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Asukasyhdistys
Kruununhaan

asukkaat toimimaan turvallisen ja viihtyisan asumisen,
monipuolisten palvelujen sekä terveellisen ympäristön
puolesta. Yhdistys on puoluepoliittisesti riippumaton.
Perustettu 1975.

Tunne perintösi!

Vuosi 2018 on Euroopan kulttuuriperinnön teemavuosi. Kulttuuriperintövuoden
tavoitteena on edistää tietoisuutta kulttuuriperinnöstä voimavarana ja käyttää
kulttuuriperintöä inspiraation lähteenä.
Mikä valtavan hieno tilaisuus meille
krunalaisille tutustua oman kaupunginosamme rikkaaseen perintöön hieman
paremmin ja kertoa perinnöstämme uusille krunalaisille ja matkailijoille. Eikö
jokainen kanta-asukas voisikin ottaa tavoitteekseen tarinoida joka viikko ainakin
yhdelle nuorelle meidän kantapaikkojemme värikkäästä historiasta?
Teemavuoden tunnuslause on ”Tunne
perintösi, jaa tarinasi”. Kuten niin monessa muussakin hankkeessa, tarina on alkanut juuri Krunasta. Juuri täällä pidettiin
teemavuoden avajaiset Valkoisessa salissa
Senaatintorin laidalla 19.1. ja pian sen
jälkeen 7.2. Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran juhlasalissa avajaisjuhlat. Ainakin
arkkitehtuurinsa puolesta kaupunginosamme edustaa vanhinta kulttuuriperintöä kaupungissamme, mutta myös erilaiset
poliittiset, uskonnolliset ja akateemiset
perinteet kehittyivät juuri näillä kulmilla.
Kulttuuriperintömme ei ole vain historiaa, vaan se on jatkuvassa muutostilassa.
Helsingin kaupunki on järjestänyt ideakilpailun Hakaniemenrannan ja Siltavuorenrannan suunnittelusta. Meillä aktiivisilla
asukkailla on siten mahdollisuus vaikuttaa
siihen perintöön, jonka jätämme lapsillemme ja tuleville asukkaille vaalittavaksi.
Esimerkiksi avara merellinen maisema tulisi säilyttää, eikä Siltavuorensalmea
ole hyvä kaventaa liikaa. Virkistysalueita

Föreningens ändamål är att aktivera Kronohagens
invånare till att åstadkomma ett tryggt och trivsamt
boende med mångsidig service och hälsosam miljö.
Föreningen är partipolitisk obunden. Grundad 1975.
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Yhdistyksen tarkoituksena on koota Kruununhaan

HALLITUS

tarvitaan tulevinakin vuosina ja siksi Kirjanpuistikon alue, edusta ja laajennusosa
on hyvä suojella liialta rakentamiselta.
Useimmat meistä krunalaisista asuvat
Liisankadun varrella tai sen pohjoispuolella, joten Siltavuorenranta-alue muodostaa
lähes ainoan viheralueen. Meidän tulisi
myös pitää huoli, että kevyen liikenteen
väylistä rakennetaan riittävät ja turvalliset. Uutta ympäristöä rakennettaessa emme
saa tuhota kaikkea vanhaa. Onneksi yleinen mielipide nykyään arvostaakin historiallisen ympäristön vaalimista. Parhaat
palat perintöä kannattaa säilyttää, kun taas
epäonnistuneet rakennuskompleksit voi
korvata uusilla ratkaisuilla.
Maaliskuu on juuri se aika vuodesta,
kun Krunikassa rekrytoidaan uusia asukkaita ja nuorisoa mukaan toimintaan.
Tässä numerossa onkin yläkoululaisten
ansiokkaasti kirjoittamia tekstejä ja piirros.
Vuosikokouksessa 27.3. valitaan jälleen
uusia ja vanhoja mukaan toimintaan.
Krunikka-lehdessä on jatkuva haku nuorille kirjoittajille, kuvittajille ja piirtäjille.

Mikko Nygrén
Päätoimittaja
toimitus@krunikka.fi

SEURAA ASUKASYHDISTYKSEN ILMOITUSTAULUA MARIANKADUN JA LIISANKADUN KULMAUKSESSA!

• Puheenjohtaja
Taina Rasi | tainarasi@hotmail.com | 050 5279 821
• Sihteeri
Liisa Isomaa | liisomaa@hotmail.com
• Varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja
Mikko Nygrén | mikko@nygren.fi | 040 5394 225
Jonas Forsman | jonas.forsman@edu.hel.fi
Jussi Heinämies | Oikokatu 8 B | 040 5173 433
Leo Koskiluoma | leo.koskiluoma@gmail.com
Titta Lampela | titta.lampela@gmail.com
Marje Vuorisalo | marje.vuorisalo@gmail.com
Varajäsenet | Riikka Aurava, Elisa Gebhard, Niina
Hietalahti, Ksenia Eskola ja Johanna Mannila
Foorumi/Svensk kontakt Vastaava Jonas Forsman
Nettiryhmä Vastaava Marje Vuorisalo
Ympäristöryhmä Vastaava Jussi Heinämies
Tiedotusryhmä Vastaava Marje Vuorisalo
Tapahtumaryhmä Vastaava Niina Hietalahti
Asukastila Mesta Meritullinkatu 6,
Raisku Jokinen | raisku@welho.com | 050 3240 630

jäsenmaksut:

• 10 euroa
•
5 euroa eläkeläiset, työttömät ja opiskelijat
• 15 euroa perhejäsenmaksu
• 100 euroa/vuosi yhteisöjäsenmaksu
• 100 euroa ainaisjäsenmaksu

Tilinumero:
Danske Bank FI85 8000 1600 355771
Maksaessasi käytä viitenumeroa 11109
Ilmoita yhteystietosi (myös sähköposti) osoitteessa
krunikka@krunikka.fi.
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Liisankadulta
metroon
Helsinki on muuttunut kymmenen
vuoden aikana vilkkaaksi matkailukaupungiksi ja tapahtumapaikaksi. Helsingin
keskusta, johon myös Kruununhaka kuuluu, kiinnostaa nuoria perheitä asuinpaikkana. Palvelut kuitenkin kulkevat perässä.
Helsingin sanomissa todettiin vähän aikaa
sitten, että Helsingissä ei asuta niin tiiviisti
kuin muissa vastaavan kokoisissa kaupungeissa ja Pohjoismaiden pääkaupungeissa.
Tähän varmaan on syynä myös se, että
Suomen kaupungistuminen on alkanut
myöhemmin ja nuorten perheiden kodin
hankinnan suunta on ollut pitkään unelma maalla olevasta omakotitalosta. Nyt
muutos on tapahtunut ja nuoret perheet
haluavat asua keskustassa, jossa palvelut
ovat lähellä ja hyvä julkinen liikenne.
Iso muutos pääkaupunkiseudulla on
Länsimetron valmistuminen. Metroa käyttäessä Helsinki tuntuu jo suurkaupungilta, koska metroasemien kautta kulkee valtava ihmismäärä. Portaat alas ja portaat
ylös ovat ruuhka-aikana täynnä ihmisiä.
Metrosta hyötyy myös Kruununhaka. Itämetron valmistumisen yhteydessä suunniteltiin sisäänmenoa metroon Liisankadun
päästä. Sitä ei toteutettu metron valmistuessa, mutta valmiudet ovat olemassa. Metrolla on helppo liikkua Espoon suuntaan
Ruoholahden ja Lauttasaaren kautta.
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Kuva Taina Rasi

Mestan kuvislaisten sormitaiteilua.

Ensi kesänä kukitetaan jälleen kaupunginosa
ja valitaan vuoden piha. Kuvassa vuoden 2017
piha Pohjoisranta / Norra kajen 10.

Kävelyopas
Nyt keskellä talvea on matkailu hiljaista. Mutta vilkas matkailukausi alkaa jo
maaliskuussa ja jatkuu uuteen vuoteen.
Kruununhaka on kiinnostava kohde
matkailijoille. Kaupunginosamme kertoo
Suomen historian eri vaiheista. Asukasyhdistys on suunnitellut tekevänsä kiertokävelyä varten esitteen, joka kertoo lyhyesti
historiallisista kohteista Kruununhaassa.
Miksi tällainen opas on tärkeä? Myös
vanhat ja uudet asukkaat voisivat tutustua
kaupunginosan historiaan ja palveluihin
esitteen avulla. Opas tarjoaa mahdollisuuden omaehtoiseen tutustumiseen ja
samalla kivijalkayrittäjien palvelujen käyttämiseen. Matkailijat tutustuvat nyt kaupunginosaamme lähinnä bussin ikkunasta.
Asukasyhdistyksen opaskirjanen voi kertoa tarkemmin alueen historiaa ja tarinoita
ihmisistä, jotka ovat vaikuttaneet Suomessa.

Taina Rasi
puheenjohtaja

Asukasyhdistys
tarjoaa

tuolijumppaa
Krunan Mestassa
tiistaisin klo 10.00
27.3. alkaen

Sisäkengät tai tossut mukaan.
Jumppa soveltuu hyvin 60–90
vuotiaille, mutta ikärajaa ei ole.
Ohjaaja
fysioterapeutti Tiina Felt
lisätiedot: tfelt@welho.com
Ilmainen asukasyhdistyksen
jäsenille
muilta 5 euroa/kerta.
Mesta, Meritullinkatu 6
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HAKANIEMEN FACELIFT
– KUNHAN EI LIIAN RAJU

Helsingin Hakaniemi ranta-alueineen
on Merihaan ja opetushallituksen rakennuksen toteuttamisen jälkeen pysynyt
pitkään melko muuttumattomana. Hotelli Strand keltatiilisenä möhkäleenä
ja kömpelöine muotokielineen pullahti
Pitkänsillan poskeen ilman minkäänlaista
arkkitehtuurikilpailua. Punatiilinen toimistotalo sillankorvassa koki pienen kasvonkohotuksen – mutta kuitenkin ulospäin näkymättömän.
Sittemmin on Merihaan edustalle
noussut pieni ja oman kävijäkuntansa saanut kulttuurisauna, ja vesibussit ovat edelleen hoidelleet liikennettä Korkeasaareen
ja kauemmaksikin.
Hakaniemeen johtava monikaistainen
silta on tulossa tiensä päähän. Tilalle on
kaavailtu uutta ja matalampaa. Opetushallituksen talo on elegantisti kääritty lasipitsiseen vaippaan eikä se enää kilpaile
kaupungin rumimman rakennuksen tittelistä. Hakaniemestä on myös tulossa
uudenlainen liikkumisen solmukohta pisararatoineen sekä raitiovaunulinjoineen
– onhan tarkoitus tehdä ns. Kruunusillat
aina Kruunuvuorenrantaan saakka.
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Itse katselin Hakaniemenrantaa ns. sillä
silmällä jo ennen opetushallituksen betonirakennuksen uudistamista. Kaavailin
jo 1980-luvun lopulla sen edustalle rivin
noppamaisia, mutta arkkitehtuuriltaan
jännittäviä rakennuksia, sekä oleskeluun
paremmin taipuvaa rantapuistoa. Kiireet veivät kuitenkin televisio-ohjelmien
tekoon, ja idea taisi tulla vain suullisesti
esitettyä muutamille kaupungin virkamiehille.
Nyt on Hakaniemen ja Kruununhaan
pohjoispuolen alueelle järjestetty arkkitehtuuriin ja kaupunkinsuunnitteluun liittyvä
ideakilpailu. Sillä etsitään parhaita mahdollisia tapoja muuttaa alueen ilmettä
– mutta kuitenkin siten, ettei se tyystin
menetä luonnettansa eivätkä merkittävät kaupunkikuvalliset ja eri aikakausia
edustavat elementit jää liian rajun uudistamisen ja tiivistämisvimman katveeseen.
Kaupunki onkin jo aiemmin esittänyt
opetushallituksen talomassan eteen viittä melko massiivista korttelia. Jo viime
vuonna järjestettiin norjalaista sijoittajaa
ja hotelliketjua varten kutsukilpailu, jonka
tuloksena maailmankuulu Snøhetta -ni-

minen arkkitehtitoimisto saisi suunnitella
muusta alueen arkkitehtuurista vahvasti
poikkeavan hotellin ja oleskelualueen.
Ne työntyisivät molemmat rantaviivasta reippaasti etelämmäksi. Tunnettujen
arkkitehtinimien ajateltiin vaimentavan
kriittiset äänet, ja niin on myös käynyt.
Nimitoimistoja käytettiin tässä tapauksessa
legitimoimaan tuleva hotelli ja mahdollisesti muukin raskaampi rakentaminen.
Erikoista on, että vasta hotellista järjestetyn kilpailun jälkeen järjestettiin aluetta
laajemmin tarkasteleva kilpailu. Sen ehdotukset olivat kaikki Internetissä ja ihmisten
tarkasteltavina ja äänestettävinä. Helsingin
kaupunki esitteli parhaat kilpailutyöt myös

Laiturin näyttelytilassa, jossa ne olivat
esillä helmikuun lopulle.
Samalla kun kilpailua tuomaroidaan,
on Hakaniemen torille toteutettu musta
laatikkomainen väistötila hallikauppiaille.
Jo nyt olen kuullut ehdotetun, että kun
tilapäinen halli varsinaisen hallin korjaustyön valmistuessa puretaan, voisi sen paikalle tehdä kokonaan uuden rakennuksen.
Tämä muuttaisi tyystin Hakaniemen torin
luonteen ja nakertaisi sen merkitystä mm.
työväenliikkeen historiassa tärkeänä tapaamispaikkana.

