus on hyvin 

hankalaa odottajalle. Vangit ovat tottuneet tiukkaan järjestykseen ja aikatauluihin, jotka 

taas eivät ole itselleni niin tärkeitä asioita. Minulla ei ollut käynyt mielessäkään, että puo-

len tunnin myöhästyminen aiheuttaisi niin suurta mielipahaa ja olenkin hyvin tyytyväinen, 

että osallistuja huomautti asiasta. Tässä oli myös henkilökohtainen ja ammatillinen oppi-

misen paikka.  

 

Olin positiivisesti yllättynyt miten helposti asioiden organisointi lopulta vankilassa sujui ja 

miten myötämielinen apulaisjohtaja oli projektin suhteen. Projektin lähdettyä liikkeelle 

asiat menivät omalla painollaan eikä vankilankaan puolesta sattunut ylitsepääsemättö-

miä esteitä tiellemme. 

 

Opinnäytetyö oli kokonaisuutena erittäin onnistunut paketti, mistä kertoo myös vankilan 

ja VAO ry:n halukkuus jatkaa toimintaa. Perhesuhteiden tukeminen on tärkeää sekä yk-

silön että yhteiskunnan kannalta, koska toimivat suhteet auttavat yhteiskuntaan sijoittu-

misessa ja tukemaan rikoksetonta elämää.  
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Perhepäivä-projektin ilmoitus vangeille 

 

Tule mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan VOIMAA PERHEESTÄ – Per-

hepäivä vangeille ja heidän vanhemmilleen 28.5.2014! 

 

MITÄ 

Toimintaan sisältyy kuusi noin kahden tunnin pituista ryhmämuotoista työpajaa 

viikoilla 19, 20 ja 21 eli 5. – 25.5.2014. Työpajojen aikana ideoimme ja suunnitte-

lemme ryhmässä teille ja vanhemmillenne yhteisen perhepäivän, joka pidetään 

keskiviikkona 28.5.2014 klo. 13.30 – 15.30.  

Työpajat: 

Työpajojen aikana suunnittelemme ja valmistelemme perhepäivän ja samalla 

pohdimme yhdessä toiminnallisten menetelmien kautta sosiaalisia suhteita ja 

vuorovaikutusta. Aiheet ja menetelmät (draama, kuvataiteet, musiikki ym.) kum-

puavat osallistujien omien toiveiden ja kiinnostusten pohjalta.  

Perhepäivä: 

Perhepäivä tulee olemaan kestoltaan kaksi tuntia ja se sisältää yhteistä toimintaa 

vankien ja vanhempien kesken. Vangit saavat itse suunnitella ja toteuttaa oman 

näköisensä perhepäivän omille vanhemmilleen projektin ohjaajan Lauran avus-

tuksella. Perhepäivän aikana ollaan ja toimitaan yhdessä ja tapahtumassa on 

kahvitarjoilu.  

KENELLE 

Vangeille, jotka haluavat vahvistaa sosiaalisia suhteitaan vanhempiensa kanssa. 

Vangin tulisi osallistua toimintaan vapaaehtoisesti, jotta hän sitoutuisi toimintaan 

mahdollisimman hyvin. Vangin tulee myös selvittää vanhempiensa kiinnostus toi-

mintaa kohtaan ja vanhempien tulee tehdä sitova ilmoittautuminen keskiviikkoon 

30.4.2014 mennessä Marjo Liukkoselle. Vangin vanhempien tulisi asua pääkau-

punkiseudulla tai olla valmiita matkustamaan Helsinkiin. 

MUUTA 

Työpajojen ja perhepäivän ajalta maksetaan sama palkka, mikä osallistujalle 

muutenkin kuuluisi. Toimintaan osallistuminen ei vaikuta muihin tapaamisiin. 

Ryhmän koko on 8-12 osallistujaa.  
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Perhepäivään voi osallistua yksi tai useampi vanhempi. 

KIINNOSTUITKO? 

