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  Pidät kädessäsi Suomen ensimmäistä vankiloihin suunnattua Green 
Care -opasta jonka olemme Juuret Vapauteen -projektin kokemuksista 
viisastuneena laatineet. Tarttuessasi oppaaseen uskalsit tehdä sen, 
mitä monet ovat tämän projektin aikana vasta haaveilleet tekevänsä; 
kurkata kulisseihin ja katsoa, mitä green care ylipäätään tarkoittaa ja 
miten sitä voidaan käytännössä toteuttaa.

Oppaan lukemisen jälkeen pystyt kertomaan muille, kenties vielä 
rohkeuttaan hakeville, ettei green care -toiminnassa ole kyse välttä-
mättä sen kummemmasta kuin esimerkiksi chilikasvin pitämisestä toi-
miston ikkunalla, jota katsellessa mieli voi hetken levähtää työkiireiden 
keskellä. Pystyt kertomaan myös sen, etteivät luontoon liittyvät toimin-
nat ole mitään uusia juttuja, vaan itse asiassa luonnon hyödyntämistä 
vankien työ- ja kuntoutustoiminnoissa on toteutettu Suomen vankein-
hoidossa jo toistasataa vuotta. 

Oppaan kanssa olet myös askeleen edellä omaan työhyvinvointiisi 
vaikuttamisessa. Projektin tutkimustulokset antavat selkeää näyttöä 
siitä, kuinka työpäivisin luontoympäristön hyödyntäminen edistää koet-
tua hyvinvointia ja parantaa siten myös työssäjaksamista. Oppaasta 
voitkin poimia lisää itsellesi ja työympäristöösi sopivia green care -vink-
kejä, joita voit toteuttaa yksin tai yhdessä toisten kanssa. Tulet huo-
maamaan, ettei ole paikkaa tai ympäristöä, johon green carea ei voisi 
soveltaa. 

Oppaan kautta voit tutkia omalta osaltasi kuinka green care -ajat-
telu voisi näkyä tavassasi olla tekemisissä asiakkaiden kanssa, olivat he 
sitten vankeja tai lastensuojelulapsia. Luonto yhdistää meidät kaikki 
tavalla tai toisella toisiimme ja näiden kokemusten ja ajatusten jaka-
minen poistaa tehokkaasti niitä muureja, jotka estävät meitä olemasta 
aidossa vuoropuhelussa toistemme kanssa. Projektin aikaiset kokemuk-

Lukijalle

set ovat osoittaneet kuinka green care -toiminnot vapauttavat ilmapii-
rin ja vuorovaikutus on vastavuoroista vankien ja henkilökunnan välillä. 
Pelkästään tämä on erinomainen lähtökohta kaikelle kuntoutustyölle.

Usko omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin vahvistuu yleensä parhaiten 
omien kokeilujen ja oivallusten kautta. Sitä toivomme tämän oppaan 
sinulle tarjoavan, mahdollisuuksia kokeilla ja löytää se oma tapasi toi-
mia green care -ajattelun alla. 

Keravalla 3.12.2014, 
Heidi Kajander, 
projektipäällikkö

Keväistä kaluste-
huoltoa vertais-
toimijoiden kanssa 
Lähde-ryhmän 
retkellä.
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  Keravan vankilan luontoympäristössä on tehty vuodesta 1891 asti eri-
laista työ- ja kuntoutustoimintaa. Jo Koivulan kasvatuslaitoksen aikana 
(1891–1923) alueella on ollut puutarha- ja maanviljelytoimintaa. Vuoden 
1894 toimintakertomuksen mukaan pelloilla viljeltiin ohraa, kauraa, peru-
naa ja heinää. Maatilalla on myös kasvatettu karjaa ja pidetty mehiläistar-
haa. Ensimmäiset maininnat puutarhureista löytyvät vuosien 1904–1906 
toimintakertomuksista. 

Maatila- ja puutarhatyötä käytetään aktiivisesti yhä edelleen vankilan 
työtoiminnoissa. Vankila on rekisteröity luomutilaksi, jolla viljellään kevät- 
ja syysviljoja. Vankilan alueella tapahtuvan työtoiminnan lisäksi keskimäärin 
kaksikymmentä avovankilaosaston vankia käy päivittäin töissä Metsähalli-
tuksen työkohteissa Nuuksion ja Sipoonkorven kansallispuistoissa. Vangit 
ovat osallistuneet kansallispuistojen hoito-, huolto- ja rakennustöihin jo yli 
kymmenen vuoden ajan. 

Keravan vankilan luontoympäristön hyödyntäminen vankien kuntoutus-
toiminnassa oli kuitenkin vielä projektin alkaessa vähäistä. Projektin tavoit-
teena olikin rakentaa Keravan vankilaan kuntoutusmalli, jonka ydin on luon-
toympäristössä tapahtuvassa toiminnassa. 

Projektin aikana vankilan alueella kokeiltiin yhteensä viittätoista eri toi-
mintoa, joista kahdeksan sisälsivät viljelyä joko viljelylaatikoissa tai kas-
vimaalla ja loput seitsemän toimintoa olivat keskenään erilaisia luontoon 
liittyviä eläin- ja ryhmätoimintakokeiluja. Ryhmissä tutustuttiin syvemmin 
omaan itseen luonnon avulla (Lähde-ryhmä, Luonnollisesti päihteettä), teh-
tiin ympäristötaidetta (Virta-hanke) sekä kokeiltiin kirjallisuusterapiaa luon-
toon ja itseilmaisuun yhdistettynä (Ajatusten Voimaa-, ja Uusia Versoja -ryh-

Juuret vapauteen -projekti

mät). Kaikista ryhmätoiminnoista saatiin vangeilta positiivista palautetta, 
joka kannustaa jatkossakin jatkamaan luontoteemaisten ryhmien toteutta-
mista vankilaolosuhteissa. 

Projektin myötä myös vankien koulutusmahdollisuudet lisääntyivät 
uusien yhteistyökumppaneiden kiinnostuessa projektista. Syksyllä 2014 
käynnistyi jo toinen lukukausi Validia ammattiopiston AVA -koulutuksessa, 
joka tähtää ammatillisten opiskeluvalmiuksien lisäämiseen. Keudan aikuis-
opisto puolestaan toi vankilaan ammatilliseen perustutkintoon johtavaa 
koulutusta. Syksyllä 2014 käynnistyi järjestyksessään toinen talonraken-
nusalan perustutkintoon tähtäävä koulutusryhmä. 

Projektiin osallistuneet vangit saivat mahdollisuuden rakentaa omaa pol-
kuaan vankilasta vapauteen erilaisten viljely-, ryhmä-, ja opiskelutoimintojen 
avulla. Jotta siirtyminen vankeusajan jälkeiseen arkeen olisi mahdollisimman 
sujuvaa, projekti tarjosi mahdollisuuden vapauteen ulottuvaan, henkilö-
kohtaiseen  palveluohjaustyöskentelyyn. Palveluohjaaja ja palveluohjattava 
aloittivat työskentelyn jo vankeusaikana kartoittamalla työskentelyn tavoit-
teita ja tarpeita. Tavoitteita tarkennettiin työskentelyn lomassa ja tarvitta-
essa niitä myös tilanteen mukaan muokattiin. Palveluohjausmahdollisuuteen 
tarttui projektin aikana kaikkiaan 25 vankia. 

Projekti toteutettiin vuosina 2013–2014. Projek-
tissa työskenteli projektipäällikkö, projektityönte-
kijä, palveluohjaaja sekä osa-aikainen asiantuntija. 
Projekti oli yhteishanke Rikosseuraamuslaitoksen ja 
Kriminaalihuollon tukisäätiön kanssa. Rahoitus tuli 
Euroopan sosiaalirahastolta.

” Kaikista ryhmätoiminnoista saatiin 
  vangeilta positiivista palautetta
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Green care
  Olemme projektin aikana monesti kohdanneet kysymyksen, mitä green 

care tarkoittaa. Täysin tyhjentävää vastausta kysymykseen ei kuitenkaan 
ole, koska green care kattaa laajasti erilaisia luontoon liittyviä toimintoja, 
joita käytetään hoidossa, hoivassa, kuntoutuksessa, oppimisen tukena ja 
virkistäytymisessä. 

Green care -toimintojen keskeisimpiä sisältöjä ovat maatila- ja luonto-
ympäristön käyttö, terapeuttinen puutarhanhoito ja erilaiset eläinavusteiset 
toiminnot. Green care -toiminnassa näitä tekijöitä hyödynnetään tavoitteel-
lisesti ja pitkäjänteisesti ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Käytännössä 
siis kaikenlainen luontoa hyödyntävä toiminta, jota tehdään tavoitteellisesti, 
on green care -toimintaa. Voit näin ollen hyvin perustella esimerkiksi ruuk-
kukasvin hankintaa toimistosi ikkunalle sen tarjoaman mielihyvän myötä, 
joka puolestaan edesauttaa jaksamistasi kirjallisten työtehtävien parissa. 
Myös asiakasryhmien vienti luontoympäristöön on helposti perusteltavissa 
luonnon mahdollistamien rauhoittumis- ja rentoutumiskokemuksien myötä.

osoittaneet itsetuhoisen käyttäytymisen vähentyneen sekä toimijuuden 
ja pystyvyyden tunteiden (usko omiin kykyihin vaikuttaa omaan elämään) 
kasvaneen. New Yorkin Riker´s Islandin vankilassa toteutettavassa Green-
House -ohjelmassa henkilökunta on havainnut myönteisiä muutoksia niiden 
vankien käytöksessä, jotka osallistuvat puutarhatoimintoihin. Vangit oppi-
vat puutarhatöissä uusia taitoja, rikastuttivat elämäänsä ja rauhoittuivat. 

Sen lisäksi, että vangit hyötyvät luontoympäristöstä, voi henkilökuntakin 
siitä hyötyä. Projektin tekemässä, vankilan ja yhteistyökumppaneiden hen-
kilökunnalle suunnatussa, kyselyssä ilmeni kuinka luontoympäristön hyö-
dyntäminen toi vaihtelua ja mielekkyyttä työhön, se motivoi ja lisäsi työs-
säjaksamista. Tulokset ovat yhtenäisiä stressitutkimusten kanssa, jotka ovat 
osoittaneet luontoympäristön vähentävän stressiä.

Viljelytoimintojen lisäksi projektin aikana kasvatimme Keravan vankilan 
eläinkantaa jo olemassa olevien lampaiden ja pupujen lisäksi tuomalla alu-
eelle kesäkanat, joista vangit huolehtivat henkilökunnan tuella. Kokemukset 
kanojen hoidosta olivat erittäin rohkaisevia ja näyttäisikin siltä, että kanat 
tulivat alueelle jäädäkseen. 

Jos viljely- ja eläintoimintojen järjestäminen alueelle koetaan kuitenkin 
kovin hankalaksi, pelkkä säännöllinen patikointi tai harrastaminen luonto-
ympäristössä tarjoaa mahdollisuuden erilaisille kuntouttaville ja hyvinvointia 
tukeville kokemuksille. Luontoympäristössä liikkuminen ja erilaiset harras-
teet tuottavat muun muassa kokemuksia vapauden tunteesta, rauhoittu-
misesta ja aggressiivisuuden vähenemisestä, jotka kaikki osaltaan edesaut-
tavat henkistä jaksamista haastavassa vankilakulttuurissa. 

Kansainvälisissä tutkimuksissa luontoavusteisten toimintojen on osoi-
tettu vähentäneen uusintarikollisuutta. Nämä tulokset osaltaan tukevat 
oivasti Rikosseuraamuslaitoksen strategiaa uusintarikollisuuteen vähentä-
västi vaikuttavasta vankeinhoidosta. Mikä tässä kaikessa on parasta, on se, 
että luontoavusteiset toiminnot ovat hyvin halpoja! Tiukassa taloustilan-
teessa green care -toiminnoista voi saada rahalliseen panokseen nähden 
erinomaisen hyötysuhteen. 

” Huomasin olevani tunneherkkä ja joskus liikutuin 
omissa oloissani luonnon keskellä.

Green care vankiloissa
Green care -toiminnoilla on vankeinhoidossa pitkät perinteet. Kyse ei siis 
ole mistään nykypäivän trendistä, vaan vanhasta toimintamuodosta, joka 
on kokemassa ansaitusti uutta nousukauttaan. Yhdysvalloissa viljelyä ja tera-
peuttista puutarhanhoitoa on hyödynnetty 1800-luvulta asti. Suomessa 
luontoa on hyödynnetty osana vankiloiden elinkeinoa ja vankien työtoimin-
taa myös 1800-luvun lopulta asti. Keravan vankilan lisäksi aktiivisesti luon-
totoimintoja vankien työ- ja kuntoutustoiminnassa hyödyntävät edelleen 
myös Vilppulan, Pelson, Ylitornion, Satakunnan ja Käyrän vankilat.  

