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Hei Sinä Vankilan perheosastolle tuleva vanhempi!
Vanajan vankilan perheosastolle on mahdollisuus
sijoittaa kymmenen vanhempaa lapsineen. Osasto
on rivitalo Vanajan vankilan alueella.
Osasto koostuu erikokoisista asuinsoluista: neljän-,
kolmen- ja kahden hengen soluista, joissa asuinhuoneet ovat erikokoisia. Lisäksi on erillinen yksiö, joka
on esteetön ja siihen voidaan asuttaa liikuntarajoitteinen vanhempi.
Jokaisessa asuinsolussa on yhteinen keittiö ja kylpyhuone. Soluissa on pyykinpesu- ja kuivausmahdollisuus, tiskikone sekä mikroaaltouuni. Perheosastolla
on oma leikkipiha ja tupakointipaikka.
Perheosasto on valtion lastensuojeluyksikkö ja osa Vanajan vankilaa. Sen vuoksi osastolla
noudatetaan vankilan sääntöjä. Lisäksi Perheosastolla on omat sääntönsä. Työntekijämme ovat
osastolla vuoden jokaisena päivänä klo 7-22. Meillä työskentelee perhetyöntekijöitä ja -ohjaajia.
Osastollemme tulee asiakkaita koko Suomen alueelta ja hyvin erilaisista elämäntilanteista. Me perheosastolla toivomme, että kaikilla äideillä ja lapsilla on Perheosastolla tilaa olla sellainen kuin on, taustoista riippumatta. Toivomme äideiltä hienovaraisuutta toisia kohtaan sekä suvaitsevaisuutta ja sopeutumista vaikeassa elämäntilanteessa.
Tervetuloa perheosastolle !
VANKILAAN TULO
Tullessasi vankilaan tulemme sinua päärakennukselle vastaan. Jos sinulla on saattajia, heidän tulee
poistua vankilan alueelta tulonne jälkeen. Varaudu siihen, että lapsesi saattaa jäädä hetkeksi hoitoomme sinun asioidessasi vartijoiden kanssa. Pakkaa myös erikseen sellainen laukku jossa on lapsen tarvitsemat hoitotarvikkeet ja käyttötarvikkeet heti saatavilla. Voit pyytää vartijoita tarkistamaan tämän
laukun ensimmäisenä, jotta saat sen mukaan osastolle ja pärjäätte sen ajan, kun muut tavaranne tarkastetaan.
Perheosastolla teitä varten on varattu huoneeseen
herätyskello, televisio ja blue ray -soitin, lapselle vaipat
ja hoitotarvikkeita. Saat vankilalta liinavaatteet ja ensimmäisen päivän aikana laitat huoneenne kuntoon.
Tuo mukanasi kaikki ruuat itsellesi ja lapsellesi, jotta pärjäätte seuraavaan kauppakäyntiimme saakka.
Jaat jääkaapin ja kuiva-ainekaapin toisten asuinsolun
asukkaiden kanssa, joten tuo ruokatarvikkeita kuitenkin
maltillisesti. Kauppapäivä on yleensä viikon loppupuolella. Ruoat valmistat solun yhteisessä keittiössä itse.
Ota mukaan kaikki lapsesi lääkkeet ja reseptit niihin. Jos sinulla on omia lääkityksiä, ota mukaan
reseptit ja lääkkeet. Lisätietoja asiasta saat vankilan terveydenhuoltoyksiköstä.
Mieti jo kotona valmiiksi lapsellesi varahoitajat. Jos esimerkiksi sairastut äkillisesti, etkä pysty hoitamaan lasta, tulee varahoitajien pystyä hakemaan lapsesi hoitoon ennen iltakymmentä. Jos varahoidon järjestäminen ei ole mahdollista, huolehdimme kotikuntasi päivystävän sosiaalityöntekijän kanssa
lapsellesi väliaikaisen hoitopaikan.
