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 Pizzeria Babylon

 Torstain veriletut, kemiläisittäin (R)

 Maunvaihtopiiri

 McDonalds Kemiin!

 Mustikkahillo (R)

 Solidaarisuushillo

 Pussinuudelit (R)

 Yhteiskunnallinen kokkikoulu

Sisällys
Valitse sopivimmat reseptit ja jutut. Nido koko-
naisuus kulmasta. Kuvituksia voi käyttää väri-
tystehtävinä.

Uusi paikallisruoka!!



Kokkailutapahtumat ja julkaisu ovat osa Kiasman 
ja School of Activismin koordinoimaa valtakun-
nallista Heimo -yhteisötaidehanketta (2013). Hanke 
sai kerättyä eri puolilta Suomea kuutisenkymmen-
tä ehdotusta nuorten ympäristöjen kehittämiseksi. 
Työryhmä valitsi näistä kuusi, joiden varassa Kias-
man ja School of Activismin valitsemat taiteilijat loi-
vat yhteisötaideteoksiaan. 

Kuvailisin osuuttani "nykytaidelähtöisenä nuoriso-
työnä". Ero yhteisötaiteeseen on pieni mutta  tärkeä. 
Ainoa taideteos, jonka prosessi tuotti on "Torstain 
veriletut, kemiläisittäin". Kyseessä on  resepti, joka 

kiteyttää seikkailuni. Muu työ on ollut paikallisten 
nuorten ympäristön (sekä nuorisotyötä tekevien 

toimijoiden) kartoittamista, juhlistamista ja 
tukemista. 

Tämä julkaisu sisältää nuorten kemiläisten 
lempiruokareseptejä, jotka keräsin syksyl-
lä 2013 järjestetyissä kokkailutapahtumissa. 
Tapahtumat toteutettiin Hepolan koulussa, 
Luotolan Nuoret ry:n toimintakeskus Siivessä, 
Meri-Lapin rullalautajijoiden Kemihallissa 
sekä Kemin lyseon tiloissa. Kokkailun lomas-
sa keskusteltiin kaupungin herättämistä tunte-
muksista ja mielikuvista. Nuorten lisäksi haas-
tattelin nuorisotyötä järjestäviä tahoja ja 
kaupungin kulttuuritoimijoita. Matkus-
tin Kemiin neljään otteeseen ja vietin 
kaupungissa parikymmentä päivää. 

Reseptejä Kemistä voidaan tulostaa 
A4 kokoon mustavalkotulostimella. 
Se soveltuu materiaaliksi kotitalou-
den tunneille, käytettäväksi nuoriso-
tiloissa ja tapahtumissa sekä kodeissa. 
Reseptien rinnalle olen laatinut katsa-
uksen inspiroiviin ruoka-teemaisiin 
nykytaideprojekteihin. Julkaisu esitte-
lee myös reseptitaideteoksen "Torstain 
veriletut, kemiläisittäin", jonka huippu-
kokki Sami Tallberg on pyynnöstäni 
laatinut. Ehdotan tätä muistoruokaa 
nautittavaksi vuosittain 18. elokuuta.

Kirjoitin kohtaamisista säännöllisiä raportteja 
Heimo -hankkeen verkkosivuille. Blogin kent-
tämuistiinpanot, valokuvat ja videot ovat tär-
keä osa prosessia.

Kenttämuistiinpanot on luovutettu myös Setle-
menttiliiton Uusi paikallisuus -hankkeen pro-
jektikoordinaattorille Liisa Ojalle. Ajatuksena 
on, että Uusi paikallisuus -hanke voi hyödyn-
tää haastatteluaineistoja sekä ruoka-teemaisia 
vuorovaikutusmenetelmiä myös jatkossa. Uusi 
paikallisuus -hankkeen (www.uusipaikalli-
suus.fi) tavoite on vahvistaa kansalaislähtöisen 
yhteiskunnallisen osallistumisen malleja eri-
puolilla Suomea. Teimme Liisan kanssa myös 
työtä kokkailun merkeissä. Nykytaidelähtöi-
nen nuorisotyö ja sitä tukenut hankeyhteistyö 
Liisan kanssa on hyvinvointiin tähtäävän, yh-
teiskunnallisen nykytaiteen kannalta inspiroi-
va tapaus.

Reseptejä Kemistä on taiteellisella vapaudella 
sivallettu muotokuva Kemistä, mutta se säilyt-
tää vastuuntuntoisen suhteen yhteisöihin, joi-
den arkeen se vaikutti. Kiitos kaikille!

7000 km Kemin yllä, Lento BE5513 

eero@storijapan.net

Johdanto
Eero Yli-Vakkuri

http://eero.storijapan.net/kemin-reseptit
https://www.heimo.fi

www.uusipaikallisuus.fi
www.uusipaikallisuus.fi
mailto:eero@storijapan.net
http://eero.storijapan.net/kemin
https://www.heimo.fi


4 Munaa
2½ dl  Sokeria

Vaahdota muna ja sokeri

200g Margariinia
2 dl Maitoa

Sulata margariini ja lisää siihen maito

5 dl  Vehnäjauhoa
½ dl  Kaakaojauhetta
1 rkl  Leivinjauhetta
1 rkl  Vaniljasokeria

75 g Voita 
¾ dl Kahvia
4 dl Tomusokeria
½ dl Kaakaojauhe
2 tl Vaniljasokeria

Sulata voi ja lisää loput aineet pienissä erissä 
siivin läpi ripsotellen.