Kilpailuohjelmassa lausutaan
seuraavaa:
”Kilpailusta saatavia ehdotuksia uusista
kortteleista sekä rannoista, puistoista ja
kaduista hyödynnetään alueen asemakaavoituksessa ja toteutuksessa.” Tämä on
sikäli erikoista, että jäntevä kaupunkisuunnitteluun liittyvä korkeatasoinen kilpailuehdotus on sinänsä jo hyvä lähtökohta
kaavoitukselle. Ajatus irrallisten ideoiden
yksittäin poimimisesta eri kilpailuehdotuksista asemakaavaksi asti kuulostaa
oudolta.
Osa kilpailuun tulleista ehdotuksista
esittää aivan liian massiivista rakentamista
rantavyöhykkeelle ja osa kaventaisi vesialuetta entistä jokimaisemmaksi.
Osa ehdotuksista on taatusti
tehty gryndereitä ja ahneimman
yhteisen nimittäjän ajattelumallia
silmällä pitäen. Ehdotuksissa
ehdotetaan jopa lisärakentamista
Kirjatyöntekijänkadun toiselle
puolelle, taatusti auringottomaan
paikkaan.
Ilahduttavinta asiassa on, että
SAFA:n nimeämä asiantuntija
juryn jäsenistössä on rakennustaiteen historian professori
emeritus Vilhelm Helander, ajatteleva
ja syvää näkemystä omaava pitkän linjan
kaupunkisuunnittelija sekä Helsingin
historian ja kaupunkikuvan ymmärtäjä,
parhaasta päästä. Häntä toivoisi juryn
muiden jäsenten kuuntelevan todella tarkoin korvin.
Helsingin kaupungin yhdessä Suomen
arkkitehtiliitto SAFA:n ja maisema-arkkitehtien oman liiton MARK:n kanssa järjestämä kilpailu ratkennee kevään kuluessa.
Ehdotuksia on voinut kommentoida
osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi/
hakaniemenrannan-kilpailu.
Tarja Nurmi
Kirjoittaja on helsinkiläissyntyinen arkkitehti SAFA
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Tiedetoimittaja
Milla Karvonen,
DI Atte Harjanne,
Ilmatieteenlaitos ja
TT ympäristötutkija Panu Pihkala,
HY

TIETEIDEN YÖ HOUKUTTELI LÄHES
3000 IHMISTÄ TIETEEN PARIIN!

Torstaina 18.1.2018 Helsingissä vietetty
Tieteiden yö levittäytyi kolmeentoista tapahtumapaikkaan tarjoten tiedettä ja kiinidenyo.fi. Tammikuun
päivänä
nostavia 18.
kohtaamisia.
Suosituimpia tapahe tiedettä monessa
Illan ja yön
tumia muodossa.
olivat Ilmastonmuutosilta
Lavakluuennoista kuin oivaltamisesta itse
billa,
Suomen
Pankin
Rahamuseon
velkaa
astoissa ja arkistoissa. Kaikkiin tapahtumiin
käsitellyt ilta sekä Tieteiden talon runsas
ohjelmakokonaisuus. Myös Tiedekirjassa
umanisteilla ja luonnontieteilijöillä on
esiintynyt Helsingin nörtein kuoro keräsi
ten hevimusiikki vaikuttaa yhteiskuntaan.
suuren
yleisön.
edelleen vaikea
puhua,
kun taas Suomen
Vuodesta
2003 alkaen järjestetty Tieteimista.
den
yö
laajeni
tänä vuonna jokavuotiseksi
sto ja Tieteiden talolla selviää, miten
tapahtumaksi.
Seuraavaa Tieteiden yötä
yös, minkälaisen tien naiset kulkivat
vietetään torstaina 10.1.2019.
dään taidetta.

nen vuosi yhtä aikaa Suomen suurimman
8 Kruununhaan Asukasyhdistys
yö aloittaa jokavuotisen tapahtuman

VUODENAJAT PERUTTU,
VAI TERVETULOA ÄÄRISÄÄILMIÖT?
Allegra Lab Helsingin Ilmastonmuutosillassa pohdittiin ilmastonmuutoksen syitä
ja seurauksia.
Tässä muutama Lavaklubin otsikoista:
Ilmasto muuttuu. Kuinka lirissä olemme?
Päin helvettiä.
Tutkijatohtorit muun muassa muistuttivat: vaikka me voimme päästä monia
muita helpommalla, on hyvä muistaa, että
suuri osa maailman ihmisistä on yhtä köyhiä ja haavoittuvia kuin me olimme sata
vuotta sitten, jolloin katovuodet ja tautiepidemiat koituivat monien kohtaloksi. Ja
toisaalta voi olla, että meille tulevaisuudessa globaalissa maailmassa yllätyksiä tulee
esimerkiksi kansainvälisten vakuutusyhtiöiden kautta.
Teksti ja Lavaklubi-kuva Marje Vuorisalo
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Lukupiiri

RIITTA VARTTI – PISPALAN ENKELI

Riitta Vartti

Kirjayhtymä 1999

Sirkka kysyi keskustelun päästyä
vauhtiin marraskuun lukupiirissä kirjailija
Riitta Vartilta, miten kirjan päähenkilö
Orvokki Dahl olisi suhtautunut Me too
-kampanjaan? Hän olisi ilman muuta
laittanut kampanjanapin rintapieleensä,
kirjailija sanoi.
Kirjailija Riitta Vartin neljä kirjaa Orvokki Dahlin varttumisesta pikkulapsesta
kolmikymmenvuotiaaksi muodostavat
löyhän omaelämäkerrallisista aineksista
koostuvan sarjan. Yhteensä noin kaksituhatta sivua! Suurten ikäluokkien kuvaajaa
on luonnehdittu Vartin harmiksi myös
naispuoliseksi Päätaloksi. Yhteistä heille
kuitenkin on, että he kertovat asiat niin
kuin ne tapahtuivat.
Sarjan Orvokki Dahl on selviytyjä. Hän raivaa itsensä määrätietoisesti
oppikouluun ja yliopistoon. Lukupiirikirjassa Pispalan enkelin Orvokki aloittaa
oppikoulun, mikä oli tuolloin 50-luvulla
epätavallista Pispalassa.
“Minulla ei ollut keskiluokkaisen elämäntavan mallia eikä sosiaalisia taitoja. En
tiennyt, mitä elämälläni tekisin. Sekoilin.
Työläiskodin ylpeys ei minua Helsingissä
auttanut.”
Vartti päätti repäistä itsensä irti ja matkusti tropiikkiin muistelemaan elämäänsä.
Filippiineillä hän kirjoitti esikoiskirjansa.
Ensivaikutelmana filippiiniläinen köyhyys
oli hänelle shokki.
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Akatemian Venäjän- tutkimuksen huippuyksikön johtaja, Venäjän asiantuntija ja
suosittu esiintyjä kansainvälisessä tiedeyhteisössä.
Kirjan lopussa Helsinkiä ei enää ole,
tai tarkennettuna vain hatarat rakenteet.
Eikö Venäjän asiantuntija luota Venäjään?
Pikemminkin hän ei luottanut kirjassa
Nordströmiin, Suomen ulkoministeriin.
Teksti ja kuvat Marje Vuorisalo

Mikko Pyhälä

Riitta Vartti on filipinon taitaja, kääntänyt
muun muassa filippiiniläisiä novelleja
suomeksi. Hän on ollut myös tekijänä
filipinon kielen sana- ja oppikirjoissa. Tämän lisäksi hän opettaa Suomessa asuville
filippiiniläisille suomea.

MARKKU KIVINEN –
LÄHETIN LOPPUPELI
Teos 2016

“On ennenkin hoidettu isoja asioita.
Nordström muistaa Natoon liittymisen
euforian. Hän seisoo Suomalaisen klubin
puhujapöntössä eikä taputus ota lakatakseen. Vielä hienompi vastaanotto oli
Washingtonissa. Heritage Foundationin
kavereille hänet esiteltiin miehenä, joka vei
Suomen Natoon. Kaikki halusivat puristaa
hänen kättään. Häntä haastateltiin CNN:n
merkittävimmässä keskusteluohjelmassa.”
(s. 104)
Lähetin loppupeli on hyytävä kuvitelma tulevaisuudesta, joka voisi olla vain
pienen askelen päässä nykyisyydestä. Näin
Lähetin loppupelin takakannessa. Vuoden
ensimmäisen lukupiirin lajityyppinä oli
tammikuussa dystopia.
Markku Kivinen on Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin ja Suomen

MIKKO PYHÄLÄ –
VALTAA JA
VASTARINTAA
Siltala 2016

Markku Kivinen

Krunan Mestan lukupiiri juhlisti maaliskuussa Viron juhlavuotta Tõnu Õnnepalun Paratiisilla. Huhti- ja toukokuussa
puolestaan luettavina kirjoina Nobelkirjailijoita, www.krunikka.fi
Lukupiiritiedustelut:

marje.vuorisalo@gmail.com
Korjaus 1: Krunikka 4/2017-numerossa
sivulla 11 kuvatekstin nimen kuuluu olla
Pasi Lampela.
Korjaus 2: Krunikka 4/2017-numerossa
sivulla 24 Mariankadun koirakekkerit-jutussa Aslak-koiran omisti Kisu Tuominen.
Kuvan otti Pirjo Rönkkö.

Krunan Mestan lukupiirivuosi Suomi100
päättyi suurlähettiläs Mikko Pyhälän
muistelmateokseen. Joulukuun lukupiirissä painottui muun muassa vuosisataa
leimanneet Vietnamin sota ja ETYK.
VIETNAMIN SODAN VASTUSTAMINEN
SUKUPOLVEN KIINTOPISTEENÄ
Kirjailija kertoi muistelmien sisältävän
aiheita ja painotuksia, joista hän ei olisi
voinut kirjoittaa suurlähettiläsvuosinaan.
Yhdysvaltain sota Vietnamissa 60- ja
70-luvuilla nosti vastarintaa koko maailmassa. Opiskeluvuosina Jyväskylässä
Mikko Pyhälä aktivistina järjesti muun
muassa mielenosoituksia ja kirjoitti lehtiin
60-luvun lopulla.
Pyhälä: “Ollessani myöhemmin Helsingissä töissä 70-luvulla olin tukena Vietnamin vallankumoushallituksen edustajalle.
Sain keskustella presidentti Kekkosen
kanssa Vietnamista ollessani hänen ja Sylvi
Kekkosen vieraana heidän ‘lastenkutsuillaan’. Olin jo siirtynyt ulkoministeriöön,
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ETYKin KULISSIEN TAKANA
Mikko Pyhälän tehtäviin nuorena virkailijana ETYKissä vuonna -75 kuului muun
muassa hankinnat, huonevaraukset ja
ravintolatoiminta.
“Huonevarauksissa sattui kommelluksia, kun esimerkiksi Neuvostoliiton ulkoministeri Gromyko otti hänelle osoittamani huoneen pysyvästi käyttöönsä. Puoluejohtaja Brežnev oli jo saanut oman
lepohuoneen. Myös Kissinger sai kauttani
oman työhuoneen.”

Teksti ja kuvat Marje Vuorisalo

Diplomatiaa, lintukuvaamista
ja karvattomia koiria
Eläkkeellä oleva suurlähettiläs Mikko Pyhälä kuvaa lintuja
Harva suomalainen voi ylpeillä omalla
orkidealla, mutta eläkkeellä oleva diplomaatti Mikko Pyhälä pystyy. Kasvitieteilijät ovat nimenneet vaaleanpunaisen
kaunokaisen – Maxillaria pyhalae –
hänen mukaansa. Orkidea kasvaa yhdellä vuorenhuipulla syrjässä Andeilla
Perussa.
Pyhälä oli ulkoministeriön palveluksessa 1970-1990 ja 1995-2013.
”Minun pyrkimykseni oli aina lähteä
mahdollisimman kauas”, Pyhälä muotoilee
työhuoneessaan Mariankadun ja Vironkadun kulman sisäpihalla.
Mikko Pyhälä ja Kalevi Sorsa vastaanottamassa
Guinea-Bissaun vapautusliikejohtajaa Amilcar
Cabralia.

Kuva Kristiina Haavisto

mutta ministeriön tietämättä ryhdyin
kokoamaan protestiadressia Yhdysvaltain
joulupommituksia vastaan -72. Sain ‘toimijoiksi’ kirjailijat Eila Pennasen ja Märta
Tikkasen, näyttelijä Eila Rinteen ja arkkitehti Bengt Lundsténin. Siitä tuli Suomen
julkisuuden henkilöiden kaikkien aikojen
näyttävin poliittinen julkilausuma. Myös
poliittiset puolueet olivat aloitteellisia.
Joulun jälkeen Kekkonen ohji hallitusta
tunnustamaan Pohjois-Vietnamin valtion,
mikä tehtiin niin fiksusti, ettei Yhdysvallat
raivostunut Suomelle. Ulkoministeriön
urallani onnistuin kerran juttelemaan n. 20
minuuttia Vietnamin ulkoministerin kanssa, kun Suomen ministeri oli myöhässä.”

Pyhälä jatkoi ETYKin kulissien takaisten yksityiskohtien muistelua: “Olin
vastuussa allekirjoitusseremonian tilpehööristä kuten allekirjoituskynistä. Poliisin
turvatarkastuksessa Finlandia-talossa ennen kokouksen alkua kaksi kynistä katosi.
Olimme hälytystunnelmissa: entä jos allekirjoituskynässä räjähtääkin pommi kuten
jossain James Bond-filmissä? Sain siis itse
kokeilla jokaisen kynän ennen allekirjoitusta. Laitoin myös kaikille suttupaperit ja
ne jäivät itselleni, ovat pankkiholvissani.
Kekkosen esimerkkiä seuraten kaikki
allekirjoittajat laittoivat allekirjoituskynän
lopuksi taskuunsa – muut paitsi jo aika
seniili Brežnev, jonka kynää jäin vahtimaan ryöväämiseltä. Luovutin sen sitten
NL:n valtuuskunnalle. Poliisisaattue vei
Brežnevin tilaisuudesta vahingossa väärään huvilaan, missä asui Tšekkoslovakian
Husák. Siis jo toisen kerran kutsumatta
vieraisille!”