Green care -toimintojen käyttäminen vankeinhoidossa on kannattavaa 
monestakin syystä. Tutkimusten mukaan vankeinhoidossa käytetyt puu-
tarha- ja eläinavusteiset toiminnot ovat mm. kasvattaneet vankien oman-
arvontuntoa ja vastuunkantoa sekä kehittäneet empatiakykyä. Empatian 
ja myötätunnon herääminen itseään kohtaan on yksi keskeisistä edellytyk-
sistä oman kuntoutumisprosessin käynnistämiseksi.  Tutkimukset ovat myös 



G R E E N   C A R E   - O P A S   V A N K I L A T Y Ö H Ö N   |   1312  |  V I H R E Ä Ä   V A L O A   V A N K I L O I H I N 

Tiedotus
  Kuten aina toimintoja kehiteltäessä, tiedotuksen tulee olla kunnossa kaik-

kiin suuntiin. Projektin toiminnoista informoitaessa hyödynnettiin vankilan 
omia tiedotuskanavia kuten henkilöstöpalaverit, sähköpostit ja paperiset 
tiedotteet. Vankilan ulkopuolelle tiedotus hoidettiin projektin uutiskirjei-
den, facebook-, ja internetsivujen kautta. 

Olemme todenneet ettei tiedottamista voi olla koskaan liikaa, joten 
aloimme aina hyvissä ajoin laittamaan viestejä uusista toiminnoista. Van-
kien toimintoihin rekrytoiminen hoidettiin kirjallisten tiedotteiden, keskusra-
diokuulutuksien ja erikseen järjestettyjen tiedotustilaisuuksien avulla. Edellä 
mainittujen lisäksi yhdeksi tärkeäksi suljetun osaston vankien tiedotuspai-
kaksi muodostui taide- ja tiedotuskahvila Hellun cafe, joka on nimetty Kera-
van vankilan päihdeohjaajana toimivan idean äidin ja perustajansa mukaan. 
Kahvila aloitti toimintansa suljetun vankilan luokkahuoneessa syyskuussa 
2013.

Kahvila toteutetaan kerran viikossa vankien lounastauon aikana, jolloin 
tila on auki kaikille halukkaille. Kahvilan perustajien lisäksi paikalla on ollut 
talon omaa koulutus- ja kuntoutushenkilökuntaa sekä terveydenhoitajia. 
Lisäksi kutsuttuina on ollut lukuisia yhteistyökumppaneita esittelemässä 
toimintojaan sekä ulkopuolisia esiintyjiä muusikoista Kansallisteatterin näyt-
telijöihin. Kahvilan perusajatuksena on ollut tarjota vangeille mahdollisuus 
kohdata työntekijöitä matalan kynnyksen periaatteella kahvimukin ääressä. 
Kahvilan avulla siviilissä tapahtuvaan palveluohjaukseen on saatu uusia asi-
akkaita sekä kynnys asioida päihdeohjaajan kanssa on selvästi alentunut. 
Myös osallistuminen vankilassa järjestettävään ryhmätoimintaan on van-
geille ollut helpompaa työntekijöihin tutustumisen myötä. Kahvilasta on 
saanut ottaa mukaansa erilaisia päihdekuntoutukseen, terveys-, talous-, 
ja velkaneuvontaan sekä yhteistyökumppaneiden toimintaan liittyviä esit-
teitä. Kahvilla käy viikoittain 30–50 vankia suljetun vankilan noin 95 van-
gista. Palaute toiminnasta on ollut hyvin positiivinen. Hellun cafen toiminta 
jatkuu edelleen. 

Toimintoihin 
rekrytoiminen

  Projektin aikana huomasimme vangeilla olevan intoa kokeilla kaikenlaista 
uutta ja erilaista luontoon liittyvää toimintaa. Viimeistään toimintojen käyn-
nistyttyä puskaradio hoiti yleensä tehtävänsä ja hakijoita alkoi ilmaantua 
ovista ja ikkunoista. Vankien rekrytoinnista voi kuitenkin tehdä itselle ja 
muille sujuvampaa, mikäli se etenee selkeän kaavan mukaan. 

Järjestä tiedotustilaisuus 
toiminnasta vastaavan tahon 
kanssa vangeille helposti              
saavutettavissa olevassa 
paikassa (esim. vankiruokala). 
Huomioi ennakkomainonta 
tiedotustilaisuudesta 
(kuulutukset, kirjalliset 
mainokset vankilan seinille).

Muista tiedottaa myös 
henkilökuntaa tulevasta 
infotilaisuudesta, jotta työ-
pisteillä ei ihmetellä missä 
vangit luuraavat.
1.  Ilmoittautumiset noin 
 viikon sisällä tiedotus-
 tilaisuudesta. 
2.  Hyödynnä valvontahen-
 kilöstön vankitunte  
 musta rekrytoimisessa. 
3. Haastattele kaikki hakijat,  
 huomioi rangaistusajan-  
 suunnitelmat. 
4. Jätä alustava osallistuja  
 lista kommentoitavaksi 
 vankilan turvallisuus-
 asioista vastaavalle 
 henkilölle.
5. Kokoa tiimi joka tekee   
 lopullisen päätöksen 
 toimintaan osallistuvista   
 vangeista.

Virikkeellistä uutta toimintaa!
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Viljelytoiminta
Viljely on parhaimmillaan hauskaa yhdessä oppimista. 

Kukaan ei koskaan osaa kaikkea eikä onnistu joka kerta, 
joten elinikäisen oppimisen asenne on paikallaan viljelyä harrastaessa. 

Virheistä oppii ja onnistumiset kannustaa yrittämään uudelleen.

  Projektin aikana viljelimme sekä viljelylaatikoissa että palstoilla. Me kokei-
limme, onnistuimme ja erehdyimme, mutta ennen kaikkea me opimme. Vil-
jelytoiminta tuotti tekijöilleen tyydytystä kasvunihmeen ja onnistumisen 
kokemusten kautta. Syksyn tullen oman sadon poimiminen ja tuoreiden 
tuotteiden syöminen kruunasi kesän ahkeroinnit. Vankien aloitteesta sulje-
tun vankilan viljelytoiminnan yhteydessä pidettiin ruokakursseja. 

” Kokeile ja löydä 
  viljelyn taika!
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Viljelyn käynnistys

Hyvä suunnittelu edesauttaa viljelyn onnistumista, tapahtuipa viljely sitten 
viljelylaatikoissa tai puutarhapalstalla. 

  Viljelyn suunnitteluun 
on saatavilla runsaasti 
vinkkejä mm. internetistä 
ja kirjastosta. Myös puu-
tarha-alan liikkeistä voi 
kysellä neuvoja.

Kun haluat aloittaa viljelyn, pohdi: 
•  Mitä satoa toivot saavasi? Silmäniloa vai ruoan raaka-aineita?
•  Missä viljelet? Laatikossa, puutarhapalstalla vai esim. ämpärissä? 
 Huomioi paikan ilmansuunnat, aurinkoisuus/ varjoisuus, kuivuus/  
 kosteus, kastelumahdollisuudet, maalajit (hiekka, multa, hiesu,   
 savi), viljelyhistoria, mahdolliset kasvitaudit- ja tuholaiset ja 
 vuoroviljely. Ostomultaa voit käyttää maanparantamiseen ja 
 laatikko-, / ämpäriviljelyyn.
•  Kenen kanssa viljelet? Huomioi ryhmäläisten erityispiirteet ja 
 suunnittele riittävät ohjausresurssit. Ota ryhmäläiset mukaan 
 toiminnan suunnitteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Laatikkoviljely

Projektin aikana kokeilimme ensimmäistä kertaa laatikkoviljelyä Keravan 
suljetun vankilan aitojen sisäpuolella. Laatikkoviljely osoittautui hyväksi ja 
helpoksi toiminnaksi suljetun vankilan olosuhteissa, sillä laatikoille pääsy ja 
turvallisuusasiat olivat laatikoiden sijainnin vuoksi helppo järjestää. Vilje-
lylaatikoilla meni aikaa yleensä puolesta tunnista reiluun tuntiin, riippuen 
kuinka monta kertaa viikossa vangit pääsivät laatikoita hoitamaan. 

” Kivaa oli tehdä tuotteista poikien 
   kesken minttukurkkusalaattia

Laatikkoviljelyn käynnistämiseen tarvitset:
•  Viljelylaatikot. Keravalla käytetyt viljelylaatikot olivat kooltaan 
 120 cm x 80 cm. Voit rakentaa laatikot helposti itse, tai rakennuttaa 
 jollain työpajalla. Materiaalina voi käyttää esimerkiksi purkulautaa. 
•  Toimintaan tarvittavat välineet (mm. kuokka, lapio, kasteluvälineet, 
 siemenet ja taimet) ja rikkaruohojen kitkemiseen sopivat 
 puutarhahanskat/ astiat/ roskapussit.
•  Soveltuva vaatetus, sillä sotkua syntyy helposti.
•  Rohkeutta viljellä eri lajeja, koska kokeileminen kannattaa!

Projektissa laatikkoviljely käynnistettiin vankilan puutarhurin avustuk-
sella. Puutarhuri kertoi ryhmäläisille viljelystä ja esitteli valikoiman kasveja, 
joita laatikoissa voi kasvattaa. Ryhmäläiset saivat valita itselleen mieluisim-
mat kasvit, joita olivat sipuli, valkosipuli, peruna, porkkana, retiisi, salaatti, 

  Kysy kuormalavojen 
kauluksia yrittäjiltä. 
Laita kaksi lavakaulusta 
sanomalehtipaperin päälle 
ja sinulla on kätevä viljely-
laatikko valmiina. Sijoita 
laatikot niin, että yletyt 
laatikon keskelle ja pääset 
niiden ympäri helposti. 



G R E E N   C A R E   - O P A S   V A N K I L A T Y Ö H Ö N   |   1918  |  V I H R E Ä Ä   V A L O A   V A N K I L O I H I N 

yrtit sekä avomaankurkku. Nämä myös onnistuivat parhaiten. Maissia, chi-
lejä ja paprikoita kokeiltiin kohtuullisella menestyksellä. Laatikot olivat yhtei-
sesti viljeltyjä, joten ryhmäläiset jakoivat satoa keskenään omiin selleihinsä 
sitä mukaa kun se kypsyi.

Projektin tai puutarhan henkilökunta oli viljelylaatikoilla mukana kerran 
viikossa kitkemässä, kastelemassa ja tarvittaessa neuvomassa käytännön 
asioissa. Samalla vaihdettiin kuulumisia. Muina päivinä vankilan henkilö-
kunta oli vastuussa ryhmäläisten laatikolle päästämisestä. Vangit osoit-
tautuivat hyvin kiinnostuneiksi ja aktiivisiksi viljelijöiksi, joita ei koskaan 
tarvinnut kahta kertaa laatikoille houkutella. Laatikkoviljelykokemukset 
innostivat myös vankilan keittiöhenkilökuntaa kokeilemaan omaa laatikko-
viljelyä yhdessä keittiöllä työskentelevien vankien kanssa. Myös keittiön vil-
jelylaatikot sijaitsivat vankilan aitojen sisäpuolella. Laatikkoviljelyt päätettiin 
molempina kesinä yhteiseen sadonkorjuujuhlaan.

  Muista kastella laatikoita 
riittävästi varsinkin aurinkoi-
sina kesinä. Sateisina kesinä 
puolestaan lannoitteet 
huuhtoutuvat helposti pois. 
Muista silloin lisälannoitus.

Opin kuinka kastellaan oikeaoppisesti, 
eli ei kaadeta suoraan vaan tehdään kasteluvako 
ja kastelu on parasta aamuisin ja iltaisin.

”

  Yhdessä tekemisen 
myötä sosiaaliset taidot 
vahvistuvat!

Henkilökuntaa oli viljelylaatikoilla mukana kerran viikossa.
Viljelylaatikoiden 

hoitoon kuului 
kaikenlainen työ 

ympäristön siivouk-
sesta porkkanoiden 

harventamiseen.
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  Rikkaruohot viihtyvät 
palstoilla valitettavan hyvin, 
varaudu siis kitkemään. 
Kate auttaa torjumaan 
rikkaruohoja. Keväisin harso 
puolestaan suojaa taimia 
kylmiltä öiltä ja taimia 
ahmivilta pikkuötököiltä 
(esim. kirpat ja luteet).  

Palstaviljely

Palstaviljelyä kokeiltiin Keravan avovankilaosaston vankien kanssa. Vanki-
lan peltoalasta lohkaistiin noin kahden aarin kokoinen alue, jolle tehtiin vil-
jelypalstoja. Vangit muodostivat itsenäisesti ryhmät, jotka viljelivät omaa 
viljelypalstaa. Ensimmäinen viljelykesä tapahtui spontaanisti yrityksen ja 
erehdyksen kautta. Toisena viljelyvuonna toiminta oli suunnitelmallisem-
paa ja viljelijöille tehtiin keväällä omat viljelysuunnitelmat. Molemmat kesät 
tuottivat hyvin satoa.

Ryhmät hoitivat palstojaan itsenäisesti ilta-aikaan ja viikonloppuisin. Pro-
jektin tai puutarhan henkilökunta kävi palstalla kerran viikossa katsasta-
massa tilanteen ja vaihtamassa kuulumiset viljelijöiden kanssa. Tämä koet-
tiin riittäväksi läsnäoloksi, sillä miehet osoittautuivat hyvin omatoimisiksi 
viljelijöiksi.

