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Krunan Mestan kevätkauden kurssien viikko-ohjelma

TIISTAI: 
Muskari
klo 9.30-10 vauvat 
klo 10-10.45 1-vuotiaat  
Järjestäjä Meri-Helsingin Musiikkiopisto 

TORSTAI: 
Perhekahvila on kaikille lapsiperheille 
avoin viikoittainen tapahtuma torstaisin 
klo 9.30-11.30. Aluksi on yhteinen 
lauluhetki, sen jälkeen tarjolla kahvia, 
teetä, juttuseuraa ja leikkikavereita. 
Perhekahvilan järjestää Mannerheimin 
lastensuojeluliiton Etelä-Helsingin yhdistys, 
tiedustelut 050 530 3733

TORSTAI: 
Lasten kuvaamataide-kerho
klo 15.45-16.45 Eskarilaiset  
klo 17-17.45 5-vuotiaat

ELÄKELÄISET: 
Seniorisumpit joka toinen perjantai klo 13-15  
Eläkeläiset kokoontuvat parin viikon välein, 
keskustelemaan ajankohtaisista asioista. 
Sumppilaiset tekevät myös vierailuja eri 
kohteisiin. Toiminnasta vastaavat Kruunun-
haan asukasyhdistys ja Helsingin kaupungin 
Kampin palvelukeskus. 

PERJANTAI: 
Tuolijumppa ruotsiksi klo 11-12 
LUKUPIIRI: 
joka toinen tiistai klo 19-21 Kaunokirjallisuu-
desta kiinnostuneille

TAIDETERAPIA: 
Keskiviikkoisin klo 10.30 – 13.30
Valkonauhaliiton Taideterapia-kerho  
Lauantaisin klo 10 – 14.30 alkaen 2.3.
Valkonauhaliiton Taideterapia-kerho 

AA-KERHO: 
Maanantaisin klo 18-19.30 
Torstaisin klo 19-20 
Sunnuntaisin kummitusryhmä klo 20-21
Kantamo/Jatkumo raittiiden alkoholistien 
kokoontuminen sunnuntaisin klo 17-19
Vapaita aikoja erilaisille kokouksille, 
kursseille ja perhejuhlille on tarjolla. 
Tilassa mahdollisuus järjestää myös 
pieniä konsertteja ja näyttelyitä. 
Asukasyhdistyksen jäsenet saavat 
vuokrata tilat muita edullisemmin.

Tiina on mestassa keskiviikkoisin klo 14-19 ja torstaisin klo 9-14 
muuten tavoitettavissa sähköpostilla: mesta@krunikka.fi tai tekstiviestillä 040 148 8204
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Kruununhaan asukasyhdistyksen 

Vuosikokous
Maanantaina 25.3.2019 klo 18

Ravintola Zinnkeller  Meritullinkatu 25

Årsmöte
Mondagen den 25 mars 2019 kl. 18

Restaurant Zinnkeller -Sjötullsgatan 25

Kahvia – Kaffe – Teetä
Tervetuloa / Välkommen 

Kruununhaan asukasyhditys ry – Föreningen för invånarna i Kronohagen rf

“Mikä Oodi on?”
Helsingin keskustakirjasto Oodin johtaja Anna-Maria Soininvaara kertoo 

kirjaston toiminnasta kokouksen alussa.
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K runikka on saanut kanteen uudet kasvot ja 
suuremman koon! Niin siinä käy, kun tiimi 
kasvaa ja into omaan käden jälkeen on kova! 

Lehti on tekijöidensä näköinen.
Olen kerännyt Krunikan toimitukseen uutta väkeä, 

toimittajia, joita asuu Kruununhaassa yllättävän paljon. 
Ja kuvaajia. Toivomme että onnistumme tavoittamaan 
lehdessä Kruununhaan tämän päivän tunnelman, his-
toriaa unohtamatta. Tämän numeron juttujen aiheet 
näkyvät sisällysluettelossa, mutta käynnistämme myös 
vakituisia juttusarjoja ja niissä merkeissä tapaamme tu-
levissa lehdissä asukkaita ”Kohtaamisissa” erilaisissa 
tilanteissa Kruununhaassa. Kuuntelemme koskettavia 
ja hauskoja juttuja krunalaisista asukkaista kautta ai-

kain.. Kerromme kruu-
nunhakalaisten yrittä-
jien osaamisesta - sen 
sarjan aloitamme ker-
tomalla Tanhupallosta 
ja hänen asunsa teki-
jöistä Kruununhaassa. 
Virittelemme Lukijan 
puheenvuoro-palstaa, 
johon toivomme tei-
dän mielipiteitänne tai 
aihe-ehdotuksia.

PÄÄKIRJOITUS

P.S. Krunikka puhuu -asukasillassa Zinnkellerissä 6.8.2018 laadittiin kaupungille adressi, jossa oli neljä asukkaiden 
esittämää vaatimusta. 
1. Bussilinja 16 reitin muutos Sotamuseolta Pohjoisrantaa pitkin Kirkkokadulle, Mariankadulle, Liisanka-

dulle, Kaisaniemeen. Jätimme vetoomuksen HSL:n uudelle hallituksen puheenjohtajalle Risto Rautavalle (kok) 
joka vastaa: – “Asiaa on pohdittu ja selvitetty sekä katsottu vanhan linjan 18 käyttäjämääriä. Arvion perusteella on 
ainakin kaksi ongelmaa: arvioitu käyttäjämäärä on vähäinen tuolla reitillä 18 ja esitetty uusi reitti linjalle 16 on ko-
vin ahdas ja häiriöherkkä busseille.”

2. Metroasemalle uusi sisäänkäynti Liisankadun ja Unioninkadun kulmaan. Rautava vastaa: “Teimme Osmo Soi-
ninvaaran kanssa valtuustoaloitteen Helsingin Yliopiston metroaseman sisäänkäynnin rakentamisesta Varsapuiston 
kohdalta. Aloitteen allekirjoitti 44 valtuutettua. Tämä parantaisi merkittävästi liikenneturvallisuutta ja sujuvoittaisi 
liikkumista Krunasta metroasemalle.”

3. Lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanoton avaaminen Kruununhakaan kahdeksi päiväksi viikossa. Adres-
sin vastaanottanut apulaispormestari Sanna Vesikansa vastasi että lääkärinvastaanoton perustaminen Kruununha-
kaan ei ole suunnitteilla. Perusterveydenhuolto on edelleen pääsääntöisesti Viiskulman terveysasemalla. Tulevai-
suudessa palvelut keskitetään Keskustan Terveys- ja hyvinvointikeskukseen ja Kallion perhekeskukseen. Keskustan 
terveys- ja hyvinvointikeskus valmistunee ehkä v. 2026 toim.huom.

4. Ehdotuksemme Terden maapohjan vuokran kohtuullistamisesta lienee edelleen käsittelyssä kaupunkiympäris-
tön toimialalla.

Viereisellä sivulla esittelemme uudet toimittajat, 
jotka tulevat olemaan remmissä mukana. He vastaavat 
kysymyksiin: Mitä olet tehnyt aiemmin? Mistä kir-
joitat mieluimmin? Minkälainen on sinun Kruu-
nunhakasi?

Itse vastaan näihin: Olin toimittajana TV I:ssä 39 
vuotta. Aloitin nuorten ohjelmissa, jatkoin Ajankoh-
taistoimituksessa toimittajana ja toimitussihteerinä, 
Viihdetoimituksessa ja omien keskusteluohjelmien 
kanssa – välillä reportaasien ja dokumenttien teossa. 
Olen tottunut  innostumaan mistä milloinkin vastaan-
tulevasta , ajassa olevasta aiheesta.