Ota yhteyttä asiointilomakkeella perjantaihin 25.4.2014 mennessä sosionomihar-

joittelija Laura Tauriaiseen tai erityisohjaaja Marjo Liukkoseen.  Haastatte-

lemme jokaisen mahdollisesti kiinnostuneen osallistujan ja kerromme tarkemmin 

toiminnasta. 

TERVETULOA MUKAAN!  

t. Laura Tauriainen 
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Palautelomake vanhemmille  

 

 

Palaute Perhepäivä-tapahtumasta Helsingin vankilassa 

 

Mitä tapahtuma tarjosi perheellesi?  

 

 

 

 

 

 

 

Oliko tapahtuma mielestäsi onnistunut? Mikä onnistui ja mikä ei?   

 

 

 

 

 

 

 

Miten haluaisit tapahtumaa kehitettävän jatkossa? 

 

 

 

 

 

 

Vapaa sana: 
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Palautelomake vangeille 

 

 

Palaute Perhepäivä-tapahtumasta Helsingin vankilassa  

 

Mitä tapahtuma tarjosi perheellesi?  

 

 

 

 

 

Mitä tapahtuma ja ryhmätapaamiset antoivat sinulle? 

 

 

 

 

 

Olivatko tapahtuma ja ryhmätapaamiset mielestäsi onnistuneet? Mikä onnistui ja 

mikä ei?   

 

 

 

 

 

 

Miten haluaisit tapahtumaa ja ryhmätapaamisia kehitettävän jatkossa? 

 

 

 

 

 

Vapaa sana: 
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VAO ry:n vapaaehtoistoimijan kirjoittama raportti perhepäivästä 

 
Helsingin vankilassa vietettiin Perhepäivää 

9.6.2014 11.00  

Vuonna 2012 Vankien Omaiset VAO ry:n vertaisryhmän omaisten tekivät 
ensivierailunsa Helsingin vankilaan tapaamaan vankilassa työskenteleviä 
ammattilaisia. Omaisilta kysyttiin, millaisia toiveita heillä olisi vankilassa 
suunniteltavalle perhetyölle. Omaiset tuumivat hetken, ennen kuin yksi 
rohkeni toivoa ääneen, että "vankien vanhemmille järjestettäisiin joskus 
jotakin erityistä". 
Valmista vastausta tai toimintaa ei ollut, joten toive jäi hautumaan. Vankilan työntekijät 
kuulivat toiveen tarkalla korvalla ja ajan saatossa se muotoutui ideaksi perhepäivästä van-
hemmille.  
Syksyllä 2013 vankilaan työharjoitteluun hakenut Laura Tauriainenotti yhteyttä yhdis-
tykseen. Hän kertoi kuulleensa omaisten toiveesta keskustellessaan tulevasta työharjoitte-
lustaan vankilan erityisohjaajanMarjo Liukkosen kanssa. 
Nyt oli kasassa porukka yhteisen tavoitteen toteuttamiseen. Laura innostui kehittämään 
ideasta teemapäivää, joka olisi osa hänen opinnäytetyötään ja voisi toteutuessaan muodos-
tua tulevaisuudessa jatkuvaksi Helsingin vankilan ja VAO ry:n yhteistyöksi perhetyön sa-
ralla. 
Laura kävi syksyllä vierailemassa omaisten vertaisryhmässä ollen kuulolla, millaista vapaa-
ehtoista vertaistukea läheisille on tarjolla ja mitkä teemat ryhmässä puhuttavat. 

Vangit valmistelivat perhepäivää 
Vankilassa Laura ja Marjo alkoivat pitää esillä ideaa perhepäivästä tavatessaan vankeja 
asiakastyössä. Löytyi neljä rohkeaa osallistujaa useampaan ryhmäkertaan, joilla päivän ide-
ointi aloitettiin ihan alkupisteestä. 
Ryhmä suunnitteli yhdessä päivän kokonaisuudessaan. Ratkaistavana oli kaikki mahdolli-
nen päivän tavoitteista tilan koristeluun, ohjelmaan ja tarjoiluihin. 
Vapaaehtoistyöntekijänä sain kutsun osallistua yhteen suunnitteluryhmään. Muutoin päivä 
oli minulle yhtä suuri yllätys kuin siihen kutsutuille omaisillekin. 
28.5 iltapäivällä koitti hetki, jolloin tilaisuuteen kutsutut vanhemmat ja VAO:n vapaaehtoi-
nen kutsuttiin sisään tervetulokyltin koristamaan juhlatilaan. 

