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Torttuja
Sörkasta
Vankilassa ruoka on ainainen
valituksen ja haaveiden kohde.
Nyt vangit kertovat, mitä ruokia
siviilistä on ikävä ja mitä herkkuja
he leipovat jouluksi.
Pauliina Siniauer, teksti
Outi Pyhäranta HS, kuvat

ysymys on kieltämättä
vaikea: ”Mitä ruoka sinulle merkitsee?”
Pave miettii. Hän hieroo käsiään hermostuneesti. Sitten hän katsoo
silmiin: ”Joskus tuntuu,
että ruoka on muistutus
siitä mitä olet tehnyt. Ei siis sillä, että
ruoka olisi rangaistus, mutta kun sulta
viedään vapaus valita mitä söisit, niin siihen tulee negatiivinen lataus.”
Pave on vanki ja tämä on Helsingin vankila. Punatiilinen sokkeloinen rakennuksien yhdistelmä. On piikkilankaa, turvakameroita ja muuri. Metallinpaljastimia.
Paljon lukkoja ja raskaita ovia, joissa on
silmien korkeudella kurkistusaukko.
Vankila sijaitsee Hermannissa, mutta
Sörkan kundeista täällä puhutaan, Sörnäisten vieressä kun ollaan. Kundeja eli
vankeja on noin 250.
Täällä on aikaa ajatuksille. On yksi asia,
joka pyörii vankien mielessä jopa enemmän kuin seksi.
Ruoka rytmittää päivän. Ravinto on perustarve, johon vangit eivät voi juuri vaikuttaa. Se on ainainen valituksen, toiveiden ja unelmoinnin kohde.
Kysyimme vangeilta heidän mietteitään
vankilaruoasta. Kyselylomakkeen palautti
30 vankia. Esimerkiksi näin he vastasivat:
”Arvostan kunnon ravinteita vielä enemmän nyt kuin ennen koska täällä ei ole
mahdollista saada sitä mitä haluaisi.”
”Kyllä se (suhde ruokaan) on aika paljon
muuttunut, ei täällä pysty syömään kaikkia ruokia kun jotkut ruuat näyttää oksennukselta. Ajattelen päivisin kunnon ruokaa.”
”Todella iso merkitys, kun käyn punttisalilla.”
”Ruoka ei ole minulle pelkkä ravinnon
lähde, siihen liittyy tunne sitä syödessä /
valmistaessa!”
”Ajattelen ruokaa todella paljon enemmän kuin ulkomaailmassa.”
”Ruokaa joutuu miettimään enemmän,
koska täällä ei ole aina syötäväksi kelpaavia ruokia eikä kunnon iltapalaa.”
”Pystyn syömään mitä vain.”
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Laki määrää, että vankien on saatava
riittävästi terveellistä ja monipuolista ravintoa. Vielä vuoteen 1975 asti ravintoa
voitiin käyttää vallankäytön välineenä.
Huonosti käyttäytyvää vankia saatettiin
rangaista nälällä.

Kaikki vangit eivät myöskään saaneet saman verran ruokaa. Vangit oli jaettu viiteen luokkaan, ja parhaiten käyttäytyvät ja
raskasta työtä tekevät vangit saivat enemmän ruokaa ja herkkuja, kuten voinappeja.
Aiemmin vanki saattoi jopa selvitä lyhyemmällä vankeusajalla, jos suostui elämään pelkällä vedellä ja leivällä. Nykyään
jokainen seisoo ruokapyramidin juurella
samanarvoisena.
enkilökunnan taukohuoneessa
kerrotaan kasku: Euroopan
neuvoston kidutuksen vastainen komitea oli Sörkassa tarkastuskäynnillä, kaikki vaikutti olevan hyvin. Kunnes mentiin lounaalle: tarjolla oli
silakkalaatikkoa.
Seuraa nauruntyrskähdys. Henkilökunta syö samaa ruokaa kuin vangit. Siksi siitä voi laskea leikkiä.
Kaikkien Suomen vankiloiden ruokalistat suunnittelee Rikosseuraamuslaitoksen
tarkastuspäällikkö Riitta-Leena Salovaara
yhteistyössä vankiloiden keittiömestareista
koostuvan ruokalistaryhmän kanssa.
Ruokalistasuunnittelu on tarkkaa puuhaa. Pitää huomioida monta asiaa, kuten
ravintotarpeet, hygienia, laitosturvallisuus ja määrärahat. Ja tietysti maku.
Vankiloiden ruokalistat noudattelevat
valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksia – siis lautasmallia. Päivittäinen
kalorimäärä on 2 800–2 900.
Viiden viikon kiertävä ruokalista vaihtuu kahdesti vuodessa. Se sisältää lihan,
kalan, sisäelinten ja makkaran kaltaisia
pääraaka-aineita. Energialisäkkeinä on
perunaa, perunasosetta, riisiä tai makaronia. Tarjolla on usein myös jonkinlainen raaste ja joskus jälkiruoka.
Kahdesti viikossa vangeille tulee tarjota
kasvis-, luomu- tai kausiruokaa. Tosin
Helsingin vankilassa luomua ovat lähinnä
puurohiutaleet.
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Millaista ruokaa vankilassa pitäisi mielestäsi tarjota?
”Vähemmän
Maizena
-suurustetta.
Enemmän / ylipäätänsä proteiinia: lihaa,
kalaa, kanaa.”
”Oikeata kalaa oikein tehtynä eikä aina
pakasteseitä vesihöyrytettynä.”
”Parempaa. Ei jauhosta tehtyä ”riisipuuroa” eikä sitä tärkkelyssontaa. Myös salaatti on kuin Rautatientorin roskiksesta
pöllittyä skeidaa.”
”Vähemmän hiilareita.”
”Ravintorikkaita ruokia. Pitäisi olla
mahdollisuus saada kanttiinista hedelmiä
ja vihanneksia.”
”Enempi proteiinia.”
”Enemmän lihaa!”