Sekoita kuivat aineet keskenään

Taikina

Kuorrute ja viimeistely

Yhdistä kaikki ja paista uunissa 200 °C ~15 min

Levittele juokseva kuorrutus taikinalevyn 
päälle ja anna mogien vetäytyä niin, että 
kuorrutus jähmettyy. Viipaloi mogat ohjei-
den mukaan.

~

Tainan Mogat
Hepolan koululaisten tapaan



Mokkapalakaupunki

Piirrä kaupunkisi asemakaava leivinpaperille ja viipa-
loi mokkapalat ääriviivojen mukaan. Voit käyttää mal-
lina myös yllänäkyvien kaupunkien kaavoja. 

Arvaa kuvien kaupungit!
Vinkki:  Kaksi kaavaa on Kemin ystävyyskaupungeista.

Luulaja (Ruotsi) – 1621 (Perustettu)

Tromssa (Norja) – 1794

Wismar (Saksa) – 1229

Kemi (Suomi) – 1869

Newtownards (Pohjois-Irlanti) – 545 

Liptovsky Mikulas (Slovakia) – 1286

Volgograd (Venäjä) – 1589

Szèkesfèhervàr (Unkari) – 972

Varjomaailma on paikka nuorille, joilla on huoli van-
hempien juomisesta tai päihteiden käytöstä. Var-
jomaailmassa järjestetään vertaisryhmiä eri aiheista. 

www.varjomaailma.fi

www.varjomaailma.fi


Kemihalli
Teksti: Liisa Ojala

– Loppujen lopuksi hallin saaminen ei ollut-
kaan niin vaikeaa, Sami ja Matti toteavat.
 
Nimiä adressiin saatiin hyvin nopeasti ja asi-
ointi kaupungin viranhaltijoiden kanssa sujui 
sutjakkaasti. Kaiken kaikkiaan aikaa adressin 
laatimisesta hallin ovien aukeamiseen hupeni 
vaivaiset kolme kuukautta.
 
Aluksi harrastajia mietitytti, kuinka halli saa-
daan pyörimään ja houkutteleeko paikka tar-
peeksi kävijöitä. Pelot osoittautuivat pian 
turhiksi ja nykyisin hallilla skeittaa, skuuttaa 
ja pyöräilee toistakymmenta nuorta joka ilta. 
Ilmojen viiletessä hallin ovi käy vielä tiheäm-
min. Hallistakin pidetään huolta porukalla ja 
säännöllisesti järjestetään siivoustalkoot, Sami 
ja Matti hymyilevät.

Mitkä ovat talkoilussa esimerkillisesti onnistu-
neiden skeittareiden terveiset muille omaa har-

rastuspaikkaa haikaileville nuorille?
 
– Pitää olla aktiivinen ja alkaa toimia. 

Hyvä porukka, jossa kaikki tuntevat toi-
sensa on tärkeää. Jos tehdään jotakin, niin 

tehdään loppuun asti.
 

Katso videohaastattelu kokonaisuudessaan: 
http://eero.storijapan.net/kemin-reseptit/#video 

Kemissä sijaitseva ”Kemihalli” on nuorten skeit-
tareiden ja BMX-pyöräilijöiden yhteisen aktiivi-
suuden ja talkootyön tulos. Hallissa vierailemassa 
käyneet Lasten ja nuorten Uusi paikallisuus -hanke 
ja HEIMO -hanke selvittivät, miten nuorten perus-
tama halli sai alkunsa.

Skeittareiden kanssa kokkailtiin heidän lem-
piruokaansa tortilloja.  Kokkailemisen ohes-
sa Liisa ja Eero selvittivät millainen operaatio 
skeittihallin saaminen Kemin keskustaan on 
ollut. Illan aikana kuvattiin video, jolla halli-
projektissa aktiivisesti mukana olleet Sami Jär-
velä, 18 ja Matti Hasti, 16 kertovat hallista ja 
sen syntyvaiheista.
 
– Kaikki alkoi lokakuussa 2012, kun rullalau-
tailuharrastajat kyllästyivät odottamaan jo 
vuosia kaupungilta pyydetyn skeittihallin jär-
jestymistä, Sami ja Matti kertovat.
 
– Päätimme ottaa ohjat käsiimme ja kerätä ne-
tissä adressia skeittihallin puo-
lesta. Adressi täyttyi nopeasti 
ja pian kasassa olikin jo yli 500 
nimeä, jatkavat Sami ja Matti.
 
Seuraavaksi hallin puuhamiehet sopivat ta-
paamisen kaupungin liikuntatoimen kanssa. 
Skeittihallin perustaminen saatiin lopultakin 
vireille. Tilat hallille löytyivät Kemin keskus-
tasta kaupungin omistaman rakennuksen kel-
larista. 

Kaupunki suostui vuokraamaan tilat harrastajien 
käyttöön ja rahoittamaan puolet tilan vuokrasta. 
Yhdessä liikuntaviraston väen kanssa nuoret tekivät 
arvion hallille vaadittavan varustuksen kustannuk-
sista ja suunnittelivat hallille tarvittavat rakenteet eli 
”rampit”, ”hyllyt” ja ”reilit”.
 