Kiinnostuitko viljelystä? Linkeistä saat käytännön viljelyvinkkejä:

  http://syotavakaupunki.fi/tag/kaupunkiviljelyopas/
  http://www.kotipuutarha.fi/puutarhavinkit.html 
  http://www.kekkila.fi/ideat-ja-ohjeet/ideat/keittiopuutarha 
  http://www.biolan.fi/suomi/puutarhaharrastajat/puutarhatieto
  http://puutarhablogi.fiskars.fi/

Palstaviljelyn käynnistys

Palstaviljelyn aloittamiseen tarvitset:
•  Palstan tai läntin peltoa. 
 Noin aari (10mx10m) riittää neljälle aloittelijalle.
•  Toimintaan tarvittavat välineet 
 (mm. kuokka, lapio, kasteluvälineet, siemenet ja taimet). 
•  Kumisaappaat tai sotkua kestävät kengät sekä puutarhahanskat.
•  Roppakaupalla innostuneisuutta ja pitkää pinnaa, sillä luonto voi 
 vaikuttaa viljelyyn enemmän kuin alun perin olit suunnitellut.

Palstaviljelyn käynnistäminen tehtiin vankilan puutarhurin avulla. Puutar-
huri neuvoi muun muassa kasvivalintoihin ja maan käsittelyyn liittyvissä asi-
oissa. Useimmat ryhmät päätyivät viljelemään maan savipitoisuuden vuoksi 
kohopenkeissä, mikä oli erityisesti avomaankurkuille suotuisaa. Muita suo-
sittuja viljeltäviä olivat retiisit, erilaiset salaatit, porkkanat, herneet, sipulit, 
valkosipulit, yrtit ja maissi. Omien palstojen lisäksi toisena viljelyvuonna teh-
tiin myös yhteispalsta, johon istutettiin sipulia, perunaa, tomaattia, yrttejä, 
hernettä ja kesäkurpitsaa. Viljelykausi päätettiin molempina kesinä ryhmien 
yhteiseen sadonkorjuujuhlaan.

Avovankilaosaston palstaviljelyä 
toteutettiin muun muassa koho-

penkkejä rakentamalla.
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Eläintoiminta
Eläintoiminta vankilassa voi kuulostaa erikoiselta. Kuitenkin vanki-
loissa on pidetty eläimiä jo verrattain kauan. Aikaisemmin eläimet 

olivat tuotantoeläimiä kuten nautoja, sikoja, kanoja ja lampaita. 
Tänä päivänä vankiloissa pidetään eläimiä tuotannon lisäksi myös 

kuntouttavassa merkityksessä. 

  Keravan vankilan puutarhalla on kasvatettu lampaita jo 20 vuotta. Sieltä 
löytyy tänä päivänä myös kaneja ja pari kukkoa. Avovankilaosaston piha-
maalle perustettiin projektin aikana kesäkanala. Vaikka henkilökunnalla on 
lopullinen vastuu eläintenhoidosta, eläinten päivittäisestä hyvinvoinnista 
huolehtivat vangit. Vangit ovat kokeneet eläinten hoidon sen kaikessa vas-
tuullisuudessaan myös hyvin palkitsevana toimintana. 

Koiria on käytetty vankien kuntoutuksessa muun muassa siten, että van-
git huolehtivat ja kouluttavat löytökoiria. Koirien tuomista vierailuille vanki-
ryhmiin suunniteltiin myös mutta se ei toteutunut projektin toiminta-aikana.

” Eläimet auttavat kuntoutumaan
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Kesäkanat

Projektin kesäkanalan vastuuhenkilöksi ilmoittautui vankilan sosiaalityön-
tekijä ja puutarhan työnjohtaja. Vangit hakeutuivat itsenäisesti toimintaan 
ilmoitusten ja infotilaisuuden kautta. Toimintaan ilmoittautuneille vangeille 
tarjottiin koulutustilaisuus (2 h) kanojen hoidosta. Toimintaan lähti mukaan 
9 vankia, jotka sopivat itsenäisesti kanojen hoitorytmistä, minkä mukaan 
yksi vanki vastasi kaksi päivää kerrallaan kanojen hoidosta. Kanojen aitaus 
kasattiin kokoon vanhasta peräkärrystä ja koiratarhan aidasta. Rakennelma 
tehtiin yhdessä vankien kanssa. 

Ryhmäläiset sopivat keskenään, että hoitaja saa munat itselleen omilta 
hoitopäiviltä. Kesäkanojen vastuuhenkilö ja ryhmäläiset tapasivat kerran 
kahdessa viikossa, jolloin he kävivät läpi kanojen ja ryhmäläisten kuulumi-
set. Tarvittaessa toimintaa kehitettiin ja korjailtiin. Tapaamisia ylläpidettiin 
koko kesän 2014 ajan. Vankilan henkilökuntaa informoitiin kesäkanahank-
keen etenemisestä pääsääntöisesti sähköpostitse ja yhteisillä palavereilla.

Kiinnostuitko? Haluatko perustaa kanalan? 
•  Etsi tietoa kanan hoidosta ja kanaroduista 
 (esim. www.kanayhdistys.com, www.munanetti.net).
•  Valitse itseäsi miellyttävä rotu ja selvitä mistä näitä kanoja voi ostaa. 

Mieti: 
•  Haluatko tipuja vai jo munivia kanoja?
•  Kuinka monta kanaa haluat? Kana munii keskimäärin munan päivässä.
•  Haluatko kukon laumanjohtajaksi? Se kiekuu kesällä jo aamuyöstä 
 eikä ole munantuotannon kannalta välttämätön, 
 mutta se pitää laumasta huolta. 
•  Missä pidät kanat? Aidatulla alueella vai vapaana pihalla? 
 Mistä kanoille pesäkoppi? Lisäksi ruoka- ja juomapiste on oltava. 
 Huomioi paikkavalinnassa mm. petoeläinten esiintyvyys ja 
 autoteiden läheisyys.
•  Miten hoito järjestetään ja kuka on toiminnan vastuuhenkilö?

  Eviran ohjeet kanalan 
perustamiseksi:

1. Rekisteröidy kanojen   
 pitäjäksi kuntasi 
 maaseututoimeen.
2. Lisäksi kaava-alueella   
 ota yhteyttä kuntasi 
 terveydensuojeluviran-
 omaiseen ja rakennus-
 valvontaan.
3. Seuraa kanojen ulkona   
 pitoon liittyviä määräyksiä.
4. Tutustu kanoja koskeviin   
 eläinsuojelusäädöksiin.
5. Kanoja ulkomailta? 
 Muista tuontivaatimukset!
6. Huolehdi salmonellan 
 sekä muiden tautien 
 vastustamisesta.
7. Lääkinnällisen hoidon ja   
 kuolleiden eläinten luku-  
 määrän kirjanpito kuntoon.
8. Tutustu kanojen teuras-
 tus- ja lopetusohjeisiin.
9. Selvitä, miten kuolleen 
 tai lopetetun kanan voi   
 hävittää.

 www.evira.fi

” Tykkäsin kanojen ruokinnasta ja 
kanojen kanssa olemisesta. Se tuntui hyvältä.     
 Masennus menee pois kun on 
 toiminnassa mukana, tuntui kuin 
 olisi perheen kanssa.

  Varo kanatoimintaan 
hurahtavia työntekijöitä. 
Asiat saattavat tapahtua 
paljon ripeämmin kuin olit 
alun perin varautunut!

Kesäkanojen hoito oli 
suosittua toimintaa 
avovankilaosastolla. 
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Kesälampaat

Keravan ja Pelson vankiloissa lampaita pidetään ympärivuotisesti. Lampaat 
ovat kuitenkin myös suosittuja kesävieraita erilaisten laitosten ja virkistys-
alueiden pihamailla. Lampaat ovat paitsi hauskoja seuraeläimiä, myös hyviä 
kesätyöntekijöitä ympäristön maisemoinnissa. Keravan vankilalta lainataan 
vuosittain lampaita kesätöihin muun muassa Kustaankartanon ja Roihuvuo-
ren palvelutalojen pihamaille. Lampaita on kesäisin tavattavissa myös Kuu-
siluodossa, joka on Helsingin kaupungin omistama virkistys- ja ulkoilusaari 
keskellä Vanhankaupungin lahtea.

Haluatko kesälampaita?
•  Tarvitset vähintään 0,5 ha eläimille soveltuvaa laidunmaata per lammas  
 (ks. www.laidunpankki.fi). Huomioi auringonsuoja, juoma- ja ruokapiste.
•  Ota yhteyttä paikalliseen lammasfarmariin ja tiedustele mahdollisuutta  
 kesälampaan lainaukseen tai vuokraukseen. Lampaita on oltava 
 vähintään kaksi, sillä lammas on laumaeläin.

Lampaiden päivittäinen hoito:
• Eläinten hyvinvoinnin tarkistus.
•  Tarjolla vettä, kivennäistä, kalkkia ja suolaa.
•  Riittävästi ruokaa (laidunruoho, tarvittaessa kuivaheinää lisäksi).
•  Rupattelua seurallisten lampaiden kanssa.
•  Syksyn tullen lampaiden palautus omistajalle sovitusti.

  Eviran ohjeet 
aloittelevalle lampurille:

1. Rekisteröidy lampaan   
 pitäjäksi kuntasi maaseu-  
 tutoimeen.
2. Lisäksi asemakaava-
 alueella ota yhteyttä 
 kuntasi terveydensuoje-  
 luviranomaiseen ja tarvit  
 taessa rakennus-
 valvontaan.
3.  Noudata lampaiden   
 rekisteröintiin liittyviä 
 määräyksiä.
4. Tutustu lampaita koske-  
 viin eläinsuojelu-
 säädöksiin.
5.  Eläimiä ulkomailta?   
 Muista tuontivaatimukset!
6.  Huolehdi eläintautien 
 vastustamisesta.
7.  Kirjanpito eläinten luku-  
 määrästä ja niille anne-
 tuista lääkkeistä.
8. Tutustu lampaiden teuras- 
 tus- ja lopetusohjeisiin.
9. Selvitä, miten kuolleen tai  
 lopetetun lampaan voi 
 hävittää.

www.evira.fi

” Toiminta tuntui terapialta, 
            pidin eläinten hoidosta

Vankilan lampaat ovat 
erityisen persoja rapsut-
telulle ja rapsuttelijat 
lampaiden seuralle. 

Raimo-pässi oli uskollinen 
vankilan työntekijä noin 
seitsemän vuoden 
ajan.

Työntekokin sujuu, kun on tarkastaja paikalla. 
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Projektin aikana kokeilimme erilaisia luontoon liittyviä 
ryhmä- ja retkitoimintoja. Niitä suunnitellessamme annoimme 
mielikuvituksemme lentää, mikä mahdollisti sen, että saimme 

toteutettua hyvinkin erilaisia toimintoja vankilamaailman sisällä. 
Myöhemmin tässä luvussa esittelemme eri ryhmätoimintoja, 

joista kuvailemme tarkemmin Lähde-ryhmän.   

Ryhmätoiminta

” Ohjaajien näkökulmasta ryhmät 
   onnistuivat yli odotusten. 



G R E E N   C A R E   - O P A S   V A N K I L A T Y Ö H Ö N   |   3130  |  V I H R E Ä Ä   V A L O A   V A N K I L O I H I N 

Luontoretkitoiminta

Retkeily luonnossa on parasta lääkettä stressiin, ahdistukseen ja moneen 
pienempään vaivaan. Luonnon elvyttävä vaikutus ulottuu myös virkeisiin ja 
innokkaisiin retkeilijöihin. Retkeilimme sekä vankien kanssa että henkilökun-
nan kesken. Luontoretket tuottivat positiivista virettä myös henkilökuntaan. 

Projektin aikana onnistuimme rakentamaan tiiviin ja luontevan retkiyh-
teistyön Helsingin ja Vantaan A-kiltojen sekä Vertaistuki Rediksen kanssa. 
Yhteiset retket paitsi jakoivat kustannuksia, myös toivat vankien arkeen 
tuulahduksen siviilistä.

Luontoretket sopivat minkä tahansa ryhmätoiminnan tueksi. Muun 
muassa tästä syystä Lähde-ryhmässä retkitoiminta on rakennettu suoraan 
sisälle ryhmärunkoon. 

 

  Yhteistyössä on voi-
maa! Laadi selkeä tavoite 
ja etsi rohkeasti toimin-
taan sopivia yhteistyö-
tahoja ja -henkilöitä. Ole 
avoin ja innovatiivinen! 
Kumppaneita voi löytyä 
yllättäviltäkin tahoilta. 

” Tuntuu ihan paratiisilta kun 
aamulla näkee luonnon ja kuulee linnunlaulun. 

Retken suunnittelu

Suunnittelu kannattaa aloittaa ryhmäläisten ja yhteistyötahojen kanssa miet-
timällä yksi toimintakausi kerrallaan (kevät/syksy) minkälaisella panoksella 
kukin taho voi lähteä mukaan. 

Pohtikaa, mikä on retken tarkoitus? 
• Onko retken teema virkistys, oppiminen tai esim. sosiaaliset taidot?
• Valitse kohde retken tarkoituksen mukaan.
• Näe vaivaa kohteitten löytämiseksi, hyödynnä yhteistyötahojen tietoja.
• Huomioi vuodenajat, osallistujien mahdolliset liikuntarajoitteet 
 ja retken resurssit.
• Varaa tarvikkeet kohteen ja toiminnan mukaan.
• Huolehdi, että osallistujien vakuutusturva on kunnossa.
• Jos suunnittelet retkeä yhteistyökumppanin kanssa, aloittakaa 
 suunnittelu ajoissa ja jakakaa vastuut selkeästi.
• Omalla porukalla retkeillessä suunnittelussa korostuu edellistä 
 enemmän oman ryhmän tarpeet ja toiveet.