Helsingin vankilassa rangaistustaan kärsivä Pave pitää ruoanlaitosta. Vuoden tärkeimpään
”Monipuolista, värikästä, vaihtelevaa.
Hedelmiä, jotka kuuluvat päivittäin runsaina määrinä hyvään ruokavalioon. Ne
antaisivat sitä väriä, makua, pehmeiden
rasvojen kera.”
”Kaikki maistuu samalle! Proteiinipitoisempia eväitä! Nyt kaikki perustuu hulluuteen asti viedyllä hiilihydraattipitoisuudella ja keinotekoisilla kastikkeilla (esanssit/
liivatteet). Järjetöntä!”
”Mulle piisaa tää.”
eittiömestari Jaana Rantalan päivä alkaa puoli seitsemältä aamulla. Aamupala alkaa seitsemältä.
Puuron tai vellin viereen vanki
saa leivän, yhden lisukkeen (makkaraa,
juustoa tai kasvista), margariinia ja lasillisen maitoa. Kahvia ei aamiaisella tarjota.
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Helsingin vankilassa lähes kaikki ruoka
tehdään itse. Rantalan ja keittäjien apuna
työskentelee myös muutama vanki. He lähinnä siivoavat ja tiskaavat. Joskus vangit
saavat esikäsitellä vihanneksia.
Aiemmin vangit auttoivat enemmän
ruoanvalmistuksessa, mutta se kiellettiin.
Turvallisuusuhka, perustelu kuului. No,
ainakin pientä jäynää. Vanginvartijan annokseen saattoi vahingossa kaatua suolapurkki.
Vangit ruokailevat neljästi päivässä. Ensimmäinen lounasvuoro alkaa kello 10.45,
päivällinen jo puoli neljältä. Päivällisen
yhteydessä jaetaan myös iltapala, jonka
saa mukaan selliinsä.
Iltapala lisättiin ruokalistalle vasta
vuonna 2011, kun Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea katsoi, että
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juhlaan hän leipoo joulutorttuja ja muna-riisipasteijoita. Vangit voivat ostaa voitaikinaa kanttiinista vain joulun alla.
päivällisen ja aamupalan välinen aika oli
liian pitkä.
Viikonloppuisin ja pyhäpäivisin on vain
yksi lämmin ateria. Joulun ja muiden juhlapäivien ateriat suunnitellaan erikseen,
silloin voidaan tarjota myös ylimääräinen
iltapäiväkahvi ja kahvileipä. Yleensä kahvit pitää keittää omalla rahalla sellissä.
uokalan pitkät puiset pöydät ja
penkit ovat siisteissä riveissä. Yhdellä seinustalla on noutopöytälinjasto. Täällä ruokailevat avointen osastojen vangit, suljetuilla osastoilla
ruoka jaetaan selleihin.
Lounas on juuri päättynyt, ja vangit
ovat lähteneet töihin. Keittiön puolella betonimyllyltä näyttävässä padassa pyörii jo
päivällinen, janssoninkiusaus. Keittäjä ar-
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velee, ettei se kelpaa. Maksaruoat kiinnostavat vielä vähemmän. Makaronilaatikkopäivänä kaikki ovat paikalla.
Keittiömestari Rantala ei voi paljoakaan
vaikuttaa ruoan makuun, sillä reseptitkin
tulevat Rikosseuraamuslaitoksesta ja niitä
pitää noudattaa tarkasti.
Kerran viikossa listalla on kuitenkin
”ruokaa talon tapaan”. Jossain vankilassa
siitä on leikkisästi käytetty myös nimitystä
”ruokaa talon takaa”. Tällöin keittiömestari
saa suunnitella ruoan itse. Rantala tekee
yleensä Sörkan suosikkeja; broileriruokia,
lihakastiketta tai jotain makkarasta.
Helsingin Sanomien kyselyssä moni
vanki kaipasi ruokaan enemmän makuja,
mutta Rantala puolustaa tiimiään topakasti. ”Täällä on hyvät keittäjät, ne osaa kyllä
maustaa.”

Noin joka viidennellä vangilla on erityisruokavalio. Perusruokavaliosta poiketaan, mikäli se on perusteltua vangin terveyden tai vakaumuksen vuoksi. Halal-lihaa tai kosher-ruokaa ei ole kuitenkaan
tarjolla: muslimit ja juutalaiset saavat
sianlihattoman vaihtoehdon.
Myös vankilassa voi olla vegetaristi tai
vegaani. Tosin silloin ei välttämättä saa ravintoympyrän oppien mukaisesti proteiineja. Sörkassa on kolme vegaania.
Erityisruokavaliota pitää anoa vankilan
apulaisjohtaja Jyrki Heinoselta.
Luolamiesdieetin voi unohtaa. Mieltymykset eivät ole peruste erityisruokavaliolle. Vankilaruoka on oikeastaan ihmisoikeuskysymys.
Millaiseen ruokaan Heinosen mielestä
vangilla on oikeus?