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ENSIMMÄISET PÄIVÄT JA ARKI OSASTOLLA
Ensimmäisten päivien aikana asetut lapsesi kanssa osastolle ja kanssasi täytetään osastojaksosopimus. Tapaat sekä perheosaston työntekijöitä että muita, kuten vankilan perhetyönohjaajan, rikosseuraamusesimiehen ja vankiterveydenhuollon sairaanhoitajan.
Yleensä vankilaan tulosta seuraavan viikon maanantaina on tulohaastattelu, jossa tapaat vankilan kuntoutushenkilökuntaa. Palaveriin osallistuu myös perheosaston työntekijä. Tulohaastattelussa käydään
läpi syyt, miksi olet vankilassa ja asetetaan tavoitteet perheosastojaksolle.
Ensimmäisten viikkojen aikana pidetään perheenne ensimmäinen lastensuojelupalaveri, jossa käydään
läpi jakson tavoitteita ja perheen yleistilannetta. Mikäli jakso on lyhyt, voidaan samalla keskustella myös
kotiutumisvaiheen kysymyksistä.
Sinulla ja lapsellasi on perheosastolla kaksi omatyöntekijää. Heidän kanssaan mietit ja sovit perheosastojaksoon sisältyvästä työskentelystä. Ajatuksenamme on tukea teitä myönteiseen vuorovaikutukseen ja lapsen kannalta toimivaan arkeen. Työskentely tapahtuu usein keskustelemalla ja yhdessä
tehden ja ne sovitaan kunkin kanssa yksilöllisesti.
Perheosastolla järjestetään myös vanhemmuutta tukevia ryhmiä ja toiminnallisia hetkiä. Aamunavaus
on joka arkipäivä klo 9 olohuoneessa.
Työntekijöitä on yleensä työvuorossa kaksi tai kolme. Kaikkiaan osastolla työskentelee kahdeksan eri
työntekijää. Perheosaston toimintaa johtaa vastaava perhetyön ohjaaja.
Perheosastolla käy osaston omia vapaaehtoisia, jotka hoitavat lapsia esim vanhemmuusryhmien ajan.
Vankilalta on mahdollista anoa viikonloppuisin 2 tunnin mittaisia, etukäteen suunniteltuja, valvottuja
tapaamisia läheisiä ja ystäviä varten. Tämän lisäksi voit anoa vankilalta tapaamisia perhetaloon, jossa
teillä voi olla yön yli vieraita.
SOSIAALIETUUDET
Vankeusrangaistuksen aikana et ole oikeutettu vanhempainetuuksiin (esim. äitiys- ja vanhempainpäiväraha). Kotihoidontukea sen sijaan maksetaan myös perheosastojakson aikana. Osa eläkkeistä ja asumistuki katkeavat joidenkin kuukausien jälkeen vankilaan tulosta. Kotikunta saattaa periä jonkin etuuden, esim. lapsilisän, korvaukseksi kunnan maksamasta perheosaston vuorokausimaksusta. Sinun
kannattaa ennen vankilaan tuloa soittaa Kelaan ja kertoa elämäntilanteesi muutoksesta. Keskustele
tilanteestasi myös sosiaalitoimistossa ja selvitä mitkä tuet tai avustukset sinulle maksetaan vankilassaolon ajalta.
Saat vankilalta ruokarahaa noin kahdesti kuussa. Käymme kerran viikossa kaupassa, josta voit ostaa
tarpeelliset ruokatarvikkeet viikoksi. Kaupan yhteydessä on myös pankkiautomaatti.
Vanki, jolla ei ole muita tuloja, saa vankilalta toimintarahaa lapsenhoidosta. Myös toimeentulotukea voi
anoa kotikunnasta, mikäli tulot eivät riitä toimeentuloon. Vankila maksaa vuoden 2018 alusta myös ns
käyttörahaa jokaiselta päivältä (1,60/pv 2018).