Samalla sai alkunsa myös Meri Lapin Rullalautaili-
jat ry.  Koska kaupunki ei voinut rahoittaa yksityis-
henkilöiden hankkeita, nuoret järjestäytyivät yhdis-
tykseksi. Yhdistyksen perustaminen helpotti myös 
muun rahaliikenteen hoitamista, sillä kaupungin 
tuen lisäksi vuokraan tarvittiin vielä puolet. Toinen 
puolikas järjestyi harrastajien maksamilla tilankäyt-
tömaksuilla ja yhdistyksen jäsenmaksuilla.
 

https://www.facebook.com/kemihalli

http://eero.storijapan.net/kemin
https://www.facebook.com/kemihalli


400g  Naudan paistijauhelihaa
1 kpl Tex-Mex Spice Mix (Santa Maria),
 Rainbow tai Pirkka Taco-mausteseos
1 dl  Vettä

Valmistelut

Ruskista jauhelihat.. Sekoita joukkoon maus-
teseos ja vähän vettä.

Mustan mummon 
tortillat

1  (Puna)sipuli silputtuna
1  Jäävuori salaatti revittynä
2  Tomaattia kuutioituna
1 prk  Santa Maria, Rainbow tai Pirkka Salsakastiketta 
1 prk  Santa Maria, Rainbow tai Pirkka Guacamole
300 g Juustoraastetta

1 pkt Santa Maria, Pirkka tai Rainbow 
 vehnä- tai maissitortillapohjia.

Silppua sipuli, revi salaatti, leikkaa tomaatti 
ja avaa purkit.

Tarjoilu

Laita kukin ainesosa omaan tarjoiluastiaan ja 
kullekin ainekselle oma lusikka.
Ruokailijat voivat itse täyttää tortillat mieli-
aineksillaan.

Lämmitä 4-8 tortilaa mikrossa tai yksittäiset 
tortillat pannulla.

Kemihallin, Hepolan ja Siiven tapaan







Kastike

Taikina

Sekoita kuivat aineet keskenään ja lisää sit-
ten öljy sekä vesi. Kauli taikina tasaiseksi 
pellille.

4 dl Vehnäjauhoja
2 tl Leivinjauhoja
1 tl Suolaa
2 rkl Öljyä
2 dl Vettä

Kiehauta ainekset kasaan kattilassa. Lisää lo-
puksi yrtit.

1  Iso sipuli (silputtuna)
2 prk  Paseerattua tomaattia
2 prk Tomaattipyreetä
2 rkl  Kuivattua oreganoa
½ Ruukullista tuoretta oreganoa
3 tl  Sokeria
2 tl  Suolaa
2 rkl Öljyä

400 g  Kinkkusuikaleita
400 g  Poronliharouhetta
100 g  Katkarapuja (paistettuna)
100 g  Naudan jauhelijaa (paistettuna)
½ prk Ananaspaloja
½ prk Persikkapaloja
 

Täytteet

Kata pinta-ala 40% poroa “muistuttamaan po-
rotaloudesta”, 10% katkarapuja “muistutta-
maan merellisyydestä” ja 40% kinkkusuikalei-
ta ja 10% naudan jauhelihaa “muistuttamaan 
lantalaisuudesta”. Poron päälle persikkaa ja 
kinkkusuikaleiden päälle ananasta (tunnusta-
en Kemin monikulttuurillisuutta). 

Paista 225 °C 15-20 min.

Makueroteltu pitsa
Kemin lyseon lukion oppilaskunnan tapaan



Lempiruokaravintolat

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Ravintola Ämmilä – Keskuspuistokatu 28

Rustiikkinen miljöö houkuttelee syömään valkosipulietanoi-
ta. Toinen tunnettu herkku on Tex-Mex -lautanen. Ruokien 
nimet lisäävät tunnelmaa.. Listalta löytyy esim. "Pohojolan 
Burgeri". Paikka on elegantti ja vaikka päälle on unohtunut 
iltapuku pääsee sisään.

☺ ☺ ☺ 

Pizzeria Di Mare – Keskuspuistokatu 15

Di Mare eli Dimmu on "vähän viihtyisä" tiukan budjetin 
pitsapaikka. Rehellinnen luukku josta noutaa mähömätöt il-
tahämäriin. Päivisinkin Dimmussa on yöllinen tunnelma. 
Tilatessa ei tarvii miettiä miten pukeutuu. Listasta löytyy 
myös kasvisvaihtoehdot.

Little Dragon II – Valtakatu 11-13

Ravintola sijaitsee toisessa kerroksessa. Paikassa soi kiinalai-
sia hittibiisejä ja sisustuksessa on saavutettu aito kiinalainen 
tunnelma. Ravintolasta on hienot näkymät kävelykadulle.  
Omistajat taitaa olla Vietnamista. Puffa vetää viikonloppuisin.

Kemin lyseon lukion oppilaskunta suosittelee



Lempiruokaravintolat
Kemin lyseon lukion oppilaskunta suosittelee

Orkidean kukka – Valtakatu 5

Vietnamilaisesta ravintolasta löytyy jokaiselle jotain; vaikka pitsaa jos ei tykkää hyväs-
tä. Henkilökunta on ystävällistä. Lounaaseen sisältyy jäätelö.  Ravintola tunnetaan 
"Pohjoisen parhaana Vietnamilaisena" vaikkakin lavasteissa on käytetty Kiinalaisia 
merkkejä ja symboleja. Tulisia mausteita voi ostaa myös mukaan – Kotiin vietäessä 
mausteet saa pilttipurkeissa!