Ravinto-opillisesti oikein koottuun,
maukkaaseen perusruokaan, Heinonen
vastaa. Joskus saa herkutella.
”Tie miehen sydämeen käy vatsan kautta, myös vankilassa”, hän huomauttaa
lempeästi.
Heinonen muistuttaa, että huono ruoka
voi myös aiheuttaa järjestyshäiriöitä ja olla siten turvallisuusriski.
1960-luvun alussa Konnunsuon vankilassa vangit ryhtyivät ”makaronikapinaan” protestiksi liian yksipuoliselle
ruoalle. Nimi tuli siitä, että perunaa oli
muutaman kerran korvattu makaronilla.
Viikon ajan vangit söivät pelkkää näkkileipää, sitten kapina hiipui ja lämmin ruo-
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USKO SISKOA
Kysy Siskolta etiikasta, tapakulttuurista ja elämän pulmatilanteista. Ellei vastaus tyydytä, voit
ehdottaa parempaa. Osoite: Usko Siskoa / Torsti tietää, HS Sunnuntai, PL 85, 00089 Sanoma.
Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

akkaat ystävät! Palstalle
oli uinut hupsu virke.
Vastauksessani
sanoin:
”Jos asunnon myyntihinta on alle 75 prosenttia
osakkeiden käyvästä arvosta, sen alle menevä osuus katsotaan lahjaksi”. Tässä ei tietysti ole mitään järkeä – minkä alle, kysyi useampi lukija, ja aivan syystä. Lahjaksi katsotaan myyntihinnan ja käyvän arvon
erotus.
Tuli myös kielipalautetta.
Paul Tiililä kirjoittaa: ”Juttunne
alussa on lihavoituna jonkun nimimerkki Montaa mieltä. Nimimerkille olisi voinut alkajaisiksi huomauttaa, että hänellä on kielivirhe, moni
/ monta eikä suinkaan montaa. Kun
vastaatte ihmisille, oikaiskaa heidän
väärien käsitystensä lisäksi myös
heidän tekemänsä kielivirheet!”
Korjaamme toki kielivirheitäkin,
mutta ”montaa” on ollut virallisesti
kelpo muoto vuodesta 1995.
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Keittiössä työskentelevä vanki Henri Visa odottaa, kun keittiömestari annostelee kastiketta.

K JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

ka alkoi taas kelvata. Noista ajoista vankilaruoka on kyllä parantunut. Mutta liian hyvääkään se ei saa olla, jos ”kansan” oikeustajua kuunnellaan.
Alkuvuodesta Ilta-Sanomat esitteli kuvia
vankien ruoka-annoksista. Monet lukijat
kokivat, että vangit saavat syödä liian hyvin valtion piikkiin. Sanottiin, että rikolliset syövät jopa paremmin kuin vanhukset
laitoshoidossa.
Tämä riippuu varmaankin laitoksesta,
mutta ainakaan vankien ruokaan ei törsätä. Yhden vangin ruokatarvikkeisiin (ei sisällä työvoimakuluja) käytetään 3,10 euroa päivässä, siis kaikkiin neljään ruokailuun. Ja monet vangit ovat isoja, rautaa rakastavia miehiä.
eskellä pihaa on pieni kuntoilualue. Puntinnostopaikka on ympäröity piikkilangalla ja valvontakameroilla. Kaksi vankia hölkkää
ympäri nurmiplänttiä.
Pihan toisessa päässä on matala rakennus, jossa tuoksuu banaani.
Kanttiini on vangeille tärkeä paikka.
Täällä on tarjolla vähän valinnanvapautta
ja hieman vaihtelua ruokavalioon. Mielihalujen toteuttamiselle on toki rajansa.
Kanttiini ei ole mikään lattekahvila. Se
näyttää varastolta. Avohyllyjen välissä hääräilee kolme vankia, jotka selvästikin ovat
nostaneet rautaa ja syöneet maitorahkaa,
kanttiinin suosituinta tuotetta. He pakkaavat toisten vankien tilauksia laatikoihin.
Kanttiiniin pääsee kerran viikossa. Vangin pitää ruksia ostoslomakkeelle haluamansa tuotteet ja toimittaa se tänne päivää ennen ostosvuoroa.
Ruokaostoksilla käynti on karu operaatio. Vangit istuvat odotushuoneessa, kassa
huutaa heidät sukunimellä sisään, vanki
kuittaa laatikon kassalla ja poistuu.
Työssäkäyvä vanki tienaa keskimäärin
135 euroa kuukaudessa, työtön saa 45 euroa. Vanki voi käyttää kanttiinissa myös siviilistä saatua rahaa korkeintaan 140 euroa
kuukaudessa, paitsi joulukuussa 280 euroa
juhlapyhien takia.
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Pienituloisten asia on Timlinille tärkeä.
Siksi joulun alla valikoimaan tulee myös
edullisia joulumakeisia. Myyntiin tulee
myös kinkkurullia, pipareita, silliä, torttutaikinaa ja luumuhilloa.
”Voivat sitten leipoa ja tehdä vähän joulua itse osastoille”, Timlin sanoo.

Kanttiinin suosituin tuote
on maitorahka.

Päivälliseksi on luvassa janssoninkiusausta. Se ei kuulu suosikkiruokiin.

Rajoituksia tarvitaan, koska kylmäsäilytystilat eivät muuten riittäisi.

Lounaaksi on porsaanleike,
perunoita ja kaaliraastetta.
Talousmestari Elina Timlin on toinen
kanttiinin esimiehistä. Hän on työskennellyt Helsingin vankilassa jo 20 vuotta ja tietää hyvin, että kanttiinin valikoima on ainainen valituksenaihe.
”Mutta se on kestettävä. Pitää muistaa,
että se ei ole minusta kiinni”, hän toteaa.
Valikoimasta vastaa Rikosseuraamusviraston oma valikoimaryhmä.
Valikoima ei tosiaan ole laaja: edamia,
kahta leikettä. Sour cream -sipsejä, banaani- ja marjajugurttia, kevytmajoneesia, kebablastuja, säilykkeitä, jauhoja. Kana- tai
lihanuudeleita, esipaistettuja patonkeja,
kahvia, muutamaa suklaata, kolmea eri
salmiakkia, yhtä hedelmäkarkkia. Joitain
mausteita ja maitoa, muun muassa.
On myös hygieniatuotteita, savukkeita,
ruokailuvälineitä, vitamiineja ja paristoja.
Proteiinivillitys näkyy myös kiven sisällä. Maitorahkan lisäksi tonnikala ja energiapatukat tekevät kauppansa.
Joihinkin tuotteisiin on ostorajoituksia.
Esimerkiksi kananmunia ei saa yli viittä
kennoa, makkaraa maksimissaan kaksi pakettia ja maitorahkaa 14 purkkia kerrallaan.