Kauas tarkoittaa hänelle Perua, Intiaa,
Afganistania, Pakistania, Keniaa sekä Portugalin entisiä afrikkalaisia siirtomaita.
Viimeinen pesti oli Venezuelassa.
Pestiin kuului olla myös Suomen edustaja useissa Karibian saarivaltioissa. Siellä
Pyhälä sai toteuttaa rakasta harrastustaan
eli lintujen kuvaamista. Saarilla hän kuvasi
monia harvinaisia lajeja, joista oli vähän
tai ei lainkaan kuvia olemassa.
Lintujen kuvaus jatkuu nyt Kruununhaasta käsin. Latinalaisesta Amerikasta
on peräisin myös perheen koiraharrastus.
Perheellä on ollut tavallinen perunkarvatonkoira. ”Tällä haavaa hoidamme tyttäremme karvallista perunkarvatonta koiraa
silloin tällöin täällä Kruununhaassa”, hän
sanoo.
Muistelmat
ilmestyivät 2016
Eläkeläisenä hän valokuvaa ja kirjoittaa
paljon. Suurelle yleisölle hän tuli tutuksi jo
1990-luvulla, kun hän kirjoitti tietokirjan
Amazonian alueesta. Kirjoittajakumppanina oli biologi Jukka Salo, joka tunnetaan
nykyisin parhaiten panda-asiantuntijana.
Amazonia-kirja palkittiin Tieto-Finlandialla.
Toissa vuonna Pyhälältä ilmestyi
poikkeuksellisen kiinnostava muistelmateos Valtaa ja vastarintaa, jossa hän
kertoo maailmaa repineistä konflikteista
ja tapaamistaan poliittisista ja hengellisistä
johtajista kuten Indira ja Rajiv Gandhista
sekä Dalai Lamasta.
Muistelmista selviää, että Pyhälä on
aina ollut erilainen diplomaatti, joka on
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oman uran sijasta korostanut humanitaarisia arvoja. ”Oma myötäelämisen diplomatiani on helpottanut näkemään tarkemmin
pienten ja heikkojen näkökulmaa.”
Ympäristönsuojelu
kiinnosti jo nuorena
Pyhälän ura on painottunut erityisesti espanjankielisiin maihin. Hän aloitti
espanjan opiskelut jo koulupoikana ja
nykyään hän voi keskustella kymmenellä
eri kielellä.
Pyhälä on kotoisin Keski-Suomesta,
Lievestuoreelta. ”Tietysti Lievestuoreen
selluloosatehtaan 1970-luvulla aiheuttamat ympäristöongelmat lipeälampineen
vaikuttivat kiinnostukseeni ympäristönsuojeluun.”
Osittain nuoruuden kokemusten vuoksi hän perehtyi ympäristökysymyksiin paljon ennen kuin ne tulivat muodikkaiksi.
Ulkoministeriön lisäksi hänen työnantajanaan onkin ollut YK:n ympäristöohjelma
UNEP, jonka päämaja sijaitsee Nairobissa
Keniassa.
Pyhälä on kiertänyt maailmaa, mutta
tällä haavaa aika kuluu pääasiassa Helsingissä ja matkat ulkomaille ovat lyhyitä.
”Nyt on ylellistä, kun koko perheemme
asuu täällä pääkaupunkiseudulla. Yhdessä
vaiheessa minä asuin Aasiassa, vaimoni
Pia Sovio-Pyhälä Afrikassa ja yksi tyttäremme Englannissa ja toinen Kaliforniassa”, Pyhälä kertoo.
Suomeen paluussa hämmentävintä
oli kertakäyttökulttuurin yleisyys, Pyhälä
arvioi. ”Köyhissä maissa ei tuhlata luonnonvaroja kuten täällä. Kierrätyksessä
suomalaisilla on vielä paljon tehtävää ja
opittavaa. ”

Tyhjät, puhtaat ja kuivat

Pakkausmuovi kuuluu keltaiseen jäteastiaan

S

Johanna Mannila
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Muovinkeräys on vapaaehtoista, joten
taloyhtiöiden hallitukset päättävät
muovinkeräyksen aloittamisesta.
Jos talossa ei ole omaa keräysastiaa,
puhtaat pakkausmuovit voi viedä
Pohjoisrannan keräyspisteeseen.

Suuri osa kodeissa syntyvistä jätteistä on
nykyisin muovipakkauksia, joten yhä useammassa pääkaupunkiseudun taloyhtiössä
on jätetilaan saatu keltainen keräysastia
pakkausmuoveille. Osa kruununhakalaisista taloyhtiöistä on jo liittynyt tai tehnyt
päätöksen liittyä muovinkeräykseen.
Syksyllä kaikille taloyhtiöille ei kuitenkaan astioita riittänyt, kerrotaan Helsingin
jätehuollosta vastaavasta HSY:stä. Lisää
keräysastioita saatiin alkuvuodesta.
Keräysastioiden väriksi on valittu tarkoituksella keltainen, jotta ne erottuisivat
kiinteistön jätehuoneen harmaista, rus-

keista ja sinisistä pöntöistä ja jotta niihin
ei vahingossa heitettäisi sekajätepusseja.
Tarjolla on kolmen kokoisia astioita: 140
litraa, 240 litraa ja 660 litraa.
Muovinkeräys on vapaaehtoista, joten
taloyhtiöiden hallitukset päättävät, tuleeko
kiinteistöön keräysastia. Muovin erilliskeräys kannattaa rahallisesti. Esimerkiksi
660 litran astian kerran viikossa tyhjennys
maksaa noin 486 euroa vuodessa, kun
samansuuruisen sekajäteastian tyhjennys
maksaa 596 euroa vuodessa.
Jos talossa ei ole omaa keräysastiaa,
Kruununhaassa puhtaat pakkausmuovit
voi viedä Pohjoisrannan keräyspisteeseen.
HSY:n kilpailuttamat jäteyrittäjät kuljettavat muovit Riihimäelle Fortumin
muovinjalostuslaitokselle. Siellä niistä tulee uusioraaka-ainetta uusille tuotteille.
Johanna Mannila

Muovinkeräys pienentää sekajätepussisi
kokoa. Tärkeintä lajittelussa on muistaa
sana pakkaus.
Lähes kaikki tyhjät, puhtaat ja
kuivat muovipakkaukset kelpaavat
kierrätykseen. Esimerkiksi leikkele- ja
juustopakkaukset, shampoo- ja pyykinpesuainepullot, mehukanisterit
sekä muovipussit ja -kassit kuuluvat
keltaiseen muovinkeräysastiaan.
Pakkauksen tulisi olla niin puhdas,
että sitä voisi säilyttää kotona parin
viikon ajan. Purkkeihin ja pulloihin ei saa
jäädä ruoanjämiä, jotka pilaantuessaan
alkaisivat haista.
Jokaisen pitää pohtia, kannattaako
marinoitujen broilerinkoipien pakkauksen pesu. Siinä kuluu lämmintä vettä ja
pesuainetta, joten ympäristön kannalta
voi olla parempi panna broileripakkaus
sekajätteeseen.
Korkit, pumput ja pakkausten
muovikalvot tulee irrottaa ja laittaa
ne keräyspussiin erillään. Korkit ovat
pakkauksissa usein eri muovilaatua
kuin muu osa pakkauksesta. Muovien
lajittelussa oleva lukulaite tunnistaa vain
toisen.
Kaikki muovi ei myöskään kelpaa
kierrätettäväksi: rikkinäiset muovilelut,
mapit ja muovitaskut, muovikulhot ja
pesuvadit kuuluvat sekajätteeseen kuten
ennenkin.

Lisätietoja lajittelusta saa Helsingin seudun ympäristöpalvelujen HSY:n nettisivuilta www.hsy.fi
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Vuosi sitten menehtynyt Antti Mäkinen toimi mm. Liisankatu 12:ssa
pitkäaikaisena isännöitsijänä ja
myöhemmin hallituksen puheenjohtajana.

”

Kuva Johnny Korkman

PAIMENPOJASTA PARRASVALOIHIN

Antti Mäkinen syntyi Tampereella, jossa vietti varhaislapsuutensa. Tyyne äitinsä
menetettyään kolmevuotiaana, Anton-isä
joutui ottamaan pojasta vastuun. Anton oli
ahkera ja hyvin osaava työssään konepajoilla, mutta kasvatus jäi useille äitipuolille,
joista vain yhtä olisi voinut äidiksi kutsua.
12-vuotiaana Antti menetti myös isänsä. Nuori poika joutui yksin hankkimaan
hautausavustuksen, jonka turvin saattoi
isänsä Kalevankankaan hautausmaalle.
Perinnöksi Antti sai manttelin, mustan puvun, saappaat ja taskukellon. Rahavaroja ei
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ollut kertynyt sillä Anton isällä oli ”elämää
vuosissaan”, hän kuoli vain 57-vuotiaana.
Antti kävi kansakoulun neljä vuotta
Tampereen Lempäälässä. Siihen aikaan orpolapsille annettiin vaateavustuksia. Anttikin olisi tarvinnut uudet kengät, mutta
”kukkahattutäti” oli eri mieltä. Tempperamenttisen luonteen synnyinlahjanaan
saanut poika hyökkäsi tädin nilkkaan ja
puri niin lujaa, että uudet kengät tuli.
Isänsä kuoltua vuonna 1947 Antti
muutti Turun seurakuntaan Laitilan kylään tätinsä Ellen Vuorisen, ent. Mäkinen
luokse. Antin kummatkin vanhemmat
olivat Mäkisiä, Ellen oli isän sisar. Vuorisen pariskunnalla oli jo entuudestaan kaksi
samanikäistä poikaa kasvattilapsina, joten
Antti otettiin ”kolmanneksi pyöräksi”.
Uusi koti oli sen ajan herraskartano,
jossa opittiin puhumista, pukeutumista
sekä käytöstapoja. Antin täti oli joskus
korostanutkin hänelle nenäänsä nostaen:
”Kuule Antti, me olemme hieman muita
parempia”. Siitä huolimatta Antti laitettiin oven suuhun nukkumaan, jotta ehtisi
aamulla joutuisasti talon töihin.
Hienosta kodista huolimatta Antin
kuului osallistua talon töihin sekä kesällä
että talvella. Kesäisin Antin täytyi olla
lehmipoikana, kun sillä välin talon kaksi
muuta poikaa ”istuivat äidin polvella, ja
söivät pullamössöä”. Vankkarakenteisena
miehen alkuna hänelle ei riittänyt kaksi
voileipää päiväksi. Nokkelana poikana
hän teki tuohesta vakkasen ja lypsi siihen
täysirasvaista lehmän maitoa. Läheisestä
järvestä Antti onki kalaa, teki nuotion ja
paistoi. Välillä, kun ruokaa annettiin liian
vähän lautaselle, täytyi hänen mennä turnipsivarkaisiin. Turnipsit olivat tarkoitettu
tietysti lehmiä varten, mutta niitäkään ei
olisi saanut ottaa. Usein Antti näki unta

Taloyhtiön porttikäytävä kunnostettiin
ja vanhan huonokuntoisen portin tilalle
suunniteltiin ja rakennettiin kokonaan
uusi automaattiportti Antti Mäkisen
johdolla vuonna 2000. Osaava mies
tarttui itsekin työkaluihin kun työt eivät
edistyneet tarpeeksi ripeästi. (vasen sivu)
Nuori Antti teknillisen opiston työnäytössä.

kattilallisesta riisipuuroa, mutta kun ei
löytynyt lusikkaa hän jäi ilman.
Lehmistä tulikin hänelle kovin tärkeitä. Pitkinä, ikävinä kesäpäivinä hänellä
oli tapana nousta lempilehmän selkään.
Lehmistä tuli hänelle jonkinlaisia äitejä.
Maatessaan lehmän selässä, Antti sai itkeä
karua kohtaloaan. Kauhun paikka oli, kun
lehmä laitettiin teurasautoon, itku tuli
siitäkin.
Sodan jälkeisenä aikana jopa kartanoissa elettiin nuukasti, koska kaikesta
oli pulaa. Antti kävi Turun yhteiskoulun.
Rautatieläisten kouluakin hän kävi jonkin
aikaa, samoin puutarhakoulua. Teknilliseen sähköinsinöörikouluun hänet myös
hyväksyttiin. Teknillinen koulu vaati Antilta kuitenkin aikaa ja paneutumista opiskeluun. Ellen tädin mielestä Antti tuli heille kovin kalliiksi, kun hän aina vain luki
läksyjä, olisi täytynyt keretä enemmän talon töihin. Noista sanoista loukkaantuneena hän lopetti insinööriopinnot siihen.
Jossain vaiheessa Antti oli seppämestarin lekamiehenä. Seppä sattui olemaan
hyvin karkeakäytöksinen ja ivallinen. ”Etkös sinä lujempaa jaksa lyödä, iso mies?”
Kimpaantuneena Antti oli nostanut lekan
korkealle ja lyönyt rautaa alasinta vasten
kaikella voimalla, mitä hänestä lähti. Raudasta oli kimmonnut palanen, joka lensi
suoraan seppämestarin silmään ja silmä
pullahti hänen poskelleen. Seppämestari
jäi huutamaan ja Antti sai ”jalat alleen”.

