
Järjestyssäännöt Suomen pakkotyölaitoksissa säilytettäville vangeille.
1 §■

Pakkoty(»vangilta vaaditaan;
1) ehdotonta kuuliaisuutta vankilan virkamiehiä

ja palvelijoita kohtaan, joitten käskyjä ja määräyksiä
pitää heti ja tarkasti totella;

2) säädyllisyyttä puheissa, töissä ja liikunnoissa;
3) ahkeruutta ja tarkkaavaisuutta työssä ja ope-

tuksessa;
4) hiljaisuutta, järjestystä ja puhtautta; sekä
5) vilpittömyyttä ja totuutta.

2 s-
Pakkotyövangit eivät saa;

1) luvatta mennä pois vartijan näkyvistä tahi hä-
nen lähettyvistään;

2) suotta puhutella vartijaa tahi muuta esimiestä;
3) työtunteina toimittaa muita kuin heille määrä-

tyltä töitä;
4) johtajan luvatta ryhtyä kaupantekoon tahi vaih-

toon, muille vangeille vaihtaa tahi lainata vankilan
vaatteita, kirjoja tahi muuta tavaraa tahi myös poistaa
niihin leimattuja merkkejä;

5) oikeudetta käyttää, tuhlata, pilata, hävittää, tah-
rata tahi muulla tavalla pahasti pidellä vankilan ra-
kennuksia, työaineita, työkaluja, astioita, vaatteita,
kirjoja tahi muuta laitoksen omaisuutta;

6) varottomasti pidellä tulta ja tulenarkoja ai-
neita;

7) luvatta kokoontua ryhmittäin tahi suotta viipyä
hyyskissä, portaissa, käytävissä, pihoissa tahi muissa
paikoissa;

8) tehdä tarvettaan muissa kuin siihen osoitetuissa
paikoissa;

9) mennä levolle ennen määrättyä makuu-aikaa
taikka ilman välttämätöntä tarvetta nousta vuoteel-
taan ennenkuin merkki nousemiseen on annettu;

10) rikkoa mitä johtaja tahi muu esimies määrää
vankien noudatettavaksi.

3 §•

Laitoksen päiväjärjestystä on noudatettava.
Ilmanlaadun sitä myöntäessä pidetään sisätöissä

olevat vangit määräajan joka päivä pihoissa kävele-
mässä. Tästä eroitetaan kuitenkin sairaat ja ne, jotka
kärsivät erityistä rangaistusta.

Sunnuntai- ja pyhäpäivinä sekä muina työstä va-
paina aikoina pidetään vangit niissä huoneissa, jotka
johtaja sitä varten määrää, mutta sallittakoon heidän,
myös johtajan suostumuksella hyvää järjestystä nou-
dattamalla viettää joku osa työstä vapaista ajoista
käytävissä tahi vankilan pihalla. Työstä vapaan ai-
kansa saavat vangit käyttää lukemiseen, kirjeitten-
kirjoittamiseen ja muihin johtajan hyväksymiin aska-
roi niisiin.

Kävelytuntina astnskelevat vangit yksitellen, toi-
nen toisensa perässä vankilan pihalla, mutta kurinpi-
don tai muuten tarkan katsonnan alaiset vangit käys-
kentelevät itsekukin erikseen tätä varten nimenomaan
varatulla alueella.

4 §.

Merkin saatuaan tahi esimiehen käskystä pitää
vankien viipymättä ja ilman melua saapua määrätyille
kokouspaikoille ja asettua riviin toinen toisensa vie-
reen, jonka tehtyä he komennon jälkeen vaeltavat
edemmäs yksitellen toisensa perässä. Sillä aikaa on
vankien kieletty luvatta seisahtua, astua ulos rivistä
tahi juosta.

Vangit tervehtivät esimiehiään siten että miehet
ulkona ottavat lakin päästään ja sisällä huoneissa
asettuvat asentoon sekä naiset niiaamalla.

Kun esimies puhuttelee vankia, tulee tämän seisoa
suorana ja karttaa tarpeettomia ruumiinliikuntoja se-
kä puhua selvästi ja säädyllisesti. Työtä tekevän van-
gin pitää silloin lakata työstään, kunnes esimies on
mennyt pois tahi antanut luvan työn jatkamiseen.
Vankeushuoneissa pitää vankien olla paljain päin.

Vangit älkööt sinutelko esimiehiään, joihin myös-
kin vartijakunta luetaan.

5 §•

Jokaisen vangin, joka ei ole joko sairaana, kurin-
pitorangaistuksen alaisena, tai saanut johtajan lupaa,
pitää käymän jumalanpalveluksissa ja muissa hartau-
denharjoituksissa vankilassa.

Koulu-opetukseen ottavat osaa ne vangit, jotka ei-
vät ole yli 40 vuotiaita, tahi joita ei johtaja muusta
syystä ole koulunkäynnistä vapauttanut.