PUHELIN
Voit käyttää vankilassa perusmallista puhelinta, jossa ei ole kameraa tai nettimahdollisuutta. Tarvittaessa voit ostaa puhelimen täällä ensimmäisen kaupassa käynnin yhteydessä. Puhelin sinetöidään vankilan tarkastuksen jälkeen niin, että sim –korttia ei voi vaihtaa ilman uutta tarkastusta. Perheosastolla
puhelin on hallussasi klo 9-21, yöaikaan puhelin on perheosaston toimistossa.
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PERHEOSASTOLLE SAAT OTTAA LAPSELLESI MUKAAN SEURAAVIA TARVIKKEITA:
- viltti/huopa
- turvaistuin tai turvakaukalo
- tuttipulloja, nukkamuki sekä lapsen oma lautanen, muki ja aterimet
- vaunut/ rattaat
- makuupussi
- 2 lapsen liinavaatesettiä (tyynyliina, aluslakana, pussilakana)
- harsoja
- kylpytakki/-viitta tai pyyhe
- lelut; yksi isompi lelu (esim. työnnettävä) ja n. 40cmx40cmx40cm kokoiseen lelulaatikkoon mahtuvat
pienemmät lelut
- rintareppu/ kantoliina
- kuumemittari
Perheosastolta saat lapsesi käyttöön:
- Lapsen amme/vanna (jos haluat ottaa mukaasi oman ammeen, soita perheosastolle ja sovi asiasta)
- syöttötuoli
- sitteri
- sänky, patja, peitto ja tyyny
- pyykkikorit
Perheosastolta saat lapsellesi myös seuraavat lapsen hoitotarvikkeet:
- perusvoiteet
- d-vitamiinitipat
- vanupuikot ja –laput
- talkki
- lasten pesuneste- ja shampoo, kylpyöljy
- hammasharjat ja -tahna
- nenän niistäjä
- tuttipulloja 2kpl
- vaipat
- lasten ruokailuun lainaksi lautanen, lusikka, muki (yhdet jakson aikana)
Jos käytätte tietyn merkkisiä ihonhoitotuotteita, varaa silloin myös niitä mukaan.
Perheosastolla on lainattavaksi muutama
turvakaukalo, itkuhälytin, turvaistuin ja
lasten rattaita sekä pottia.
Muista ottaa mukaan myös lapsen Kelaja neuvolakortti sekä tarpeelliset lääkärin lausunnot, jos lapsesi on erikoissairaanhoidon piirissä.
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NÄMÄ LAPSEN TARVIKKEET HANKIT PERHEOSASTOLLA OLON AIKANA ITSE:
- lapsen reseptilääkkeet
- kertakäyttöiset pesulaput
- lääkerasvat
- xylitol-valmisteet
- allergiapyykinpesuaine, muut pyykinpesuaineet, pesupähkinät jne.
- rintapumppu
- liivinsuojat
Itsellesi voit ottaa mukaan mm. seuraavat asiat:
- Sisätossut
- Kylpytakki
- Hiustenkuivaaja
- Hyvät, säänmukaiset ulkoiluvaatteet. Perheosastolla ulkoilette lapsen kanssa päivittäin ja ympäristö
on maaseutua.
- yhdelle n.30cmx30cm kokoiselle hyllylle mahtuva määrä kosmetiikkatuotteita
- postimerkkejä, kirjekuoria, kyniä, paperia
Älä ota vankilaan mukaan:
- ponnekaasullisia tuotteita
- yleispuhdistusaineita (lattianpesuaine, valkaisuaine, tiskiaine ym.)
- kynttilöitä
- kertakäyttöastioita
Perheosastolla ei saa käyttää:
- hyppykiikkua
- matkasänkyä
- tuttipullon lämmitintä
- omaa itkuhälytintä (Perheosastolla on lainattavia hälyttimiä)
Hoida ennen vankilaan tuloa laskunmaksut ja muut tärkeät asiat kuntoon.
Ota mukaan tärkeät paperisi (vuokrasopimus, vuokranmaksulaskut, tiliotteet, Kelan päätökset
ym.) esim. mahdollisen toimeentulotuen hakemista varten.

Puhelinnumero Vanajan vankilan perheosastolle on 044 3100 041