  Muista yleisinfo sekä 
turvallisuus- ja menet-
telyohjeet kaikille 
retkeläisille!

  Virkistäytymiseen ja 
sosiaalisiin taitoihin liit-
tyen projektin aikana 
muun muassa melottiin, 
patikoitiin, pilkittiin ja 
vierailtiin läheisten kanssa 
Korkeasaaressa.

Huomioi turvallisuus
• Jokainen retkeläinen on vastuussa 
 yleisestä turvallisuudesta. 
• Noudata annettuja ohjeita.
• Kysy kokeneemmalta, jos et ole varma.
• Kysy osallistujien tunnelmia ja 
 vointia, pyydä taukoja ja 
 hiljennä tahtia tarvittaessa. 

  Kun retkiä tehdään 
useita samojen yhteistyö-
tahojen kanssa, vastuut ja 
tehtävät jakautuvat 
luontevasti.

Lähde-ryhmän pilkkireissulla Emäsalossa sai nauttia hiljaisuudesta.
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 Ensimmäinen 
kahvitauko kannattaa 
pitää ennen ruokailua, 
koska ruuanlaittoon 
nuotiolla menee aikaa. 

Luontoretkien muistilista

•  ensiapulaukku, puhelin, VIRVE

•  välineet toiminnan mukaan (onget jne.)

•  pientarpeet (kartta, ilmastointiteippi, köysi, 

 tulitikut, puukko tai linkkuveitsi)

•  kamera

•  roskapusseja ja istuinalustoja

•  päähine sään mukaan, aurinkolasit

•  henkilökohtaiset välttämättömyydet 

 (lääkkeet tms) sekä varusteet

•  varavaatteet vesitiiviisti pakattuina kastumisen varalle.

•  saunomisvarustus tarpeen mukaan

•  kuivia polttopuita pieniksi pilkottuna

•  tulitikut ja sytykkeet

•  nokikahvipannu ja kahvipannun alusta

•  vettä kanisterissa (kahvi/ tee/ juominen)

•  kahvi (pannujauhatus) ja tee

•  maito, sokeri

•  pipareita tms. purtavaa kahvin kanssa

•  kahvikupit ja -lusikat

•  eväiden mukaiset tarvikkeet ja raaka-aineet

•  lautaset, haarukat, veitset.

Lähde-ryhmä

Lähde-ryhmä on projektin kehittämä ryhmäkokonaisuus, joka koostuu nel-
jästä osiosta (A, B, C ja D). Ryhmärunkoa rakentaessamme käytimme Pepi 
Reinikaisen (2007) Elämänkaarikäsikirjoitus -kirjaa, elämänkaaripsykologiaa 
(Tony Dunderfelt), green care -kirjallisuutta, ryhmään osallistuvien vankien 
palautteita ja yhteistyökumppaneiden sekä oman työelämämme kokemuk-
sia. Halutessasi perehtyä lisää ryhmärungon teoriaan, löydät Lähde-ryhmän 
taustateokset tämän oppaan lähdeluettelosta. 

Lähde-ryhmän ohjelmakuvaus:
Keskeiset tavoitteet, vaikuttamisen alueet ja sisältö: 

Tarkoituksena on
• Edesauttaa henkilöä tuntemaan omat juurensa, jonka kautta 
 nykyisyyttä on helpompi ymmärtää ja rakentaa tulevaisuutta. 
• Kannustaa ryhmässä toimimiseen ryhmätoiminnan, -keskustelun 
 ja retkitoiminnan kautta.
• Oman elämän tarkastelun kautta mahdollistaa motivaation 
 herääminen rikoksettoman ja päihteettömän elämän tavoitteluun.
• Kartoittaa omaan elämään sopivia vaihtoehtoja virkistäytymiseen 
 ja rentoutumiseen.
• Kasvattaa tietoa vertaistukitoiminnasta.

Nuuksiossa retkeiltäessä 
ei pikkupakkaset (-25c) 

tahtia hidastaneet.
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Ryhmän koko, ohjaajien määrä: 
5–8 henkilöä, 2 ohjaajaa. 
Kesto ja intensiteetti: 
Ohjelma koostuu neljästä osiosta (A, B, C ja D), joiden kokonaiskesto on 
yhteensä 16 kerran aikana yhteensä 60h. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa, 
3 h tai 6 h kerrallaan, riippuen onko retkitoimintaa vai ei.

Tarvittava henkilökunta: 
Lähderyhmän teoriaan tutustuneet henkilöt. Henkilökohtainen soveltu-
vuus ryhmien parissa työskentelyyn. Työparin käyttöä suositellaan kaikilla 
ryhmäkerroilla.

Tarvittava koulutus: 
Ohjaajilla tulee olla soveltuva ammatillinen tausta kohderyhmä huomioiden. 
Perehtyneisyys ryhmärungon elämänkaarikäsitteeseen, luonnon hyvinvoin-
tivaikutuksiin ja kuinka luontoa voi soveltaa ryhmän eri teemoissa. Kokemus 
ryhmien ohjaamisesta on hyödyksi.

Tilat ja tarvikkeet: 
Asianmukainen asiakastyötila, jossa tavanomaista tarvikkeistoa kuten fläp-
pitaulu. Myös erilaiset menetelmälliset välineet (tunnekortit, vahvuuskortit, 
Parisuhteen Palikat) ovat ryhmän toteutuksessa hyödyllisiä. Mahdollisuus 
päästä luontoon. Kameraa voi hyödyntää retkitoimintojen taltioinnissa.

Käyttöönoton edellytykset: 
Ohjelma on suunniteltu siten, että sen jokainen ryhmäosio voidaan sovel-
taa toteutettavaksi sekä avoimissa että suljetummissa laitosolosuhteissa. 
Pääasia toteutuksessa on luonnon läsnäolo metaforana ja käytännön ret-
kitoiminnassa. Retkitoiminnat suunnitellaan sen mukaan, minkälaisia retki-
mahdollisuuksia vankilan lähiympäristö tarjoaa.

RYHMÄN ESIVALMISTELUT 
(30 min–1 h) 
retket vievät enemmän aikaa

KUULUMISKIERROS 
(n. 30 min)

FIILISKIERROS 
(n. 30 min)

  Ryhmäläisellä pitää olla 
mahdollisuus yksilökes-
kusteluun ohjaajan kanssa, 
mikäli ryhmän teemat 
nostavat esille sellaista, 
jota ei voi ryhmässä jakaa.

  Jokaisen ryhmän 
toteutustavan voi 
soveltaa omaan toimin-
taympäristöön sopivaksi. 
Pääasia on, että ryhmien 
teemat tulee käytyä läpi.

Ryhmän ohjelmakuvaus
OHJAAJIEN ALUSTUS 
PÄIVÄN TEEMAAN 
(n. 15 min)

KAHVITAUKO 
(n. 15 min)

TYÖSKENTELYVAIHE 
(n. 1,5 h)

OHJAAJILLE PURKU 
(15–30 min) jokaisen 
ryhmäkerran jälkeen

1. Ryhmä: Ryhmäytyminen (3 h)

Sisältö ja menetelmä: 
Ryhmäytymisprosessin aloitus toisiinsa tutustumisen kautta. Luontoympä-
ristössä tapahtuva ryhmäytyminen mahdollistaa rentoutumisen muuten 
niin jännittävissä tilanteissa kuten uuden prosessin aloitus, itsensä esittely 
ja toisiin tutustuminen. Ryhmäytyskerran voi toteuttaa vankilan lähellä sijait-
sevassa luontokohteessa tai tarvittaessa vankilan piha-alueella tai ulkoi-
lupihalla. Jos ulos ei pääse, ryhmäytyksen voi tehdä viime kädessä myös 
ryhmätilassa. 
> Tarvikkeet: retken ja kohteen mukaan (ks. retken suunnittelu s.30–32)

Ryhmän käynnistys: 
Esittelykierros käynnistetään siinä vaiheessa kun ollaan asettauduttu paik-
kaan ja mahdollinen nuotio saatu tulille. Kiireettömästi keskustellen esit-
täydytään ja pyydetään kertomaan mitä odotuksia ja toiveita kullakin on 
ryhmään liittyen. Jokainen osallistuu keskusteluun niillä tiedoilla, joita on 
valmis toisille ryhmäläisille tässä vaiheessa jakamaan. 

Sopikaa myös ryhmän säännöt: 
Miten puheenvuorot jaetaan, vaitiolovelvollisuus, toisen ryhmäläisen kun-
nioittaminen jne. Ohjaajat kirjaavat säännöt ylös. Keskustelun jälkeen teh-
dään mahdollisuuksien mukaan pieni kävelylenkki alueella. 

Ryhmärunko
Jokainen ryhmä toteutetaan samalla kaavalla, sillä säännöllisellä rungolla on 
ryhmää rauhoittava vaikutus. Ryhmät päätetään aina fiiliskierrokseen, joka 
mahdollistaa luottamuksen, avoimuuden ja itsetuntemuksen lisääntymistä. 
Lähde-ryhmän retket kannattaa toteuttaa yhteistyössä lähialueen vertais-
toimijoiden kanssa, jos suinkin mahdollista.

  Luontohavainnoinnin 
tarkoitus on herättää ryhmä-
läiset tiedostamaan ympä-
ristöä ja siten tuoda luonto 
mukaan heti ensimmäiseen 
ryhmäkertaan.

RYHMÄ 1
Ryhmän tarkoitus on 
tutustua toisiin ryhmäläisiin 
ja ohjaajiin sekä kartoittaa 
ryhmään liittyvät odotukset 
ja toiveet. 
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Ohjaajat voivat kertoa alueen historiasta tai pyytää seuraamaan luon-
toa. Missä vaiheessa vuodenkiertoa mennään? Näkyykö kasveista ja puista 
vuodenajalle ominaisia merkkejä, mitä ne ovat? Minkälaisia luontoon liitty-
viä muistoja elämässä on kertynyt?

Ryhmän päätös: 
Ryhmä päätetään fiiliskierrokseen. Mitä ajatuksia ryhmä toi mukanaan? 
Jaa lopuksi Lähde-ryhmän runko, LIITE 1, ryhmäläisille etukäteen tutus-
tuttavaksi.

 

A) LAPSUUDEN AIKA

Lapsuudessa kohtaamme oman ympäristömme sosiaaliset säännöt, asen-
teet ja käyttäytymistavat. Kun olemme aikuistuneet, emme aina tahdo muis-
taa, mistä kokemuksista ja asioista polku aikuisuuteen oikein rakentuikaan. 
Siksi joudumme usein jälkikäteen kohtaamaan kysymyksen, kuka minä oikein 
olen ja mistä minä tulen? Tässä ryhmäosiossa on tärkeää tutustua omaan 
historiaan omien kykyjen mukaan. Minkälaisista palasista lapsuus, nuoruus 
ja varhaisaikuisuus ovat rakentuneet ja miten niitä voi hyödyntää tulevai-
suutta rakennettaessa? 

2. ryhmä: Lapsuus (3 h)

Sisältö ja menetelmä: 
Keskustelu ryhmätilassa ja kukan istutus. Ihminen palaa usein lapsuuden 
kevääseen ja sen ensimmäisiin kokemuksiin, muistoihin, tuoksuihin ja luon-
toelämyksiin. Elämän ihmettely ja myötäsyntyinen luottamus siihen, että 

RYHMÄ 2
Ryhmän tarkoitus on 
pohtia jokaisen elämän kas-
vuolosuhteita, jotta oma 
maaperä tulisi 
kaikille tutuksi.
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  Apukysymyksiä 
ohjaajille: Minkälaisia ystä-
vyyssuhteita kouluajoista 
on jäänyt? Miten ne näky-
vät tänä päivänä? Minkä-
laisia vahvuuksia kouluvuo-
det ovat elämään tuoneet? 
Millainen oppija kukin on? 
Miten omaa oppimista voisi 
edesauttaa tulevaisuudessa?

tulee vastaanotetuksi ja rakastetuksi sellaisena kuin on, ovat varhaislap-
suuden perusasenteet. Kukan istuttaminen toimii symbolisena teemana 
varhaislapsuudelle, sillä kasvaakseen hyvin, kukkasipuli tarvitsee hyvän 
pohjan, säännöllisen hoidon ja hyvät kasvuolosuhteet. Samalla tavalla lap-
suudessa lapsi tarvitsee hyvät kasvuolosuhteet kehittyäkseen tasapainoi-
seksi ihmiseksi.  
> Tarvikkeet: kukkasipuleita, tyhjiä muoviruukkuja, multaa, tussit kukka-
ruukkujen merkitsemiseen. 