Minun Kruununhakani on pieni kylä, jossa on 
kylän hyvät – mutta ei huonoja puolia. Parhaiten tun-
nelmaa kuvaa hetki Liisankadulla kun kävelin koirani 
kanssa ja vastaan tuli naapurissa asuva eläinlääkäri. 
Epäilin koirallani olevan ongelmaa hampaansa kanssa; 
”Näytäppäs”. Nostin koiran ylös ja avasin suun. ”Ei 
siellä mitään ole, mitä sulle muuten kuuluu?” Pikavas-
taanotto Liisankadun ja Mariankadun kulmassa.

Toivomme että kiinnostutte Tanhupallon takaa au-
keavasta lehdestämme!

MIRJA PYYKKÖ
Päätoimittaja



Elina Simonen
Olen Elina Simonen, takana 44 vuotta toimittajana. Puolet niistä reportterina, toinen puoli päällikkönä. 
Ennen eläkkeelle jäämistä olin 18 vuotta Kotilieden päätoimittaja. Aloitin toimittajan hommat 
18-vuotiaana ja kuvittelin haastattelevani vain merkkihenkilöitä. Totuus valkeni nopeasti: ensimmäinen 
haastateltava oli 14-vuotias sisälähetti ja toinen tehtävä oli horoskooppien teko. Ajan myötä opin, että 
tylsältäkin tuntuva jutun aihe saattoi yllättää iloisesti. Saatan sanoa, että lähden tästä keskustaan. Sitten 
havahdun, että minähän asun kaupungin keskustassa. Kruununhaka on yhtaikaa ytimessä ja syrjässä. 

Johanna Mannila
Olin lähes 30 vuotta toimittajana Helsingin Sanomissa: kotimaantoimituksen lisäksi työskentelin ul-
komaan- ja kaupunkitoimituksissa. Kirjoitan isoista ja pienistä asioista. Ympäristökysymykset ovat 
minulle tärkeitä, samoin historia ja naisasia. Kruununhaka on monipuolinen ja elävä: monenlaisia 
asuntoja, asukkaita ja työpaikkoja. Muutin tänne 1975 ja olen asunut Mariankadulla, Kulmakadulla ja 
Unioninkadulla. Poikani ja äitini ovat käyneet Kaisaniemen koulua. Tilanne 1980-luvusta on kohentu-
nut, sillä silloin antiikkiliikkeet valtasivat liiketilat eikä kahviloita ollut. 

Pirjo Houni
Olen työskennellyt uutistoimittajana, viikkolehden reportterina ja kirjoittanut laajoja henkilöhaastat-
teluja. Kruununhaassa minua inspiroivat kirjoittamaan erityisesti ihmiset, jotka asuvat tai ovat töissä 
täällä ja joilla on usein kivoja tarinoita kerrottavanaan. Kaunis kaupunginosamme on kuin ihana kylä, 
jossa monet ihmiset tuntevat toisensa ja jossa on heräämässä kivaa yhteisöllisyyttä. Kun muutin Me-
ritullinkadulle vuonna 1982, kadut olivat hiljaisia ja lähinnä antiikkiliikkeiden ja pankkien täyttämiä. 
Nyt täällä on onneksi eloisampaa. On kahviloita, ravintoloita ja pieniä kauppoja. Yritän asioida niissä 
usein, jotta ne viihtyisivät kanssamme pitkään.

Hannu Lehtilä
Aviisi, Ylioppilaslehti, Yleisradiossa eri tehtävissä yli 30 vuotta. Tietokirjailija, viisi kirjaa. Kirjoitan 
Yhteiskunnasta, politiikasta ja lähihistoriasta. Kruununhaka on kaunis ja hyvin hoidettu. Merellinen. 
Hienoja, mukavia ihmisiä.

Ari Heinonen
Olen Ari Heinonen, eläkkeellä 47,5 vuotisesta aikakauslehtien kuvaamisesta. Kuvaan kaikkea mielen-
kiintoista vastaan tulevaa. Mieluiten hyvässä valossa. Kruununhaka on mukava helsinkiläinen kylä.

Henna-Riikka Halonen
Kuvataiteilija/Taiteen Maisteri. Olen monialainen kuvataiteilija. Teen mm. lyhytelokuvia, valokuvaa, esityk-
siä ja maalauksia. Valmistuin taiteen maisteriksi Goldsmiths Collegesta Lontoosta vuonna 2006, viimeiste-
len parhaillaan kuvataiteen tohtorintutkintoa Kuvataideakatemiassa, Helsingissä. Olen toteuttanut useita 
lyhytelokuvahankkeita, esityksiä ja näyttelyitä sekä Suomessa, että ulkomailla. Käytän teoksissani useita ai-
heita, historiallisia ja kulttuurisia viittauksia ja lähteitä – testatakseni jännitteitä ihmisten, ympäristön, elävän 
välillä. Kruununhaka on rauhallinen, merellinen ja arkkitehtonisesti yhtenäinen ja kiinnostava alue. 

Seppo Välinen
Olen Seppo Välinen, helsinkiläinen 
teatteriohjaaja ja kauniin kaupun-
ginosamme suuri fani. Krunikka 
-lehteen kirjoitan Kruununhaan 
kulttuurista ja taiteesta. Minulle 
Krunikka on upean arkkitehtuu-
rin, veikeiden kivijalkaputiikeiden, 
-kahviloiden ja -ravintoloiden sekä 
mukavien ihmisten muodostama 
kotoisa ja kehittyvä kaupunginosa.

Lehden toimituskunta kasvaa uusilla kruununhakalaisilla toimittajilla

Mojo Erämetsä 
Olen kolmannen polven helsinki-
läinen perheenisä. Olen toiminut 
Art Directorina useissa mainostoi-
mistoissa viimeisen kahdenkym-
menen vuoden aikana. Päätyöni 
ohella olen toteuttanut itseäni 
erilaisten omien taideprojektien 
kautta. Yksi sellainen on Aikamat-
kakuvia Helsingistä, joka on tai-
punut mm. valokuvanäyttelyksi ja 
esikoiskirjaksi.
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Uuden vuoden yönä ensimmäiset askeleet 
kohti uusia haasteita. Takana aktiivinen toi-
minnan vuosi. Monien lumettomien ja lämpi-

mien talvien jälkeen tämä talvi yllätti runsaalla lumen 
tulolla. Valkoinen lumi peitti koko Krunikan, joka val-
koisena näytti alueen uudet kasvot.

Tämä lehti avaa uuden sivun Kruununhaan asukas-
yhdistyksen toiminnassa.  Totuttu Krunikka -lehden 
koko on nyt muuttunut ja uusi aikakausi alkanut uu-
den päätoimittajan johdolla, joka on myös vaikuttanut 
lehden sisältöön. Hallitus valitsi viime vuonna uudeksi 
päätoimittajaksi Mirja Pyykkö-Larssonin. Odotan mie-
lenkiinnolla uuden lehden ilmettä ja juttuja. Lehden 
uudistaminen on iso haaste yhdistykselle.

Uusi haaste on myös Helsingin kaupungin viime 
syksynä käynnistämä OmaStadi palvelu, joka on uuden-
lainen tapa kehittää kaupunkia yhteistyössä asukkaiden 
kanssa.  Nyt on mahdollisuus vaikuttaa oman kaupungin-
osan tulevaisuuden suunnitelmiin. Näiden toteuttamiseen 
on varattu erikseen vuosittainen määräraha.  

Ensi askeleet 
VUONNA 2019

PUHEENJOHTAJAN PALSTA / TAINA RASI, puheenjohtaja

Viime vuonna kaupunkilaiset tekivät ehdotuksia, 
joista on nyt valittu ideoita kehitettäväksi yhdessä kau-
pungin asiantuntijoiden kanssa.  Kruununhakalaiset 
ovat innokkaasti olleet mukana ideoimassa mm. Kruu-
nunhaan ranta-alueiden, Tervasaaren ja Liisanpuisti-
kon kehittämistä sekä puistoalueiden kohentamista. 
Tavoitteena on alueen ja palvelujen parantaminen sekä 
viihtyvyyden lisääminen. 