Vankilan kirjastosta saavat vangit, sitä myöten
kuin siinä on varaa, kirjoja lainaksi eri määräysten
mukaan. Lainaksi annettu kirja on vahingoittumat-
tomassa kunnossa kirjastoon takaisin toimitettava.

6 §•

Vangit saavat mahdollisuuden mukaan kerran vii-
kossa kylvyn.

Miespuolisten vankien hiukset pidetääli aina ly-
hyiksi leikattuina ja heidän partansa ajetaan tarvit-
taissa, mutta viimeisenä vuosineljänneksenä ennen
rangaistusajan loppua saapi vanki johtajan suostu-
muksella antaa sekä hiusten että parran kasvaa.

Syöpäläisiä huomatessaan tulee vangin siitä vii-
pymättä ilmoittaa vartijalle.

Kun vangille annetaan puhtaita vaatteita, pitää en-
nen käytetyt takaisin jätettämän.

7 §.

Jos vangin on tarve puhutella johtajaa tahi muuta
vankilan virkamiestä, taikka jos vanki tuntee itsensä
sairaaksi, ilmoittakoon siitä vartijalle. Perusteellisia
valituksia saadaan tehdä johtajalle tai johtokunnalle,
mutta jos joku valittaa ilman syyttä tahi jos valitus
tehdään säädyttömällä tavalla, niin valittajaa rangais-
taan.

8 §.

Jokaiselle vangille, jolla on johtajalta saatavana
rahavaroja, annetaan vastakirja, johon kaikki vangin
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saatavan suhteen tapahtuneet muutokset ynnä van-
gille ehkä suotu säästöraha kuukausittain merkitään.
Mahdolliset erehdykset vastakirjassa ilmoitetaan vii-
pymättä johtajalle oikaistaviksi.

Muun vankien omistaman tavaran vankilassa pa-
nee luetteloon ja arvioi vahtimestari, joka vieraanmie-
hen läsnä ollessa lukee luettelon vangin kuullen, min-
kä jälkeen vanki nimikirjoituksellaan tahi puumerkil-
lään tunnustaa luettelon oikeaksi. Jos vanki tuo muas-
saan vankilaan tavaraa, joka saattaisi turmeltua tahi
jota muusta syystä ei voida vankilassa säilyttää, niin
myytäköön semmoinen tavara vahtimestarin toimesta
vangin varalle.

9 §•

Johtajan luvalla saakoot vangit vastaan-ottaa heitä
tervehtimään tulevia, vankilaan kuulumattomia henki-
löitä sekä lähettää ja vastaan-ottaa kirjeitä säännön
mukaisesti kerran kuukaudessa. Vanki, joka on tuot-
tanut itselleen kurinpidollisen rangaistuksen, älköön
saako vastaan-ottaa luonakävijöitä eikä myöskään
vaihtaa kirjeitä, ennenkuin kolme kuukautta on ku-
lunut siitä kuin hän rangaistukseen tuomittiin.

Kaikki vangeille tulevat ja heiltä menevät kirjeet
jätetään läpiluettaviksi johtajalle, jonka asiana on
määrätä, onko kirje edelleen lähetettävä vaiko hävi-
tettävä.

10 §.

Vankilaan saapunut vanki riisutaan täydellisesti
ja tutkitaan tarkasti paljaaseen ruumiiseen saakka.

Pois-lähtevä vanki sijoitetaan viimeistään lähdön
edellisenä iltana erikseen eikä hän sen jälkeen saa
sattua yhteen muitten vankien kanssa vankilassa.
Pois-lähleviin vangin rahasaatavasta tehdään suoritus,
joka vangin nimensä allekirjoittamisella tahi puumer-
killään tulee hyväksyä. Vapaaksi laskettaissa anne-
taan vangille kuittia vastaan hänen rahansa ja muu
vankilassa talletettu omaisuutensa, ellei tästä ole toi-
sin määrätty. Ennenkuin vanki jättää vankilan, tulee
hänen johtajalle ilmoittaa, jos ei ole saanut kaikkea
mitä hänelle tuleva on.

11 §.

Jos vanki rikkoo sitä vastaan, mitä tässä ylempänä
on säädetty, seuraa siitä rangaistus; ja on vanki sitä
paitsi velvollinen korvaamaan kaiken hänen kaut-
tansa vankilalle syntyneen vahingon. •

Kaikki vangin muassaan vankilaan tuoma omai-
suus, joka hänellä on luvattomasti ollut, mutta jonka
oikeaa omistajaa ei tunneta, on menetetty vankilalle.
Samoin on asian laita sellaisen omaisuuden, jota vanki
on sataa vankila-aikana itselleen hankkinut.

12 §:
•

Kussakin kopissa ja työsalissa vankilassa pitää yksi
kappale näitä järjestyssääntöjä seinään julkinaulatta-
raan, jota paitsi jokaiselle vankilan virka- ja palvelus-
miehelle on annettava yksi kappale.