Ryhmän käynnistys: 
Ryhmä aloitetaan kuulumiskierroksella, jonka jälkeen ohjaajat alustavat 
päivän teeman, lapsuuden. Kahvitauon jälkeen siirrytään työskentelyyn, 
joka alkaa oman kukan istuttamisella. Ryhmäläisille kerrotaan, että kukkaa 
hoidetaan koko ryhmän ajan ja kun ryhmä päättyy, kukan voi antaa lahjaksi 
esim. omaisille. Kukan istuttamisen jälkeen ryhmätilassa jatketaan pohdin-
taa siitä, minkälaiseen perhetilanteeseen on itse syntynyt? Millainen kas-
vualusta lapsuudessa oli? Oliko elämä huoletonta vai epävarmaa? Oliko lap-
suuden kasvualustassa riittävästi ”hoivaa ja kastelua”? 

Ryhmän päätös: 
Ryhmä päätetään fiiliskierroksella. Mitä ajatuksia tämä ryhmä tänään toi 
mukanaan? Minkälaista kasvualustaa olen itselleni ylläpitämässä tai raken-
tamassa? 

  Mikäli vankilan olosuh-
teet sallivat, ruukut voidaan 
antaa vangeille omiin 
selleihin hoidettavaksi.

3. ryhmä: Kouluvuodet (3 h)

Sisältö ja menetelmä: 
Keskustelu ryhmätilassa. Ensimmäiset kouluvuodet ovat vielä ikään kuin 
varhaislapsuuden jatketta, jolloin lapsen tietoisuus kehittyy edelleen. Elämä 
tarjoaa kuitenkin haasteita siirryttäessä perhekulttuurista suurempaan 
yhteisö- ja oppimiskulttuuriin. Kouluvuosina mukaan voi tulla koulukiusaa-
misen kokemuksia joko tekijän tai uhrin näkökulmasta. Kaikkine kokemuk-
sineen kouluvuodet ovat merkittävä ajanjakso lapsen kasvussa ja kehityk-
sessä, jonka vuoksi niitä on hyvä pysähtyä ajan kanssa miettimään.  
> Tarvikkeet: Vahvuuskortit tai Tunnekortit, fläppitaulu, tussit.

Ryhmän käynnistys: 
Ryhmä käynnistetään kuulumiskierroksella, jonka jälkeen ohjaajat alustavat 
päivän teeman. Kahvitauon jälkeen ryhmäläiset valitsevat esille levitetty-
jen korttien joukosta kaksi korttia: toinen kortti kuvaa omien kouluvuosien 
muistoja ja toinen minkälaisena oppijana itseään pitää. Keskustelua käydään 
korttien nostattamien puheenvuorojen kautta. 

Ryhmän päätös: 
Keskustelun loppuun tehdään luontokävely vankilan ympäristössä tai van-
kilan ulkoilupihalla. Pohtikaa minkälaisia oppimiskokemuksia luonto voi tar-
jota? Kävelyn jälkeen ryhmä päätetään fiiliskierrokseen. Mitä ajatuksia tämä 
ryhmä tänään toi mukanaan? 

4. ryhmä: Nuoruus (6 h)

Sisältö ja menetelmä: 
Reissu luonnossa. Nuoruus on aikaa, jolloin opitaan yhä tietoisemmin ohjaa-
maan omaa elämää suhteessa muihin ihmisiin, luontoon ja ympäröivään 
yhteiskuntaan. Nuoruudessa tietoisuuden laajenemisen myötä syntyy ihan-
teita, joita itse haluaa elää ja toteuttaa. Aihetta käsitellään luontoretkellä, 
sillä luontoympäristössä vaikeidenkin asioiden käsittely tuntuu luontevalta 
ja turvalliselta, koska ympäristö tukee eheytymistä.

> Tarvikkeet retken ja kohteen mukaan (ks. retken suunnittelu s.30–32).

Ryhmän käynnistys: 
Luontoretket tehdään vapaamuotoisemmin kuin varsinaiset ryhmätilanteet 
sisätiloissa. Lähtö ja paluu suunnitellaan vankilan aikataulujen mukaisesti 
siten, että kohteessa oloon jää riittävästi aikaa. Nuotion äärellä viritellään 
keskustelua nuoruudesta ja sen merkityksestä omalle elämälle. 

Ryhmän päätös: 
Ryhmä päättyy saavuttaessa vankilalle. Tunnelmia ja palautekeskustelua 
reissusta käydään matkan aikana tai viimeistään vankilan pihalla.

RYHMÄ 3
Ryhmän tarkoitus on 
kartoittaa kouluvuosien 
merkitystä omaan kasvuun 
ja kehitykseen.

RYHMÄ 4
Ryhmän tarkoitus on 
pohtia, miten kaveripiiri 
tai esikuvat ovat vaikut-
taneet oman arvomaailman 
muodostumiseen.

  Apukysymyksiä 
ohjaajalle: Kuka oli nuo-
ruuden idoli tai mitä kukin 
ihannoi nuorena? Mitä liit-
tyi aikuisuuden haaveisiin? 
Mitkä tekijät edesauttoivat 
tai estivät haaveiden toteu-
tumista? Miten nuoruus-
vuodet ovat vaikuttaneet 
tähän päivään? 



G R E E N   C A R E   - O P A S   V A N K I L A T Y Ö H Ö N   |   4140  |  V I H R E Ä Ä   V A L O A   V A N K I L O I H I N 

jat alustavat päivän teeman sovitusti vierailevan luennoitsijan kanssa. Kah-
vitauon jälkeen käynnistetään keskustelu päivän teemasta. 

Ryhmän päätös: 
Ryhmätyöskentelyn jälkeen ryhmä päätetään fiiliskierroksella. Mitä ajatuk-
sia tämä ryhmä tänään toi mukanaan? 

Apukysymyksiä ohjaajille: 
Mitä seksuaalisuus merkitsee? Miten seksuaalisuus on elämässä näyttäy-
tynyt? Miten se on vaikuttanut omaan tapaan kohdata vastakkainen suku-
puoli? Millainen vaikutus sillä on ollut parisuhteen muodostamisessa? Min-
kälainen miehen- ja naisenmalli elämässä on ollut? Miten se on vaikuttanut 
omaan kasvuun ja kehitykseen?

  Apukysymyksiä 
ohjaajille: Mitä seksuaa-
lisuus merkitsee? Miten 
seksuaalisuus on elä-
mässä näyttäytynyt? 
Miten se on vaikuttanut 
omaan tapaan kohdata 
vastakkainen su-kupuoli? 
Millainen vaikutus sillä on 
ollut parisuhteen muo-
dostamisessa? Minkä-
lainen miehen- ja naisen-
malli elämässä on ollut? 
Miten se on vaikuttanut 
omaan kasvuun ja kehi-
tykseen?

RYHMÄ 5
Ryhmän tarkoitus on poh-
tia seksuaalisuuden raken-
tumista ja sen merkitystä 
omassa elämässä.

5. ryhmä: Miehisyyden- ja naiseuden kuvan rakentuminen (3 h)

Sisältö ja menetelmä: 
Keskustelu ryhmätilassa. Seksuaalisuus on paljon muutakin kuin vain biolo-
ginen kypsyminen. Erilaiset nousevat halut tuovat kaoottisuutta jo ennalta 
sekavaan nuoruusvuosien kasvuvaiheeseen. Elämässä tulisikin löytää tasa-
paino halujen ja ajatusten välillä. Tasapainon löytämiseksi ryhmässä käsi-
tellään seksuaalisuuteen liittyviä ajatuksia ulkopuolisen asiantuntijan avulla. 
Asiantuntija voi olla esim. vertaistoimija, joka pystyy keskustelemaan mie-
hisyyden, seksuaalisuuden ja parisuhteiden haasteista päihde- ja rikosmaa-
ilmassa. Myös seksuaaliterapeutit, terveydenhuollon ammattilaiset tai van-
kilapsykologi ovat hyviä vaihtoehtoja.

> Tarvikkeet: fläppitaulu, tussit.

Ryhmän käynnistys: 
Alkuun esitellään vieraileva luennoitsija tai ryhmäläinen, jonka jälkeen 
ryhmä aloitetaan kuulumiskierroksella. Kuulumiskierroksen jälkeen ohjaa-
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B) NUORUUS, VASTUUN AIKA

Tämän ryhmäosion tavoitteena on tehdä ”oman elämän inventaario”. Inven-
taarion aikana tarkastellaan omalle kasvulle tärkeitä ja hyödyllisiä asioita, 
joiden avulla elämä kantaa eteenpäin. Samalla otetaan vastuu jo eletystä 
elämästä ja pohditaan tulevaisuutta.

6. ryhmä: Jäähyväiset lapsuudelle (3 h)

Sisältö ja menetelmä: 
Keskustelu ryhmätilassa ja vierailukäynti työpisteillä. Nuoruus on mahdol-
lisesti yksi vaativimmista ikävaiheista. Nuorelle ei ole vielä ehtinyt karttua 
paljoakaan kokemustietoa elämästä ja asioista, mutta häneltä kuitenkin 
odotetaan vastuunkantoa yhä enemmän. Vastuun teeman käsittelyyn hyö-

dynnetään vankilan yhtä työpistettä, jossa työskentelee kuntoutukselli-
seen viitekehykseen sitoutunut vanki. Vanki esittelee työpisteen toimintaa 
ja kertoo vastuunkannon merkitystä oman työn ja mahdollisesti myös elä-
mänsä kautta. Jos vierailua on vaikea järjestää, ohjaajat voivat vaihtoehtoi-
sesti vetää teemaan liittyvän keskustelun, parhaaksi katsomallaan tavalla.  

Ryhmän käynnistys: 
Ryhmä käynnistetään ryhmätilassa, jossa käydään kuulumiskierros läpi. Kuu-
lumiskierroksen aikana muistellaan ensimmäistä ryhmäkokonaisuutta. Mitä 
kokonaisuudesta jäi mieleen? Tämän jälkeen ohjaajat alustavat päivän tee-
man ja tapahtumat. 

Ryhmän päätös: 
Teeman käsittelyn jälkeen ryhmä päätetään fiiliskierrokseen. Mitä ajatuksia 
tämä ryhmä ja mahdollinen tutustumiskäynti toivat mukanaan?

7. ryhmä: Aikuistumisen inventaario (3 h)

Sisältö ja menetelmä: 
Keskustelu ryhmätilassa. Ihmisen aikuistuttua vastuunkanto ja velvoitteet 
tiedostetaan jo hyvin ja niitä kyetään myös toteuttamaan vähintäänkin koh-
tuullisesti. Omaa elämää rakennetaan kovaa vauhtia. Päivä kerrallaan elämä 
muotoutuu näköisekseen erilaisten tapahtumien ja valintojen myötä. 
> Tarvikkeet: ryhmäläiset tuovat ryhmään mukanaan Aikuistumisen inven-
taario -tehtävän, joka puretaan yhteisesti. Purkutapa on vapaa. 

Ryhmän käynnistys: 
Ryhmä käynnistetään kuulumiskierroksella, jonka jälkeen ohjaajat alustavat 
päivän teeman aikuisuudesta. Tehtävän avulla on tarkoitus pohtia miten eri 
riippuvuudet ovat mahdollisesti vaikuttaneet omaan elämään ja elämässä 
tehtyihin valintoihin.

Ryhmän päätös: 
Ryhmätyöskentelyn jälkeen ryhmä päätetään fiiliskierroksella. Mitä ajatuk-
sia tämä ryhmä tänään toi mukanaan?

RYHMÄ 6
Ryhmän tarkoitus on tutkia 
vastuunkannon merkitystä 
menneisyydessä, tässä het-
kessä ja tulevaisuudessa. 

RYHMÄ 7
Ryhmän tarkoitus on 
pohtia omaa aikuistumis-
prosessia ja siihen 
vaikuttavia tekijöitä. 

  Apukysymyksiä 
ohjaajille: Miten vastuun-
kanto on näyttäytynyt 
omassa elämässä? Mikä on 
varhaisin muisto vastuun-
kannosta? Miten vastuun-
kantaminen näyttäytyy tänä 
päivänä? Missä asioissa olisi 
vielä kehittämisen varaa? 

  Seuraavaan ryhmään 
annetaan kotitehtäväksi 
aikuistumisen inventaario 
-tehtävä, LIITE 2.

  Apukysymyksiä 
ohjaajille: Mikä oli aikuis-
tumisen keskellä punainen 
lanka elämässä? Millaisia 
ristiriitoja aikuistumiseen 
on mahdollisesti liittynyt ja 
miten niitä voisi tänä päi-
vänä ratkaista?  
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8. ryhmä: Tulevaisuuden inventaario (3 h)

Sisältö ja menetelmä: 
Unelmakartta- työskentely. Elämän mielekkyydestä ja omasta pys-
tyvyyden tunteesta kertoo paljon se, kuinka suhtautuu omaan tule-
vaisuuteensa. Oman elämämme lähtökohtiin emme voi vaikuttaa, 
mutta tulevaisuuteen pystymme. Jotta uskallamme ottaa riskejä 
elämässä, tarvitsemme kokemuksia onnistuneesta riskinotosta ja 
päätöksenteosta. 
> Tarvikkeet: fläppitaulu, tussit, kyniä ja paperia, sanoma- ja aika-
kausilehtiä, vanhoja postikortteja, liimaa, saksia.