Kruununhaka kuuluu eteläiseen suurpiiriin, jonka 
suunnitelmista kaupunkilaiset voivat äänestää ne, jotka 
kaupunki toteuttaa.

Syksyllä kaupunkilaiset pääsevät päättämään äänes-
tämällä  toteutettavista suunnitelmista. Suunnittelu- ja 
valintap rosessia voi seurata koko ajan OmaStadi.hel.fi 
-palvelussa.

Toivon Kruununhaan projektien toteutuvan.

TAINA RASI
puheenjohtaja



KUVAKULMIA / MOJO ERÄMETSÄ
Kuvakulmia on lehden uusi palsta, joka esittelee Kruununhaan asukkaita valokuvaaja Mojo Erämetsän silmin.

Mikä Kruununhaassa 
on parasta?

1. Matias Koivuniemi, 
 asunut Kruununhaassa 

4 vuotta "Rauhallisuus ja 
se, että meri on lähellä." 

2. Mihret Saira, 
 asunut Kruununhaassa 

12 vuotta "Rauhallisuus. 
Lähellä keskustaa. Ja on 
puhdasta."

3. Maire Sirkka Karlsson, 
 asunut Kruununhaassa 

25 vuotta "Kaikki on 
lähellä. Rauhallinen 
paikka."

3 2

1
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Tanhupallo on koskettanut suomalaisia – monen mielestä 
jopa kaikkien aikojen parhaana Putous-hahmona. Siinä 

henkilöityy varmasti monelle kaikki se, mitä lapsessa rakastaa 
mutta jonka itse kokee kadottaneensa aikuistuttuaan.

Tanhupallon ulkoasu:

Minkälaisiin mielenmaisemiin menet, 
kun käännyt katsomaan maailmaa 
Tanhupallon silmin?
Kiti Kokkonen: ”Tanhupallona oleminen on hyvin 
vapauttavaa. Alussa pystyin hallitsemaan kaikkea mitä 
hän sanoo, mutta aika nopeasti kävi niin, että hän alkoi 
puhelemaan itsellenikin yllättäviä asioita. Tempaudun 
ihan toiseen maailmaan ja pääsen vapaaksi aikuisuuden 
tuomista ja itse kehitetyistä rajoitteista. Kehollisista ja 
henkisistä. Koen Tanhupallon maailman viattomana, 
realistisena, mielikuvitusrikkaana, rehellisenä, yllättävän 
tarkkanäköisenä ja läsnäolevana. Hän ei peittele tuntei-
taan ja ajattelee lähtökohtaisesti hyvää kaikesta”

Olin lapsena hyvin itsevarma, peloton ja toime-
lias. Minulla oli voimakas mielikuvitus ja leikin paljon. 
Koen, että ilmapiiri lapsuudessani oli hyvin rakkau-
dellinen ja läsnäoleva. Oli selkeät rajat, mutta sain to-
teuttaa itseäni ja etsiä identiteettiäni rauhassa. Perhee-
seemme ei kuulunut ihmisten arvottaminen tai tuomit-
seminen. Tunnelma molemmissa kodeissa ja perheen 
kesken oli avarakatseinen, keskusteleva ja turvallinen. 
Rakastin yksinoloa jo hyvin pienenä ja vietin Klauk-
kalassa paljon aikaa metsässä mielikuvitukseni kanssa. 
Minulla oli lemmikkinä oikeita karvamatoja, laitoin ne 
vessapaperiarkista tehtyyn pussukkaan ja kannoin kau-
lassa villalankaketjussa kaulakoruna niitä pussukoita. 
Mutta Tanhupallon Karvamadon esi-isä on varmasti 
lapsuuden lempitalvihatussa oleva häntä. Tarhaiässä se 
oli vielä kiinni hatussa, mutta sitten se jossain vaiheessa 
irtosi pulkkamäessä ja kiinnittelin sitä hakaneulalla toi-
siin hattuihin ja joskus pidin sitä leikeissä häntänäkin. 
Lisäksi oli vauvaiästä mukana seuranneet pehmolelut 
Nallukka ja Rekku-koira.

MIRJA PYYKKÖ ARI HEINONEN

- mutta sisältö on Kiti Kokkosen

Mikä Tanhupallon ulkoasussa oli ihan 
ensimmäiseksi juttu, jonka on oltava 
mukana.
Ensimmäinen ajatukseni oli, että Tanhupallolla 
olisi ollut liian pieneksi jäänyt kansallispuku ja isän liian 
isot kumisaappaat, mutta hahmotohtorien mielestä näy-
tin häiriintyneeltä aikuisvauvalta. Toinen ja kolmas idea 
oli balettipuku tai yöpaita. Mutta Karvamadon tein jo 
kesällä 2017, heti kun sain kuulla, että pääsen Putouk-
seen mukaan ja koekuvauksissa esittämäni lapsihahmo 
oli hyväksytty. Karvamato on äidiltä saatu tupsu, joka on 
isoäitini vanhasta karvahatusta ja talutushihna on kier-
rätysnarua, jota teen räsymattojen tekemisestä jääneistä 
jämäräsyistä. Ompelin Karvamadon kaulapantaan vielä 
kulkusen, että Tanhupallo löytää sen helpommin, jos 
Karvamato sattuu karkaamaan.

TANHUPALLON KUMMITÄDIT:
Anna Vilppunen on Jussi-palkittu pukusuunnit-
telija.Tällä hetkellä työn alla on 50-luvulle sijoittuva 
vakoojatrilleri, tv-sarja jota on kuvattu myös Kruunun-
haassa.Aiempia töitä mm. Tom of Finland, Kääntö-
piste, Kätilö ja Puhdistus.Puotuksen kaikkien hahmo-
jen asut hän on suunnitellut vuodesta 2014 lähtien.

”Putouksen näyttelijät luovat itse oman hahmonsa 
ja minä suunnittelijan ominaisuudessa olen siinä 
apuna. On hahmoja joille ulkomuoto on erityisen tär-
keää ja osalle taas se sisältö on tärkeintä. Jollain näytte-
lijällä saattaa olla todella tarkasti mielessä kaikki tarvit-
tavat vaatteet sukkia ja yksityiskohtia myöten, toinen 
näyttelijä saattaa antaa vain pieniä vinkkejä mitä vaate-
tus voisi olla ja antaa minulle vapaat kädet. 

Kiti on todella idearikas näyttelijä ja työskentely 
hänen kanssaan on todella nautinnollista ja hauskaa. 

Made in kruununhaka



9

Krunikka 1/2019 

Alun perin Kitin hahmolle piti tulla aivan eri vaatetus, 
mutta yhteisessä hahmopalaverissa, tuli selväksi, että 
vaatetus pitää muuttaa lapsenomaisemmaksi. Sitä sitten 
ruvettiin miettimään ja seuraavassa sovituksessa Kiti 
sai idean balettipuvusta. Puku ommeltiin Kupla Eri-
koisompelimossa, jossa useat muutkin Putous-asut on 
tehty. Sattumalta löysin Tanhupallon hahmolle mieles-
täni sopivat ihanat kulahtaneet nalletossut ja kruunun, 
joista myös Kiti piti ja näin hahmo oli syntynyt. Simp-
peli, mutta erittäin toimiva hahmo.

Tanhupallo valloitti sydämeni heti. Se oli hellyyt-
tävä, hauska, uskottava, kerta kaikkiaan ihana hahmo. 
Maailmassa pitäisi olla enemmän Tanhupalloja, niin 
ehkä sodat ja epäoikeudenmukaisuus loppuisivat”.

Asun ompelivat Katja Rautajoki ja Minttu Virsunen 
Liisankadun Kuplasta.

”Pukusuunnittelija toimitti meille mitat, kankaat ja 
kertoi asun spekseistä. Toivottiin trikoota, tytyä, lapsen-
omaista jumppaballeriina-asua jossa naisellisuus katoaa.