Vielä vuosia jälkeenpäin hän tunsi sepän
vihan niskassaan.
Seuraava vaihe oli armeija, jonka hän
suoritti pioneerijoukoissa. Aliupseerikoulun hän joutui keskeyttämään keuhkosairauden vuoksi. Kaksi vuotta vierähti
parantolan ulkoilmassa. Tervehdyttyään
hän piakkoin jätti kasvattikotinsa lähteäkseen Helsinkiin. ”Toinen tasku oli tyhjä eikä toisessa yhtään mitään”, oli Antin sanonta. Ellen-täti oli antanut sata markkaa ja vaatteita sen verran, kun salkkuun
mahtui.
50-luvulla Helsingissä oli kova asuntopula. Ensimmäistä alivuokralaisasuntoa
Antti meni katsomaan jonnekin Museokadun tietämille. Asunto oli viidennessä kerroksessa, josta oli ulko-ovelle asti asunnon
hakijoiden jono. Kasvattikodin perintönä
Antti oli omaksunut herrasmiesmäiset
pukeutumis- ja käytöstavat, joista oli myöhemmän elämän varrella paljon hyötyä.
Siisti puku päällä salkku kädessä Antti
”painatti” menemään kohti ylintä kerrosta. Kummeksuvia ilmeitä ja moitteita alkoi satelemaan: ”jonon päähän sinunkin
kuuluu mennä”. Pokkana Antti tuumasi
”kai minä nyt kotiini saan mennä” ja jatkoi
yläkertaan menoa. Vanhempi tiukkailmeinen täti-ihminen avasikin oven juuri, kun
hän oli perillä. ”Meillä ei sitten saa tupakkaa polttaa, eikä viettää rietasta yöelämää,
vuokra on maksettava ajallaan, sekä elettävä siivosti”. Kohteliaana ja sanavalmiina
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miehenä Antti sivalsi: ”Hyvä rouva, saako
teillä muuta tehdä kuin maksaa vuokraa”?
Tiukkakatseinen täti katsoi hetken Anttia
ja sanoi: ”Asunto on sitten jo vuokrattu tälle nuorelle herralle, muut voitte poistua”.
Tässä kodissa Antti viihtyikin vuosikausia,
auttaen rouvaa erinäisissä pienissä korjaustarpeissa. Jossain vaiheessa Antti omisti
sekatavarakaupan Vironkadulla, mutta sen
hoitaminen ei häntä tyydyttänyt. Hyvän
puhelahjan omaavana, tunnollisena, tarkkana sekä erittäin siistinä remontin tekijänä, varakkaat rouvat pyysivät häntä
asuinhuoneistojansa kunnostamaan.
Säästeliäänä talouden pitäjänä hän onnistui ostamaan pieniä yksiöitä, jotka remontoi ja möi pois. Tällä ahkeruudella,
noina aikoina, pystyi hyvinkin tienaamaan
”pikkuvarakkaaksi” itsensä.
Antin tarkkuus ja tietämys rakennusalan töistä kiiri mainetta. Nämä ominaisuudet veivät hänet myös Juho Vainion
Säätiön isännöitsijäksi yli kolmeksi vuosikymmeneksi.
Antti oli ystävä niin duunarille kuin
ylemmän koulutuksen saaneellekin. Antti
ei ollutkaan ”kuka tahansa”. Isännöitsijänä
Antti oli auktoriteettinen. Hänellä oli laaja
tietämys asunto-osakeyhtiö lainsäädännöstä. Vanhojen Jugend-talojen korjausrakentaminen oli hänelle ”sydämen asia”.
Jos Antin ”luotsaama” taloyhtiön hallitus
oli päättänyt teettää remonttia, oli 100%
varmaa, että hän kävi itse tarkastamassa
työn tuloksen. Mikäli hänen ohjeitaan ei
oltu noudatettu, työ purettiin ja tehtiin
uudestaan. Antille ei riittänyt, että isännöitsijä on pelkkä ”kirjoituspöytäkenraali”,
vaan hänellä tulee olla ”hyvät kengänpohjat”, jotta hän jalkautuisi myös käytännön
tasolle. Antti tiesi mitä hän tahtoi, sillä hän
”oli itse tehnyt ja teetättänyt”.
Ystäviltä ystävälle
Irma ja Jukka Helistén
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Niin lähellä, niin kaukana – vuoden 1918 muisto

Sisällissodan arpia Pitkässäsillassa.

Kävelen pitkin Liisankatua, luon silmäyksen nykyiseen Sibelius-lukioon,
entiseen Ruotsalaiseen reaalilyseoon. On
vaikea kuvitella, että sata vuotta sitten rakennuksessa pidettiin vankeina LänsiUudenmaan taisteluissa vangiksi jääneitä
valkoisia. Sata vuotta sitten Suomi ajautui
veriseen ja katkeraan sisällissotaan, ja
Kruununhaassa on useita rakennuksia ja
paikkoja, joihin liittyy muistijälkiä ajan
tapahtumista. Astelen kohti Liisanpuistoa,
suuntaan katseeni Pohjoisrantaan, jossain
siellä laiturilla neljä venäläistä upseeria sai
surmansa venäläisten matruusien toimesta. Venäjän helmikuun vallankumous 1917
laukaisi vyyhdin, joka ajoi pian Suomenkin tapahtumien pyörteisiin. Keisarivalta
romahti Venäjällä, eikä Suomen hallituksella, senaatilla, ollut keinoja järjestyksen
ylläpitämiseksi. Järjestys vaihtui alati kasvavaan kaaokseen, jota ruokki kasvava
elintarvikepula ja työttömyys.

Mieleeni nousee kuva Senaatintorista, jossa vilisee nykyään turisteja ja kaupunkilaisia, ja jonka läpi kävellessä vilahtaa usein
ohi tuttu kruununhakalainen. Yli sata
vuotta sitten Senaatintorilla nähtiin jatkuvasti joukkokokouksia, jossa vihaiset ja
levottomat väkijoukot vaativat työtä, leipää
ja uudistuksia. Yritän kuvitella mielessäni,
miten Jean Boldt, kevään 1917 paikallinen
kuuluisuus, saarnasi Nikolainkirkon (nyk.
Tuomiokirkko) porteilla vallankumouksen puolesta ja yllytti ihmisiä anarkiaan.
Huokaisen, ja luon katseeni Liisanpuistikon vuoden 1918 muistomerkkiin. Miksi
suomalaiset eivät osanneet sanoa ei, ehdoton ei väkivallalle? Tuhannet nuoret miehet, lähes lapset kuolivat sodassa. Nyt uudet sukupolvet leikkivät ja juoksevat usein
patsaan ympärillä, joka on pystytetty paikalleen sen vuoksi, että ”useimmat suojeluskuntalaiset oli murhattu tämän paikan
läheisyydessä yrittäessään palata itäisestä
saaristosta”. Lasten ilo ja nauru ovat peittäneet alleen paikan synkän historian, kuten
kuuluukin.
Sisällissodan tapahtumista tulee kuluneeksi tänä vuonna 100 vuotta. Kansakunta ei ole unohtanut tragediaansa, kuten
lukuisat uudet kirjat, teatteri- ja musikaaliesitykset ja esitelmätilaisuudet todistavat.
Usein todetaankin, että sodat on muistettava nimenomaan sen takia, etteivät
kauheudet pääsisi enää koskaan uusiutumaan. Sisällissodan verisiä ja dramaattisia tapahtumia onkin tutkittu paljon,
kummankin osapuolen osalta – vaikka
yhä saattaa yleisötilaisuudessa törmätä
kommenttiin, että asioista on vaiettu. Se
ei pidä paikkaansa, vaikka tietenkään ihan
kaikkea ei ole tutkittu. Ja on syytä muistaa sekin, että sodan kasvot olivat hyvin

erilaiset eri paikkakunnilla, kaikkialla ei
tartuttu aseisiin, ja suurin osa suomalaisista onnistui pysyttelemään kokonaan
sodan ulkopuolella. Helsingin tapahtumiin
toi omat sävynsä se, että punaisten vallankumous alkoi nimenomaan Helsingistä,
maan pääkaupunki saatiin haltuun lähes
ilman vastarintaa, ja kaupungin valtasivat
saksalaiset joukot huhtikuun puolivälissä,
minkä on arvioitu vähentäneen taistelujen
kestoa ja ihmistappioita. Karmea sodan
päätös silti oli. Luodinjäljet Kruununhaasta Siltasaareen johtavassa Pitkässäsillassa
todistavat yhä tuosta ajasta.
Uskallan silti väittää, että itse sodan sijaan suomalaisten kannattaa vuoden 1918
muistovuonna muistaa ennen kaikkea se,
että suomalaiset selvisivät sisällissodan jälkeen yllättävän nopeasti demokratian ja
yhteiskunnallisen kehityksen tielle. Kansainvälisesti tarkasteltuna se on saavutus,
mikä etsii vertaistaan.

Katja Katajisto

Filosofian tohtori Kati Katajisto on kruununhakalainen historiantutkija, joka viimeistelee parhaillaan
kirjaa Sodasta sovintoon. Kirjassa hän tutkii Helsingin kunnallispolitiikkaa sovinnon näkökulmasta
sisällissodan jälkeen, kun kunnallinen demokratia,
yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, toteutui vihdoin
myös kunnallisella tasolla. Kirja julkaistaan syksyllä
2018 (Otava).Viime syksynä julkaistiin hänen kirjoittama elämäkerta valtioneuvos Johannes Virolaisesta,
Verraton Virolainen. Hänen tutkimuksistaan on
julkaistu kirjana myös Isänmaamme keisari, eliitin
kansallisen identiteetin murros ja suomalaisen
identiteetin rakentuminen autonomian ajan
alussa ja Vale-Jaakko – suomalainen huijaritarina 1700-luvulta.
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Bios muutti Kalliosta Meritullintorille
Pienessä tutkimusyksikössä pohditaan miten Suomessa saataisiin
toteutettua ekologinen jälleenrakennus
”Bios on itsenäinen tutkimusyksikkö, jota
Koneen säätiö rahoittaa”, kertovat Jussi T.
Eronen ja Paavo Järvensivu Meritullintorilla sijaitsevassa pienessä toimistossa.
Kokouspöytä on hankittu käytettynä,
samoin Muuramen sohva. Tässä toimistossa pyritään siihen, että ihmiskunnan
ympäristökuormitus pienenisi. Suuresta
ikkunasta näkyvät Katajanokan jäänmurtajat ja Hanasaareen matkalla oleva
hiililaiva. Hiililaivassa kiteytyy Suomen ja
Helsingin energiajärjestelmän ongelma:
liiallinen riippuvuus fossiilisista polttoaineista.
Eronen on geotieteiden dosentti ja Järvensivu kauppatieteiden tohtori. ”Emme
ole lobbareita, vaan tutkijoita. Haluamme
selvittää ympäristö- ja resurssitekijöiden
vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan,
ennen kaikkea miten esimerkiksi ilmastonmuutos ja energiaratkaisut vaikuttavat
talouteen, politiikkaan ja kulttuuriin”, kaksikko kertoo. He haluavat, että suomalaiset
oppivat tekemään töitä, asumaan, liikkumaan ja syömään vähenevien resurssien
maailmassa.
Yhteistyötä yliopistojen kanssa
Tutkijoina he tekevät yhteistyötä erityisesti yliopistojen ja lisäksi vaikkapa Sitran
kanssa. Tutkimustuloksista pyritään kertomaan päättäjille ja median edustajille.
Yhteistyötahojen läheisyys olikin se tekijä,
joka sai seitsenhenkisen tutkijaryhmän
muuttamaan toimistonsa Kalliosta Meritullintorille.
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”Täältä Meritullintorilta pääsee erittäin
kätevästi kaikkien yhteistyötahojen luo”,
Eronen sanoo. Tutkijoiden työ on tieteellisten artikkeleiden kirjoittamisen lisäksi
raporttien koostamista ja kurssien pitämistä erilaisille yleisöille. Aiheina voivat olla
energiaratkaisut, väestönkasvu, ruokaturvallisuus, kalastus ja vesiviljely, ympäristösiirtolaisuus tai luonnonresurssien
hupeneminen.
Kumpikin puhuu erityisesti ekologinen jälleenrakentaminen -käsitteestä. Se
tarkoittaa, että Suomen on rakennettava
rohkeasti päästötöntä ja vähäpäästöistä
energiaa, uudistettava liikennejärjestelmä
ja asunnot sekä muutettava päästöjä aiheuttava ruoantuotantojärjestelmä.
Ekologista jälleenrakennusta voi verrata toista maailmansotaa seuranneeseen
jälleenrakennukseen, jolloin asutettiin
Karjalan evakot, maksettiin sotakorvaukset ja luotiin hyvinvointivaltio. Ikävä puoli
sotien jälkeisessä jälleenrakennuksessa oli
se, että se perustui jatkuvalle energiankulutuksen, päästöjen ja resurssienkäytön
kasvulle..
Päättäjien oltava rohkeita
Eronen ja Järvensivu ovat sitä mieltä, että
ekologisen jälleenrakennuksen toteuttaminen edellyttää julkisen vallan vahvaa
roolia. ”Ymmärrämme tavallisten ihmisten
tuskan, kun kasvihuonekaasupäästöt vain
kasvavat jatkuvasti. Moni tuntee, että pienillä teoilla – kasvissyönnillä, kierrätyksellä, työmatkojen taittamisella polkupyörällä
– ei näytä olevan vaikutusta päästöihin.
Vaikka kasvissyönti on lisääntynyt, ei lihan
kulutus ole vähentynyt. Nyt päättäjiltä
vaaditaan rohkeutta suuriin päätöksiin,
joilla Suomen päästöt saadaan laskemaan”,
Järvensivu sanoo.

Millaista ekologista jälleenrakennusta
Kruununhaassa tarvittaisiin? Kaksikon
mielestä muutostarpeet ovat aika vähäisiä.
Kaupunginosan rakennukset ovat vanhoja,
mutta energiatehokkaita, koska paksut
seinät eristävät ja säilövät lämpöä hyvin.
Alueen ilmapiiri tukee ensisijaisesti muuta
kuin kulutuskulttuuria, julkinen liikenne
toimii ja lähipalveluja on runsaasti tarjolla
kävelymatkan päässä.
Ekologisessa jälleenrakennuksessa
onkin vahvasti kyse myös kulttuurisesta
muutoksesta, jossa elämän mielekkyys ei
pyöri kulutuksen ympärillä.
”Kruununhaka on meidän mielestämme kaupunginosa, jossa arvostetaan
sivistystä ja kulttuuria”, Eronen korostaa.
Biosin tutkija ovat työskennelleet
vajaan vuoden Kruununhaassa ja kaupunginosa on tullut jo tutuksi seitsemälle tutkijalle. ”Ennen kaikkea lounastamme ja
illallistamme paikallisissa ravintoloissa,
lisäksi käymme ruokakaupassa ja suutarissa”, listaa Paavo Järvensivu. ”Kasvisruoan
tarjonta on lisääntynyt.”