9. ryhmä: Hyvän elämän inventaario (6 h)

Sisältö ja menetelmä: 
Reissu luonnossa tai luontoon liittyvässä kohteessa. Luontoretki suunni-
tellaan vuodenaikaan sopivalla tavalla, tarkoituksena nauttia luonnosta ja 
siellä syntyvistä kokemuksista. Hyviä vierailukohteita ovat esim. puutarhat 
(kasvitieteelliset tai kaupunkien puutarhat) ja palstaviljelykohteet, joissa 
saa oppaan mukaan. Kohteissa voi nivoa yhteen menneitä elämänretkiä, 
tulevaisuuden haaveita ja nykyisyyttä. Retkellä voi pohtia myös mitä tasa-
paino näiden välillä tarkoittaa, jotta elämä voisi olla mahdollisimman hyvää. 
> Tarvikkeet retken ja kohteen mukaan (ks. retken suunnittelu s.30–32 ).

Ryhmän käynnistys ja päätös: 
Ryhmä starttaa vankilalta ja päättyy saavuttaessa vankilalle. Retkellä ollaan 
vapaamuotoisesti kohteesta, tunnelmasta ja yhdessäolosta nauttien. Palau-
tekeskustelua retkestä käydään matkan aikana tai vankilan pihalla autoista 
ulos tultaessa.

 Apukysymyksiä 
ohjaajille: 
Näyttäytyykö tulevaisuus 
mahdollisuuksien pelikent-
tänä vai tuhoon tuomit-
tuna paikkana? Mitkä asiat 
voisivat tukea parempaa 
huomista? Mitä kukin voisi 
tänään tehdä, jotta tulevai-
suuden haaveet olisi mah-
dollista toteuttaa? Miten 
omaan tulevaisuuteen voi 
parhaiten vaikuttaa?

RYHMÄ 8
Ryhmän tarkoitus on 
kartoittaa omia tulevaisuu-
den näkymiä ja miten niiden 
saavuttamista voidaan tukea.

RYHMÄ 9
Ryhmän tarkoitus on 
havahduttaa ryhmäläiset 
miettimään tasapainoisen ja 
hyvän olon löytymistä itses-
tään ja kuinka luonto voisi 
tukea omaa hyvinvointia. 

Ryhmän käynnistys: 
Ryhmä käynnistetään kuulumiskierroksella, jonka 
jälkeen ohjaajat alustavat päivän teeman. Tule-
vaisuuden inventaarion voi työstää teetättämällä 
ryhmäläisillä Unelmakartan, jossa keskitytään 
tulevaisuuden kannalta tärkeisiin ihmisiin, asioi-
hin ja haaveisiin. 

Ryhmän päätös: 
Ryhmä päätetään fiiliskierrokseen. Mitä ajatuksia 
tämä ryhmä tänään toi mukanaan?
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C) JAKSAMISEN LÄHTEET, TASAPAINOISUUS

Tämän ryhmäosion tavoitteena on kartoittaa omaa henkistä ja psyykkistä 
jaksamista sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Ryhmissä keskustellaan elämän-
tavoista, ravintotietoudesta ja muista jaksamiseen vaikuttavista asioista.

10. ryhmä: Tunteiden tunnistaminen (3 h)

Sisältö ja menetelmä: 
Keskustelu ryhmätilassa. Omaan hyvinvointiin kuuluvat oleellisesti omat 
tunteet ja niiden käsittely. Erityisesti väkivaltarikokset ja päihteidenkäyttö 
liittyvät usein tunnemaailman häiriöihin, jonka vuoksi ryhmäkeskustelussa 
on tärkeä pohtia miksi tunteet ja niiden tunnistaminen on elämässä tärkeää.
> Tarvikkeet: fläppitaulu, tussit 

Ryhmän käynnistys: 
Ryhmä käynnistetään kuulumiskierroksella, jonka aikana mietitään edel-
listä ryhmäkokonaisuutta ja mitä siitä jäi mieleen. Tämän jälkeen ohjaajat 
alustavat päivän teeman. Aiheen käsittelytyyli on vapaasti ohjaajien suun-
niteltavissa. Esim. tunnekortit, vahvuuskortit, tunne-elämän luennot yms. 
soveltuvat hyvin teeman käsittelyyn.

Ryhmän päätös: 
Ryhmä päätetään fiiliskierrokseen. Mitä ajatuksia tämä ryhmä tänään toi 
mukanaan?

Huom! 
Fiiliskierroksen jälkeen jaetaan ryhmäläisille Suuntana tulevaisuus- ennak-
kotehtävä, LIITE 3. Ryhmäläisten tulee tehdä lista asioista, joihin he toivo-
vat ohjaajilta syventävää tietoa tai osaamista viimeisessä ryhmäosiossa (D 
Suuntana tulevaisuus, elämä). Listattavien asioiden tulisi tukea vapautumista 
tai sen suunnittelua. Tehtävät kerätään 11. ryhmän (Hyvä ravinto ja elämän-
tavat) fiiliskierroksen jälkeen.  Ryhmäläisten tarpeiden perusteella ohjaajat 
rakentavat 14. ja 15. ryhmien sisällöt ja vierailukäynnit.

11. ryhmä: Hyvä ravinto ja elämäntavat (3 h)

Sisältö ja menetelmä: Keskustelu ryhmätilassa tai liikunnallinen vierailu-
käynti. Kun ihminen syö hyvin ja elää terveellisesti, arjen haasteita jaksaa 
paljon paremmin. Mikäli itsenä hoitaminen unohtuu, voivat vanhat ja käsit-
telemättömät asiat alkaa oirehtimaan psyykeä kuormittavina tekijöinä, kuten 
itsekkyytenä ja elimistölle haitallisina hallintayrityksinä esim. liiallisen liikun-
nan tai tiukan ruokavalion kautta. 
> Tarvikkeet: fläppitaulu, tussit, ryhmäläisten ruokapäiväkirjat

Ryhmän käynnistys: 
Ryhmä käynnistetään kuulumiskierroksella, jonka jälkeen ohjaajat alustavat 
päivän teeman. Ryhmään kutsutaan mukaan ravinto-, tai hyvinvointialan 
ammattilainen (esim. vankilan keittiöhenkilökuntaa / psykologi / ulkopuoli-
nen asiantuntija), joka pitää ajankohtaisen luennon ravinnon ja elämäntapo-

  Anna ryhmäläisille tehtä-
väksi seuraavaa kertaa varten 
ruokapäiväkirjan pitäminen 
kahden päivän ajalta, LIITE 4.

RYHMÄ 10
Ryhmän tarkoitus on sel-
vittää ryhmäläisten koke-
muksia tunteista, tunteiden 
ilmaisemista ja tunteiden 
vääristymisen seurauksista 
omassa elämässä.  

RYHMÄ 11
Ryhmän tarkoitus on tehdä 
ryhmäläiset tietoiseksi mikä 
tuottaa omaan elämään 
hyvinvointia ja miten sitä 
voi ylläpitää.  
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jen merkityksestä ihmisen hyvinvointiin. Luennon jälkeen käydään yhteistä 
keskustelua, missä puretaan ryhmäläisten ruokapäiväkirjojen tuotos. Ryh-
män voi toteuttaa myös esim. lähialueen liikunta-alan paikassa, jossa ohja-
tun treenin jälkeen istutaan alas pohtimaan liikunnan ja ravinnon merki-
tystä hyvinvoinnille. 

Ryhmän päätös: 
Ryhmä päätetään fiiliskierrokseen. Mitä ajatuksia tämä ryhmä tänään toi 
mukanaan?

 

12.  ryhmä: Parisuhde, 
 vanhemmuus ja niiden merkitys hyvinvoinnille (3 h)

Sisältö ja menetelmä: 
Keskustelu ryhmätilassa. Ryhmän sisältöä muokataan sen mukaan, mikä 
on ryhmässä enemmän pinnalla. Mikäli parisuhdeasiat ovat enemmän ryh-
mässä keskeisiä, keskitytään parisuhteisiin. Mikäli vanhemmuus on enem-

  Ryhmään voi sisällyt-
tää teorian lisäksi etukäteen 
suunnitellun ruoan valmis-
tuksen, mikäli ruoanval-
mistus katsotaan hyväksi 
toiminnalliseksi lisäksi ryh-
mään.

  Muista kerätä ryhmäläi-
siltä ennakkotehtävä D- ryh-
mäkokonaisuutta varten!

  Apukysymyksiä 
ohjaajalle: Miten parisuhde 
/  vanhemmuus vaikuttaa 
hyvinvointiin? Kuinka olla tur-
vallinen henkilö puolisolle tai 
omalle lapselle? Kuinka van-
hempana oleminen vaikut-
taa parisuhteeseen tai lapsen 
kehitykseen?  Minkälainen 
olen puolisona / isänä? Mitä 
puolisona oleminen / isyys / 
äitiys merkitsee?

RYHMÄ 12
Ryhmän tarkoitus on herä-
tellä pohtimaan omaa roolia 
niin parisuhteissa kuin 
mahdollisesti vanhem-
muudessakin. .

RYHMÄ 13
Ryhmän tarkoitus on tuoda 
näkyväksi kuinka kokonais-
valtainen hyvinvointi tukee 
jaksamista päivittäisessä 
elämässä.  

män keskusteluissa läsnä, keskitytään vanhemmuuden käsittelyyn. 
> Tarvikkeet: Parisuhteen palikat / tunnekortit tai jokin muu tuttu mene-
telmä

Ryhmän käynnistys: 
Ryhmä käynnistetään ryhmätilassa kuulumiskierroksella, jonka jälkeen 
ohjaajat alustavat ryhmän teeman. Valittua teemaa työstetään esimerkiksi 
Parisuhteen Palikoiden (www.parisuhteenpalikat.fi, Kataja ry) tai tunne-
korttien avulla. Ohjaajat voivat valita itselleen mieluisimman ja tutuimman 
työskentelytavan.  

Ryhmän päätös: 
Ryhmä päätetään fiiliskierrokseen. Mitä ajatuksia tämä ryhmä tänään toi 
mukanaan?
 

13. ryhmä: Fyysisen ja psyykkisen terveyden yhdistäminen (6 h)

Sisältö ja menetelmä: 
Reissu luonnossa. Jotta arki olisi sujuvaa, tulee jokaisen löytää itselleen 
sopivat keinot ylläpitää omaa hyvinvointia päivittäisessä elämässä. Usein 
elämänmuutoksen myötä halu elää itselleen ja tärkeille ihmisille vahvistuu. 
Läheisten läsnäolo ja tuki on monelle tärkeää rikollisesta elämäntavasta 
irrottautumisessa. Tämän ryhmän retkikohde suunnitellaan siten että ryh-
mäläisten niin halutessa, läheiset on mahdollista kutsua mukaan.
> Tarvikkeet retken ja kohteen mukaan (ks. retken suunnittelu s.30–32)

Ryhmän käynnistys ja päätös: 
Ryhmä starttaa vankilan pihalta ja päättyy saavuttaessa vankilalle. Reissussa 
on tarkoitus nauttia yhdessäolosta toisten ryhmäläisten, yhteistyökumppa-
neiden ja läheisten kanssa. Rentouttava reissu tukee parhaalla mahdollisella 
tavalla fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Tunnelmia ja palautekeskustelua 
käydään matkan aikana tai vankilan pihalla autoista ulos tultaessa. 
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D) SUUNTANA TULEVAISUUS, ELÄMÄ

Viimeisen ryhmäosion tarkoitus on kartoittaa tulevaisuuden toiveita. Jotta 
tulevaisuuden toiveet on mahdollista saavuttaa, on hyvä pysähtyä mietti-
mään, mihin tarvitsee mahdollisesti lisää tietoa, mitkä asiat koetaan han-
kalina tai mitkä asiat voivat olla toiveiden toteutumisen esteinä. Näitä 
pohditaan yhdessä tavoitteena saada ymmärrys omien valintojen vaiku-
tusmahdollisuuksista.

14. ryhmä: Aiheet ryhmäläisiltä (3 h)

Sisältö ja menetelmä: 
Ohjaajat valitsevat ryhmän teemaan soveltuvan toteutustavan. Tärkeintä 
ryhmässä on, että käsiteltävät aiheet ja tarpeet ovat nousseet ryhmäläis-
ten ennakkotehtävistä. Tarpeisiin pyritään vastaamaan joko ryhmää hyö-
dyntäen, henkilökunnan omin voimin tai ulkopuolisten asiantuntijoiden 
avulla. Juuret Vapauteen -projektin aikana tätä ryhmäkertaa toteutettiin 
muun muassa tarjoamalla velkaneuvontakoulutusta asiantuntijoiden avulla. 
Yhdellä ryhmäkerralla projekti sai vieraaksi Esko Valtaojan, joka alusti kes-
kustelun ”Historian kautta tulevaisuuteen ja muutokseen”.

Ryhmän käynnistys ja päätös: 
Ryhmä käynnistetään kuulumiskierroksella, jonka jälkeen ohjaajat alusta-
vat päivän teeman. Ryhmä päätetään fiiliskierrokseen. Mitä ajatuksia tämä 
ryhmä tänään toi mukanaan?