Puistopaviljonki – Urheilukatu 1

Yleellinen mutta lämmin Puistopaviljonki tunnetaan rapeista pitsapohjistaan. Suosi-
teltu annos on "Pororulla" jota ei saa edes Helsingistä! Annokset valmistuvat nopeas-
ti. Legendan mukaan pitsojen kinkut on leikattu oikeasta paistista. Paikka tunnetaan 
myös erityisruokavaliomyönteisyydestään. Ainoa paikka Kemissä mistä saa murhaa 
an hyvän glueenittoman pitsan!

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺



On yleistä, että pakolaiset ja maahanmuuttajat 
ajautuvat tekemään töitä alipalkattuina. Hei-
dän sijoittumistaan työelämään kontrolloidaan 
kielipolitiikalla:  Jos ei osaa Suomea päätyy 
hommiin jotka eivät muille suomalaisille kel-
paa. Eriarvoistava tilanne säteilee myös maa-
hanmuuttajien keskenäisiin suhteisiin. Iranista 
pakolaisena Suomeen saapunut Dzamil Ka-
manger hakeutui töihin helsinkiläiseen pitseri-
aan, kun ei vielä osannut suomea niin hyvin 
että olisi saanut osaamistaan vastaavaa työtä. 
Hän päätyi työskentelemään pimeästi, ilman 
työsopimusta ja tehden poskettoman pitkiä 
työpäiviä.

Raha tuli tarpeeseen ja rooli työläisenä helpot-
ti sopeutumista uuteen kulttuuriin. Dzamil oli 
pidetty pitsanpaistaja (koska ei pihtaillut täyt-
teissä kuten ravintolan omistaja) ja sai värvät-
tyä taidetta opiskelevan Kalle Hammin töihin 
samaan ravintolaan. Suomen kielen taitajana 
Kalle toimi kassan takana. Asemastaan kä-
sin hän sai uuden näkökulman suoma-
laisuuteen. Yhdessä miehet todistivat 
minkälaisia hankaluuksia maahan-
muuttajien ja malkasuomalaisten 
kohtaaminen ruokakulttuurin ää-
rellä voi nostaa pintaan.

Asiakkaat halusivat pitsansa no-
peasti ja halvalla, eikä työnteki-
jöitä välitetty kohdata. Vaikka 
kokki koki ruokakulttuuristaan 
ylpeyttä ja halusi vilpittömästi 
rikastuttaa ruokailijoiden maku-
kokemuksia, asiakkaat kelpuutti-

vat suuhunsa vain totuttuja teollisesti prosessoituja 
einesmakuja! Dzamilin mukaan oli lannistavaa tar-
joilla suomalaisille huonolaatuisista raaka-aineista 
tehtyjä, rasvaisia pyttileipiä. Hän halusi tarjota ym-
päristölleen parempaa. Niinpä Kallen ja Dzamilin 
rupesivat tekemään kokemuksistaan taidetta.

Ensimmäinen yhteisnäyttely "Pizzeria Babylon" to-
teutui Helsingin taidehallissa (2000). Näyttelytila si-
sustettiin pitserioista tutuilla tarpeistoilla ja teoksiin 
lukeutui mm. Dzamilin Suomeen asettautumisesta 
kertovia valokuvia. Kuvat esitettiin pitsalaatikoista 
valmistetuissa kehyksissä. 

Pitseria-Taidenäyttely osoittautui teräväksi ver-
tauskuvaksi suomalaiselle maahanmuutto- ja pa-
kolaispolitiikalle. Sävy jolla maahanmuuttajista 
puhutaan muistuttaa pitseriasta, jonka asiakkaat 

kelpuuttavat ainoastaan "makuunsa sopivia 
täytteitä". Poliittisen vaikuttamisen keinoilla 
pyritään valitsemaan maailmalta suomalai-
siin arvoihin kelpaavat ihmiset. Tavoitteena on 
haalia korkeasti koulutettua työvoimaa, minkä 
seurauksena pakolaisten hätä ja muuten kiin-
nostavat ihmiskohtalot jäävät marginaaliin.

Kalle kuvailee maahanmuuttoa koskeva lain-
säädäntöä "periaatteessa kauniiksi". Sen mu-
kaan integraatio esitetään kaksisuuntaisena 
prosessina, jossa pakalliset ja uudet kulttuurit 
vaikuttavat toisiinsa perinpohjaisesti. Ongel-
mana on, että tämä ei käytännössä toteudu. Tu-
lijat sijoitetaan syrjään, jolloin eri kulttuureista 
lähtöisin olevat ihmiset eivät pääse mausta-
maan toisiaan. 

Kalle ja Dzamil kehottavat sekoittelemaan raa-
ka-aineita ennakkoluulottomasti mutta säilyt-
tämään samalla kunnioittavan suhteen kunkin 
raaka-aineen ominaismakuun. Vain näin voi 
syntyä yllättäviä herkkuja. Tulevaisuutta pää-

see jo maistelemaan aasialaisissa katukeit-
tiössä. Viimeisimmällä matkallaan mie-

het olivat päässeet maistamaan mm. 
Jäätelöä paahtoleivällä. 

Maahanmuuttovirastoon pitäisi pal-
kata kokki!