Lounasaika Helsingin vankilassa alkaa kello 10.45.

Millaisia ruokia teet itse?
”Nuudelitonnikalaa.”
”Tonnikala + riisi / chili, suola, valkosipuli.”
”Nuudelia ja patonkia. Suosikki ei oo
kummoinen, mutta parasta mitä kanttiinitarpeista saa on ehkä kebabpatonki.”
”Vaikka risottoa tai kebab-kastiketta, sopii jopa patongin väliin.”
”Runsaasti proteiinipitoisia ruokia, joissa sopivasti hiilihydraatteja ja hyviä rasvoja. Kanttiinin huono valikoima rajoittaa
ruoanlaittoa. Suosikki on paistetut munat
ja maitorahka.”
”Spagetti + tonnikala + valkosipuli + jalopeno + oliivi.”
”Herkkumunakas.”
”Leipäkebappi.”
Moni vanki kaipaa ruokavalioonsa tuoreita hedelmiä ja vihanneksia. Kanttiinissa
on vain omenoita ja banaaneja, pakasteena saa herne-maissi-paprika-sekoitusta.
Kurkkua ja tomaattejakin oli joskus, mutta
ne jäivät hyllyihin.
”16 vuotta tänne on haluttu jauhelihaa.
Mutta se on liian kova terveysriski, jos kylmäketju katkeaa. Kaikilla vangeilla ei ole
mahdollisuutta käyttää jääkaappia. Ja minä lähden siitä, että täällä kaikki ovat samanarvoisia. Valikoiman pitää palvella
myös pienituloisia vankeja sekä niitä joilla
ei ole jääkaappia”, Timlin sanoo.

otitalousluokan viereisessä huoneessa kokoontuu yleensä AA-kerho, raamattupiiri tai isä-lapsiryhmä, mutta nyt pöydällä on pullapitkoja, korvapuusteja ja rullapullia.
”Noi on kyllä vähän huijausta”, Pave sanoo.
Hän tarkoittaa, että oikeasti vangit eivät
saa käyttää leivonnassaan hiivaa. Nyt tuli
poikkeuslupa.
Hiivaa voisi nimittäin käyttää alkoholin
valmistukseen. Samasta syystä appelsiineja ei myydä kanttiinissa.
”Saattaisivat alkaa käymään”, Pave sanoo silmiään pyöritellen.
Edes leivinjauhetta vangit eivät saa pitää hallussaan. Se haetaan vartijalta erikseen kulhoon.
Seitsemän vuotta Sörkassa istunut Pave
pitää ruoanlaitosta.
Avoimilla osastoilla on keittiönurkkaukset. Varusteisiin kuuluu uuni sekä välttävät keittiövälineet kuten vispilä, kaulin ja
kulhot. Ainoa leipäveitsi on kettingillä
kiinni keittiötasossa. Myös leivinpaperi pitää ostaa kanttiinista.
Vangit muodostavat pieniä ruokapiirejä,
joissa kaikki osallistuvat kustannuksiin ja
taitavimmat kokkaavat. Pientä iloa harmaaseen arkeen. Etenkin leipominen on
suosittua.
”Hei maista, ota toi, toi on nätimpi!”
Pave viittoo pullien suuntaan. Suklaapullat ovat tummuneet, mutta pitko on kaunis ja huolella solmittu.
On aihetta hieman juhlia, poikkeuslupapullien kera.
Selliruoat & Leivonnaiset Sörkassa – Iättömät reseptit kiven sisältä -reseptilehtinen tuli nimittäin eilen vankilan painosta.
Pave esittelee sitä turhan vähätellen, vaikka olisi lupa olla ylpeä. Hän vastaa lehtisen ruokaresepteistä, toinen vanki leivon-
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naisista, kolmas piirroksista. Vankien ruoanlaittoa ja leipomista rajoittavat vain kanttiinin raaka-ainevalikoima ja mielikuvitus.
Reseptit kiertävät suusta suuhun, ja nyt
julkaistu lehtinen esittelee niistä 18. Esimerkiksi jauheliha korvataan makaronilaatikossa pieneksi hakatulla naudanlihasäilykkeellä tai keittokinkulla. Tonnikala taipuu
pihveiksi ja pastaksi. Perunamuusijauhosta
voi loihtia rieskoja, ja maitorahka sopii
munkkitaikinaankin.
Esipuheessa kerrotaan ruokailun haasteista kiven sisässä. Useamman vuoden
jälkeen laitosruoka – hyväkin – alkaa kyllästyttää.
Suurimmalla osalla meistä ei ole taustallaan opittuja ruoanlaittotaitoja. Ja monella
meistä, jotka olemme lapsina osallistuneet,
tai jopa itse leiponeet, on taitomme ja vähintäänkin reseptimme unohtuneet. Tämän
vuoksi haluamme reseptikirjasellamme auttaa vankitoveria luomaan vankilan kanttiinissa tarjolla olevista raaka-aineista itselleen mahdollisimman mieluisia ruokia ja
leivonnaisia.
Toimituskunta toivottaakin vankitovereilleen pikaista vapautusta – ja sitä odotellessa
– mahdollisimman miellyttäviä makuhetkiä.
Moni oppii tekemään ruokaa vasta vankilassa. Esimerkiksi Martat järjestävät vankilan kuntoutusosastolla kursseja, joissa opetellaan arjen hallintaa.
Harva aikuinen mies osaa leipoa kääretortun tai kermakakun, mutta monilta Sörkan kundeilta se sujuu.
Pave teki ruokaa jo ennen vankeutta:
sen ikäpolven lapsia, että piti osata. Hän
kokkasi myös omalle perheelleen.
”Mulle erityisesti intialainen ruoka oli
se juttu. Olihan se ihan tyrmäys kun tänne tuli ja kaikki maut vietiin pois, ruoasta
tuli mättöä. Se oli mulle iso kolaus, kun se
nautinto lähti pois.”
Hiljattain Pave pääsi vapaalle ja ensimmäistä kertaa vankilan ulkopuolella syömään. Hän meni oitis Vaasankadun thaimaalaiseen.
”Jumalauta meinas lähteä taju! Siis hyvää se oli, mutta mä olin ihan paita märkänä, kun en ollut tottunut mausteisiin”,
Pave sanoo.