Johanna Mannila

Kuvat Paavo Järvensivu

Jussi T. Eronen

Paavo Järvensivu
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ETELÄSATAMAAN PAIKKA VIHERKESKUKSELLE
Havainnekuva
Tiimi Ács–Majava–Kangaskolkka

Helsingin kaupungille on tehty
osin krunikalaisin voimin esitys Viherkeskukseksi Eteläsatamaan Vanhan
kauppahallin viereen. Toisarvoisessa
käytössä olleelle alueelle luotaisiin jälleen elävää kaupunkirantaa, sellaista
kuin paikalla on ollut aikaisemmin sen
liittyessä elimellisesti Kauppatoriin.
Keskukseen tulisi mm. näyttelyja myyntitiloja, kasvihuone, kahvilaravintola, mahdollisuus myös pienimuotoisille konserteille. Tuote-esittelyt,
yritysten ja järjestöjen demot, esitykset
ja tapahtumat valottaisivat luontoteemaa monipuolisesti yksilön, yhdyskuntien, elinkeinojen ja globaalin vastuun,

myös ilmastonmuutoksen kannalta. Faktatiedon ohella tarjottaisiin elämyksiä esim.
tietokonesimulaatioiden avulla.
Ehdotuksen tarkoituksena on tuoda
Eteläsataman tälle osalle syvästi vastuullinen ja samalla kaupallisesti selkeästi ”kotiin päin vetävä” vaihtoehto. Sataman alueella sijaitsevana keskus on helppo kohde
risteilyturisteille. Maapallon pohjoisten
alueiden eksotiikka luo vetovoimaa lisääntyvälle erikoismatkailulle.
Osastot on sijoitettu vitjaksi, ikään kuin
”poluksi”, jonka varrella kohteet koetaan
luontevasti peräkkäin. Hanke sopii toteutettavaksi myös vaiheittain, ensin Vanhan
kauppahallin viereen tulevat osat, sitten
muut koko alueen kehittämisen mukaan.
Rakenteissa ja teknisissä järjestelmissä ote-

taan huomioon aine- ja energiatehokkuuteen sekä päästöihin liittyvät ympäristönäkökohdat.
Kaupunkikuvallinen sopeuttaminen
lähtee Vanhasta kauppahallista ja kadun
vastakkaisella puolella olevista eri aikojen
rakennuksista. Rannan historiassa on pientä struktuuria, paviljonkimaisia rakenteita ja makasiineja. Viherkeskus on tarkoitettu kuitenkin pysyväksi eikä tilapäiseksi
kuten lahden toisella puolella Allas Sea
Pool julkisten rakennusten vieressä on
koettu.
Ehdotus on jätetty Kaupunkiympäristön toimialalle 1.11.2017. Idean kannattajille ja keskukseen pyrkiville toimijoille on
kaavoituksen yhteydessä luvassa varmastikin vilkas vuorovaikutusprosessi.
Veijo Majava

Saamelaisveri
Katsoin elokuvan Saamelaisveri (ohj.
Amanda Kernell, 2016), joka kertoo
saamelaisesta Elle-Marjasta (Lene Cecilia
Sparrok) ja tämän siskosta, Njennasta
(Mia Erika Sparrok). Elokuva on koskettava kasvukertomus kahden nuoren
elämästä rotuerottelevassa 1930-luvun
Ruotsissa.
Saamelaisveri kertoo siitä, millaista
kohtelua saamelaiset ovat saaneet entisaikoina. Nykyään vastaavaa rotuoppia ja siitä
seuraavaa rotusortoa ei ainakaan virallisesti ole. Tästä huolimatta monet vähemmistöt eivät saa valtavirtaa vastaavia oikeuksia. Oikeuksilla voidaan tarkoittaa sitä, että
saa ihmisarvoista kohtelua, tuntee olonsa
turvalliseksi yksin kadulla kulkiessaan
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tai sitä, että voi luottaa yleiseen oikeusturvaan. Oikeuksia on myös esimerkiksi
se, että sinua ei tuijoteta, sinulle puhutaan
kuin muille tai että pukeutumistyyliäsi ei
arvostella. Elokuvassa kerrottiin, kuinka
perustavat oikeudet oli saamelaisilta viety,
ja kuinka heitä kohdeltiin kuin roskaa.
Elokuva on käsikirjoitettu todella taidokkaasti, sillä siinä on useita erilaisia
tasoja, joilla sitä voi tulkita. Voimme
katsoa elokuvaa Elle-Marjan ja Njennan
kasvukertomuksena, kuvauksena saamelaisten kohtelusta, kuvauksena 1930-luvun
Ruotsin epätasa-arvoisuudesta tai vaikka
kertomuksena rasismista.
Elokuvassa oli mielestäni erityisen
merkillepantavaa se, miten tyttöjen kokemaa sortoa käsiteltiin. Elle-Marja, joka
on elokuvan päähenkilö, halusi sorron
vuoksi unohtaa vanhan itsensä ja muut-

Elle-Marja (Lene Cecilia Sparrok)

tua smoolantilaiseksi Christina Lajleriksi.
Elle-Marjan sisko, Njenna, sen sijaan ei
halunnut lähteä ruotsalaistamishankkeeseen mukaan, vaan halusi pysyä omana
itsenään. Elle-Marja käy siis valtavasti
ajatuksia läpi päässään siitä, kuka hän
on, kuka hän haluaa olla ja mitä hän on
valmis uhraamaan ollakseen paras versio
itsestään. Sen vuoksi kahden tunnin elo-

kuva tuntuikin liian lyhyeltä, vaikka se
saatiinkin tarinallisen jaksonsa loppuun.
Päällimmäinen ajatukseni elokuvasta
oli, että elokuvan täytyi liioitella montaa
asiaa, mutta mitä enemmän sen kohtauksia ajattelee, sitä varmemmaksi tulen, että
syrjintää ei ole liioiteltu. Elokuva kertoo
katsojalleen myös saamelaisesta kulttuurista ja valinnanteon vaikeudesta.
Elokuvan teema liittyy mielestäni juurikin tasa-arvoon, kaikkien hyväksyntään ja saamelaiskulttuurin merkitykseen
arkielämässä.
Elokuva jätti sopivasti katsojalle pääteltäväksi ja antoi miettimistä luokan ulkopuolellekin. Elokuva oli visuaalinen ja sen
tarina toteutuu hyvin juuri elokuvan muodossa. Myös näyttelijät olivat taidokkaita ja
lavastus ensiluokkaista.
Ilmari Parviala, Kruununhaan yläaste 9F
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Anna-Maija, Irma, Katja ja elämäntarinakuvat

AIKOJA,
PAIKKOJA
ja
seniorimietteitä
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Elämme keskellä aikakerrostumia
– rakennuksissa, kaduilla ja myös
mielissämme.
Tuntoihin tuo näinä aikoina syvyyttä 100
vuotta Suomen itsenäistymisestä ja sitä
seuranneesta maan murheellisesta vaiheesta. Krunikan ”seniorisumppilaiset” kävivät
Hakasalmen huvilan näyttelyissä Vihan
kevät 1918 ja 100 ja rapiat. Edellinen toi
1918 tapahtumat tuttuihin paikkoihin
installaatioina kuin keskellemme. Jälkimmäinen vei seuraaville vuosikymmenille
yksittäisten ihmisten elämänkaarten tasolla.
Kaupunki, sen paikat, rakennukset ja
historia luovat sävyjä elämälle. On hienoa
asua – kuten monet meistä Krunikassa
– yli 100 vuotta vanhoissa taloissa, ihan
riippumatta siitä, miten ja mihin tyyliin talot ja tilat ovat sittemmin trimmatut. Aika
on läsnä ikään kuin pysyvänä hiljaisena
pohjasointuna musiikissa.

Kivikaupunki elää myös kaduilla – ja kuuluu. Eri ikäluokat, lapsijoukot päiväkotilaisista koululaisiin, yliopistonuoret jne.
kukin omina ryhminään muodostavat
katutilaan omanlaisensa energian, visuaalisen ja saundimaailman.
Kiitos Signe Branderille kuvista yli
100 vuoden takaa, myös hänen tavastaan ottaa niihin mukaan ihmisiä, vaikka
vähän poseerailemaankin. Kaupunginmuseossa on vuosikymmenien varrelta
paljon muutakin kuva-aineistoa, myös
tilattavissa haulla helsinkikuvia.fi. Varsin
vaikuttava on panoraama Nikolainkirkon
tornista pohjoiseen (Eugen Hoffers 1866).
Kuvassa näkyy Kruununhaan pohjoisten
osien silloinen luonne, matalia puutaloja,
Siltavuori kallioina. Kivitaloja nousi vasta
vuosisadan loppupuolelta alkaen.
Tuomiokirkko ja Senaatintoria ympäröivät rakennukset ovat Engelin aikaan
tuntuneet ihmisistä varmastikin kerrassaan suureellisilta, ylimahtavilta. Hengellinen ja maallinen valta ovat osoittaneet
asemaansa. Edelleenkin Senaatintorin
näkymät ihastuttavat turisteja, vaikuttanevat Helsinkiä suuremmilta.
Senaatintori on ollut monien historiallisten tapahtumien näyttämönä. Nykyisinkin torilla on maallista ja aatteellista ”actionia”, omalla tavallaan aatepohjaista ja
hyvää tarkoittavaa, vaikka rekvisiitta välillä
tuntuukin tyhjältä, kuten vaikkapa tyhjät
muoviämpärit. Kaikki tämä omaa aikaamme.
Krunikan kaupunkikuva on kehittynyt
vakaasti, säilyttänyt ja voimistanut valtakunnan hallinnollisen ytimen identiteettiä.
On ollut jatkuvuutta verrattuna uudempiin
kaupunginosiin, vaikkapa Siltasaareen heti
Pitkänsillan toisella puolella. Aate- ja business-maailmat ovat siellä miksautumassa
uudella tavalla, paikkojaan vaihdellen ja
merenkin päälle pyrkien. Pyritäänkö nyt
Hakaniemenrantaa kehitettäessä lahden

yli Krunikan puolelle? Uudet kerrostumat
sopivat paremmin uudempiin kaupunginosiin. On vaativaa sovittaa moderni ihan
vanhan kylkeen.
Huvilan näyttelyssä oli antoisasti kuvin
ja tekstein kerrottuja 100-vuotiaiden helsinkiläisten elämäntarinoita. Kukin heistä
seitsemästä oli kiteyttänyt lauseeksi elämänsä tärkeitä asioita. Erään mielestä tärkeintä on hyvä työyhteisö. Miten varmalla
pohjalla tämä olisi nykypäivänä? Eräs näin:
”Pitkän iän salaisuus on yksinkertainen
elämä, iloisuus ja kohtuullisuus kaikessa”.
Katsojan kapinoiva mieli herää kysymään
”…saisiko kuitenkin olla värikästäkin ja
hetkittäin kohtuutontakin – kunhan vaan
sitten aina välillä pystyisi palaamaan säälliseen elämään…” Jokaisella oman onnensa
avaimet. Niinkin eri mieltä oltiin kuin
eräs maailmanmatkaajaksi profiloitunut
”Pitkän iän salaisuus on se, ettei ole omia
lapsia” ja toinen taas ”Pitkän iän salaisuus
on lapset, lapsenlapset, lapsenlapsenlapset
ja lapsenlapsenlapsenlapset”.
Seniorisumppilaiset tapaavat joka toinen perjantai Mestassa. Ollaan hyvinkin
erilaisilta taustoilta. Ikäulottuvuutta ovat
tuoneet muutaman vuoden aikana Aleksin
lasten vierailut ja yhteiset retket Tervasaareen. Pikku lapset ilmaisevat avointa
hetkessä elämistä, valppautta – ikään kuin
enteillen tulevia tekoja. Niin, tai näinhän
me helposti ainakin ajattelemme. Päteneekö meidän totuutemme ja meidän hyvämme enää heidän aikanaan?
Sumppilainen

Vihan kevät – Helsinki 1918 -installaatio
ja 100 ja rapiat -näyttely jatkuvat 25.3.2018
saakka.Tämän jälkeen huvilassa alkaa remontti.
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lympialaishuumaa
Vuoden 2022 talviolympialaisten
avajaisseremonia on alkamassa. Odotukset ovat korkealla, sillä koko Suomen joukkue on lupaava. Kaikki keskustelut koskevat jotenkin kisoja, eikä se ole yllätyskään.
Myös Nellin perhe on innoissaan kisoista.
He istahtavat sohvalle ja avaavat television.
Monen esityksen jälkeen urheilijat saadaan
vihdoin areenalle. Suomi marssii tutussa
sinivalkoisessa jonossa. Lippu liehuu ja
yleisö hurraa.
– Sieltä ne tulee. Kylläpä on iloisia kasvoja,
Nellan isä Janne sanoo.
– Taas se suomalainen angsti on unohdettu, hän jatkaa.
– Joo joo. Ole jo hiljaa, Nellan isoveli Mike
tuhahtaa.
”Ja nyt hiihtäjä juoksee sytyttämään olympiatulta”, kuuluu televisiosta. Tulen sytyttyä
ilotulitteet pamahtavat taivaalle. ”Kauniiden ilotulitteiden saattelemana hei hei tältä
päivältä. Näemme huomenna taas”, selostaja kiittää ja lähetys loppuu.
– Joo´o, saa nähä, miten koulu sujuu nää
seuraavat viikot, Mike sanoo ja häipyy
huoneeseensa.
Seuraavana päivänä Nella herää siihen,
kun keittiöstä kuuluu meteliä. Unenpöppöröisenä hän menee keittiöön ja näkee
äitinsä yltäpäätä sinisessä tahnassa. Myös
seinät ovat samaisessa tahnassa.
– Mitä sä oot koettannu tehdä? Nella kysyy
ja hakee rätin kaapista.
– Mmmm, siitä piti tulla kakusta rakennettu olympiakylä, äiti vastaa.
– Sulla on tainnut olympialaiset nousta jo
ihan heti päähän, Nella naurahtaa ja alkaa
putsata seiniä.
– No, ehkä ihan pikkusen, äiti myöntää.
– Ai, ihan vähän, kuuluu Miken ääni ovelta.
– Eka sä hankit maskottileijonan, jonka
jälkeen maalasit jokaikisen huonekalun
26

Kruununhaan Asukasyhdistys

siniseksi ja nyt tää sekasotku, hän jatkaa ja
naurahtaa.
– Mutta hei, nythän on olympialaiset,
äiti sanoo ja menee hakemaan puhtaan
paidan.
Nella ja Mike siivoavat keittiön loppuun. Nella vilkaisee kelloa ja tajuaa että
hänellä on enää puoli tuntia aikaa lähteä
kouluun. Nopeiden aamutoimien jälkeen
hän onkin jo myöhässä ja pahasti.
– Voi vitsi, Nella sanoo ja samalla muutama kirosanakin pääsee tämän suusta.
– Olisit nopeampi, Mike sanoo, joka on
tullut eteiseen.
– Ole hiljaa, Nella sanoo ja lähtee ovesta
ulos.
Nella lähtee juoksemaan koululle. Kun
hän pääsee sisälle, oppitunti on jo hyvässä
vaiheessa. Hän koputtaa oveen ja kestää
hetken, ennen kuin kukaan avaa oven.
– Miksi olet myöhässä ja vielä näin paljon?
opettaja kysyy päästäessään Nella sisälle.
– Ope, mulla on hyvä syy. Mun mutsi sai
olympiavillityksen ja sotki koko keittiön
sinisellä tahnalla. Sitten mun ja Miken
piti siivota se, Nella sanoo ja koko luokka
naurahtaa.
– Jaaha, opettaja sanoo.
Välitunnilla Nella ja hänen kaverinsa
keskustelevat olympialaisten avajaisista.
– Vitsi, mä tykkäsin siitä tanssiesityksestä,
Viki sanoo ja hyppii ylös ja alas.
– Joo, siis mäkin, Mia yhtyy.
– Mä tykkäsin, kun Suomen joukkue astui
areenalle, Nella sanoo.
– No, sehän oli arvattavissa!
Koulupäivä loppuu ja Nella pääsee
kotiin. Hän ja Emma päättävät mennä
katsomaan Nellan luokse 50 kilometrin
miesten hiihtoa.
– Ei hitsi! Mike on tuonut jotain sen frendejä meille, Nella sanoo.