Pizzeria Babylon http://www.beelsebub.org/

http://www.beelsebub.org




Torstain veriletut,
kemiläisittäin
Huippukokki Sami Tallbergin tapaan

Tarjoilu

Kuullota sipuli voinokareen ja meiramin 
kanssa. Lisää kuullotettu sipuli sekä loput 
mausteet taikinaan ja sekoita huolella. 
Paista joko pikkulettuja lettupannulla tai iso-
ja normipannulla.

Valmistus
5 dl  Verta (kaikkien eläinten veri käy)
3 dl  Olutta
1  Kananmuna
 (rakenne rikottu haarukalla vispaten)
5 dl  Ohra-tai ruisjauhoja 
 (tai puoliksi kumpaakin)

Vatkaa veri kuohkeaksi laakeassa kulhossa 
vispilän avulla, noin kahden minuutin ajan. 
Lisää olut, kananmuna ja jauhot pienissä eris-
sä (⅓ kerrallaan) koko ajan vatkaten.  Anna 
lettutaikinan "turvota" pari tuntia. 
Vatkaa taikinaa noin puolen tunnin välein 
parin minuutin ajan jotta lopputuloksesta tu-
lee mahdollisimman kuohkea.  

1  Isohko sipuli silputtuna
1 tl Meiramia
1 tl Hienoa merisuolaa
1 tl Jauhettua maustepippuria

Paistoon n.200 g voita.

Lisukkeeksi 100 g puolukkahilloa tai 300 g kei-
tettyjä, voisulassa pyöritettyjä herneitä ja ruu-
kullinen hienonnettua ruohosipulia.





Taiteilijat Amal Laala ja Sari TM Kivinen ovat 
pyörittäneet jo parin vuoden ajan ruoka-aiheis-
ta taideprojektia “Meidän ateriat = Meidän ta-
rinat”. Sen myötä he ovat järjestäneet kokkailu-
työpajoja, performanssiesityksiä ja toimittaneet 
keittokirjan. Taiteilijat edistivät projektiaan 
edellisen kerran Riihimäen graniittitorilla Art 
Hämeen järjestämässä tapahtumassa. Tavalli-
sen toripäivän ratoksi tarjottiin mahdollisuutta 
vaihtaa makutottumuksia.

Toripöydälle oli levitetty kirjoituspaperia, 
tulosteita, ruoka-aineksia ja sen laidassa oli 
suljettuja valkoisia rasioita. Sain Sarilta oh-
jeistuksen kirjoittaa tarinan minulle tärkeästä 
ruoka-aineksesta. Kun juttu oli valmis sen sai 
vaihdettua yllätysrasiaan. Sen sisältä löytyi 
omena ja lyhyt teksti, jonka kirjoittaja muisteli 
miltä lapsuuden omenat Bulgariassa maistui-
vat. Tulin siis vaihtaneeksi makukokemusta 
käytännössä. Vaihdossa luovuttamani maku 
jäi osaksi Amalin ja Sarin keräämää arkistoa.

“Meidän ateriat = Meidän tarinat” projek-
tissa yhdistyy Sarin into kirjoittaa ja Amalin 
kiinnostus keittiökulttuureihin. Tarinat ja 
ruuat ovat luonnollinen pari. 

Ne yhdistävät perheitä, kansakuntia ja kulttuureita. 
Ruokiin liittyvien kokemusten vaihtaminen toimii 
keinona syvälliselle kulttuurien vaihdolle. Sarin ja 
Amalin tavoite on edistää Suomessa toimivien kult-
tuurien integraatiota, eli yhteisymmärrystä.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa 2011 taiteilijat 
järjestivät kokkailu työpajoja. Vaativan etsinnän 
päätteeksi saatiin koottua vajaan kymmenen henki-
lön ryhmä, joiden kanssa taiteilijat 

valmistivat ruokaa. Jokainen kokkaaja edus-
ti eri kulttuuria. Prosessi avasivat taiteilijoille 
ovet kotikokkien keittiöihin. Kokemukset on 
kerätty keittokirjaan, jota taiteilijat jakoivat 
yleisölle Riihimäen graniittitorilla.

Työpajojen lisäksi taiteilijat ovat esiintyneet 
esimerkiksi IRVi tapahtumassa, rasismin vas-
taisilla viikoilla Helsingin STOAssa. IRVin 
esitykseen osallistui myös työpajojen kotikok-
keja. Esityksen pääosassa olivat eri ruokien he-
rättämät omakohtaiset muistot ja kokemukset. 
Riihimäellä toteutettua “Maunvaihtopiiriä” on 
järjestetty jo muutamaan otteeseen. Tapahtu-
mat jakavat projektin tuottamaan tietoa uusille 
yleisöille.

Taiteilijoiden urakka jatkuu edelleen ja sen 
etenemistä voi seurata projektin verkkosi-
vuilla. Pitkän tähtäimen tavoitteena on luo-
da “Meidän ateriat = Meidän tarinat” pro-
jektille arkisto, joka edustaa projektia ajasta 
ikuisuuteen. 