 
15. ryhmä: Tutustu ja tiedosta (6h)

Sisältö ja menetelmä: 
Tutustumiskäynti yhteen tai useampaan vertaistoimijapaikkaan, jossa on 
mahdollisuus tutustua päihteetöntä ja rikoksetonta elämää tukevaan toi-
mintaan. Pääkaupunkiseudulla esim. A-killat, Vertaistuki Redis, Stop Huu-
meille ry ja Kris Helsinki ovat hyviä vierailukohteita. Tärkeää vierailussa ovat 
kokemusasiantuntijoiden läsnäolo ja puheenvuorot. 
> Reissun pituudesta riippuen rahaa lounasta varten. 

  Pääkaupunkiseudulla 
liikuttaessa julkisen liiken-
teen hyödyntäminen on 
koettu hyväksi ja opettavai-
seksi asiaksi. Ryhmän käynnistys ja päätös: 

Ryhmä starttaa vankilan pihalta ja päättyy 
saavuttaessa vankilalle. Reissun sisältö, reitti 
ja kuljetukset suunnitellaan vierailukohteiden 
mukaan. Tunnelmia ja palautekeskustelua 
käydään matkan aikana tai vankilan pihalla 
autoista ulos tultaessa.RYHMÄ 14

Ryhmän tarkoitus on tuoda 
näkyväksi kuinka kokonaisval-
tainen hyvinvointi tukee jaksa-
mista päivittäisessä elämässä. 

RYHMÄ 15
Ryhmän tarkoitus on herät-
tää miettimään miksi oman 
elämän tarkastelu on tärkeää 
ja mihin se voi parhaimmil-
laan elämässä johtaa. 
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16. ryhmä: Ryhmän päätös (3h)

Sisältö, menetelmä ja ryhmän käynnistäminen: 
Yhteiset kakkukahvit ryhmätilassa. Ryhmän alussa käydään kuulumiskier-
ros, jossa käydään läpi viimeisen ryhmäkerran tunnelmat. Mitä ryhmä on 
tuonut osallistujille matkassaan? Mitä osallistujat ovat oppineet itsestään? 
Kun kierros on käyty läpi, siirrytään kakuttelemaan ja kahvittelemaan vapaa-
muotoisemmin. 
> Tarvikkeet: täytekakku + kahvit. Kakku voidaan joko leipoa ennen ryhmää 
yhdessä, tilata vankilan keittiöltä tai jostain leipomosta. 

Ryhmän päätös: 
Kahvittelun jälkeen osallistumisesta jaetaan todistukset (LIITE 5). 

Yhteenveto
Mistä tietää että Lähde-ryhmä on ollut toimiva? Green care -toiminnoissa 
lopputulosta ei pysty yleensä ennakoimaan. Meillä on toki käytössä hurja 
määrä ennakkotietoa luonnon vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin, mutta 
silti yksittäisten toimintojen vaikutuksia ei koskaan pysty ennakoimaan. Voi-
simmekin sanoa Lähde-ryhmän olleen onnistunut silloin, kun ryhmäläiset 
ovat uskaltaneet heittäytyä ryhmätoimintaan mukaan niillä kyvyillä ja tai-
doilla, mitä kullakin ryhmäläisellä on. Mikäli ryhmäläiset ovat kyenneet vielä 

matkan aikana reflektoimaan itseään ja omaa elämäänsä tulevaisuuteen 
peilaten, on ryhmä saavuttanut tavoitteensa. 

Projektin aikana ryhmäläisiltä kerättiin kirjallista palautetta (LIITE 6) jokai-
sen ryhmäosion (A, B, C ja D) jälkeen. Tätä palautekäytäntöä voi halutes-
saan jatkaa, etenkin jos ryhmän menetelmällistä sisältöä haluaa kehittää 
eteenpäin seuraavaa 16-kerran ryhmäkokonaisuutta varten. Ryhmäläisiltä 
kerättiin myös mielialakyselyitä (LIITE 7) noin kolme kertaa yhden 16-ker-
ran ryhmäkokonaisuuden aikana. Kyselystä pystyttiin havainnoimaan missä 
tunnelmissa ryhmäläiset yleensä ryhmästä poistuivat. Kyselystä pystyi myös 
näkemään, mikäli ryhmäläisten tunnelmat kääntyivät selkeästi esimerkiksi 
laskujohdanteisiksi pidemmällä aikavälillä. Tällöin asia pystyttiin ryhmässä 
nostamaan yhteiseen keskusteluun. 

Paras palaute on kenties kuitenkin ollut spontaania, ryhmästä nousevaa 
kommentointia. Eräs ryhmäläinen totesi kerran kuinka Lähde-ryhmä on 
hänellä aina viikon kohokohta. Toinen ryhmäläinen halusi osallistua uudes-
taan Lähde-ryhmään, vaikka oli jo kertaalleen ehtinyt käymään koko koko-
naisuuden läpi. Ryhmään on myös hakeutunut itsenäisesti vankeja, jotka 
ovat kuulleet ”hyviä juttuja” Lähde-ryhmän sisällöstä ja retkistä. 

” Muiden ihmisten kanssa kun tekee jotakin, 
niin niiden kautta saa hieman erilaisemman 
 käsityksen itsestään kuin että pohtisi 
 vain yksin asioita.

RYHMÄ 16
Ryhmän tarkoitus on saattaa 
päätökseen ryhmäprosessi, 
jossa jokaisella on ollut oma 
tärkeä panoksensa.

” ”Tunteiden tunnistaminen ja parisuhderyhmät 
oli selkeesti parhaita ja antoisimmat. 
 Myös vaikeimmat aiheetkin tavallaan”
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Ajatusten Voimaa ja 
Uusia Versoja -ryhmät

Keravan avovankilaosastolla toteutettiin keväällä 2014 ensimmäinen kir-
jallisuusterapiaa ja green carea yhdistävä ryhmä nimeltään Ajatusten voi-
maa. Saman vuoden syksyllä pidettiin toinen ryhmä suljetussa vankilassa 
nimellä Uusia versoja. 

Ajatusten voimaa- ja Uusia versoja -ryhmissä käytettiin oman kasvun väli-
neenä kirjallisuusterapiaa eli kirjoittamista ja lukemista. Tekstejä tuotettiin 
itse mutta myös valmiita tekstejä hyödynnettiin. Ryhmien tavoitteena oli 
oppia löytämään itsestä hyviä ominaisuuksia ja ottamaan ne hyötykäyttöön. 
Kirjoittamalla on mahdollista löytää uusia toimintatapoja vanhojen tapojen 
tilalle.  Kaunokirjallisuuden lukeminen puolestaan tutkimusten mukaan vah-
vistaa empatiakykyä. Itsetuntemus lisääntyy, kun tarinoita omasta elämästä 
kerrotaan uudella, voimaannuttavalla tavalla. Muutos on harvoin mahdol-
lista, mikäli ihminen ei näe voimavarojaan. 

Kevään 2014 Ajatusten voimaa- ryhmän ohjaajana toimi kirjallisuustera-
piaohjaaja Tarja Kerttula. Kerttula oli jo aikaisemmin ohjannut kirjallisuus-
terapeuttisia ryhmiä Sukevan vankilassa hyvällä menestyksellä. Kerttulan 
työskennellessä Kajaanissa, päädyttiin kokeilemaan ryhmänohjaamista vide-
oneuvottelulaitteiden välityksellä. Laitteet saatiin käyttöön Kuopion yhdys-
kuntaseuraamustoimiston, Kajaanin yksikön tiloista. Työnjaollisesti Tarja 
Kerttula vastasi Ajatusten Voimaa -ohjelmasta, käytettävästä materiaalista 
sekä ryhmän vetämisestä. Projektissa työskennellyt palveluohjaaja, joka 
myös opiskelee kirjallisuusterapiaohjaajaksi, huolehti käytännön järjeste-
lyistä vankilan päässä ja toimi apuohjaajana.

Kirjallisuusterapia on monille vielä tuntematonta toimintaa. Vankilan 
henkilökunnassa epäluuloa herätti muun muassa se, kuinka syvälle vangin 
elämässä voidaan ”terapiassa” joutua ja kuinka ryhmäläisten turvallisuus 
voidaan ottaa riittävästi huomioon. Ohjaajien pitkät työhistoriat ovat kui-
tenkin tehneet heille vankilamaailman ilmiöt tutuksi, kuin myös terapeutti-
sen työskentelyn tiimellyksessä mahdollisesti näyttäytyvät tunteet. Henki-
lökunnan huolet osoittautuivat lopulta aiheettomiksi. 

Ajatusten Voimaa -ryhmään osallistui viisi vankia alusta loppuun. Ryhmä 
sisälsi 8 ryhmäkertaa. Yksittäisen ryhmän kesto oli 1,5 h. Ensimmäisellä 
ja viimeisellä kerralla Tarja Kerttula oli henkilökohtaisesti paikalla. Ryhmä 
toteutettiin sisätiloissa käytössä olleiden videoyhteyksien vuoksi. Ryhmään 
kuitenkin tuotiin luontoelementtejä mukaan ääninä, kuvina, valmiina teks-
teinä ja luontoaiheisten kirjoitustehtävien kautta.

Ajatusten voimaa -ryhmästä saadun hyvän kokemuksen perusteella, pää-
tettiin syksyllä 2014 kokeilla kirjallisuusterapiaan ja green careen perustu-
vaa ryhmää suljetun vankilan vangeille. Ryhmä nimettiin Uusia Versoja -ryh-
mäksi ja sen kesto oli 2 tuntia. Pääsääntöisesti ryhmään haettiin vankeja, 
jotka eivät olleet mukana missään vankilan työtoiminnassa tai opiskelussa. 
Ryhmän toimintaan osallistui kahdeksan vankia alusta loppuun. Ryhmän 

” Opin purkamaan tunteitani vielä 
   paremmin kirjoittamalla.
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ohjasivat projektin palveluohjaaja ja vankilan oma päihdeohjaaja. Kahtena 
ryhmäkertana paikalla oli myös ulkopuolinen kouluttaja.

Uusia versoja -ryhmä kokoontui yhteensä 10 kertaa. Tällä kertaa ryh-
mässä pystyttiin hyödyntämään luontoa käytännössä, sillä videoyhteyksiä 
ei tässä ryhmässä tarvittu. Säiden salliessa ryhmä pyrittiin aina aloittamaan 
kahvittelun merkeissä vankilan aidatulla ulkoilupihalla, jonka jälkeen siirryt-
tiin sisälle vankilan lämpimään kirjastoon jatkamaan työskentelyä. 

Yhteenveto
Kokemusten perusteella kirjallisuusterapia ja green care täydentävät hyvin 
toisiaan. Kirjallisuusterapia auttaa ihmistä muun muassa pääsemään käsiksi 
ajatuksiinsa ja tunteisiinsa. Green care auttaa rauhoittumaan ja parantaa 
keskittymiskykyä. Yhdessä kumpikin opettavat ryhmässä toimimisen taitoja. 
Menetelmät tukevat toisiaan erittäin hyvin pitkän päihde- ja rikostaustan 
omaavien kuntoutuksessa. Hienoin vaihtoehto olisi ryhmän pitäminen jokai-
sena ryhmäkertana ulkona ja jossakin muualla kuin vankilan ulkoilupihalla. 
Suljetun vankilan vankien ollessa kuitenkin kyseessä, ryhmä tarvitsisi silloin 
vartijan mikä tarkoittaisi sitä, etteivät vangit oletettavasti kertoisi ajatuksi-
aan eivätkä lukisi tekstejään vartijan läsnä ollessa. 

Muissa Suomen vankiloissa ei ole vielä yhdistetty green carea ja kirjal-
lisuusterapiaa, joten saimme kokeilla Keravalla jotakin täysin uutta. Lisäksi 
saimme pilotoitua videoneuvotteluyhteyden käytön ryhmien ohjaamisen 
apuvälineenä hyvin tuloksin. Kirjallisuusterapiaa on mahdollista täydentää 
green care -teemalla hyvinkin joustavasti mm. luonnonäänin, kuvin, valituin 
tekstein ja kirjoitustehtävin. Lisäksi aiheesta tehtiin maalaus- ja piirustus-
tehtäviä. Myös tuoksuja voisi käyttää. 

Luonnon yhdistäminen ei ole käytännössä lainkaan hankalaa, sen sijaan 
haasteita ryhmien toteutuksessa tuotti lähinnä tehtävien rajaaminen. Syk-
syn ryhmässä tavoitteena oli hyödyntää parina kertana vankilan alueella 
sijaitsevaa entistä taidetyöpajaa, mutta se ei onnistunut vartijapulan vuoksi. 
Ryhmäläisillä oli taustallaan laajalti erilaisia traumaattisia väkivallantekoja 
sekä tekijänä että uhrina, joten ryhmiä suunniteltaessa jouduttiin pohtimaan 
erittäin tarkasti käytettäviä harjoitteita. Ohjaajan oli oltava tarkkana ryhmä-
läisten mielentiloista ryhmän aikana ja ennen kaikkea missä mielentilassa 
ryhmän jäsenet palasivat takaisin selliosastoille. Ryhmien kaikille jäsenille 
oli kerrottu, että he voivat halutessaan jäädä ryhmän jälkeen juttelemaan tai 

sopia henkilökohtaisen ajan ryhmän ohjaajan kanssa, mikäli mieleen nousee 
asioita, joista haluaa keskustella kahden kesken. Pääsääntöisesti ryhmien 
tunnelmat olivat kuitenkin keveät ja humoristiset. Kaikki tekivät annetut 
tehtävät innolla ja niitä luettiin mielellään ääneen muille ryhmän jäsenille. 
Ilmapiiri oli kannustava ja ymmärtävä. Ryhmiin oli helppo saada osallistujia 
ja kaikki olivat motivoituneita. 