Tanhupallon asusta ei tarvittu edes luonnoskuvaa 
sillä Annan ja Kitin näkemykset asusta olivat niin sel-
keät, että pukua lähdettiin vaan toteuttamaan. Joissain 
projekteissa näyttelijät tulevat meille sovittamaan asua. 
Kitin kohdalla ei tainnut tulla mitään muutettavaa, 
vaan asu oli kerralla hyvä”.

Kun Tanhupallo sitten ilmestyi ensimmäisen ker-
ran Putouksen hahmona ruutuun, miltä teistä tuntui? 
”Hahmo oli just sellainen kuin ajateltiinkin – paitsi 
että vielä ihanampi! Nyt kun sisällä oli ihminen, hah-
molla oli ääni ja tarinat”.

Kuplan tytöt ompelevat tv:hen, elokuviin ja 
show-tuotantoihin asuja, joita ei kaupasta saa. Muuttavat 
ja korjaavat sen lisäksi että ompelevat alusta lähtien.

Näiden ohjelmien ja elokuvien lista on pitkä; lasten 
ohjelma ”Lelumesta”, rikossarja ”Bullets”, ”Risto Räppääjä 
ja Pullistelija” jonka ensi-ilta on helmikuussa, ”Baby Jane”, 
elokuva Sofi Oksasen romaanista, tv-sarja ”Presidentti”, 
”Cheek”,”Mielensä pahoittaja 2”, ”Kääntöpiste”, Tom of 
Finland”, ”Nenäpäivä hahmopuku”, Silja Symphonyllä 
tällä hetkellä menevät showt, Hunksien esiintymisvaatteet 
ym. Mitä olette oppineet ihmisestä omassa työssänne?

”Me tapaamme niin paljon työssämme esimerkiksi 
julkisuuden henkilöitä, että meille jokainen on asiakas, 
jota autetaan. Sovitustilanne ja mittojen otto saattaa 
ujostuttaa monia. Meille on ihan sama onko rinnanym-
pärys 80 vai 120. Me suhtaudumme asiaan ammatti-
maisesti ja teemme tilanteesta rennon. Silloin ei mietitä 
allien roikkuvutta, eikä vedetä vatsaa sisään. Jokainen 
asiakas on ihana sellaisenaan ja jokaisella meillä on omat 
ongelmakohtamme. Meidän tehtävänämme on saada 
asiakas unohtamaan ongelmat ja olemaan itseensä ja 
asuunsa tyytyväinen. Huumorin avulla jaksamme paah-
taa pitkää päivää ja selvitä yrittäjän haasteista.

Olemme melkein viiden vuoden kokemuksen jäl-
keen nyt karsineet myymäläosion pois ja keskitymme 
ompelemiseen; muuttaneet siksi nimemme ”Kupla 
Vintagesta” ”Kupla erikoisompelimoksi”. Teemme 
show-pukuja, hahmoasuja, korjauksia, työtä mitä vain.

Me viihdymme Kruununhaassa! Kun tulemme 
töihin muualta, Kruununhaan lähestyessä otamme 
kuulokkeet pois korvilta. Täällä tapaa ihmisiä”!
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Pormestari
JAN VAPAAVUORI

HAASTATTELU / KRUNIKAN TOIMITUS

Kun aloititte 1,5 vuotta sitten Helsingin 
pormestarina, minkälaisen kaupungin 
saitte johdettavaksenne?

– Rakkaan kotikaupungin, josta voi olla ylpeä. 

Mikä näiden 1,5 vuoden aikana on muuttunut?

– Helsinki on saanut vahvan strategian, joka nä-
kyy kaikessa toiminnassa. Haluamme aidosti olla 
maailman toimivin kaupunki. Läheltä on välillä vai-
kea nähdä, mutta uskoisin, että kaupungin toiminta-
tavoissa on tapahtunut vähitellen muutosta. Helsinki 
menee ketterämpään, kansainvälisempään, avoimem-
paan ja asukkaitaan osallistavaan suuntaan.  

Minkälaisten asioiden ensi sijassa toivoisitte 
tulevaisuudessa toteutuvan?

– Tärkeintä on ajattelutavan ja toimintatavan muu-
tos, ei niinkään yksittäisten isojenkaan hankkeiden 
toteutuminen. Helsingissä on pitkään – satoja vuo-
sia – ollut hieman kärjistetysti todeten vallalla sellai-
nen käsitys, että kaupunki ja sen virkakoneisto tietävät 
parhaiten, miten asiat on hoidettava ja mikä on parasta 
kaupunkilaisille. Itse näen kaupungin ennen kaikkea 
yhteisönä, en byrokratiana. Kaupungin tulee olla en-
sinnäkin mahdollistaja ja ottaa asukkaat ja yrittäjät mu-
kaan kehittämään palveluita. Toiseksi on mietittävä, 
miten kaupunki voi tarjota apuja ja neuvoja etukäteen 
eikä odottaa, että kaupunkilaiset seikkailevat vaikkapa 
eri nettisivuilla etsimässä tietoa ja ohjeita.

Tietysti tärkeää on, että jatkuva kasvumme on hal-
littua ja kestävää. Että palvelut rakentuvat samaan ai-
kaan kuin uudet asuinalueet, että palvelemme täällä 
niin pitkään asuneita kuin uusia tulokkaita. Maailman 
toimivinta kaupunkia rakennetaan kaikkia varten.    

Opiskelija Henna Kasken matkailun koulutusohjel-
massa tekemä analyysi Helsingistä ja Tukholmasta 
matkailukohteina totesi, että ”Tukholma oli v. 2009 
johtava matkailukaupunki Skandinaviassa, Helsin-
gin ollessa vasta neljäs. Tukholma erottui selvästi 
kaikissa tunnusluvuissa mm. matkailijamäärissä. 
Tukholman alueen yhtenäinen brändi the Capital 
of Scandinavia luo hyvän mahdollisuuden tavoittaa 
entistä paremmin matkailijoiden mielenkiinto”. Jos 
tuoreempaa vertailua on olemassa, onko Helsinki 
petrannut pohjoismaisessa vertailussa? 

– Viime vuodet ovat olleet myös Helsingissä ennä-
tysmatkailuvuosia ja kasvu on nopeampaa kuin naa-
puripääkaupungeissa. Matkailun toimivuus koskettaa 
paitsi Helsinkiin tulevia turisteja, myös helsinkiläisiä. 
Helsingin matkailu on terveellä pohjalla, noin puolet 
matkailijoista on työmatkustajia, lähtömaita on useita 
ja kausivaihtelukaan ei ole niin suurta kuin monessa 
muussa kohteessa. Huomionarvoista on, että Helsinki 
pärjää kongressikaupunkina todella hyvin, olemme 
maailmassa 20 suosituimman kaupungin joukossa. 
Yksi kongressivieras jättää kaupunkiin lähes 2000 eu-
roa, päivän risteilymatkailija noin 60 euroa.

Mihin Helsingin pitäisi keskittyä kilpailussa 
matkailijoista? 

– Matkailua on kehitettävä hallitusti, panostaen 
maksimaalisen määrän tavoittelun sijaan laatuun. Kas-
vavasta matkailijoiden määrästä huolimatta on oleel-
lista taata maailman toimivimman kaupungin koke-
mus paitsi matkailijoille, myös asukkaille. Haluamme 
panostaa kestävään kehitykseen matkailussa ja nyt sille 
on myös erityistä tilausta.
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Helsinki on merenrantakaupunki; v. 2005 vesi 
nousi 1,5 metriä ja uhkasi metron sähköjä. Silloin 
pidettiin selvänä, että jos vesi nousee kolme 
metriä, maanalaisia tiloja ei voi käyttää. Helsingin 
alla kulkee satoja metrejä tunneleita ja suuri määrä 
suuaukkoja, joista matalimpiin alettiin suunnitella 
pysyvää tulvasuojausta väliaikaisen sijasta.  Mikä 
on Kruununhaan ja koko Helsingin tilanne, jos vesi 
nousee pysyvästi pari-kolme metriä? 

