Naisten Kulma

26. lokakuuta 2018

UUTISKIRJE

Naisten Kulma monipuolisti
toimintojaan
yhdyskuntaseuraamustyöhön.

Naisten Kulma on vahvistanut
verkostoyhteistyötään. Kuvassa
Monika-Naiset liitto ry:n
toiminnanjohtaja Jenni Tuominen
(vas.) sekä kriisikeskuksen
johtaja Natalie Gerbert (oik.)
vierailulla Naisten Kulmassa.

Yhdyskuntapalvelun sisällöllinen päätavoite on rangaistusajan
suunnitelmassa määritelty rangaistuksen suorittaminen. Tästä
noin 30 tuntia voi olla kuntouttavaa toimintaa, joka tukee yhdyskuntapalvelun suorittamista.
Yhdyskuntapalvelun asiakassuunnitelma laaditaan yhdessä yhdyskuntaseuraamustoimiston
kanssa rangaistusajansuunnitelmaan perustuen.
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Yhdyskuntaseuraamustyö onkin pitkälti
vuoropuhelua. Suunnitelman pääpaino on
rangaistuksen suorittamisessa, mutta kuntoutuksen
tarpeet ja muodot on huomioitava tarkoin. Tämän
lisäksi yhdyskuntapalvelua suorittava asiakas voi
yhdessä Naisten Kulman kanssa määritellä
tavoitteita, jotka ovat mahdollisia ja realisitisia
saavuttaa rangaistusajan puitteissa. Suunnitelman
etenemistä ja toteutumista seurataan yhdessä
Yhdyskuntaseuraamustoimiston kanssa.

Naisten Kulman yhdyskuntaseuraamustyön
tarkoituksena on vähentää tuomitun
uusintarikollisuuden riskiä tai päihdeongelmia sekä
lisätä tuomitun edellytyksiä suorittaa
yhdyskuntapalvelu. Toimintamalli tullaan
kirjaamaan käsikirjaksi.
Asiakkaat ovat osoittaneet mielenkiintoa Naisten
Kulmaa kohtaan yhdyskuntapalvelun
suoritepaikkana. Tuoreen palvelun myötä Naisten
Kulma on ehtinyt jo toimimaan
yhdyskuntaseuraamuksen palvelupaikkana.

VOIVAn rinnalla VOITTO
Naisten Kulman järjestämässä Romani rikosseuraamusasiakkaana
-seminaarissa julkistettiin uusi miestoimintamalli VOITTO.
Tavoitteena on ollut kehittää romanimiehille toimintamalleja
rikosseuraamus- ja vankilatyöhön, joilla
tähdätään rikoskierteen katkaisuun ja
uusintarikollisuuden ehkäisyyn.

”Kyllä tässä
kuljetaan
voittoon.”
-MERTSI ROTH

Romano Mission
palveluohjaaja Mertsi Rothin
työ on ollut ratkaisevan
tärkeää ja erityisen
merkittävää
miestoimintamallin synnyssä
ja sen eteen päin viemisessä.

Toimintamallilla pyritään löytämään
keinoja ja vaikuttaa
romanikulttuurilähtöisesti
kriminogeenisiin tarpeisiin ja tekijöihin
sekä antamaan tukea ja valmennusta
desistanssiprosessiin.

Miestoimintamalli pitää sisällään verkostoyhteistyötä, yksilötyötä
sekä ryhmämuotoista toimintaa vangeille. Vankilatyö vaatii
juurruttamista ja edelleenkehittämistä, sillä tarve palveluille on
todellinen; syys-lokakuussa Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen ja
Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen kahdeksassa vankilassa oli
arviolta 80 romanimiestä. Vankiloita on yhteensä 13. Hankkeen
aikana on tähän mennessä kohdattu yhteensä 33 rikostaustaista romanimiestä. Toimintamallia
on kehitetty Ojoisten vankilassa ja Hämeen yhdyskuntaseuraamustoimistossa.
Mieshanke etenee Naisten Kulman yks-työn kehittämistyötä mukaillen.
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”Työ on tosi tärkeää ja tarpeellista. Muutos on hieno asia. Kyllä tässä kuljetaan voittoon”,
sanoo palveluohjaaja Mertsi Roth, joka on tehnyt merkityksellistä työtä hankkeen eteen päin
viemiseksi. Roth työskentelee vankien parissa VOITTO-toimintamallia apuna käyttäen.

Romani rikosseuraamusasiakkaana -seminaari
Naisten Kulma järjesti Romani rikosseuraamusasiakkaana -seminaarin lokakuussa. Osallistujia
oli noin 80, jotka koostuivat pääosin vankilatyön työntekijöistä sekä alan opiskelijoista.
Seminaari kiteytti kaiken sen työn, mitä romaninaisvankien hyväksi on vuosien aikana tehty.
Päivä oli informatiivinen,
mutta myös silmäkulmia
kostuttava monien
tunteikkaiden
puheenvuorojen myötä.
Seminaarin tarkoituksena
oli toiminnasta
tiedottaminen ja
verkostoituminen. Saadun
palautteen mukaan
onnistuimme antamaan
myös työvälineitä
toimijoille.
Seminaaria on pidetty
erityisen onnistuneena ja
se on saanut osakseen
paljon kiitosta.
Tuloksellinen
seminaaripäivä poiki
verkostoyhteistyötä sekä
työharjoittelijan Naisten
Kulmaan.

Romani rikosseuraamusasiakkaana -seminaari sai
runsaasti hyvää palautetta. Seminaarin myötä
sidosryhmien ja verkostoyhteistyön on huomattu
vahvistuneen. Kuvassa Naisten Kulman työntekijät.

Naisten Kulma toivottaa kaikille hyvää ja rauhaisaa joulun
odotusta!
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