
Lehdistötiedote 
Julkaisuvapaa heti 
 
Salaisuuden sykkyrä aukeaa Tarinamatolla 
 
Kun isä tai äiti on vankilassa, lapsi pohtii syyllisyyttään. Hänellä on ikävä. Suru, pettymys ja hämmennys 
vellovat mielessä.  
– Kyseessä on syrjässä oleva näkymätön porukka. Lapset ovat olleet unohduksissa, vaikka tämä koskettaa 
8 000–10 000 lasta, kertoo perhediakoni Anne-Mari Mäkiniemi Tampereen seurakuntayhtymästä. 
Mäkiniemi oli pari vuotta sitten mukana kehittämässä Tarinoiden maa -vertaistukiryhmää vankien lapsille 
muiden ammattilaisten kanssa. Joukossa oli kirjallisuusterapian osaaja, Rikosseuraamuslaitoksen 
työntekijöitä, koulunkäyntiavustaja, sosionomi-diakoniaopiskelijoita ja joukko vapaaehtoisia ammattilaisia. 
– Toiminnalle on huutava tarve. Ne jotka ohjautuvat toimintaan, ovat hyvin sitoutuneita. Meille tuli aluksi 
lapsia jopa 200 kilometrin päästä. Harrastuksia ja menoja soviteltiin niin, että aikaa löytyi tapaamisille joka 
viikko, yhteensä 8 kertaa. 
Lasten ikähaarukka on 4–18 vuotta, mutta toiminnasta hyötyvät eniten 4–12-vuotiaat. Tarinamatolla he 
pääsevät rakentamaan omaa tarinaansa käsinuken kanssa yksilöllisesti. 
– Viisas kettu opastaa lasta. Hän liikkuu matolla nykyajassa ja tulevaisuudessa. Matolla on muun muassa 
taloja, teitä, metsää, autoja, ihmisiä, kirkko ja vankila. 
Mäkiniemi kuvaa, miten leikki vapauttaa lasta. Tämä kertoo asioista, joista ei aiemmin ole osannut sanoa 
kenellekään. Puhutaan päihteistä, mielenterveydestä ja tunteista. Lapsi pystyy käsittelemään vankilaan 
liittyviä asioita. 
– Lapsi voi olla pahasti traumatisoitunut. Hän on esimerkiksi saattanut kuulla unen läpi pidätyksen ääniä ja 
kantaa salaisuuden sykkyrää.  
Kun lapsi saa työstää omaa tarinaansa eheämmäksi, levottomuus katoaa. Surullinen lapsi alkaa hymyillä. 
Jokaisen lapsen tarinasta kootaan myös kirja. Sitä luetaan jossain kodissa harva se ilta, tai se viedään 
vankilaan lahjaksi. 
– Lapsi saa toivon. Hän saa rakastaa läheisiä ihmisiään, vaikka nämä olisivat tehneet rikoksia. Vankilassa 
olevat isät ja äidit ovat vanhempina valtavan hyviä. He murehtivat ja huolehtivat, miten lapsi pärjää. 
 
 
Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder on nostanut puheissaan esille kirkon ammatillisen nuoriso- ja 
diakoniatyön yhteiskunnallisen merkityksen. Syksyn seurakuntavaaleissa on mahdollisuus vaikuttaa kirkon 
tulevaisuuteen. Äänestyspäivä on isänpäivänä 9.11. Paikallisten Akava-päivien iltatilaisuus pidetään 
Tampereella 2.10. Tampereen yliopistolla.  
 
Lisätietoa ja haastattelut: 
Anne-Mari Mäkiniemi, puh. 050 680 76, anne-mari.makiniemi@evl.fi 