– Saamieni tietojen mukaan vuoden 2005 tulvi-
minen ei ole uhannut metron sähköjä. Tämän tulva-
huipun jälkeen tehtiinkin erillinen kaupungin tul-
vastrategia. Meillä on tarkat laskelmat siitä, mitä 
vedenpinnan korkeuden nousu tarkoittaa ja miten 
todennäköistä se ylipäänsä on, sekä myös hyvät va-
rautumissuunnitelmat tulvien varalle. Pysyvä veden-
pinnan nousu noin massiivisesti on tämän päivän tie-
don mukaan epätodennäköistä. Meillä on kuitenkin 
varauduttu niin, että tällainenkaan nousu ei ole uhka 
Helsingin maanalaisille toiminnoille. 

Hämeentie suljetaan yksityisautoilulta ja 
kaupungin tiedotteen mukaan ”Uudistuksen 
jälkeen Hämeentien varrella on viihtyisämpi asua, 
sillä joukkoliikenteen väheneminen tarkoittaa 
melun ja katupölyn vähenemistä”.  Tämä melu ja 
katupöly siirtyy nyt Pohjoisrantaan ja Liisankadun 
liikenteeseen. Myös raskas liikenne lisääntyy koko 
ajan; Kruununhaan etua ei tunnu miettivän kukaan. 
Pitkällä tähtäimellä keskustatunneli ratkaisisi 
varmaan myös Kruununhaan ongelmia, onko 
toivoa keskustatunnelista? 

– Hämeentien muutos ei vaikutusarvioinnin mu-
kaan lisää autoliikennettä Pohjoisrannassa eikä Lii-
sankadulla. Syy miksi ajoreitti pohjoisrannan kautta 
ei houkuttele nykyistä suurempaa automäärää johtuu 
siitä, että Pohjoisrannassa on jo nyt autoliikennettä sen 
välityskykyyn saakka. Pohjoisrannan reitti ei myöskään 
palvele yhtä hyvin niitä autoilijoita, jotka nyt kulkevat 
Unioninkadun ja Kaisaniemenkadun kautta kuin Ha-
kaniemen rannan kautta ajettaessa. Liisankatu puoles-
taan ei houkuttele läpiajoon johtuen kadun liikennejär-
jestelyistä ja kadun välityskyvystä. 

Maanalaista kokoojakatua ja kävelykeskustan laajen-
tamista selvitetään. Myös satamaliikenteen ongelmiin 
etsitään tätä kautta ratkaisua. On viime kädessä kiinni 
kaupunginvaltuustosta, mihin ratkaisuun päädytään. 

Mikä on oma suhteenne Kruununhakaan? Käytte 
töissä täällä mutta Aleksanterinkadun virka-asun-
nolla ette asu, kuten kaupunginjohtajat aiemmin 
joutuivat tekemään. Missä käytössä kaupunginjoh-
tajan virka-asunto on nyt?

– Arvelu ei ihan pidä paikkaansa. Krunikka on puo-
littain kotini, koska kaupunginjohtajan virka-asunto on 
todella kakkoskotini. Virka-asunnolla järjestetään myös 
paljon tilaisuuksia ja kaunista taloa on mukava esitellä 
esimerkiksi kansainvälisille vieraillemme. 

Kruununhakalaisten äänestäjien ääniä saaneet  
kaupunginvaltuutetut vastaavat kaikki  kysymyk-
seemme: ”Mitä olet tehnyt Kruununhaan asuk-
kaiden hyväksi”? etteivät koe olevansa erityisesti  
Kruununhaan asukkaiden valtuutettuja. Sisältyykö 
tähän ajatteluun se vaara, että kaupunginval-
tuustosta on tullut ponnahduslauta valtakunnan 
politiikkaan niin, että nykyiset äänestäjät ja 
helsinkiläisten asiat jäävät ajamatta?

– Kyllä kotikaupunginosa näkyy monen valtuute-
tun ajamissa asioissa. Toisaalta moni asia on sellainen, 
että valtuutettujen tuleekin miettiä asiaa koko kaupun-
gin näkökulmasta. Demokratiassa on se hieno puoli, 
että äänestäjät pääsevät itse säännöllisesti päättämään 
miten hyvin tai huonosti asioita on ajettu ja vaihta-
maan tarvittaessa valtuutettunsa.

Eläinlääkärin puolisona teille on varmasti hahmot-
tunut käsitys ilotulitusten vaikutuksista eläimiin, 
luontoon ja ihmisiin. Korkeasaaren naapureina 
kysymmekin, onko kymmenien -ehkä satojen 
tuhansien eurojen ampuminen taivaalle tarpeellista? 
Onko Helsinki astumassa uuteen aikaan muuttamalla 
ilotulitteet lasershowksi Espoon malliin? 

– Olemme jo pitkään suositelleet, että kaupunki-
laiset jättäisivät omat raketit ampumatta ja nauttisivat 
kaupungin ammattimaisesti järjestämästä ilotulituk-
sesta. Itse voisin hyvinkin kannattaa sitä, että ilotulit-
teita myytäisiin vain ammattilaisille. Tunteja ja jopa 
päiviä jatkuvasta paukuttelusta on kiistatta haittaa eläi-
mille ja ihmisille. Valoshowkaan ei ole poissuljettu, 
mutta mitään päätöksiä ei ole vielä tehty. Nykyään jär-
jestettävien ilotulitusten kriteereinä on mm. ympäris-
tön huomioiminen toteutuksessa ja käytetyt ilotulit-
teet edustavat parhainta eurooppalaista laatua. Myös 
jälkisiivouksesta huolehditaan asianmukaisesti. 



K runan Mestassa käy torstaiaamupäivällä ku-
hina; parikymmentä lasta ryömii, konttaa tai  
tuijottaa lattianrajassa nyökyttävää vieteriuk-

koa painaen nyökytysnappia  yhä uudelleen.
Äidit ovat tyytyväisiä Krunan Mestan tarjoamaan 

mahdollisuuteen tavata toisiaan lastensa kanssa, ”hiek-
kalaatikkoaika kun on Suomessa vain puolet vuodesta”.
Myös kerhotoiminta saa kiitosta – toivelistalla on leik-
kipuistojen päivittäminen ajan tasalle.

Osalla äideistä on kokemuksia jo vanhempien 
lastensa kautta Kruununhaan päiväkotipaikkatilan-
teesta, osa on laittanut lapsensa suosiolla yksityiseen 
päiväkotiin.”Perhepäivähoito on ihan tukossa”,toteaa 
yksi äideistä.

Kysyn ensin kaupungilta, miltä Krunan ti-
lanne näyttää. / Helsingin kaupungin kasvatuksen 
ja koulutuksen  toimialan Vironniemen  aluepäällikkö 
Ulla Lehtonen toteaa  Vironniemen alueen tilanteesta, 
johon alueeseen  Kruununhakakin kuuluu:

 “Vaikka Kruununhaan 1-6-vuotiaiden lasten 
määrä on pysynyt viime vuodet ja näyttää pysyvän tu-
levinakin vuosina suht’ koht’ samana, päiväkotipai-
koista on ollut jo pitkään pulaa. Uusia tiloja etsitään ja 
toistaiseksi meillä on käytössä Kaisaniemen puistoon 
sijoitetut väliaikaistilat”.

Äitien käsitys päiväkotipaikkatilanteesta  on  melko 
samanlainen Ulla Lehtosen kanssa; ”Elokuussa esimer-
kiksi on enää turha hakea”. Joku äideistä   totesi  että 
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KOHTAAMINEN KRUNAN 
Mestan äitien kanssa

MIRJA PYYKKÖ ARI HEINONEN

Keskustelun aiheena päivähoitopaikat Kruununhaassa 



tilanne neljä vuotta sitten esikoisen päiväkotipaikan 
saamiseksi oli vielä vaikeampi kuin tilanne nyt kuo-
puksen kanssa.