Maunvaihtopiiri http://www.ourcuisineourstories.blogspot.fi/

http://www.ourcuisineourstories.blogspot.fi


Löydä Roe Hero youtubesta: http://www.youtube.com/channel/UChBB98Ah0-cdSsHd1qwauZA

Roe Hero on Karenin kulttuuria edustava Bur-
malainen, joka on syntynyt pakolaisleirillä 
Thaimaassa. Roe on hip-hop muusikko joka 
sanoittaa, miksaa sekä räppää. Hän on vakava 
harrastaja ja toimii osana Karenin kulttuuria 
edustavaa K.B.F. porukkaa. Ryhmällä on toi-
mintaa pitkin Meri-Lapin aluetta aina Ruotsiin 
asti, jonne poika on myös matkustanut moneen 
otteeseen keikkailemaan. Porukan toiminta on 
kansainvälistä. Roe on sanoittanut räppibii-
sejä ja tehnyt taustoja esimerkiksi 
Yhdysvalloissa asuville 
Karenilaisille kavereilleen.

http://www.youtube.com/channel/UChBB98Ah0


Panimme ryhmän keräämään nimiä adressiin ja kir-
joitimme yhdessä aloitteen, jolla ehdotimme että He-
polaan rakennettaisiin pikaruokala. Toimitin asia-
kirjan ravintolan pääkonttoriin sähköpostilla. 

Jo seuraavana aamuna ryhmä sai kutsun Oulun 
toimipisteeseen. Meille luvattiin tutustumiskierros 
keittiöön, perehdytys toimilupayrittäjyyden ja il-
maiset hampurilaiset.

McDonalds Kemiin!

Kartoitimme Liisan kanssa kaupungin kehi-
tyskohteita nuorisotila Siivessä järjestetyssä 
iltamassa. Porukka nimesi Kemin pahimmaksi 
puutteeksi ettei kaupungissa ole McDonalds 
ravintolaa. 

Pääkonttorista valiteltiin ettei Kemiin ole sen 
sijainnin vuoksi kannattavaa perustaa McDo-
naldsia. Kaupungin läpi ei kulje riittävän pal-
jon liikennettä. Emme lopulta saaneet matka-
rahojen keräystä järjestettyä ja retki Ouluun 
peruttiin.

Arvoisa McDonalds

Tätä on ennenkin pyydetty: 

Voisitteko perustaa Kemin 

tuppukylä Hepolahteen 

ruokaravintola McDonalsin. 

Melkein 8 km säteellä ei ole 

mitään ruokapaikkaa. Hes-

eltä lähtisi asiakkaita.

Stora-Ensolle töihin menevät 

työntekijät ostaisivat varmasti 

teiltä ruokaa. He tekevät kol-

messa vuorossa töitä. 

Koululaiset tulisivat väli-
tunnilla ja koulun jälkeen. 
Hepolassa on oppilaita 1-9 

luokilla. Ruokavaliota 
voisi paikallistaa Lap-
pilaisittain. Miten 

olisi “Lappiburger”? 
Siihen voisi sisältyä esim. 
Poronlihapihvi, jänisli-
hapihvi ja muuta metsästä 
löytyvää.
Ystävällisin terveisin,
Hepolan nuorisotilan väki



Puhdista marjat, huuhdo ne tarvittaessa ja va-
luta kuiviksi. 
Mittaa vesi ja marjat kattilaan. Kuumenna 
miedolla lämmöllä, lisää sokeri samalla se-
koittaen. Kuumenna hitaasti kiehuvaksi ja 
anna kiehua hetken.
Jäähdytä, välillä sekoitellen ja kuori vaahto 
pinnalta.
Pese lasiset säilytyspurkit tulikuumassa ve-
dessä ja purkita hillot. Sulje purkkien kannet 
ilmatiiviisti ja kirjaa niihin päiväys.

Säilytä viileässä.

Mustikkahillo
Solidaarisuushillo -työryhmän reseptillä

8 l  Mustikoita
½ l  Vettä
1½ kg Sokeria

Valmistus ja purkitus

Ainekset



Tampereen Hirvitalolta käsin käynnistyi 2009 
Second Forest -projekti, jonka tavoitteena on 
tarkastella suomalaista metsää kriittisesti. 
Projektin myötä taiteilijat tutustuivat Richard 
Thompson Coonin ja Junya Lek Yimpraser-
tiin, jotka työskentelevät aktiivisesti paran-
taakseen Suomessa kausityöläisinä työskente-
levien marjanpoimijoiden oikeuksia.

Valtaosin Thaimaasta houkutellut marjanpoi-
mijat työskentelevät turistiviisumin turvin. He 
eivät siis ole työsuhteessa suomalaisiin yrittä-
jiin, jotka maksavat vain poimituista marjaki-
loista. Poimijat jäävät siten oman onnensa no-
jaan, mikäli sairastuvat tai eivät löydä tarpeeksi 
marjoja pomittaviksi. Pahimmissa tapauksissa 
tulot jäävät niin vähäisiksi ettei niillä ole kyet-
ty maksamaan pois lainoja, joiden turvin Suo-
meen on tultu työskentelemään. Tulijoille on 
lupailtu helppoja tuloja.. Työskentelyolosuh-
teet metsissä ovat kuitenkin hyvin vaativia. 
Suomessa on jopa kuollut yksi Thaimaasta läh-
töisin ollut kausityöläinen.

Jotta marjanpoimijoiden tilanne tulisi parem-
min tunnetuksi taiteilijat kokosivat Solidaari-
suushillo-työryhmän, johon kuuluu avoin 
joukko vapaaehtoisia eripuolelta 
Suomea. Porukka kehitti perin-
teisen mustikkahillo-reseptin 
pohjalta kausityöläisten järjes-
täytymistä tukevan Solidaari-
suushillo -tuotteen. 