Kirjallisuusterapia yhdistettynä green careen olisi tärkeä lisä vankilassa 
tapahtuvalle kuntoutustyölle, erityisesti traumakokemuksista kärsineille 
vangeille. Kun henkilöllä on pitkä rikos- ja päihdetausta, on hän myös koke-
nut keskivertokansalaista huomattavasti enemmän traumaattisia kokemuk-
sia. Kokemuksemme mukaan homogeeninen ryhmä toimii hieman parem-
min, jolloin ryhmäläiset voivat saada tärkeää vertaistukea kokemuksilleen 
toisiltaan.

Ryhmäläiset tekivät tehtäviä joutuisasti, jolloin niistä ehdittiin keskustella. 
Ryhmäläisten reflektointikyky laajensi monien teemojen käsittelyä yllättävän 
syvällisiksi, omakohtaisesti koetuiksi ja opituiksi. Yksi tärkeä elämäntaito, 
huumori, kulki kipeiden asioiden rinnalla. Työskentelyn ohessa ryhmäläiset 
tunnistivat itsessään uusia puolia ja oppivat uutta. Yksi ryhmäläinen opet-
teli videoneuvotteluyhteyksien kautta katsomaan keskustelukumppaniaan 
silmiin: tapa, joka oli hänelle entuudestaan vieras. Ryhmien viimeisellä ker-
ralla luettiin runoja, vaihdeltiin ajatuksia ja keskusteltiin vielä, että vaihtaisiko 
eletystä elämästä päivääkään pois. Useimmat eivät, sillä he kokivat olevansa 
kaiken koetun jälkeen juuri se, joka on oppinut ja kasvanut ihmisenä. Silti 
tehtyjä tekoja kaduttiin, paheksuttiin ja pahoiteltiin, vastuusta vetäytymättä.

Ohjaajien näkökulmasta ryhmät onnistuivat yli odotusten. Myös ryhmien 
jäseniltä tullut palaute oli positiivista. Kirjallisesta palautteesta oli luettavissa 
ilo ja tyytyväisyys kurssin sisältöön ja kulkuun. Ryhmähenkeä ja sen toimi-
vuutta kehuttiin ja kurssin lyhyyttä valiteltiin. Erään kurssilaisen mukaan 
mm. opiskelutehtäviä oli kurssin ansiosta helpompi kirjoittaa, kuin aikai-
semmin.

” Toivon, että jatkossa saan samanlaisia kiksejä 
 kirjoittamisesta kuin kurssilla.
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Oon juossut monta kertaa päin, sen naamasta näkee.

Eteenpäin menoa estää sanojen sulku,

En toistaisi samaa, jos osaisin pois.

Oon juossut monta kertaa päin, sen naamasta näkee.

Kaikenlaista tyhmää sitä elämässä tekee.

En toistaisi samaa, jos osaisin pois.

Helpompaa elämäni olla vois.

Kaikenlaista tyhmää sitä elämässä tekee.

Todellises usvas joutuu miettii, mitä kokee.

Helpompaa elämäni olla vois.

Korkea seinä, jonka läpi vaan näkee.

Todellises usvas joutuu miettii, mitä kokee.

Siitä on lähdettävä, että tähän on tultu.”
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Lisätietoja

Tällä sivulla on Juuret Vapauteen -projektin kannalta tärkeiden yhteistyö-
kumppaneiden yhteystietoja sekä hyväksi havaittuja tietolähteitä projek-
tin teemoihin liittyen. 

Rikosseuraamuslaitos (RISE) on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva 
vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviran-
omainen. Lisää tietoa RISE:n toiminnasta ja julkaisuista saat kotisivuilta:
http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index.html

Keravan vankila on yksi Suomen 26:sta vankilasta. Juuret Vapauteen -pro-
jekti toteuttiin Keravalla vuosina 2013–2014. 
http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/toimipaikatjayhteystiedot/vanki-
lat/keravanvankila.html

Kriminaalihuollon tukisäätiö (KRITS) on rangaistuksesta vapautuvien ja 
heidän läheistensä selviytymistä ja elämänhallintaa edistävä valtakunnal-
linen asiantuntija ja palveluntuottaja. Juuret Vapauteen -projektissa KRITS 
oli osatoteuttajana tuoden hankkeeseen palveluohjauksen.
http://www.krits.fi/

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sivuilta löydät tietoa muun 
muassa yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista, yleisistä ympäristöasi-
oista ja EU-rahoituksen hakemisesta projekteihin liittyen. 
http://www.ely-keskus.fi/

Rakennerahastot on verkkopalvelu Eurpoopan aluekehitysrahaston 
(EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen hakijoille, viran-
omaisille ja kaikille EU-rahoituksesta kiinnostuneille. 
www.rakennerahastot.fi

Metsähallitus ja Rikosseuraamuslaitos tekevät yhteistyötä vankien työtoi-
minnan parissa. Sivustolta löydät kattavasti tietoa Metsähallituksen toi-
minnasta. 
http://www.metsa.fi 

Portti vapauteen -palveluportaali on rikostaustaisille ja heidän läheisil-
leen. Palvelu on tarkoitettu rikosseuraamusasiakkaille, heidän läheisilleen 
sekä alan parissa työskenteleville. 
http://www.porttivapauteen.fi/

Helsingin A-kilta ry:n tavoitteena on tarjota yhdistysmuotoista vertaistu-
kitoimintaa päihdetoipujille sekä heidän omaisilleen. 
http://helsinginakilta.fi/

Vantaan A-kilta ry:n toiminnan perustehtävä on päihteettömän elämän-
tavan tukeminen. Lisää tietoa Killan toiminnasta:
http://www.vantaan-a-kilta.fi/

Green Care Finlandin sivuilta voit käydä tutustumassa green careen, mitä 
tämä tarkoittaa, mistä green care -toiminnassa on kyse ja mihin sillä pyri-
tään. Sivustolta löydät myös green care -toimijoiden yhteystietoja, tutki-
muksia ja muuta ajankohtaista teemaan liittyen. 
http://www.gcfinland.fi/ 

  Voit vierailla sivuilla 
myös muuten vain, tieto ei 
lisää tässä kohtaa tuskaa.
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LIITE 1 Lähde-ryhmä, ryhmärunko

A) LAPSUUDEN AIKA
 2. ryhmä Lapsuus
 3. ryhmä Kouluvuodet
 4. ryhmä Nuoruus -retki
 5. ryhmä Miehisyyden- ja naiseudenkuvan rakentuminen

B) NUORUUS, VASTUUN AIKA
 6. ryhmä Jäähyväiset lapsuudelle
 7. ryhmä Aikuistumisen inventaario
 8. ryhmä Tulevaisuuden inventaario
 9. ryhmä Hyvän elämän inventaario -retki

C) JAKSAMISEN LÄHTEET, TASAPAINOISUUS
 10. ryhmä Tunteiden tunnistaminen
 11. ryhmä Hyvä ravinto ja elämäntavat
 12. ryhmä Parisuhde ja vanhemmuus ja 
  niiden merkitys hyvinvoinnille
 13. ryhmä Fyysisen ja psyykkisen terveyden yhdistäminen -retki

D) SUUNTANA TULEVAISUUS, ELÄMÄ
 14. ryhmä Aiheet ryhmäläisiltä
 15. ryhmä Tutustu ja tiedosta -retki
 16. ryhmä Ryhmän päätös 

LIITE 2 Lähde-ryhmä, aikuistumisen inventaario -tehtävä

Aikuistuminen on haaste. Ihminen haluaa olla itsenäinen ja seistä omilla 
jaloillaan. Omilla jaloillaan seisominen tarkoittaa omavaraisuutta oman 
elämän suhteen. Olla omavarainen omassa elämässä tarkoittaa riippu-
mattomuutta materiaalisesta-, kemiallisesta-, tai sosiaalisesta pakosta. 
Se on parhaimmillaan vapautta tehdä pitkälle kantavia ja hyviä päätöksiä 
oman elämän suhteen ilman, että muut ulkoiset asiat niihin pystyvät 
vaikuttamaan.

Pohdi ensin, mitä tarkoittaa materiaalinen, kemiallinen- ja sosiaalinen 
riippuvuus? Mitä eroa niillä keskenään on? 

a) Miten materiaalinen riippuvuus on elämässäni ilmennyt?
b) Miten riippuvuus päihteisiin on elämässäni ilmennyt?
c) Miten sosiaalinen riippuvuus on elämässäni ilmennyt? 
d) Mitkä yllä olevista kohdista vaativat elämässäni inventaariota 
 ja minkälaista?

LIITE 3 Lähde-ryhmä, suuntana tulevaisuus- ennakkotehtävä 

1. Tee lista asioista, joita sinun tulee mielestäsi oppia jotta pärjäisit  
 elämässäsi paremmin.
2. Mieti neljä tärkeintä asiaa listaltasi.
3. Ryhdy listaamisen jälkeen miettimään, mitä kukin asia voi merkitä  
 oman tulevaisuuden rakentamisen kannalta.

Listattavien asioiden tulisi tukea vapautumista tai sen suunnittelua.

LIITE 4 Lähde-ryhmä, ruokapäiväkirja- ennakkotehtävä

Pidä kahden päivän ajan ruokapäiväkirjaa vihkoon.
Kiinnitä huomiota kuinka monta ateriaa syöt päivässä? Mistä ateriat 
koostuvat (nuudeli, karkki, rahka)? Kanttiiniostokassin sisältö? Tehtävä 
puretaan seuraavassa ryhmässä.
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LIITE 6 Lähde-ryhmä, palautelomake

Ryhmän palaute

1.  Tiedotus
 a) Miten ryhmästä tiedottaminen mielestäsi toimi?
 b) Miten se voisi mielestäsi toimia paremmin?

2.  Ryhmän käynnistys
 a) Miten ryhmän aloittaminen mielestäsi onnistui?
 b) Mitä voisi tehdä toisin? Miten?

3.  Ryhmän toiminta
 a) Miten ryhmä toimii tällä hetkellä?
 b) Voisiko jotain tehdä toisin? Miten?

4.   Onko ryhmien sisältö vastannut odotuksiasi? 
       a) Mikä on vastannut? Miten?
       b) Jos ei, niin miksi? Mitä olisit toivonut toisin?

5.  Mikä pidetyistä ryhmistä on ollut kaikista hyödyllisin? Perustele.

6. Vuorovaikutus
 a) Miten vuorovaikutus ryhmässä mielestäsi on toteutunut? 
 b) Minkälainen ilmapiiri ryhmässä on?
 c) Mitkä asiat siihen ovat mahdollisesti vaikuttaneet?
 d) Miten ilmapiiriin ja vuorovaikutukseen voisi vaikuttaa, jos tarpeen?

7. Ehdotuksia ryhmätoiminnan kehittämiseksi
 

LIITE 5 Lähde-
ryhmä, todistus
(voit kehittää omasi)

TODISTUS

nimi

on osallistunut Lähde-ryhmän toimintaan

    on toiminnallaan osoittanut
kiitettävää sitoutumista

•  omaan henkilökohtaiseen kasvuprosessiin ja siihen panostamiseen
•  ryhmätoiminnan vuorovaikutuksellisuuteen ja positiivisen ilmapiirin luomiseen

paikka ja pvm

työntekijän allekirjoitus             työntekijän allekirjoitus
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LIITE 7 Lähde-ryhmä, mielialakysely

TÄYTETÄÄN RYHMÄN ALUSSA JA LOPUSSA (kaksi kopiota / ryhmäläinen)

Nimi     Päivämäärä

 

Olen rauhallinen 

En ollenkaan    1___2___ 3___4___5___6___7___8___9___10  Erittäin 

Olen levoton

En ollenkaan     1___2___3___4___5___6___7___8___9___10    Erittäin

Olen iloinen

En ollenkaan     1___2___3___4___5___6___7___8___9___10    Erittäin

Olen ärtynyt 

En ollenkaan     1___2___3___4___5___6___7___8___9___10    Erittäin

Olen ahdistunut

En ollenkaan      1___2___3___4___5___6___7___8___9___10  Erittäin

Olen väsynyt

En ollenkaan     1___2___3___4___5___6___7___8___9___10   Erittäin
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Vihreää valoa vankiloihin,                                                            
green care -opas vankilatyöhön

 Viime vuosina tutkimusnäyttö luontoympäristön vaikutuksista ihmisten hyvinvoinnille on lisääntynyt. 
Luontoympäristön on muun muassa todettu lievittävän stressiä ja vähentävän aggressiivista 

käyttäytymistä. Keravan vankilalla vuosina 2013–2014  toteutetun Juuret Vapauteen -projektin 
aikana kokeiltiin erilaisia luontoon liittyviä toimintoja osana vankien kuntoutus- ja koulutustoimintaa. 
Tämä julkaisu on projektin aikaisista kokemuksista koottu vinkkikokoelma kaikille asiasta kiinnostuneille. 

Kaikkia oppaan vinkkejä voi soveltaa ja hyödyntää myös rikosseuraamusalan ulkopuolella. 