Äitejä askarruttaa ajatus siitä, että  Vironniemen 
alueen päiväkotipaikkoja vievät ne perheet, jotka asu-
vat muualla mutta keskustan työpaikkansa vuoksi ha-
kevat ja saavat paikan täältä. Ja toisaalta – kuinka moni 
krunikkalainen äiti vie lapsiaan päivähoitoon johonkin 
ihan muualle oman alueen paikan puuttuessa.

Ulla Lehtonen toteaa, että  ”Totta on että keskus-
tassa tämä ilmiö on mittavampi kuin muualla Helsingissä, 
koska äidit ja isät saattavat olla töissä esimerkiksi juuri 
Kruununhaan alueella, jossa on muun muassa  ministeri-
öitä. Mutta nykykäytännön mukaan varhaiskasvatuksen  
hakemusten käsittelyssä ei arvoteta millään tavalla sitä, 
missäpäin Helsinkiä lapsen asuinpaikka on. Tähän on kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialalla menossa selvitys,  mi-
ten päästäisiin siihen tilanteeseen, että lapsen opinpolku 
olisi mahdollisimman sama päivähoidosta esiopetukseen  
ja kouluun niin että alue, kaverit ja koko arki säilyisivät 
mahdollisimman muuttumattomana.

Tavoitteena on siis lähipäiväkotipaikka mahdolli-
simman monille. Tällä hetkellä paikkapula on sellai-
nen,  että nopeaa muutosta ei ole odotettavissa, vaikka 
uusia päiväkotipaikkoja kaupunkiin tuleekin tänä 
vuonna 1600. Esiopetuksessa tilanne on jo toinen, kai-
kille lapsille tarjotaan esiopetuspaikka omalta oppi-
laaksiottoalueelta koko Helsingissä”.

Kuinka yleistä Helsingissä sitten on se,  
että lapsen päivähoitopaikka on ihan  
muualla kuin koti? / Tilanne nyt on samansuun-
tainen kuin asiaa  vuonna  2017  selvittänyt YLE:n  ar-
tikkeli, jossa  todetaan ettei tilanne ei ole niin huono 
kuin vanhempien keskusteluissa usein oletetaan:

”Lasten määrä Helsingin kunnallisessa päivähoi-
dossa on kasvanut viime vuodesta noin viidellä sadalla, 
syyskuun alussa heitä oli yhteensä 24 300. Yli 70 prosen-
tille lapsista päiväkotipaikka on löytynyt saman postinu-
meroalueen sisältä. Kun lukuun lisätään ne lapset, joiden 
kodin ja päiväkodin postinumeroalueiden keskipistei-
den väli on korkeintaan neljä kilometriä, päästään yli 90 
prosenttiin”, todetaan YLEn artikkelissa. 
Näihin edellä mainittuihin lukuihin lasketaan mukaan 
myös ne perheet jotka työpaikkansa tai esimeriksi 
kielivalinnan vuoksi ovat itse halunneet tarhapaikan 
muualta kuin kodin läheisyydestä.

Mutta  kuten YLEn artikkeli vuodelta 2018 toteaa: 
“vaikka koko kaupungin halki  kuljetaan päiväkotiin 
vain ani harvoin, käy   kuitenkin ilmi, että noin 700 lap-
sella matka venyy jopa 14 kilometriin tai sen yli.” Vuo-
den 2018 tilannetta kuvaavassa YLEn artikkelissa tode-
taan että “Syksyllä tehdyn selvityksen mukaan keski-
määräinen etäisyys kodin ja päivähoidon välillä on 11 
minuuttia julkisen liikenteen käyttäjillä.”

Monissa tiedotusvälineissä on puhuttu 
pienten päiväkotien sulkemisesta ja päi-
väkotien kasvattamisesta suuriksi, jopa 
120:n  lapsen päiväkodeiksi. / Koskeeko tämä 
Virronniemen päiväkoteja? “Helsinki on kasvava kau-
punki ja päiväkotien paikkatarve on iso. Yhtään päi-
väkotia ei olla sulkemassa siksi että se olisi pieni; syyt 
sulkemisiin ovat olleet terveydellisiä syitä, esim. sisäil-
maongelmia. Silloinkaan päiväkotia ei suljeta, raken-
nus suljetaan ja päiväkoti jatkaa muualla. Olemassaole-
via päiväkoteja ei olla myöskään kasvattamassa mutta 
uudet päiväkotihankkeet ovat kooltaan nykyisiä suu-
rempia”, toteaa Ulla Lehtonen.
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Vuonna 2005 Helsingin terveyslautakunta päätti lak-
kauttaa pieniä terveysasemia, mm. Vironniemen terve-
ysaseman, joka palveli Kruununhaan asukkaita.

10 000 kaupunkilaista allekirjoitti silloin vetoo-
muksen mm. Vironniemen tehokkaan ja hyvin toimi-
van terveysaseman säilyttämisen puolesta. Vetoomuk-
sella ei ollut mitään merkitystä.

Joulukuussa 2006 asukasyhdistykset allekirjoittivat 
kantelun useiden pienten terveysasemien lakkautta-
misen vuoksi. Kantelun allekirjoittivat mm. Kruunun-
haan asukasyhdistys ry ja  Kruununhaka-seura ry.

Kantelussa  todettiin Vironniemen terveysaseman 
lakkauttamisesta mm. että ”Vironniemen terveysasema 
toimi hyvässä yhteistyössä lähellä sijaitsevan Kruu-
nunhaan apteekin kanssa. Terveysaseman lääkärit ja 
apteekki muodostivat “työparin”, joka tunsi kruunun-
hakalaisten asiakkaiden taustat ja asiat pitkältä ajalta. 
Läheisyys merkitsee turvallisuutta ja perusterveyspal-
velujen nopeaa saatavuutta.

Etenkin vanhuksille ja perheille, joissa on pieniä 
lapsia, lähiterveysasema on ensiarvoisen tärkeä.” Näin 
vuonna 2006.

Kuten apulaispormestarin vastauksesta uusimpaan, 
vuonna 2018 tekemäämme vetoomukseen saimme lu-
kea,   2-päiväistä  lääkärin tai terveydenhoitajan päi-
vystystä Kruununhakaan me emme saa. Meille ohjattu 
Viiskulman terveysasema palvelee kunnes “palvelut 
keskitetään Keskustan Terveys- ja hyvinvointikeskuk-
seen.” Se valmistunee vuonna 2026. 

Lukijan ääni-palstan vielä puuttuessa, 
olen käynyt satunnaisia keskusteluja 
kruununhakalaisten kanssa heidän ko-
kemuksistaan  nykytilanteesta: / Pullon-
kaula terveydenhoidossa ovat selkeästi terveysasemat, 
pääsy erityissairaanhoitoon.

TERVEYDEN- JA 
VANHUSTENHOITO
Kruununhaassa:

Jonotusaika lääkärin vastaanotolle Viiskulman ter-
veysasemalle oli joulu-tammikuun vaihteessa 2018-
2019  yksi  kuukausi ja sen jälkeen lääkärin määrää-
mään tähystykseen keskimäärin neljä kuukautta.

Yksi kruununhakalainen sytostaattihoidossa oleva 
syöpäpotilas kertoi pari päivää aiemmin odottaneensa 
Haartmannin terveysasemalla neljä tuntia  kaikkien 
flunssa- ja vatsatautipotilaiden seassa. Sitten voimat 
loppuivat, oli lähdettävä kotiin. Seuraavana iltana sama 
toistui, hän odotti kuusi tuntia kunnes vietiin sairaalan 
puolelle eristykseen.

Eräs kertojista totesi odottaneensa 104-vuotiaan 
äitinsä kanssa  Haartmannissa  kuusi tuntia.

Hän lisäsi vielä että yhden  kerran  äiti odotti ko-
tona  turvarannekkeen kautta antamansa hälytyksen 
jälkeen apua kaksi tuntia lattialla maaten ja sai viipy-
misen syyksi työntekijöiltä selityksen “Kiireellisimmät 
hoidetaan ensin”.