Sen marjat on kerätty avoimissa yleisötapatumissa, 
joiden yhteydessä on keskusteltu marjanpomijoiden 
tilanteesta ja luonnosta. Valmiit hillot on purkitettu 
kauniisti ja myyty toreilla sekä muissa tapahtumis-
sa. Myynnin yhteydessä on taustoitettu projektia 
ja jatkettu keskustelua. Solidaarisuushillo maustaa 
kansalais- ja ihmisoikeusjärjestöjen ponnisteluja siir-
totyöläisten oikeuksien parantamiseksi. Työryhmä 
pyrkii siihen, että hillon tuotantoprosessi olisi 
osallistuttava, läpinäkyvä ja oikeudenmu-
kainen. Siten tuotantoa reunustava soli-
daarisuuden aate pääsee vaikuttamaan 
hillon makuun. 

Markkinatalouden vahvistamisen sijaan tuote 
on suunniteltu tukemaan kotitalouksien piiriin 
kuuluvia sosiaalisia ja taloudellisia verkostoja. 

Tuote yhdistää Thaimaasta lähtöisin olevat 
marjanpoimijat ja puhdasta lähiruokaa arvos-
tavat suomalaiset.. Myyntituotoilla on tuet-
tu ennen kaikkea Thaimaasta käsin toimivaa 
Thai Labour Campaignia. Organisaatio on 
tarjonnut lakiapua Ruotsissa ja Suomessa työs-
kennelleille pomijoille, jotka ovat yrittäneet 
periä palkkasaataviaan marja-alan yrityksiltä 
oikeusteitse. Se on myös haastatellut poimijoi-
ta heidän kotipaikkakunnillaan ja tehnyt katsa-
uksia thaimaalaisten siirtotyöläisten tilanteista 
ympäri maailmaa. 

Marjanpoimijoiden, kansalaisjärjestöjen ja akti-
vistien työllä on ollut vaikutus lainsäädäntöön. 
Vuoden 2014 alusta ulkomaisille kausityönte-
kijöille on tulossa oikeus sosiaaliturvaan. La-
kimuutosta esitellessä käytetään esimerkkinä 
usein juuri ulkomailta tulevien marjanpoimi-
joiden tilannetta. Vaikka muutos on harppa-
us kohti parempaa ei se korjaa perusongel-
mia. Pienituloiset, työnantajasta riippuvaiset 
kausityöläiset jäävät edelleen pinteeseen. 
Pienillä tuloilla on mahdoton tulla toimeen 
ja vaatii uskallusta penätä oikeuksiaan 
ja lopettaa työpäivä kesken, esimerkiksi 
päästäkseen lääkäriin. Huolena on, että 

marjapoimijoiden riisto on vasta alkua 
laajemmalle siirtotyöläisten hyväksi-

käytölle.

Solidaarisuushillo http://www.solidaarisuushillo.com/

http://www.solidaarisuushillo.com


Pussinuudelit

Murskaa nuudelilaatta pakettiinsa. Varo puristamasta 
liian kovaa – Paketti voi puhjeta. Sekoita isoin mauste-
pussi nuudeleiden joukkoon. Voit myös lisätä chiliä 
(älä lisää öljyä). Ravista ja nauti.

Ruokajuomaksi sopii 250ml Euro Shopper Energy 
Drink eli ES.  Mutta muistakaa lapset: Energiajuomat 
voivat aiheuttaa ärtymystä, vapinaa, huonovointisuut-
ta, huimausta, jännittyneisyyttä, levottomuutta, unen-
saantiongelmia ja ahdistuneisuutta. 

Siksi kannattaa juoda kahvia. Se edistää suolen toi-
mintaa. Kahvia kuuluu juoda 5-8 kuppia päivässä.

Hepolan koulun käytävillä opittua



Kokkikoulut ovat julkisia tilaisuuksia, joissa yleisö 
pääsee seuraamaan kokkaamista ja osallistumaan 
yhteiskunnalliseen keskusteluun. Riikka toimii 
tyypillisesti tapahtuman emäntänä ja kutsuu vie-
raakseen kansalaisaktiiveja, joiden toiminta liittyy 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tavoitteluun. Ta-
pahtuman aikana vieraat valmistavat aktivistiseen 
toimintaansa liittyviä aterioita. Tilaisuuksien myötä 
Riikka kohdentaa huomiota ajatuksille, jotka muu-
toin torjutaan julkisesta keskustelusta.

Yhteiskunnalliset kokkikoulut muistuttavat tyylil-
tään television ruoka-ohjelmia ja ne on myös kuvattu 
videolle. Tapahtumat keskittyvät aistikkaaseen ruo-

kaan, minkä saattelemana käydään keskuste-
lemaan aktivistien työstä ja politiikasta. “Kun 
haluaa saada ihmisiä puolelleen, kannattaa 
heille valmistaa hyvää ruokaa” taiteilija kertoo. 
Riikka juontaa tapahtumat ja haastattelee vierai-
ta lennossa. Myös yleisö voi esittää kysymyksiä 
ja pääsee tyypillisesti maistelemaan annoksia.

Kokkikoulu järjestettiin Suomessa edellisen 
kerran Ateneumin taidemuseossa 2011, jolloin 
taiteilijaryhmä Contemporary Santa Claus Artist 
Association (Eemil Karila ja Kalle Lampela) val-
mistivat paikalla aitoa ylikansallis-lappilaista 
jouluruokaa ja kävivät keskustelua Lappiin lii-

tetyistä stereotypioista eli ennakkoluuloisis-
ta yleistyksistä, joiden to-

denperäisyys jää usein 
kyseenalaistamatta. 

