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”Vankilaan oli salakuljetettu 20 litraa 

90-prosenttista pirtua, ja sitten se 

laimennettiin ja levitettiin ympäri 

taloa”, aloittaa Tomppa, 47, 

kertoessaan juttua mieleen painuneesta 

vankilan juhlasta. ”Se oli sellainen 

laiton juhla, joka järjestettiin yhdessä 

vankilassa, jossa mä olin 90-luvulla. 

Tai siis vangit järjestivät. Se juhla oli 

siis täysin luvaton. Tästä ei oikeastaan 

jostain syystä juuri ollenkaan puhuttu 

lehdissä silloin”, mies kertoo.”Ja kun 

vangit saa viinaa, niin mitä sitten 

tapahtuu? Koko vankila meni aivan 

sekaisin, siis koko talo oli ihan 

totaalisessa sekasorrossa. Vartijat vaan 

kurkki vartiokopeistaan ja yritti äkkiä 

kaapata jonkun ohi kulkevan vangin.” 

Ollaan Helsingin vankilassa. 

Neuvotteluhuoneen ovi on auki 

valoisalle päihteettömälle osastolle. 

Kaksi vuotta nykyistä 

vankeusrangaistustaan istunut Tomppa 

lisää: ”Itse en kylläkään osallistunut 

tähän juhlaan. Siellä oli muutamia, 

jotka ei osallistunut.” 

Helsingin vankilaa valaisee 

kevätaurinko, käytävillä käyskentelee 

sinipunaisiin vanginasuihin 

pukeutuneita vankeja. On vaikeaa 

kuvitella mitään tilannetta käytävillä 

niin vaikeaksi, että se riistäytyy käsistä. 

Sekasortoinen juhliminen onkin hyvin 

harvinaista. ”Päivät ovat niin 

samanlaisia. Ei niitä muista mitenkään 

erikseen”, toteaa myös toista vuottaan 

istuva Rolle, 27, ja hieraisee tatuoitua 

kättään. Toisiaan muistuttavien päivien 

jatkumosta johtuen kumpikaan ei ole 

täysin varma, missä vankilassa he 

olivat viime vappuna. 

 Vankilan ulkopuolella on kuitenkin 

tullut juhlittua rankemminkin. 

”Nuorempana oli tapana juhlia vappua. 

Kävin juopottelemassa joidenkin 

senaikaisten tyttökaverien kanssa. 

Hengasin vain, mutta koskaan en 

mitenkään bailannut. Vappupäivänä 

menin sitten stadiin”, kertoo Tomppa. 

Rollen mukaan vappu tarkoittaa sitä, 

että saa rellestää. ”Jos en olisi 



tuomiolla, niin juhlisin varmaan 

kaveriporukan kanssa. Se olisi sitten 

isompi syy ottaa vähän enemmän.” 90-

luvun selkkausta lukuun ottamatta 

kännijuhlia vankilassa ei vietetä, eli 

vappukin on tipaton. Ero siviilin 

vappuun on selvä. ” Non alcohol”, 

toteaa Tomppa painokkaasti. ”Tämä 

meidän osasto on päihteetön, niin ei voi 

edes simaa saada, kun ei me voida 

niiden hiivojen kanssa alkaa 

läträämään. Muilla osastoilla ne jopa 

saattaa saadakin simaa”, hän pohtii.  

Tompalla on avovaimo ja lapsia, joita 

hän tapaa joka viikonloppu. Rolle ei 

ole pyytänyt ketään käymään, mutta 

äiti vierailee kerran kuukaudessa. 

Perheen ja läheisten kanssa juhliminen 

on ongelmallista. ”Loman saamiseksi 

pitää olla jokin hyvä perustelu”, kertoo 

Helsingin vankilan sosiaalityöntekijä 

Janika Lindström. Luonnollisesti 

kaikille halukkaille ei voi juhla-aikana 

lomaa myöntää. ”Kuka pääsee kuka ei. 

Kaikki ei aina pääse”, Tomppa toteaa. 

Rolle jatkaa: ”Harva talo myöntää 

esimerkiksi jouluaikaan lomia.” 

Perusteluja loman saamiseksi on 

monenlaisia: .  ”Kyllä joskus jollakin 

taisi olla perusteluna se, että haluaa 

osallistua vappumarssiin, mutta sillä 

tuskin helposti pääsee”, Lindstöm 

kertoo, ”Että ehkä ilmankin sitä 

selviäisi.” 

Selkeästi toinen suuri ero verrattuna 

ulkomaailman juhliin on perheen 

puuttuminen. ”Kyllä se juhliminen 

eroaa siviilistä, kun ei ole läheiset 

lähellä. Onhan se kuitenkin niin eri 

asia, kun on perhe ja ystävät juhlien 

aikana ympärillä”, Rolle huokaisee, 

”Vaikka kyllä vankilassakin saa 

ystäviä.” Vankilaystävien kanssa 

vappuakin enimmäkseen vietetään. Ja 

jos humalassa heiluminen ei onnistu, 

voidaan ainakin olla sokerihumalassa. 

”Meillä on oma keittiö tällä osastolla 

käytössä. Ollaan tehty kakkuja”, 

Tomppa kertoo, ”Ja tänä vappuna 

tehdään munkkeja.” 

 

 

 

 

 