Tämän kuultuani  päätin selvittää, mitä meidän va-
huspalveluillemme oikein kuuluu.

VANHUSTEN HOIVA 
KRUUNUNHAASSA                                         
Vanhusten hoito on valtakunnallinen keskustelunaihe 
ollut jo pitkään. Mikä on tilanne Kruununhaan van-
husten kohdalla?

Turvarannekkeeseen liittyviin kysymyksiin vastaa Pal-
velukeskus Helsingin erityissuunnittelija Markitta Karvi-
nen: Onko totta että rannekkeiden turvapuhelinpäivys-
tyksestä vastaa vain kaksi henkilöä koko Helsingissä?

”Meillä on vuorossa kaksi partiota, joihin kuuluu 
molempiin kaksi henkilöä. Pyrkimys on palvella 30 
minuutin viiveellä, mutta on selvää että samat asiat lii-
kenteessä jotka hidastavat kaikkea autoilua, hidastavat 
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myös meitä; ruuhka-ajat, huonot kelit, monien asi-
akkaiden yhteydenotto samaan aikaan. Tämä koskee 
varsinkin aamuja; kun asiakkaat nukutun yön jälkeen 
heräävät, verenpaineet ovat yön jälkeen alhaalla, jol-
loin nopea liikkeellelähtö sängystä ylös noustessa altis-
taa kaatumisille. Seuraamme hälytyskäyntien määriä 
ja ajankohtia tarkasti jolloin voimme lisätä tarvittaessa 
henkilöstöresursseja”.

Mitä turvarannekkeen käyttö asiakkaalle 
maksaa? / “Jos asiakkaan tulotaso on sellainen, että hä-
nen katsotaan kykenevän hoitamaan itse kulunsa, maksaa 
ranneke 54 euroa kuukaudessa. Käyntimaksu hälytyksen 
jälkeen on 40 euroa kerrralta.Kaupungilla on määräys tu-
lorajoista ja vähävaraisille annetaan kaupungilta tukea.

Turvapuhelinpalvelun lisäksi meillä toimii etähoi-
topalvelu, jossa asiakkaisiin otetaan yhteys kuva-ääni-
välitteisesti. Tämä palvelu vähentää kotihoidon fyysi-
siä käyntejä, jolloin hoitajan ei tarvitse tulla vanhuksen 
luo muistuttamaan esimerkiksi aamulääkkeiden otta-
misesta, vaan muistutus voidaan tehdä näiden kuval-
listen puheluiden avulla ja hoitaja voi tulla asiakkaan 
luokse vähän myöhemmin päivällä. Vanhusten mie-
lestä etähoito on lisännyt turvallisuuden tunnetta, kun 
on mahdollista saada yhteys hoitajaan aina tarvittaessa. 
Eteläisessä Helsingissä näiden palveluiden käyttäjiä on 
helsinkiläisistä vähiten, koska monet ovat hankkineet 
vastaavia palveluita yksityisiltä yrityksiltä”.

Kruununhaassa ei ole yhtään kunnallista ikäihmis-
ten asumisyksikköä, ainut joka toimii on yksityinen 
Krista-koti. 

MIHIN KRUUNUNHAKALAISET VANHUK-
SET SIJOITETAAN, JOS HE HALUAVAT KUN-
NALLISEEN YMPÄRIVUOROKAUTISEEN 
HOITOON? / Töölön monipuolisen palvelukeskuk-
sen ja lähialueen johtaja  Pia-Maria Grönqvist:

– “Kaupungilla ei ole tiettyä alueellista kiintiötä 
ympärivuorokautisten paikkojen suhteen. Eikä siis ole 
yhden asuinalueen jonoa, paikka voi vapautua mistä 
vaan Helsingin alueella. Sijoittamisessa pyritään sitten 
huomioimaan erilaisia tarpeita, esimerkiksi omaisten 
asumispaikka tai muut seikat vaikuttavat. Kaupungin 
omia ympärivuorokautisen hoidon  paikkoja ovat ete-
län alueella Kivelä ja Koskela – jotka ovat laitospaik-
koja.  Sen lisäksi Töölössä ja Kinaporissa hoitopaikat  

ovat palveluasumisprofiililla. Nämä paikat ovat  lä-
hinnä Kruununhakaa. Mutta kaiken kaikkiaan kau-
pungilla on  10 niin kutsuttua monipuolista palvelu-
keskusta sekä 10 palvelutaloa . Niiden lisäksi tulevat 
yksityiset, joista kaupunki ostaa myös paikkoja. Jono 
ympärivuorokautiseen hoitoon on tällä hetkellä ennä-
tyksellisen alhainen, viime viikolla 85 henkilöä. Paikan 
saa 25 vuorokaudessa, kun SAS -päätös on tehty.

Tämä päätös tarkoittaa sitä, että kun ikäihmisen lä-
heinen tai häntä hoitava henkilökunta, esimerkiksi ko-
tihoito katsoo hänen tarvitsevan ympärivuorokautista 
hoitoa, häntä hoitava ammattihenkilöstö antaa kukin 
omasta näkökulmastaan lausunnon ympärivuorokauti-
sen hoidon tarpeesta. Tarvittava hoito pyritään kuiten-
kin aina ensisijaisesti järjestämään asiakkaan yksityis-
kodissa kotihoidon ja muiden avopalvelujen turvin. 
Ympärivuorokautista hoitopaikkaa ei voida myöntää, 
jos avopalveluja ei ole ollut monipuolisesti käytössä.
Jos asiakkaan  arvioidaan olevan ympärivuorokautisen 
hoidon tarpeessa ja päätös on myönteinen, hänet ase-
tetaan hoitopaikkajonoon.” 

 Paljonko hoito kunnallisessa ympäri-
vuorokautisessa hoitopaikassa maksaa?
”Maksu on yksin 85% laitoshoidossa olevan nettotu-
loista, siihen kuuluu kaikki mitä hoitoon tarvitaan. 
Henkilökohtaiseen käyttöön jää 15 % nettotuloista, 
kuitenkin vähintään 108 € kuukaudessa.

Palveluasumisen kuukausimaksu koostuu seuraa-
vista maksuista:
• Vuokra
• Perusmaksu
• Ateriamaksu 
• Palvelumaksu, johon kuuluu henkilökunnan hoito- 

ja huolenpitotyöt, apteekkien perimä maksu lääk-
keiden jakelusta, siistiminen ja siivous, suihku ja/tai 
sauna, liina- ja pitovaatteiden konepesu.

Hoidosta ja huolenpidosta perittävä palvelumaksu 
määräytyy asiakkaan henkilökohtaisen palvelusuunni-
telman mukaisesti.

Asiakkaalle jätetään 20% hänen nettotuloistaan, 
kuitenkin vähintään 254 € kuukaudessa. Käyttövaralla 
on tarkoitus kattaa esimerkiksi asukkaan hygiename-
not, vähäiset terveydenhuoltomenot (mm sairaalame-
not, silmälasit ja hammashoito), lääkkeet, puhelimen 
käyttömenot, vaatemenot.
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Marja Acs on asunut Kristakodissa viisi vuotta.
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Marja Acs oli väsynyt kiipeämään hissittö-
män kruununhakalaistalonsa viidennen 
kerroksen asuntoonsa. Poikaystäväksikin 

oli ilmestynyt herra Parkinson kuten Marja sairauttaan 
nimittään. Oli aika miettiä lempeämpää asumistapaa.  
Parin vuoden odottelun jälkeen hän sai asunnon Kris-
takodista.

Se sijaitsee vuonna 1903 rakennetussa talossa Kris-
tianinkadun ja pienen aukion kulmassa. Senioritaloa 
ylläpitää Töölön seurakunta ja siksi etusijalla asunto-
jonossa ovat Töölön eläkeläiset. Asukkaiden alaikäraja 
on 55 vuotta, tulokattoa ei ole. Talossa on 42 asuntoa, 
suurin niistä on 70 neliötä. pienin 33,5. Tällä hetkellä 
asunnot ovat täynnä.