Kaipaatko jotain ruokia ulkomaailmasta,
siviilistä?
”No vittu kaipaan!”
”Dudii (Toinen linja Helsinki), pähkinäkana riisillä, Fonda sel Dol (Itäkeskus), medium plus pihvi + riisi ja valkosipulivoi, kaikki anopin valmistama puolalainen ruoka.”
”Joo todellakin kaipaan. Salaatteja, kanaruokia sekä tietysti härän sisäfilettä.”
”Lihaa ja salaatteja.”
”Kaikkea mahdollista, hyviä ravintopitoisia ruokia.”
”Leikkeleitä, nugetteja, ranskalaisia,
nakkeja, lihapullia, lohkoperunoita.”
”Vihanneksia, marjoja, kanaa ja kalaa.”
”Lihaa, hedelmiä, vihanneksia.”
”Toki! Monipuolisuutta, eri makuja, todellisia salaatteja eikä mitään köyhiä raasteita! Monimuotoisuutta ja kekseliäisyyttä
ruokiin lisää, kaikki maistuu samalle!”
”Kaipaan valinnanvapautta ettei joku
päätä puolestani mitä syön.”
”Kaipaan paljonkin ruokia ulkomaailmasta, mutta se ei ole realiteetti, joten
asiaa ei kannata liikaa pohtia.”
ntä Pave? Mitä muuta kuin intialaista?
Hän suorastaan ihmettelee mielihalujaan.
”Mun on tehnyt avokadoa mieli jo vuosia! Ja parsakaalia. Mieti! Vaikka ne on
maultaan sellaisia mietoja.”
Hän hiljenee hetkeksi ja lisää:
”Mutta ehkä se johtuu enemmän siitä,
että muistaa tilanteet, joissa niitä on syönyt.”
Myös joulu, perhejuhla, on monelle
vangille kova pala. Jopa ahdistava.
Pave ei pääse jouluvapaille.
Mutta joulun tunnelmaa hän loihtii osaston keittiönurkkauksessa, kun voitaikinakin
on viimein tullut kanttiinin valikoimaan.
Pave aikoo pyöräyttää joulutorttuja ja liha-muna-riisi-pasteijoita. Niistä riittää
muillekin.

E

G Pikarahkamunkit, kaneliomenapiirakka, tonnikalapasta ja muita Sörkan vankien reseptejä osoitteessa HS.fi/sunnuntai.

Miksi punainen on jouluväri? Onko
se aina ollut, vai alkoiko perinne
Coca-Colan tunnetusta joulumainoksesta, jossa joulupukin nykyinen look keksittiin? Punainenhan
on muussa tapauksessa aika aggressiivinen väri.
– Emppu

On totta, että Coca-Colan joulumainos 30-luvun alusta teki nykyisen
pullean ja punaisiin verhoutuvan
joulupukin laajalti tunnetuksi. Kuvan firma tilasi Haddon Sundblom
-nimiseltä taiteilijalta, jonka isä
muuten oli kotoisin Ahvenanmaalla.
Kuvan kulttiaseman vuoksi maailmalla kiertää sinnikkäästi legenda,
että juuri Coca-Cola Company olisi
muuttanut joulun värin. Näin ei kuitenkaan ole.
Punapukuista pukkia näkyi erilaisissa kuvituksissa jo 1800-luvun lopulla. Ennemminkin juomayhtiö äkkäsi, että pukki olisi hyvä joulumainokseen, sillä tämä pukeutui jo valmiiksi firman väreihin. Samalla saataisiin ihmiset juomaan kuplajuomaa talvipakkasillakin – ja hyvinhän
se onnistui.
Punaiseen väriin liitetty symboliikka vaihtelee reippaasti aikakaudesta ja kulttuurista toiseen.
Kristillisessä kirkossa se on yksi liturgisista väreistä, ei tosin joulun,
vaan muun muassa pyhäinpäivän.
Joulupukki on luultavasti saanut nuttunsa 300-luvulla eläneeltä esi-isältään Pyhältä Nikolaukselta, joka kuvataan puettuna punaiseen piispanviittaan.
Työpaikallani on vanhempi mieskollega, joka jaksaa puhua maahanmuuttajista joka ikisellä tauolla
ja taukojenkin välillä. Kun pakolaiset alkoivat tulla, oli rasittavaa

puhua hänen kanssaan. Aivan kuin
olisi ollut velvollisuuteni rauhoitella häntä ja laimentaa hänen pelkojaan. Kun pakolaisten tulo on jatkunut, hänen lähes ainoat keskustelunavauksensa kuuluvat tähän
kategoriaan. Onko minun pakko
kuunnella, kun työkaverini maalaa
piruja seinille ja haukkuu maahanmuuttajia? Eikö työpaikalla pitäisi
olla oikeus tehdä töitään ihan
rauhassa? Minulle on aivan sama,
vaikka työtoverini on eri mieltä
kanssani. Miten kannattaisi siis
toimia, että työrauha säilyisi eikä
minun tarvitsisi enää kuunnella
hänen jauhamistaan?
– Toimiston Terttu