– Ei se mitään, Emma sanoo.
– Kyllä me voidaan kattoo kisoja heidänkin kanssa varmaan, Nella ehdottaa ja
virnistää.
Tytöt kävelevät olohuoneeseen, jossa
istuu joukko poikia.
– Me tullaan kanssa kattoo, Nella sanoo
Mikelle, joka ei edes huomaa heitä.
– Mikä tilanne? Emma kysyy heiltä.
– Vika kierros. Suomi on viidentenä, joku
pojista sanoo.
”Kärki tulee rintarinnan, norjalainen ei
pysty pyristämään muita pois kannoiltaan.
Iivo on edelleen viidentenä, kun saavumme viimeiseen alamäkeen. Siitä on vielä
noin 200 metriä maaliin. Oijoi, mitä tapahtuu! Norjalaisen suksi irtoaa monosta.
Hän joutuu pysähtymään ja kiinnittämään
monon takaisin jalkaansa. Tällä hetkellä
Iivo on noussut toisen norjalaisen rinnalle. Viimeinen puristus, Iivo anna mennä!
Kärki on ihan juuri maalissa. Sieltä he
tulevat ja.. Kul..zzzmenee...zzz...z.”
Yhtäkkiä kuva vain katoaa.
– Hei! joku huudahtaa.
– Mikä sille nyt tuli! Mike tuhahtaa.
Nella menee vetämään piuhan seinästä
ja laittaa sen takaisin, minkä jälkeen hän
koettaa avata television uudestaan, mutta
televisio ei käynnisty. Pojat jupisevat ja
valittavat taustalla.
– Juuri jännittävällä hetkellä, joku pojista
huutaa ja heittää tyynyn maahan.
– Katotaan tulokset netistä, Emma ehdottaa.
– No ei, koko jännitys on mennyt, jos me
vaan katotaan se jostain uutisista, Nella
sanoo ja koettaa korjata rakkinetta.
– Ei voi mitään. Ei toimi, niin ei toimi,
Emma huokaa pettyneenä.
– Onko teillä konetta? Katotaan vikat
hetket areenasta, joku ehdottaa.
– Mutta ne tulee vaan suorana ja ne tallentuu vasta huomispäivän aikana sinne,
Mike sanoo ja menee hakemaan kännykkäänsä.

– Soitatsä isille? Nella kysyy.
– Joo. Kysyn, voidaanko hankkia uusi tv,
Mike sanoo ja soittaa isälleen.
Hetken päästä Mike laskee kännykän
korvaltaan ja sanoo pettyneenä:
– Meillä ei oo nyt varaa uuteen telkkuun.
Pitää kattoo tietsikalta.
– Mutta onhan sekin jo jotain. Mieti, jos
me ei voida kattoa ollenkaan, Nella sanoo
ja menee avaamaan tietokoneen.
– Joo joo, mutta ei tästä tule mitään. Pieni
tietokone ja niin monta ihmistä, ei näe
mitään. Kyllä tv on parempi, Miken kaveri
yhtyy.
– Älkää valittako! Leijonien peli alkaa
kohta. Halutaanko me kattoo sitä vai vaan
valittaa? Nella kysyy.
– Katotaan! kaikki huutavat yhtä aikaa.
”ja maali! Kanada saa maalin hyvän
pyörityksen jälkeen. Leijonien jäähyily
on sekoittanut koko paketin. Voi voi voi!
Tilanne on 1–0, mutta kyllä Kanada on
pyörittänyt koko erän Leijonia”, selostajan
ääni kertoo.
– Voihan sika! joku tokaisee.
– Tässä on vielä kaksi erää jäljellä, Nella
koettaa lohduttaa.
Toisen erän puolessa välissä Nellan kaverit saavat juhlia, kun Leijonat tekee 1–1
tasoitusmaalin. Kolmannen erän lopussa
Kanada ottaa rangaistuksen ja...
”Painaa, painaa! Ylivoima näyttää hyvälle. Juolevi on viivassa ja antaa Tolvaselle.
Hän virittää, mutta kanadalainen blokkaa.
Kiekko takaisin viivaan. Juolevi , Puljujärvi
ja Aho ja kiekko on maalissa! Suomi on
kiinni olympiakullassa! Nyt se on todella
lähellä! Rangaistuksen viimeisillä sekunneilla suomalaiset saavat 2–1 johdon.
Olipa kaunis ratkaisu. Hyvällä tekemisellä
saadaan maali”, urheiluselostaja riemuitsee. Kisakatsomo pomppii ja hyppii ylös ja
alas. – Suomi on mukana finaalissa! Nella
huutaa.

Ruut Paananen, Kruununhaan yläaste 9F
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KOLUMNEN

Kruununhaan apteekin kuva-arkisto

Lääkehoidon arviointi –
turvallisen lääkehoidon tukena

Haluaisitko varmistua, että kaikki lääkkeesi ovat tarpeellisia ja
yhteensopivia keskenään sekä vastaavat sairautesi hoitosuosituksia?
Apteekit tarjoavat asiakkailleen lääkehoidon arviointipalvelua, jossa erityispätevyyden saanut farmaseutti tai proviisori
käy läpi sinun lääkityksesi. Palvelu selvittää
lääkityksen mahdolliset ongelmakohdat ja
ottaa kantaa lääkehoidon oikeanlaiseen toteutumiseen sekä kustannustehokkuuteen.
Parhaimmillaan palvelu löytää tarpeettomaksi jääneet ja sopimattomat lääkkeet,
sekä parantaa hoidon turvallisuutta paneutumalla lääkityksen riskitekijöihin. Näitä
ovat erilaiset haittavaikutukset ja lääkkeiden yhteisvaikutukset kuten suun kuivuminen, ummetus, tokkuraisuus sekä huimaus, joka lisää kaatumisvaaraa.
Arviointi toteutetaan haastattelulla,
jossa käydään läpi käytössäsi olevat lääk28
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keet ja diagnosoidut sairaudet. Tämän
jälkeen farmasisti tekee lääkehoidon arvioinnin ja käy kanssasi läpi siitä syntyneet
havainnot sekä antaa sinulle päivitetyn
lääkelistan.
Palvelu sopii sinulle, jos hoitava lääkärisi on vaihtunut useasti, käytössäsi on runsaasti itsehoitolääkkeitä tai olet muuten
kiinnostunut lääkityksestäsi. Erityisesti
iäkkäiden lääkkeiden valinta ja annostus
olisi hyvä tarkistaa säännöllisesti, koska
iän myötä lääkkeiden poistuminen elimistöstä hidastuu.
Mikäli kiinnostuit palvelusta, tule lähiapteekkiisi. Lääkehoidon arviointipalvelua
myydään myös Kruununhaan apteekissa.
Farmasian opiskelija
Mari Viitala

Det nya projektet kring delaktighetsmodellen i Helsingfors går framåt. Det har
valts en nyckelperson (Titta Reunanen)
att föra projektet vidare. Dessutom pågår
rekryteringsprocessen kring de sju lotsar
som skall utgöra kontaktpersoner mellan
invånare och stadens verk och byråkrati.
Ytterligare en budgetchef och en chef för
helheten skall utses, så det ser lovande ut.
Ifall detta intresserar och du söker jobb
skall så kolla upp internetsidorna eller var
i kontakt med staden! Blir spännande att
se hur detta utfaller i praktiken. Detta med
kontaktperson mellan invånare och stad
var jag själv med och starkt förespråkade,
så liten del av äran kan jag i tillskriva mig.
Viktigt är också att dessa kommande lotsar
och chef är införstådda i den allt mångkulturella stad vi lever i. Det gäller att inte
enbart ta det svenska i beaktande (vilket
borde vara en självklarhet?) utan övrig
språkkunskap och kännedom om främmande kulturer är också av godo.

Ett annat projekt som går vidare men
på mer vagare grunder är planeringen av
Hagnässtranden. En idétävling har utlysts
kring området som går ut på att hitta idéer

som på bästa vis respekterar områdets karaktär (se förresten den goda idén här tidningen för området i Södra hamnen!). Att
man vill utveckla området är förståeligt eftersom också ”Hagnäsbron” skall förnyas i
samma veva. Det som däremot är aningen
beklagligt är att man redan gett bygglov åt
en norsk hotellkedja att uppföra en ganska
mastodont byggnad precis invid vattnet.
Detta hotell kommer redan i sig självt vara
ganska dominerande på området. Här ser
nog också jag värdet i att respektera de
historiska lagren som finns på området.
I och för sig anser jag att detta alltid borde
vara en självklarhet i dylika sammanhang,
något som tyvärr inte alltid varit fallet i vår
stad. Nåväl, vi hoppas på att bra utfall och
ingen kommer åtminstone att sakna den
horribla bro som för till fället dominerar
landskapet. Centrumtunnel i stället?
Skräp är intressant, men också
skräphantering. En fråga som med våra
flytande plastöar i våra oceaner och skräpiga kontinenter blir allt större, en ödesfråga. Här måste vi alla bidra och beslutet att
i vår huvudstad återgå till plastinsamling
var på alla sätt bra. Därför har de gula
roskisarna dykt upp ”på nytt” och nu
gäller det att också använda dem. En bra
tumregel är att skräpet måste vara så rent
att det går att ha hemma två veckor och
INTE är av PVC-plast (03-kod på förpackningen). Leksaker, bollar och köksredskap
av plast kan man oftast alltså INTE att
kasta i plastinsamlingen. Som jag skrivit
tidigare är dock detta med skräpsortering
en övermäktig uppgift för endel och man
ser en hel del felsorterat i husbolagens
skräputrymmen. Men om vi nu skulle lite
skärpa oss!
Till slut önskar jag alla välkomna till
årsmötet för att bl.a. höra vad Suomi-Seura
sysslar med. Inbjudan finns med i denna
tidning.

Jonas ”FoJo” Forsman
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Krunikan lasareteissa hoidettiin

kuppaa ja lepraa
ulkutaudit, kolera, tuberkuloosi
ja lavantauti olivat 1800-luvun
puolivälissä Helsingissä jatkuvana
vitsauksena. Tämä ei ollut mikään ihme,
tautien oli helppo levitä työläisten ahtaissa
asunnoissa. Kaupungin haavuri eli välskäri
Pihlflykt, kutsumanimeltään Pihlsbubben, piti vastaanottoa talossaan Hallituskatu 3, mutta sairaalatilanne oli huono.
Asian korjaamiseksi ryhdyttiin Kruununhakaan rakentamaan lasaretteja eli
hospitaaleja. Vuonna 1833 Unionin- ja Liisankatujen kulmaukseen valmistunut C. I.
Engelin käsialaa oleva nk. ”Vanha klinikka” eli Kliininen instituutti oli maamme
ensimmäinen yliopistollinen opetussairaala. Jyhkeä rakennus sijaitsee kalliolla, silloisen kaupungin laidalla. Se ympäröitiin
muureilla, jotta potilaat olisivat suojassa
tauteja aiheuttavalta ilmalta, miasmalta.
Sitä uskottiin olevan alavilla ja kosteilla
mailla ja potilaistakin erittyvä pilaantunut
ilma oli helppo tuulettaa korkealla sijaitsevassa ympäristössä. Kosteutta olikin syytä
pelätä, koska vasta 1830-luvulla Marian-,
Rauhan- ja Kirkkokatujen alueilla sijainnut suuri suo kuivattiin.
Potilastilojen alla kellarissa oli navetta
ja talleja. Olosuhteet olivat muutenkin
vaatimattomat. Z. Topeliuksen mukaan
”virkapukuihin puetut sairaat makasivat
kärsivällisesti vihreissä sängyissä, nielivät
pillereitä ja joivat rohtoja, hoitajattaret
kantoivat heille kaurakeittoa kiiltävissä tinakupeissa.” ”Pihalla istui penkeillä laihoja
ja kalpeita olentoja pitkissä sarkatakeissa
valkeat yömyssyt päässä.”
30
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Lääkärien lisäksi erityisen tarpeellinen
oli kuppari. Sukupuolitautiosastolla oli
vielä 1840-luvulla enemmän potilaita kuin
muilla osastoilla yhteensä. Helsinki oli
tsaarinvallan aikana eräs Venäjän laivaston
pääsatamista ja taudit, erityisesti kuppa
eli syfilis, levisivät. Kuppalaksi kutsutusta
lasaretista tulikin pelätty paikka, koska
elohopea- ja arseenihoidot olivat rankkoja. Eristyksissä pidetyt potilaat saattoivat
vain kaihoisasti katsella reunusmuurin yli
kaupungin elämää.
Lääkärit olivat kuitenkin valveutuneita ja niinpä yleisnarkoosi tuli käyttöön jo
1847 eli vain vuosi sen keksimisen jälkeen.
Samalla jäi pois käytäntö sitoa potilas kiinni leikkauspöydän päissä olevien pylväiden rautalenkkeihin. Liiallista riuhtomista
leikkauksen aikana hillitsi myös potilaan
juottaminen tukevaan humalaan.
Vanhan klinikan entisessä pesulassa
pidettiin vielä 1960-luvulla eristyksissä
neljä maamme viimeistä spitaalia eli lepraa
sairastavaa potilasta. Viimeisin oli nuori
mies, joka oli saanut tartunnan lapsena
tautiin sairastuneen puusepän tekemästä
pinnasängystä.
Unioninkatu nro 33 valmistui 1848
nk. Uusi klinikka ja Snellmaninkadulle
nro 14 Engelin piirtämä synnytyslaitos, joka muutti jo 1878 Kätilöopistoon
Ullanlinnaan. Tiloihin tuli silmäklinikka
ja myöhemmin siinä toimi vielä iho- ja
sukupuolitautien poliklinikka aina vuoteen
1992, jolloin rakennus remontoitiin valtiotieteellisen tiedekunnan käyttöön.
Skitari

Kuva Jussi Heinämies

10 kysymystä Vastaukset sivulla 46

1. Missä sijaitsee tämä Suomen pienin julkisen tilan kuvanveistos? (kuva)
2. Sisällissota käynnistyi Helsingissä
28.1.1918 julkisten rakennusten valtauksella
punaisten haltuun. Mitä rakennuksia vallattiin Kruununhaassa?
3. Punaiset joukot pitivät kansalaissodan aikana v. 1918 vankilaa Kruununhaassa. Mikä
rakennus oli kyseessä?
4. Minne johti valkoisen armeijan paraati kansalaissodan päätöstilaisuudessa
16.5.1918?