Sittemmin Riikka on 
toteuttanut projektia 
ulkomailla Amélie De-

schampsin kanssa. Videolle 
kuvatun kokkaussession aikana 

Georgialainen seksuaalivähemmistöjen 
oikeuksia ajava aktivistiryhmä valmisti 

paikallista perinneruokaa khinkaleja 
ja kuvaili miten homofobian vastai-

nen hiljainen mielenosoitus Tbilisis-
sä oli joutunut väkivaltaisen vas-

tamielenosoituksen kohteeksi.

Yhteiskunnallinen
kokkikoulu
Alkovi Galleria sijaitsee Helsingin Kalliossa ja 
sen vieressä toimii ainakin toistaiseksi myös 
Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyön ruo-
anjakelupiste. Kun taiteilija Riikka Kuoppala 
sai 2009 kutsun järjestää galleriassa näyttely, 
laupeudentyön ruoanjakelu oli kesälomilla. 
Tästä kehittyi ajatus luoda galleriatilaan kuu-
kauden kestävä ruoanjakeluprojekti. Tapah-
tuman nimeksi muodostui: “Äiti, mulla on 
nälkä!” ja sen toiminta pyrki keräämään huo-
miota lapsiperheiden lisääntyneelle köyhyy-
delle. Taiteilija otti tapahtuman ajan vastaan 
ruokalahjoituksia ja järjesti ne gallerian ikku-
naan. Näyttelyn päätteeksi kertyneet ruuat 
jaettiin niitä tarvitseville perheille avoimessa 
tapahtumassa.

Projekti keräsi paljon media-
huomiota… Lapsiperheiden 
lisääntynyt köyhyys oli myös 
kirkon johtaman Yhteisvastuu-
keräyksen vuoden 2010 teema 
ja järjestö ehdotti Riikalle, että samanlainen 
keräystapahtuma toteutettaisiin uudestaan. 
Tällä kertaa paikkana toimi Helsingin Sa-
nomatalon Mediatori. Talon ympäristö on 
vaikea paikka saada ruuankeräys onnis-
tumaan ja Riikka kehitti tapahtuman yh-
teyteen myös uutta toimintaa. Tilanteesta 
kehkeytyi ensimmäinen “Yhteiskunnal-
linen kokkikoulu”.

http://riikkakuoppala.net/wordpress/
blog/2010/06/15/mom-im-hungry/

http://riikkakuoppala.net/wordpress/blog/2010/06/15/mom
http://riikkakuoppala.net/wordpress/blog/2010/06/15/mom


* Tarjoiluehdotus





http://eero.storijapan.net/kemin-reseptit/ 
http://www.kiasma.fi/ 

http://www.schoolofactivism.com/

Heimo -hanke vei edustuksellista nykytaidetta museon ulkopuo-
lelle ja pyrki luomaan nuorille matala kynnyksen mahdollisuuden 
innostua nykytaiteesta. Tavoitteena oli yhdistää kansalaisvaikutta-
minen ja yhteisötaide. "Tällaiset yhteisölliset taideteot voivat tar-
jota rakentavan tavan ratkaista arjen ongelmia, jopa konflikteja." 
Kulttuuriministeri Paavo Arhimäki uumoili projektin alkutaipa-
leella. 

Hankkeen muut taiteilijat olivat Heta Kuchka (Kohdekaupunki: 
Turku), Minna Suoniemi & Petri Alamaunus (Outokumpu), 
Hans-Peter Schütt (Lahti), Timo Vaittinen (Lappeenranta) ja 
Meiju Niskala (Helsinki). Kukin teki kaupungissaan omanlaisen-
sa teoksen. Tuottajana toimi Veera Jalava ja työryhmään kuului 
väkeä School of Activismista sekä Kiasmasta. 
 
Perehdyin syksyn aikana muutamiin Heimon toimintaa muistut-
taneisiin yhteisöllisyyttä edistäviin hankkeisiin. Näistä tutuim-
maksi tuli Setlementtiliiton vetämä Uusi paikallisuus -hanke (UP). 
Tutustuimme UPn projektikoordinaattorin Liisa Ojalan aloitteesta 
ja teimme yhdessä kenttätyötä. Ryhdyimme siis Hankkiksiksi eli 
periodisesti tapaaviksi hanke-ystäviksi.

Ennen Heimon laskeutumista Kemiin, kaupungissa oli jo nähty 
kaikenlaisia erityisryhmille ja eri ikäpolville kohdennettuja projek-
teja. Vaikuttaa oikeastaan siltä, että Suomen on vallannut 2000 lu-
vulla varsinainen Han-Ke -dynastia. Se jättää jälkeensä kasapäin 
ideointilomakkeita, loppuraportteja, kuolleita linkkejä ja palave-
reistä ylijääneitä kahvileipiä eli Han-Leipää. Sen hovikulttuurille 
on tyypillistä tavaton kiire. Kiireellä yritetään hämärtää huomio 
hyvinvointivaltion haihduttamisesta. Dynastia kamppaillee yllä-
pitääkseen yhteiskunnallista hyvinvointia mutta sen ongelma on, 
että

Hanke, joka teki taidetta hankkeesta
Reseptejä Kemistä - loppusanat

http://eero.storijapan.net/kemin
http://www.kiasma.fi
http://www.schoolofactivism.com
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