Tilanteeseen liittyy kaksi kysymystä.
Ensimmäinen on sinun oikeutesi
työrauhaan. Työpaikalla ei missään
nimessä ole pakko jaksaa saarnoja
aiheista, jotka loukkaavuutensa ja
toisteisuutensa vuoksi vaikuttavat ilmapiiriin.
Vastaavassa tilanteessa lukupiirini
opettaja sanoi eräälle kollegalleen
kohteliaasti mutta jämäkästi, että tämän puheet ovat hänestä rasistisia
ja loukkaavia eikä hän halua näitä
keskusteluja enää työpaikallaan käydä. Tilanne ratkesi hänen kohdallaan.
Voit tehdä samoin – sinulla on siihen täysi oikeus.
Soitin yhdenvertaisuusvaltuutettu
Kirsi Pimiälle. Hän sanoi, että jos
työpaikalla esiintyy rasistista kommentointia eikä puhe auta, työnantajan velvollisuus on puuttua tilanteeseen.
”Ratkaisu on, että esimies puhuu
tämän henkilön kanssa ja sanoo, että se ei ole soveliasta kielenkäyttöä.”
Jos esimiehelle puhuminen syystä
tai toisesta arveluttaa, toinen vaihtoehto on ottaa yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun.
”Yhdenvertaisuuslain mukaisesta
häirinnästä on kyse silloin, kun jatkuva keskustelu luo työpaikalle uhkaavan ja loukkaavan ilmapiirin”, Pimiä sanoi.
”Tällöin asiasta voisi kannella yhdenvertaisuusvaltuutetulle.”
Asia koskee tosiaan laajemmin koko työyhteisöä. Rasistinen puhe luo
todellisuutta, jossa maahanmuuttajat ovat lähtökohtaisesti ulkopuolisia. Keskustelija olettaa puhuvansa
samanmielisten kesken ja samalla
tulee sulkeneeksi joukon ihmisiä yhteisön ulkopuolelle. Silloin herää
uusia kysymyksiä: Kuinka helppoa
maahanmuuttajan olisi tulla tähän
yhteisöön? Onko heidät jo valmiiksi
suljettu ulkopuolelle, jos työntekijä
olettaa heidät ”toisiksi”, joista voi
puhua miten vain?
Mielestäni ei siis ole väliä sillä, onko puhujan loukkaamia ihmisiä juuri
silloin paikalla.
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Pastries from Sörkka
In prison, food is an eternal source of complaints and dreams. Now the prisoners tell which foods they
miss and what treats they will bake for Christmas.

It's a hard question: ”What does food mean to you?”
Pave thinks. He rubs his hands a bit nervously. Then he looks me into my eyes: “Sometimes it feels that
food is a reminder of what you have done. I don’t mean that it’s a punishment, but when the freedom of
choosing what to eat is taken from you, food starts to feel negative.”

Pave is a prisoner and this is the Helsinki prison. A big, labyrinthine combination of red brick buildings.
Barb‐wire, surveillance cameras and the wall. Metal detectors. Plenty of locks and heavy doors with small
holes at eye level, peepholes.

The prison is located in Hermanni but here we talk about the guys of Sörkka, as we are located close to the
Sörnäinen district. There are 250 of the guys.

Here you have time to think. And there's one thing that the guys think about even more than sex.
Food sets the rhythm of the day. Nutrition is a basic need to which the prisoners cannot do much about. It's
an endless source of complaints, hopes and dreams. We asked the prisoners how they feel about jail food.
Here’s a few thoughts:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

I value proper nutrients even more now than before, because here it is not possible to get what you
want.
Food means a lot to me because I do body building.
Food is not just a source of nutrition to me, it involves a lot feelings, both cooking and eating it.
I think about food here way more than I did outside.
You have to think about food much more here, because here you don’t get food that you could eat
and no proper supper.
I can eat anything.

The law says that the prisoners must get enough healthy and versatile nutrition. Until year 1975 it was
allowed to use food as a tool of power, as a punishment. All the prisoners didn't get the same amount of
food. They were categorized in five different classes. The ones who behaved best and worked hardest, got

more food and treats like butter buttons. Earlier a prisoner could also shorten his sentence if he agreed to
live on just bread and water. Nowadays all the prisoners stand equally before the nutrition pyramid.

The staff break room. A story: the Anti‐Torture Committee of Europe was on an inspection visit in Sörkka.
Everything seemed to be in order, until they had lunch: it was herring casserole.
An outburst of laughter. The staff eats the same food as the prisoners so they can joke about it.
All the menus for the prisons in Finland are made by a supervisor inspector of the Department of Criminal
Sanctions, Riitta‐Leena Salovaara, with the help of a few prison kitchen supervisors. The menu planning is a
careful task, many things need to be considered: nutrition, hygiene, security and a limited budget. And yes,
you need to think about the taste also.
The prison menus are based on the National Nutrition Council's Recommendations – the plate model. Daily
calorie amount is 2800‐2900.
The menu rotation is five weeks and the menu changes twice a year. The main ingredients are meat, fish,
viscus or sausage. There's also an energy appendage, potatoes, mashed potato, rice or macaroni. Usually
there's also grated vegetables, sometimes a dessert. Twice a week prisoners have vegetarian, organic or
seasonal food. Only organic thing served currently in Helsinki prison are porridge flakes.

What kind of food do you think the prisoners should have?
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Less Maizena‐thickener. More / in general protein: meat, fish, chicken.
Real fish and not the steamed coalfish from the freezer.
Better. Not porridge made from flours and that starch shit. Also the salads are like crap taken from
a garbage can at the railway station.
Less carbs.
Nutritionally richer foods. We should have a chance to buy fresh vegetables and fruits from the
canteen.
More protein.
More meat!
Everything tastes the same! More protein in our food! Now everything contains so much carbs that
it is madness. Also the false sauces made from powders and gelatin are nonsense!
This is enough for me.