5. Mikä patsas löytyy Liisanpuistikosta?
6. Mikä on bussilinja 16:n vuoroväli arkipäivisin?
7. Muksut-yhtye laulaa Liisankadulla sijaitsevasta Matti Makkosen ruumisarkkuliikkeestä.
Mikä on liikkeen oikea nimi?
8. Kuka kirjoitti Liisankadulla-nimisen runon
sanat?
9. Saksalainen arkkitehti Carl Ludvig Engel
(1778–1840) vaikutti merkittävästi Kruununhaan katukuvaan. Mistä kaupungista hän
muutti Helsinkiin 1816?
10. Mitkä viisi päiväkotia sijaitsevat Kruununhaassa?

Via Crucis -vaellus pääsiäislauantaina
31.3.2018 klo 21 Kaisaniemen puistossa
Ekumeeninen kärsimysnäytelmä huipentuu Tuomiokirkon portailla Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen. Kaikkiaan teoksessa näyttelee yli sata ammattilais- ja harrastajanäyttelijää sekä vapaaehtoisia. Veli-Pekka Hännisen käsikirjoittamassa Via Cruciksessa
on mukana useita oopperalaulajia. Tänä vuonna Jeesuksen roolissa nähdään oopperalaulaja Waltteri Torikka. Esityksen ohjaa Ville Saukkonen.
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Minttu Virsunen
Krunikan Kivijalkayrittäjät ry pj.

Yhdessä
varkaita
vastaan
Meitä yrittäjiä on kiusannut viime aikoina inhottava
asia, nimittäin varkaat.
Monissa liikkeissä on sattunut useita ikäviä tapauksia. Välillä on menty
sisään jättämättä murtojälkiä ja viety
kaapista ruokia ja viinejä. Välillä taas on
varastettu röyhkeästi melkein yrittäjän
nenän edestä arvokastakin tavaraa.
Murtojälkiä on löytynyt myös alueen
porttikongeista ja niin kutsutut stalkkerit pyörivät liikkeissä ja pihoilla tutkimassa, että missä olisi jotakin varastettavaa. Muistakaahan pitää silmänne
auki ja keskustella avoimesti asiasta.
Ainoastaan yhdessä asioihin puuttumalla saamme varasaallon poistumaan.
Kertokaa naapureille, yrittäjille ja huoltomiehille jos huomaatte jotakin outoa,
tai teiltä on viety jotakin. Soittakaa poliisille, jos näette keskellä yötä epämääräistä valoa liikkeissä tai tavaroiden kanniskelua. Jokaisesta varkaudesta on myös ilmoitettava poliisille, tuntui
se varkaus miten mitättömältä tahansa.
Tämä asia koskettaa meitä kaikkia ja
voimme yhdessä olla valppaita. Annetaan Krunikasta sellainen kuva että tänne ei kannata varkaiden tulla, sillä meillä pidetään yhtä.
32
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Koirat
ovat kivoja
Krunikassa on paljon koiria. Joka
aamu saan hyvän mielen kun näen ihanien
karvatassujen olevan aamulenkillä. Usein
vaihdan myös iloisen tervehdyksen niin
koiran, kun ulkoiluttajankin kanssa.
Meidänkin liikkeeseen ovat niin koirat
kuin omistajatkin tervetulleita ja meiltä
karvatassut saavat aina rapsutusta. Meillä
yhdistyksessä on kuitenkin noussut esiin
eräs kiusallinen asia; koirien pissa. Osa onkin varmaan huomannut yhdistyksen ystävällismielisen keltaisen kyltin liikkeiden
ovissa. Suurin osa ulkoiluttajista pissattaa/
kakattaa koiraansa, niin kuin kuuluukin ja
kerää koiransa jätökset pois. Jotkut kuitenkin antavat koirien ruikkia minne sattuu.
Inhottavin paikka on liikkeiden ovien edessä. Tätä kautta pissa kulkeutuu asiakkaiden
kenkien mukana sisään liikkeisiin ja koko
liiketila haisee epämiellyttävälle. Eräs iso
koira oli myös pissannut suoraan postiluukusta sisään.
Meidän yrittäjien pyyntö olisi, että
pissatettaisiin koiria niin kuin kuuluu. Ei
kynnyksille, ei postiluukkuun, eikä ravintoloiden ulkokalusteisiin. En usko että
Krunikassa on montaakaan ulkoiluttajaa,
joka antaa koiransa näin tehdä, mutta ne
muutamatkin saavat näkyvää jälkeä aikaiseksi. Ja heille on hyvä huomauttaa asiasta.
Koirat on kivoja, kunhan eivät pissi
oveemme.
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Kruununhaan palveluhakemisto

Isännöitsijä
etsitkö parempaa
työpaikkaa
Isännöitsijä
etsitkö parempaa työpaikkaa
Taloyhtiön hallitus
kaipaatteko
parasta
isännöitsijää
Taloyhtiön
hallitus
kaipaatteko parasta isännöitsijää
Hieman erilaista isännöintiä
Hieman erilaista isännöintiä

Snellmaninkatu 15, 00170 Helsinki
www.kruununisannointi.fi
Snellmaninkatu
15, 00170 Helsinki
www.kruununisannointi.fi

Perinteitä kunnioittaen
laadukas ja istuva
Kruununhaassa valmistettu

Räätälinpuku
tyyli- ja laatutietoisille
miehille ja naisille

Varaa aika räätälille soittamalla numeroon 045 21222 866 tai
netissä osoitteessa www.dandypuku.com/ajanvaraus

Lukitusalan
ammattilaiset

Snellmaninkatu 19–21

010-2392900 24/h

47

www.avainahjo.fi

Normal.dotm
Normal.dotm

RAKENTAA
JAja
MAALAA
Rakentaa
maalaa

Toteutamme toimistojen, huoneistojen, taloyhtiöiden,
kylpyhuoneiden ja keittiöiden kokonaisurakoita
avaimet käteen -periaatteella.

Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy - puh. 09 135 2516 - maalaus@veljeksetlehtinen.com - www.veljeksetlehtinen.com

Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy
puh. 09135 2516
maalaus@veljeksetlehtinen.com
www.veljeksetlehtinen.com
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KEVÄTTÄ ILMASSA!

MYYNNISSÄ: Vuorikatu 22 B | 3h, k, kph, s | 94 m2
Vh. 748 000 € | Mh. 657 534,85 €

Parasta aikaa hankkia
uusia viherkasveja.
• Vaihtuvan valikoimamme lisäksi tilaamme
toivomasi kasvit.
• Saat myös suuret
kasvit kauttamme, vaikka
kotiin kuljetettuna.
• Myös kasvien istutus
onnistuu.
• Tarvittaessa hankimme
kotiisi sopivat ruukut.
Kukkakauppa

Ompelimo Blomst

Avoinna ma–pe klo 10–18
Liisankatu 6, puh 046 812 1188

Vuodesta 1949
La
Reine
Mariankatu 13, tel.0400400388

Asiakkaamme etsii 90-120 m asuntoa tältä
alueelta. Tarjoa omaasi, ei välityskuluja.
2

Toimintamme perustuu asiantuntijuuteen ja asiakaslähtöiseen
palveluun, minkä vuoksi meillä on runsaasti pitkäaikaisia kantaasiakkaita. Asuntojen kysyntä on jatkuvasti suurempaa kuin
tarjonta kantakaupungin ja nimenomaan Kruununhaan alueelta
– jos harkitset myyntiä, ota yhteyttä.
MIKA HAUTALA
Toimitusjohtaja,LKV
050 2311

EEVA KEMMO
Varatuomari, LKV
050 68922

KIRSI MÄNTYMÄKI TIMO PARTANEN
LKV, KiAT, KED
LKV
050 66953
050 66952

CAIUS COLLIN
KTM
044 444 0471

JUKKA NORTA
Asuntomyyjä
040 046 1415

MERVI ÅHGREN
Myyntiassistentti
044 444 0470

www.luxur yrealestate.com

LUXUSm2 LKV Kiinteistönvälitystoimisto
Avoinna ma–pe 11–17.30 tai sopimuksen mukaan
Eteläesplanadi 2 | Puhelinpäivystys 020 707 0700 | info@luxusm2.fi | www.luxusm2.fi
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sposti: kukkia@lareine.fi
www.lareine.fi • Facebookissa:
Jussilan kukkakauppa La Reine

•Akupunktio
• Pilates-ryhmät
040-5693 515, nina.aarnio@hotmail.com

Pesula Mariankatu
Aurinkoa arkipäivään, hymyä huomiseen!

Vaatteiden pesut jopa
kolmessa tunnissa
Huolehdimme vaatteista asiakkaan toiveiden
mukaisesti, tuloksena aina laadukas pesu- ja
viimeistelytulos.
Pesemme arki- ja juhlavaatteet,
matot, liinavaatteet, verhot, pöytäliinat ja
muut kodin tekstiilit. Tervetuloa SOL Pesulaan!
SOL Pesulapalvelut Oy
Mariankatu 10
Puh. 040 779 7263

www.sol.fi
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BUDAREXPRESS
VENEZUELALAINEN KAHVILA

C A F E
Liisankatu 14, HKI
www.starcafe.fi

Hammashoitoa koko
perheelle!
Odent-Hammaslääkärit:
Outi Salonen
Tiina Aaltonen
Rauhankatu 11 A 3
00170 Helsinki, Puh. 09-135 6936

www.doithai.fi
Welcome to enjoy Thai food

Tervetuloa nauttimaan hyvästä Thaimaalaisesta ruoasta
take away – 10 %
Avoinna ti - to 11-14 ja 17-21, pe 11-23, la 12-23, su 12-21,
ma suljettu. Lounas ti - pe 11-14.

Meritullinkatu 5, puh. 625 514
www.doithai.fi

(VAIHTUVA LOUNASKEITTO ARKISIN 11-14.30)

MANEESIKATU 3, HELSINKI
BUDAREXPRESS.FI

NEPALICHULO -ravintola

Meritullinkatu 13

AUKIOLOAJAT
MA–PE 10:30–22:00
LA–SU 12:30–22:00
Lounas Ma–Pe:
10:30–15:00

Tervetuloa nepalilaiseen
makumaailmaan
nauttimaan herkullisista
ruoista sekä juomista.
puh 0401785022
- s-posti: info@nepalichulo.fi
- www.nepalichulo.fi
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Suominostalgiaa
Senaatintorin laidalla
- näkymät suoraan kirkolle -

Krunikan oma optikko
Unioninkatu 45, 09-1352661
www.kruunuoptiikka.fi
Kahvila–Konditorio

Liisankatu 9, 050 4133 356
ma–to 7–15, pe 7–14 www.wanzetta.fi

Kerää porukka ja
kokoontukaa Suomi-Seuraan.
Samalla esittelemme seuran
toimintaa.
Kokoustilaan mahtuu n. 20 hlöä
ja tilan saa käyttöön kahdeksi
tunniksi kerrallaan.
Paluumuuttajat, tervetuloa kahville Suomi-Seuraan ja kertomaan
oma paluumuuttotarina

la 21.4. klo 13–15.

Tilavaraukset ja ilmoittautumiset
tilaisuuteen:
info@suomi-seura.fi tai
09-684 1210

Nukketeatteri Sampo keskustassa!
Esityksiä, työpajoja, konsertteja, kotimaisia
ja kansainvälisiä vierailuja ja kahvila.

p.020 735 2235

Varaa alakerran Kämppätupa
30–60 hlön yksityistilaisuuksiin!

