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NAISTEN KULMA
- TUKIPISTEET
HELSINGISSÄ JA OULUSSA
Vuoden alussa Helsingin Naisten Kulma muutti uusiin
tiloihin Kinaporinkadulle Sörnäisiin.
KRITS:ltä vuokraamamme tilat osoittautuivat toimiviksi ja
sijainti paremmaksi asiakkaita ajatellen, muutos näkyi heti
kävijämäärässä. Kinaporinkadulla alkoi näkymään viikoittain
tuttuja naisia, joita ei Malmilla ollut näkynyt enää pitkään
aikaan. Paikalle uskaltautui myös uusia kävijöitä, ja vietimme
antoisia hetkiä mm. voimatammi -työskentelyn äärellä.
Ennen koronarajoitusten alkamista, käynnistelimme uudella
sabluunalla toteutettavaa viikoittaista kotitalouspäivää
naisille, osana kokonaisuutta hygieniapassikoulutuksen
suoritusmahdollisuus. Toiminta-ajatus sai hyvän vastaanoton
naisten parissa.
Työskentelyä rikostaustaisten naisten kanssa jatkettiin
Helsingin ja Oulun tukipisteellä normaalisti maaliskuulle asti.
Useimmat palvelujemme piirissä olevista naisista ottavat
edelleen yhteyden vain puhelimitse ja palveluohjaajamme
käyvät päihde- ja yksilötukikeskusteluja naisten kanssa
säännöllisesti. Asiakkaita on ollut riittämiin ja aika on
kortilla osallistua eri viranomaispalavereihin yhdessä naisten
kanssa.
Oulussa avattiin jo kesäkuun alusta toimintoja ja
mahdollistimme yhdyskuntapalvelun suorittamisen. Jatkossa
avaamme tukipisteillä toimintoja asteittain.
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TYÖSKENTELY ETÄAIKANA
HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA
Naisten Kulma ja rikostaustaisten tukipalvelut -hanke on kyennyt palvelemaan
kohderyhmäänsä poikkeusaikana. Sujuva
yhteistyö kumppaneidemme kanssa ja taustajärjestömme antama tuki on mahdollistanut
työn jatkumisen. Etätyöskentelyyn siirtyminen koronaviruksen vuoksi tapahtui yhtäkkisesti, niin kuin useilla toimialoilla.
Ensimmäisinä rajoituspäivinä aloimme
valmentamaan ja tukemaan tiimiläisiämme
etätyöskentelymenetelmissä. Etätyöskentelyn
avulla jatkoimme keskeytyksettä työmme
suunnittelua ja kehittämistä päivittämällä
mm. mainos- ja työmateriaaliamme.
Tuki- ja ohjauskeskustelut
Osalle asiakkaista karanteenimaiset olot olivat jo heti alkujaan stressaavia ja sai aikaan
ahdistusta. Tukikeskusteluita onkin ollut
kevään aikana päivittäin. Miesten sekä naisten yhteydenotot vankilasta päin ovat
myöskin lisääntyneet poikkeusaikana.
Etäjakso on mahdollistanut keskittymään
muilta tukitoiminnoilta syvemmin tukikeskusteluihin. Vaikkakin kasvokkain kohtaaminen

on tärkeä osa kontaktia, on keskustelut etäyhteyksin koettu tärkeäksi kevään aikana. Yksi
työntekijöistämme keskittyi myöskin tukemaan
asiakkaiden lapsia koulutehtävissä etäkouluaikana.
Vankilatyö
Viikottaisten vankilakäyntien jäädessä tauolle,
yhteydet jatkuivat melkeinpä tauotta etäyhteyksien avulla. VOIVA- ja VOITTO -työskentelyä
kyettiin jatkamaan ryhmän sijasta yksilöohjauksessa ja vangit sekä henkilökunta ovat nähneet
toiminnan tärkeänä myös etäaikana. Vankilayhteydet ovat olleet suurimmalta osin ostopalveluna toteutettavaa toimintaa myös etäaikana.
Verkosto- ja kumppanuus
Paikasta toiseen siirtyminen vie aikaa. Koulutusten ja palaverien siirtyessä etäalustalle, on osalle
työntekijöistä ollut helpompaa osallistua valmentaviin koulutuksiin ja keskusteluareenoille.
Myös palveluohjaajamme ovat itse olleet mukana
osa toteuttamassa RSKK-koulutusta sekä luennoineet etänä Laurea amk- sosionomiopiskelijoille kevään aikana.
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HENKILÖSTÖMUUTOKSET JA
MIESTYÖN
ETENEMINEN
Henkilöstömuutokset
Uusi hankekoordinaattori Jani Lindroos
aloitti työnsä helmikuussa 2020.
Koordinaattorin tehtäviin kuuluu myös
mieserityistyön koor-dinointi, jota
toteutetaan vankilayksiköissä.
Naisten Kulmalle saatiin toiseksi
palveluohjaa-jaksi maaliskuusta lähtien
Anette Isberg, joka on tehnyt Romano
Missiolla perhe- ja nuorisotyötä.
Oulun Naisten Kulma taasen oli puolisen
vuotta ilman aluekoordinaattoria. Työ kävi
uuvuttavaksi tukipisteellä yksin puurtavalle
työntekijälle. Loppuvuodesta iloksemme
aluekoordinaattorin tehtävään astui Anne
Holm, jolla on vankka kokemus virkansa
puolesta rikostaustaisten kanssa
työskentelystä ja ohjaamisesta.
Miestyön puolelle palkattiin toiseksi osaaikaiseksi työntekijäksi huhtikuusta lähtien
Rainer Frisk. Hän on toiminut
kansalaisjärjestön toimin-nanjohtajana ja
monimuotoisissa romanityön tehtävissä.
Frisk on saanut kevään ajan tutustua ja
perehtyä toimintaan.

Odottaessa vankiloiden avautumista, hän on
panostanut esitteiden ja nettisivujen päivittämiseen. Uudet esitteet lähtevätkin tällä viikolla
painoon.
Odotuksen jälkeen hankkeella on jälleen työtiimi suunnitellun mukaisesti. Tiimi on hioutunut muotoonsa ja etäisyyksistä huolimatta
viikottaiset palaverit on yhdistäneet meitä
oppimaan ja toimimaan yhdessä yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.
Mieseritystyön eteneminen
Miestyö käynnistettiin loppuvuodesta 2019
Ojoisten yksikössä VOITTO -toimin-tamallia
toteuttaen. Yhteydet Ojoisten vankilaan on
toiminut koko poikkeusajan. Palveluohjaajien
on ollut hyvä jatkaa etäyhteydellä vankien
kanssa, joihin on jo olemassa kontakti.
Tarkoituksena oli alkuvuodesta aloittaa työtä
muissakin yksiköissä, mutta henkilös-tövajaus
vaikutti osaltaan etenemiseen.
Keravan nuorisovankilassa pääsimme käynnistämään kuitenkin työtä maaliskuussa.
Kokoontuminen jäi kuitenkin yhteen kertaan
koronarajoitusten myötä, mutta uskomme
yhteistyön jatkuvan piakkoin. Olemme käyneet
alustavia yhteistyöpalave-reita myös muiden
vankilayksiköiden kanssa. Tarkoituksena on
aloittaa VOITTO – kuntouttava ja
romanikulttuurilähtöistä työskentelyä
Satakunnan ja Pirkanmaan alueella. Odottaessa
asteittaista toimin-tojen avausta jatkamme
tukityötä, sekä pyrimme löytämään ja
valmentamaan tuki-henkilöitä vapautuville
vangeille miehille sekä naisille.
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