The kitchen supervisor, chef Jaana Rantala, starts her day at half six. The breakfast starts at seven. It
contains porridge or gruel, a slice of bread, one appendage (cheese, ham or vegetable) and a glass of milk.
No coffee is served.
In Helsinki prison, almost all the food is self‐made. With Rantala, there are four cooks and a few prisoners
working in the kitchen. The prisoners mainly clean and do the dishes, sometimes they help with preparing
the vegetables. Earlier, the prisoners were allowed to help with cooking but now it is forbidden. For
security reasons, they say. Yeah, some pranks were made. A salt jar might have accidentally fallen on the
guards’ plate.
The prisoners eat four times a day. First lunch shift starts at 10.45, dinner is served already at half past
three. With dinner, the prisoners get a small supper snack to take with them to their cells. The supper snack
was added to the menu not until year 2011, when the Anti‐Torture Committee of Europe stated that the

time between dinner and breakfast was too long. On the weekends and holidays only one warm meal is
served. Christmas and other holiday meals are planned separately, and on those occasions prisons are
allowed to serve afternoon coffee and some pastries. Usually the prisoners make coffee in their own cells,
with their own money.
Long wooden tables and benches are on a straight line in the eatery. On one wall, there is a long, steely
buffet line, where the prisoners get their food. The lunch break has just ended and the prisoners are sent to
work.
In the kitchen, there's a fish casserole rolling in a huge boiler that looks like a concrete mixer. The cook
doubts that no‐one will eat it. It's not a favorite. The least favorites are liver dishes. On a macaroni and
cheese day, everyone is present.
Chef Rantala can't do much about the food, because the recipes come from the Department of Criminal
Sanctions and you need to follow them strictly. Once a week you are allowed to make “food à la maison”,
which is called in some prisons “food behind the maison”. Those days the chefs can plan the food
themselves. Rantala makes usually the favourites of Sörkka: chicken, meat sauce or something with
sausages.
In their answers, many of the prisoners told they wanted more flavors in their food, but Rantala defends
her cooks gutsy: “I have good cooks, they now how to season dishes.”

Every fifth prisoner has a special diet. You are allowed to have it, if it's well‐founded based on the prisoner's
medical condition or a religious belief. Halal meat or kosher food the prisoners don't get: Jews and Muslims
eat food that doesn't contain pork.
In prison you can be a vegetarian or a vegan, but then there's a chance you will not get enough proteins.
There are three vegans in Sörkkä.
The special diets are plead from the deputy director of the prison, Jyrki Heinonen. You can forget about the
Paleo diet. Mere preference doesn't qualify as a legitimate reason for a special diet.
Prison food is a human rights issue. So what does Heinonen think, what kind of food should the prisoners
be entitled to? To nutritious, tasty, basic food, he says. And sometimes you are allowed to have treats. “The
way to a man's heart leads through his stomach, also in prison”, he says gently. He also reminds that bad
food can cause disturbance and security risks.
In the early 1960’s in a prison in Konnunsuo, the prisoners started a “macaron rebellion” to protest against
the poor food. The name stem from a period where potato was replaced with macaron a few times. For a
week the prisoners ate just crisp bread. Then the rebellion weakened and they went back to the warm food
again. From those days the food has improved, though. But it cannot be too good, if you ask from “the
people”.
Earlier this year Ilta‐Sanomat published pictures of lunch served in the prisons. Many people got upset, as
they felt that the prisoners ate too well – for free. And better than seniors in institutional care.
It probably depends on an institution, but one thing is for sure: no money is being wasted. For the daily
meals of one prisoner (no labor costs included), the price tag is 3,10 euros. For all the four meals. And many
of the prisoners are big men who love iron.

In the middle of the yard, there's a small exercise area. A lot of iron. The weightlifting area is surrounded
by barb‐wire and surveillance cameras. Two men are jogging around the tiny field.
On the other side of the field there's a small building in which it smells like bananas. The canteen is an
important place for the prisoners. Here they can get a little change to their daily diet, some options. But of
course, from a very limited selection.
The canteen is no cafeteria, no lattes here. It looks like a warehouse. In the middle of the shelves three
prisoners are lifting boxes. They have clearly spent some time in the weightlifting area and eaten quark, the
most popular product in the canteen. They work here and are packing the products for others.
The prisoners are allowed to visit the canteen once a week. You choose the products from a shopping list at
least a day before and take the list to the canteen. On the shopping day you go and sit in a waiting room.
Then you are called by your last name to enter the canteen. You are given the products in a box. You check
out and leave immediately. No time for dreaming in front of the candy shelf.
A prisoner who has a job gets approximately 135 euros per month. A prisoner who doesn't have job, gets
45 euros. Besides this, you are allowed to use money received from outside the prison, but no more than
140 euros a month. Except in December they double the amount. Because of Christmas.
Elina Timlin is the head of the canteen. She has been working for the Helsinki prison for 20 years. She
knows that the selection of canteen is a constant cause of complaints. “But I just have to deal with it. And
remember that it’s not personal. I can’t do anything about it”, she says.
The Department of Criminal Sanctions is in charge of the selection. And it indeed is not wide: there is edam‐
cheese, two kinds of ham. Sour cream chips, banana and berry flavored yoghurt, low‐fat mayonnaise,
cooked kebab meat, canned food and flours. Chicken and beef flavored noodles, pre‐baked baguettes,
coffee, a few kinds of chocolate, three kinds of licorice and one kind of a fruit candy. Some spices and milk,
but not much more.
The protein hype is here as well. Besides quark, tuna fish and energy bars are popular.
Some products are limited; for example you can't buy eggs more than five cartons, sausage is limited to two
packages and quark you can buy 14 containers at time. Limitations are needed because of the limited
number of refrigerators.
What do you cook yourself in jail?
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Tunanoodle
Tuna + rice / chili, salt, garlic.
Noodle and baguette. It’s not much but the best thing you can make out of the canteen selection is
maybe kebab baguette.
Maybe risotto or sauce with kebab meat. You can even put it inside of a baguette.
Dishes with plenty of protein, just right amount of carbs and unsaturated fat. My favorite is
scrambled eggs and quark.
Spaghetti + tuna + garlic + jalapeno + olives
Delicious omelet.
Kebab meat with bread.

