
KRISTILLISEN VANKILA- JA KRIMINAALITYÖN YHTEISTYÖVERKOSTO - 

PRISON FELLOWSHIP FINLAND RY 

Vankila- ja kriminaalityön vapaaehtoistyön koulutus 2023–2024 

Koulutuksen kohderyhmä: 

Kirkkokunnan, seurakunnan tai kristillisen järjestön vankilatyöhön osallistuvat, jotka on todettu 

sopiviksi vapaaehtoiseen vankila-/ kriminaalityöhön ja joille tämä tehtävä on annettu/annetaan 

myöhemmin. 

Koulutuksen tavoite: 

Koulutus antaa valmiuksia vapaaehtoistyön tekemiseen vangittujen ja heidän läheistensä kanssa 

vankeusprosessin eri vaiheissa sekä vankeuden jälkeen sekä  

Koulutuksen laajuus ja rakenne: 

Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä. Koulutus ajoittuu kahdelle vuodelle. Koulutus rakentuu 

valtakunnallisista ja alueellisista seminaareista sekä etäkoulutuspäivistä. Koulutukseen sisältyy 

myös osallistuminen valtakunnallisille vankilalähetyspäiville koulutusvuosina. Lisäksi koulutettavilta 

edellytetään vankilatyöhön perehtymistä käytännössä, itse tehtävässä toimien tai osallistumalla 

oman kirkkokuntansa vankilatyöhön siitä vastaavien kanssa. 

Koulutus sisältää seuravat koulutusjaksot: 

- Kaksi (2) koko koulutusryhmälle yhteistä kaksipäiväistä koulutusjaksoa, jotka järjestetään 

toukokuussa 2023 ja toukokuussa 2024 viikonloppuina (la - su). Valtakunnalliset seminaarit 

järjestetään Tampereella, Vapaakirkon opistolla Teopoliksessa, jossa on myös majoitus sitä 

tarvitseville (2hengen huoneessa). 

- Kaksi (2) alueellisesti järjestettyä kaikkien kirkkokuntien osallistujille yhteistä 

koulutuspäivää, jotka järjestetään syyskaudella 2023 ja syyskaudella 2024 yksipäiväisinä 

(la). Kukin osallistujaa osallistuu oman alueensa koulutuspäivään. 

- Kaksi (2) koko koulutusryhmälle yhteistä etäkoulutuspäivää, jotka järjestetään talvikaudella 

2023 ja talvikaudella 2024 yksipäiväisinä (la). 

- Vankilalähetyspäivät 2023 ja 2024 (pyhäinpäivän viikonloput) 

Koulutuksen sisältö: 

Koulutus sisältää seuraavat sisältöalueet: 

1. vapaaehtoistyön sielunhoidon valmiudet, henkilökohtaiset tukisuhteet 

2. julistustyö vankiloissa 

3. kuntouttava toiminta, yhteistyö kuntouttavassa työssä 

4. rikosseuraamusjärjestelmä 

5. vankien ja heidän läheistensä tarpeet 

6. yhteistyö ja verkostoituminen rangaistujen ja heidän läheistensä tukemisessa 



Koulutusjaksojen ajankohdat: 

1. Koulutusryhmälle yhteiset valtakunnalliset seminaarit, Tampere, Teopolis: 

1. 01.-02.04.2023 

2. 04-05.05.2024 

2. Alueelliset koulutuspäivät: ilmoitetaan erikseen koulutuksen aloittaville 

3. Koulutusryhmälle yhteiset etäkoulutuspäivät: 

 1. 18.03.2023 

 2. 10.02.2024 

4. Vankilalähetyspäivät 2023 ja 2024 

 

Kustannukset 

Valtakunnallisen seminaarin hinta on 160 euroa henkilöltä, sisältäen koulutuksen sekä täysihoidon, 

majoitus kahden hengen huoneessa. Yhden hengen huone on mahdollista vain erityissyistä (esim. 

terveyssyyt). Majoitusta ja muita seminaarijärjestelyjä koskevissa kysymyksissä voi olla yhteydessä 

koulutuksen konferenssisihteeri Ida Erkkilään ida.erkkila@viadia.fi. 

 

Yhteystiedot ja ilmoittautuminen: 

Koulutukseen ilmoittaudutaan helmikuun 2023 loppuun mennessä koulutuksen järjestäjän sivuilta  

www.kirkotvankiloissa.fi saatavalla ilmoittautumislomakkeella, joka lähetetään oman kirkkokunnan 

vankilatyön vastuuhenkilölle: 

Evankelisluterilainen kirkko: Sami Puumala, sami.puumala@evl.fi  

Helluntaiherätys: Vesa Rautasaari, rautave@gmail.com 

Vapaakirkko: vastuuhenkilö ilmoitetaan myöhemmin, ilmoittautumiset ida.erkkila@viadia.fi 

Adventtikirkko: Agustín Borges, tin.borges@gmail.com 

Pelastusarmeija: Esa Nenonen vankilatyo@pelastusarmeija.fi 

Muiden uskonyhteisöjen ja järjestöjen osallistujat voivat ilmoittautua yhteistyöverkoston sihteerille 

terhi.kiuru@evl.fi 
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