Mustikkapiirakka herkisti äidit 
Tilaisuus aloitettiin esittäytymällä ja kertomalla päivään liittyvistä odotuksista. Vangit ker-
toivat pohtineensa ryhmässä, että yhdessäolo läheisten kanssa ja vankilaan liittyvien ennak-
koluulojen karsiminen olivat nousseet päivän tavoitteiksi. 
"Hymyssä suin odotin tätä päivää heti aamusta saakka" ja "Hienoa, että tällaisia tapaamisia 
järjestetään" olivat kutsustaan ilahtuneiden läheisten kommentteja. 
Esittäytymisten jälkeen kutsui yhteinen kahvihetki. Ryhmäläiset olivat yhdessä valmistel-
leet herkkuja. Pöydästä löytyi leipiä, dipattavia kasviksia ja itse tehtyä mustikkapiirakkaa-
kin! 
Pöydän antimista nautittaessa päästiin seuraamaan ohjelmaa: valokuvista koostettua power 
point -esitystä vankilan arkipäivien toiminnoista, työstä, opiskelusta ja vapaa-ajan vietto-
mahdollisuuksista. 
Kuviin oli laadittu niistä kertova tekstikin, jonka lisäksi läheiset saivat tehdä kysymyksiä ja 
vaihtaa yhdessä ajatuksia. Keskustelua olivat kuulemassa myös vankien tilaisuuteen kutsu-
mat psykologit ja ohjaaja. 
Kaksituntisen tapahtuman toisella puoliskolla perheet saivat viettää yhteistä aikaa ja tutus-
tua tuomiotaan suorittavien läheistensä omaan kartongille tehtyyn kuvakokoelmaan arki-
päivästään vankilassa. 
Oli mukava huomata, miten erilaiset toteutukset kunkin kartongille olivat muodostuneet 
sinänsä samankaltaisista arjen toiminnoista. Päivää oli jaoteltu kellonaikojen, viikonkulun 
ja erilaisten toimintojen valokuvien avulla. 
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Sanonta "kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa" toteutuikin hyvin. Ryhmissä vangit oli-
vat kertoneet, että vierailuilla kysytään usein, "millaista täällä on, mitä teet päivisin tai iltai-
sin", mutta siitä ei aina osaa muodostaa käsitystä vain sanoin kerrottuna, ja siksi kuvat oli-
vat hyvä apu. 

Osallistujat tunsivat olevansa tervetulleita 
Kuten usein tapaamisissa, niin teemapäivässäkin aika kului kuin siivillä. Lopuksi oli aika 
vielä kokoontua yhteen rinkiin ja koota päivän kokemuksia. 
Vaikka en ollutkaan päivässä tapaamassa omaa läheistäni, tunsin kutsuttuna vierailijanakin 
olevani päivään hyvin tervetullut ja tunnelman olevan lämminhenkinen. Päivästä pyydettiin 
osallistujilta myös palautetta, jotta samanlaisia voitaisiin toteuttaa ja kehittää myös jat-
kossa. 
Omasta mielestäni vapaaehtoistoimijana teemapäivä on yksi hieno esimerkki hyvästä per-
hetyön käytännöstä, jonka toivon juurtuvan pysyväksi toimintamalliksi ja tulevan kokeil-
luksi muuallakin. 
Kiitos kaikille päivän toteuttaneille ja siihen osallistuneille, sekä kiitos kutsusta! 
Kirjoittaja on Vankien Omaiset VAO ry:n vapaaehtoistoimija 
 

Lisäys: 

Raportti löytyy myös Portti vapauteen-sivustolta <http://www.porttivapauteen.fi/lahei-

set/ajankohtaista/3083/helsingin_vankilassa_vietettiin_perhepaivaa> 