Many of the prisoners miss fresh vegetables and fruits. Only fresh things in the canteen are apples and
bananas. In the freezer you can find a pea‐maize‐pepper‐mix. The canteen used to have tomatoes and
cucumber but they were left in the shelves.
“For 16 years the prisoners have asked for minced meat. But that is a big health risk, if they can’t store it
right. All the prisoners don’t have access to fridge. And to me all the prisoners are equal, so everybody must
have the same possibilities to use the products from the canteen. The selection has to serve those who
don’t have much money and those who don’t have a fridge”, Timlin says.
Prisoners with low income are important to her. That's why during Christmas there will also be cheap
Christmas candies on sale. There will also be ham, gingerbread, pickled herring, puff pastry and plum jam –
for traditional Finnish Christmas plum puffs.
“So they can bake and create a bit of Christmas feeling in their sections”, knows Timlin.

Next to the household classroom, there is a room where usually an AA‐group, a bible club or a father‐
son‐group meets. But now there are buns on the table; chocolate buns, a braised long bun and rolled buns.
“Those are actually a bit cheating”, says Pave.
He means that normally the prisoners are not allowed to use yeast when they bake. Now he had a special
permit.
Yeast is forbidden because you could make alcohol with it. For the same reason oranges are not sold in the
canteen, explains Pave, rolling his eyes. The prisoners can't even buy baking powder. They need to ask it
separately from a guard and the guard has to see that the powder goes into a dough.

Pave has been here for seven years. He likes cooking.
In his section, there is a small kitchenette. The equipment are very limited: an oven, a whisk, a rolling pin
and some bowls. There's one knife, attached to the kitchen desk with a chain. Also baking paper needs to
be bought from the canteen.
The prisoners form little food groups, where everybody pays for the ingredients and the ones with best
culinary skills do the cooking. This a way to get a bit zest to their ordinary prison life. Especially baking is
very popular.
“Hey take one, taste, take that, it’s prettier!” says Pave and gestures enthusiastically for the buns. The
chocolate buns are a bit burned but the long bun is beautiful and carefully braised.
It's time to celebrate a bit, with these special permission buns.
Cell Food & Pastries from Sörkka – timeless recipes from the inside –recipe booklet has been published
yesterday. By the prison's own book press. Pave shows the booklet modestly, even he could be proud. He's
mainly in charge of the recipes, other prisoner helped with the baking recipes. The only things that limit the
cooking and baking in prisons are the canteen's selection and your own imagination.
In prison the recipes go from mouth to mouth. This booklet presents 18 of them. For example, the minced
meat is replaced with chopped canned meat. From tuna you can make patties and pasta. Mashed potato
mixture can be used for making bread and quark is good for a donut dough as well.

In the prologue the guys tell about the challenges of living on prison food. Even good institution food will –
after a few years – become boring.
“Most of us don’t have culinary skills, and many of us, who have done cooking as a child or even baked
ourselves, have forgotten the skills and at least the recipes. This is why we want to help our prison brothers
to create as tasteful meals and pastries from the selection of canteen as possible.
We wish for the guys a quick release – and while waiting – tasteful moments!”
Many of the guys learn to cook in prison. There are workshops to help the prisoners to take care of
themselves, when the day comes. Not so many grown‐up men can bake a layer cake or a Swiss roll, but
those are not a problem for many of the guys in Sörkka.
Pave knew how to cook before he was sent in. He is a child of the generation the members of which usually
do. He used to cook for his own family as well.
“For me, especially Indian food was a big thing. So it was a full shock when I got here and all the flavors
where taken away. Food became stuff. It was a big hit, the pleasure of food was taken.”
Recently Pave got to visit outside for the first time and he went to eat in a Thai restaurant:
“Goddamn, it nearly knocked me out! Don’t get me wrong, it was good, but as I hadn’t tasted such strong
flavors in years, I was sweating my shirt off”, memorizes Pave.
Do you miss some dishes from outside, civilian life?
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Well fuck yes!
From Dudii (located in Kallio district) I miss chicken with peanut sauce and rice, from Foda dei Sol
(located in Itäkeskus) I miss medium plus steak + rice and garlic butter, and I miss all the Polish
dishes that my mother‐in‐law makes.
Yeah, I really do. Salads, chicken dishes and of course tenderloin steaks.
Meat and salads.
Everything, all nutritionally rich foods.
Cutlets, nuggets, French fries, wieners, meatballs, hash‐browns.
Vegetables, berries, chicken and fish.
Meat, fruits, vegetables.
Sure! Variety, different flavors, real salads, enough with the poor grated veggies! Diversity and
imagination in cooking, everything tastes the same!
I miss the freedom of choosing myself what to eat. That no‐one decides for me.
I miss many dishes from outside, but it’s not a reality, so you shouldn’t think too much about it.

And what about Pave? What else than Indian food?
He's surprised of his cravings even himself: “I’ve been wanting avocado for years! And broccoli. Think! Even
they are so mild in taste.”
He quiets for a moment and then continues:
“But maybe it’s more that you remember the moments when you used to eat them.”
Christmas, a family holiday, is tough time for many of the prisoners. Even agonizing.

Pave is not getting a Christmas leave.
But to get a bit festive feeling, he will bake. Now, as a seasonal treat, puff pastry has finally been added to
the canteen's selection.
Pave is going to make some Christmas pastries; plum puffs and meat pies. He will share them with the guys.