Tervetuloa!
Nukketeatteri Sampo Erottajankatu 7, 00130 Helsinki
Nukketeatteripuoti Ritarikatu 9, 00170 Helsinki
Liput www.nukketeatterisampo.ﬁ tai p. 020 735 2235

Ravintola Savotta
Aleksanterinkatu 22 • p. 09 7425 5588
Avoinna vuoden jokaisena päivänä:
ma–la 12–23, su ja pyhät 18–22
www.ravintolasavotta.ﬁ
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Kuuluisa
krunalainen dilemma

Uusi hotelli Marian- ja Liisankadun kulmaan
Kruununhaan hotellimäärä lisääntyy yhdellä,
sillä Mariankadun ja Liisankadun kulmassa
oleva toimistokäytössä ollut arvotalo aiotaan
muuttaa hotelliksi. Rakennuksessa uurastivat
viimeksi maa- ja metsätalousministeriön virkamiehet.
Hanke julkistettiin, kun valtion omistama
Senaatti kiinteistöt myi Icon kiinteistörahastot
-yhtiölle marraskuussa neljä rakennusta: Mariankatu 23 sekä Liisankatu 8 A, Liisankatu 8
G ja Maneesikatu 7. Kauppasummaa ei ole
kerrottu julkisuuteen.
Kuva Taina Rasi
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Hotellin lisäksi korttelin rakennuksiin rakennetaan 50–80 asuntoa. Asuntojen lukumäärä
varmistuu sen jälkeen kun kaava- ja rakennuslupa-asiat on saatu kuntoon kaupungin
kanssa. Lupaprosessi vienee parisen vuotta,
samoin rakennustyöt. Hotelli voisi näin ollen
avautua vuonna 2022.
Kolme rakennuksista valmistui vuonna
1885. Liisankatu 8 G on uudempi, se valmistui
vuonna 1930. Suojeltujen rakennusten kerrosala on noin 9000 neliömetriä. JM

Alun perin Mariankatu 23 valmistui
Uudenmaan tarkk’ampujan upseerikasarmiksi. Arkkitehtinä oli Evert Lagerspetz. Jo vuonna 1901 se siirtyi kuitenkin
venäläisten haltuun. Itsenäistymisen
jälkeen rakennuksessa toimi Suomen
puolustusvoimien yleisesikunta vuoteen
1925 asti. Liisankatu 8:n alkuperäinen
käyttötarkoitus oli upseeriklubi. Maneesikatu 7 toimi 1800-luvun lopulla
aliupseerien kasarmina. Mariankadun
upseerikasarmilla asui 1800-luvulla
muun muassa sotilaslääketieteen pioneeri
Leopold Krohn. Hänen jälkeläisiään ovat
monet Krohnin kulttuurisuvun kirjailijat
ja professorit. (MN)

Aleksanteri II, autonomian luoja

PRO FINLANDIA -NÄYTTELY
Kansallisarkiston näyttelytilassa, Rauhankatu
17, jatkuu näyttely Pro Finlandia – Suomen tie
itsenäisyyteen sarjan viimeisellä neljännellä
osalla. Se esittelee, millaisena Suomi ja suomalaiset näyttäytyivät Venäjän, Puolan, Viron
Latvian ja Liettuan silmin maamme itsenäistymistä edeltävinä vuosikymmeninä ja
itsenäisyyden alkuvuosina. Näyttely esittelee
laajasti myös Suomen autonomisen aseman
syntyä Venäjän alaisuudessa ja myöhemmin
Suomeen kohdistuneita venäläistämispyrkimyksiä. Näyttelyssä on laaja aineisto
asiakirjoja, valokuvia, karttoja, esineistöä ja
taideteoksia. JH

Kaija nojasi Vironkadun tummanpunaiseen
tiiliseinään. Oli kylmä, kolkko ilta.Talvipakkasen
punoittamissa käsissään Kaija piteli höyryävää
muovipussia ja sylissään hänellä oli sulokatseinen, lerppanaamainen basset hound.
Musta pussi kourassaan Kaija vilkuili ympärilleen. Hän silmäili kiivaana kadunkulmia ja
tarkkaili valppaana porttikongien edustoja. Hän
mulkoili karaokeräkälöiden ja ruokakauppojen
saastaisia sisustoja, mahtaisiko sieltä löytyä?
Hän juoksi Vironkadun toiseen päähän ja
takaisin. Hän kurkisti viemäriin. Hän hakkasi
askeettisten sisustusliikkeiden näyteikkunoita
ja vaati epätoivoisesti pääsyä sisään. Hän
googletti, soitti neuvontapalveluun ja tiedusteli
kiusaantuneesti neuvottomilta ohikulkijoilta.
Lopulta hän viskasi muovipussin asfaltille ja
potkaisi kuuran peittämää autonrengasta.
“Joka kerta sama laulu!”, Kaija kirosi ääneen
ja purskahti häikäilemättömän raivokkaaseen
huutoitkuun. Koko Kruununhaassa ei nimittäin
ollut yhtäkään roskakoria.
Otto Siponen, Kruununhaan yläaste 9F

Näyttely on auki ti, to, pe klo 10–16 ja
ke klo 10–18.
Näyttely on auki 31.8.2018 saakka ja
sinne on vapaa pääsy.
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Engelpalkinto
Petri
Laaksoselle
Tuomiokirkon kryptassa myönnettiin sunnuntaina 11.2.2018 laulaja, säveltäjä Petri
Laaksoselle kirkkotaiteen Engel-palkinto.
Laaksonen tuli vuonna 1994 tunnetuksi Täällä
Pohjantähden alla klassikkosävelmästä, jonka
myötä hänen musiikkinsa on tullut tutuksi koko
Suomen kansalle ja koskettanut eri kansankerroksia jo yli kahden vuosikymmenen ajan. – Olen
halunnut tehdä musiikkia, jolla olisi merkitystä
ja joka puhuttelee kuulijaa. Tämä on hieno
tunnustus tehdystä työstä, Laaksonen kertoo.
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra, tuomiorovasti Matti Poutiainen
luovutti palkinnon Petri Laaksoselle Tuomiokirkon vihkimispäivän 166-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä. Kirkkotaiteen Engel-palkinnon
myöntää Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan
seurakuntaneuvosto taiteilijalle tai yhteisölle,
joka on ansioitunut kirkkotaiteen alalla tai
kirkkotilan rikastuttamisessa. Palkinto on myönnetty aiemmin 18 kertaa. Palkinnon saajan
taiteilijantyö on lähes aina liittynyt tavalla tai
toisella Helsingin tuomiokirkkoon.
Engel-palkinto voidaan myöntää myös
sellaiselle taholle, joka on kulttuurin keinoin
merkittävästi edistänyt kirkon ydinviestiä,
vaikkei kytkentää kirkkotilaan olisikaan. Kirkkotaiteen Engel-palkinto perustettiin vuonna
1990, jolloin tuli kuluneeksi 150 vuotta Helsingin tuomiokirkon suunnittelijan Carl Ludvig
Engelin kuolemasta.
Leena Koski
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Kruununhaan monet julkiset arvorakennukset
ovat saaneet viime syksynä julkisivulleen
rakennuksen vaiheista kertovat kuvalliset
historiakyltit. Rakennuksia hallinnoi valtioomisteinen Senaattikiinteistöt. Kyltti löytyy
ainakin Senaatintalon, Arppeanumin, Säätytalon ja Kansallisarkiston sisääntulopuolelta. JH

REISKA 1931–2017

Tuomiokirkkoseurakunnan vaali

Eksyneelle
Olet eksynyt reitiltäsi.
Onko se edes oikea tie sinulle?
Katso pois ja toisaalle.
Laittaako se sinut koetteille?
Nouse ylös, löydä tiesi.
Kulje matkaa, jota täytyy jatkaa.
Ajatus päässäsi,
vain yksi tuhansien muiden joukossa.
Älä jätä sydäntä jälkeesi.
Seuraa sisintäsi, mikä on tarkoituksesi?
Juokse lujempaa, kohti itseäsi.
Ole missä olet.
Joka paikassa et ole missään.
Anniina Bergman, Kruununhaan yläaste 9F

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran vaali toimitetaan kevään 2018 aikana,
välillisenä, eli valinnan tekee seurakuntaneuvosto. Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli
antoi lausuntonsa hakijoista 7.3.2018. Tämän
jälkeen seurakunnassa toteutetaan hakijoiden
haastattelut 9.4. ja vaali toimitetaan seurakuntaneuvoston kokouksessa 7.5.2018.
Hakuajan päättymiseen 15.1.mennessä tehtävää haki 9 henkilöä: Marja Heltelä, Martti Häkkänen, Jussi Koivisto, Kari Latvus,
Reijo Liimatainen, Ari Paavilainen, Seppo
Sattilainen, Jouni Turtiainen ja Jari Uimonen. Seurakuntalaiset voivat tutustua
hakijoihin kaikille avoimessa vaalipaneelissa
maanantaina 23. huhtikuuta klo 18 Tuomiokirkon kryptassa.
Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran
virkaan liittyvät myös tuomiorovastin tehtävät. Seurakunnan nykyinen kirkkoherra,
tuomiorovasti Matti Poutiainen jää eläkkeelle
1. syyskuuta 2018.
Leena Koski

Elinikäinen Krunan kundi Reino Lönnfors
Kristianinkadun varrelta on poissa. Työuransa
hän aloitti oppilaana vuonna 1948 Solhbergillä
nousten vähitellen työnjohtajaksi.Vuonna 1983
hän siirtyi työnjohtajaksi Humic 0y:lle /Farma
Compille josta jäi eläkkeelle 1992.
Me krunikalaiset muistamme Reiskan parhaiten hänen valtavasta vapaan ajan toiminnastaan Helsingin Soutuklubissa ja Helsingin
Moottorivene-kerhossa. Kymmenet nuoret
krunalaiset ottivat soudun harrastuksekseen
Kaisaniemen soutuklubilla 50–60 luvuilla
Reiskan opastuksella, jopa minäkin istuin
kerran nelosen perämiehenä puku päällä ja
kravatti kaulassa kun Monni, Damski, Epro
ja Tukiaisen Reiska soutivat Mustikkamaan
ympäri.
Kaikki Krunassa arvostivat Reiskaa ja toivottavasti vastaedeskin saamme Krunaan
ihmisiä jotka jaksavat tehdä vapaa-ajallaan
työtä nuorison eteen.
Kuvassa mitalisaalista soudusta, hiihdosta
ja moottoriveneurheilusta vuosien varrelta.
Saman talon kasvatti 40-luvulta
Mara Heitto
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10 kysymystä Vastaukset
1. Kansallisarkiston portaikon yhteydessä on taiteilija Jyrki Siukosen teos Viisas hiiri (v. 2000).
Se tutkii ja tekee muistiinpanojaan kynä kädessään. Vironniemen päiväkodin lapset tekivät siitä
viime syksyn vierailun yhteydessä ihan omia
piirroksiaan.
2. Kiväärein aseistautuneet punakaartin miehet
ottivat 28.1.1918 haltuunsa mm. Säätytalon,
Senaatintalon ja Suomen pankin. Helsingistä
tuli parin kuukauden ajaksi punaisen Suomen
pääkaupunki.
3. Ruotsalaisen lyseon, Svenska reallyceum, (ny-

kyinen Sibelius-lukio) rakennuksessa, Liisankatu
13, oli satoja punakaartin vangitsemia valkoisia
vankina 13.4.1918, jolloin heidät vapautettiin
Helsingin valtauksen yhteydessä. Samana päivänä
taisteltiin Pitkälläsillalla saksalaisten joukkojen
edetessä punaisten vielä hallitsemaan Siltasaareen sillan pohjoispäässä.

4.Mannerheimin johtama 12000 miehen paraati

suuntautui Senaatintalolle, jossa ylipäällikkö piti
puheensa. Kenraali Mannerheim ja valtionhoitaja
P.E.Svinhufvudin johtama senaatti palasivat sen

jälkeen Senaatintorille, jossa heidät otti vastaan
eduskunnan puhemiehistö puhemies Johannes
Lundsonin johdolla.

5. Liisanpuistikon keskellä on Pellingin retken
muistopatsas. Veistoksen ovat suunnitelleet
kuvanveistäjät Gunnar Finne ja Armas Lindgren
ja se paljastettiin v. 1921. Siihen on kaiverrettu
51:n kansalaissodassa kaatuneen nimet. Pellingin
retkeksi kutsutaan kansalaissodan 1918 aikaista
valkoisten pakomatkaa, jolloin 300-400 Helsingin
ja Itä-Uudenmaan suojeluskuntalaista vetäytyi
aluksi jäitä pitkin Porvoon saaristoon ja sieltä
taistelujen jälkeen Viroon.
6. 20 minuuttia
7. Hautaustoimisto Mikko Mononen
8. Pentti Saarikoski
9. Tallinnasta, jossa hän toimi kaupunginarkkitehtina.

10. Virkkula, Vironniemi, Aleksi, Alexia ja Sedmigarsky Småbarnskola.
JH, JM

Krunikka-lehti
Krunikka-lehti on Kruununhaan Asukasyhdistys–Föreningen för invånarna i Kronohagen ry:n julkaisu. Lehti ilmestyy neljä kertaa
vuodessa. Se toimitetaan vapaaehtoisin voimin
ja rahoitetaan ilmoitustuloilla.
Kiinnostaako sinua lehden toimittaminen?
Soita tai lähetä viesti!
Hallitusten jäsenten nimet ja yhteystiedot löydät 3. sivulta. Voit lähettää meille myös juttuja
ja kuvia lehteen tai kerro meille, mistä meidän
pitäisi tehdä juttu.

Haluatko ilmoituksesi Krunikkaan?
Ilmoitushinnat:
1/1 sivu
550,– 		 värilisä 50,–
1/2 sivua
300,– 			
30,–
1/4 sivua
150,– 			
20,–
1/8 sivua
80,– 			
1/16 sivua
50,– 			
Ilmoitusvaraukset:
toimitus@krunikka.fi
040 539 4225
Krunikka 2/2018 ilmestyy viikolla 21
Aineisto 20.4.2018 mennessä

Krunikka on haettavissa seuraavista yrityksistä:
Alepat Liisankatu ja Kirkkokatu, K-marketit Liisankatu ja Rauhankatu, Kioski Ilposet, R-kioski,
Pompei, Zinnkeller, Kolme Kruunua, Kotipitsa, Star Cafe, Artesaanileipomo Gateau, Herkkutalo,
Svenska klubben, Liisankadun apteekki, Galleria Oodi, ja Tieteiden talo sekä Katajanokan apteekki.
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On hienoa olla
Helsingin ensimmäisen
kaupunginosan
asukasyhdistyksessä!
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Tervetuloa muuttamaan maailmaa!
Kruununhaan asukasyhdistyksen

Vuosikokous

tiistaina 27.3.2018 klo 18.00
Suomi-Seuran tiloissa Mariankatu 8

Årsmöte

Tisdagen den 27 mars 2018, kl. 18.00
i Suomi-Seura, Mariegatan 8

Välkommen!
Suomi-Seura ry esittelee lyhyesti omaa toimintaansa.
Pullakahvit – Kaffe med kaffebröd.

Kruununhaan asukasyhdistys–Föreningen för invånarna i Kronohagen