Ilmankos toinen lapsenlapsi Alessia huolestui van-
husten määrästä: – ”Vain vanhoja ihmisiä! Varo, täällä 
voi haamutella.”

Marja asuu 44 neliön kaksiossa. Ahdas keittiö saa 
keittiöstä kirjankin tehneen suunnittelijan miette-
liääksi. Tiskikone pitäisi saada, mutta mihin se mah-
tuisi. Asunnossa oli hella ja keittiökaapit,  mutta jää-
kaappi ja pakastin piti itse hankkia. Vuokraa Marja 
maksaa noin 900 euroa. 

Kristakodissa on kerran viikossa kahvit, 
kerran kuussa kirkkokahvi, jonka yhteydessä on har-
taushetki. – ”Kristillisyys ei täällä pomppaa silmille”, 
sanoo Marja. Naisleijonat järjestävät säännöllisesti ta-
pahtumia. Viimeksi oli luento Helsingin edustan so-
tilassaarista. Tultuaan taloon Marja itse tempaisi ja 

järjesti jazzkonsertin juhlasaliin viiden euron vapaa-
ehtoista maksua vastaan. Salia asukkaat voivat varata  
omiin tilaisuuksiinsa.

– ”Ei saa roikkua liikaa ihmisissä. Täällä täytyy olla 
itse aktiivinen, sanoo 80-vuotias Marja. Hän kuuluu 
taidekerhoon, jota vetää talon asukas. Pohjakerrok-
sessa on  kerhohuone harrastuksia varten, komea sauna 
porealtaineen, kuntosali, kirjasto,  pesutupa, ja kodikas 
takkahuone, jossa kaukaa tulleet vieraat voivat yöpyä 
ilmaiseksi. Pesutuvan ja saunan käyttö on maksullista, 
samoin hierojan ja kampaajan palvelut.

Juhlasalin yhteydessä on  hyvin varustettu keittiö, 
jossa keitetään vain kahvia. Marja toivoisikin jonkin-
laista ateriapalvelua Kristakotiin. Nyt asukkaat huoleh-
tivat itse ruuistaan.   

 Kristakoti on esteetön ja siellä on hissi. Joissain 
asunnoissa on invavarustelu, joten niissä voi liikkua 
pyörätuolilla.  Apua saa painamalla hälytysnappulaa, 
jos on valmis itse maksamaan turvapalvelusta.  Mutta 
Marja sanoo, että aina voi myös koputtaa naapurin 
oveen.

–”Kyllä täällä viihtyy  ja aina löytyy samanhenki-
siä ystäviä ”,  sanoo Marja. ”Mutta kotiinsa on helppo 
jämähtää, ellei itse ole aktiivinen.” Marjan kohdalla 
ei sitä pelkoa ole  - nytkin hänellä on sisustettavanaan 
200 neliön huoneisto.

Hän myös kävelee päivittäin – ylittää aukion ja las-
keutuu Snellmaninkadulle. Siellä on elämää, kaupat, 
koululaiset, kioski, mutta ennen kaikkea Marjan tytär 
ja poika perheineen.

Sisustussuunnittelija Marja Acs oli kävelyillään 
törmännyt vanhan jugendtalon oveen, jossa luki 
Kristakoti ja ihmetellyt, mikä ihmeen paikka se on. 
Muutaman vuoden kuluttua hän itse oli sen asukas.

Seniorikoti KRISTA
ELINA SIMONEN ARI HEINONEN



ELINA SIMONEN

Puhelimeni piippaa. On aamupäivä ja arvaan 
sekä viestin lähettäjän että sisällön. OK? 
siinä kysytään. Takaisin lähtee yhtä simppeli 

viesti: OK.
Ensi viikolla on minun vuoroni lähettää kol-

melle ystävälleni sama kysymys.
Me neljä – Marjaana, Tarja, Marjatta ja minä 

-  olemme reippaasti yli seitsemänkymppisiä naisia, 
leskiä ja eronneita.  Asumme yksin ja nautimme it-
senäisestä elämästä. Yksinasumisella on tosin var-
jopuolensa.  Turvattomuus hiipii välillä mieleen: 
jos jotain tapahtuu. Saan sairauskohtauksen, mene-
tän tajuntani, en pysty hälyttämään apua...

YKSINASUVIEN IKÄIHMISTEN PÄRJÄÄMI-
NEN / oli mietityttänyt Suomen Mielenterveys-
seuran entistä toiminnanjohtaja Pirkko Lahtea. 
Sitten hän sai yksinkertaisuudessaan nerokkaan, 
mutta melko työlään idean. 

Hän soittaa joka päivä noin kymmenelle van-
hukselle ja kyselee heidän vointiaan. Vanhuksilla 
on iloinen ja turvallinen olo, koska he tietävät 
Pirkon soittavan. Tietävät myös Pirkon osaavan 
hankkia apua, jos hänen soittoonsa ei vastata.

Maailman halvin 
HENKIVAKUUTUS

Perusta omaa 
turvarinkisi. 

Voit pelastaa jonkun 
hengen. Joku voi 
pelastaa henkesi.

 Kuunneltuani Pirkkoa minulla välähti ja otin yh-
teyttä Marjaanaan, Tarjaan ja Marjattaan. Ehdotin 
keskinäistä yya-sopimusta, mutta halusin kehittää 
meille mahdollisimman vaivattoman tavan toimia. 
Marjatan ehdotuksesta ristimme itsemme saman 
tien puhelintytöiksi.

Jokainen puhelintyttö “päivystää” eli lähettää 
näitä Ok – viestejä viikon ajan. Sen jälkeen vuoro 
vaihtuu.  Ulkomaille matkaava saa lomaa ja Suo-
meen jäävät jatkavat viestittelyä kolmistaan.

Kansalaistoimintaa 
tarvitaan erityisesti nyt 

kun vanhusten halutaan 
pärjäävän kotonaan 

mahdollisimman kauan.

SOVIMME MUUTAMISTA PERUSASIOISTA:  
Viestiin on vastattavaa mahdollisimman pian, et-
tei lähettäjä hermostu. Päivystysvuorossa olevan 
pitää lähettää tiedustelunsa aamupäivällä muuten 
muut puolestaan huolestuvat hänestä.

Jos kaveri ei vastaa kysymykseen, lähetetään il-
tapäivällä toinen. Jos siihenkään ei tule vastausta, 
alkaa tiuha soittelu. Jos soittoihinkaan ei vastata, 
otetaan yhteyttä  kaverin luottohenkilöön,  jonka 
yhteystiedot meillä kaikilla on. Luottohenkilö voi 
olla omainen, ystävä, naapuri, talkkari, huoltomies. 
Pääasia, että hänellä on avain kaverin kotiin ja hän 
on luvannut auttaa hätätilanteessa. 

Siihen meidän vastuumme sitten loppuukin.

Turvaa 

tekstiviestin hinnalla!

Pirkko Lahti ja Elina Simonen kertovat aiheesta lisää Zinnkellerissä 1.4.2019 klo 19.
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Perheeni on asunut Helsingissä viiden sukupolven 
ajan, aina Pitkänsillan tuolla puolen, Kalliossa.

Oli melkoinen kynnys muuttaa tavaroineen Pitkänsillan tälle puolelle, Krunaan, 
ensimmäiseksi Maneesikadulle, alivuokralaisasuntoon, vastarakastuneena. 
Huone oli ajan tavan mukaan, elettiin 70-luvun alkua, tumma, myrkynvihreä, 

ei keittomahdollisuutta.
Ihminen elää arkipäiväänsä useimmiten yllättävän rajoitetulla, pienellä reviirillä. Manee-

sikatu, Mariankatu, Suurtori, Aleksi, Vanha, siellä toisen kerroksen Studio, Ylioppilasteatteri.
Suurtori oli öisin, kun Studiosta, Vanhan kahvilasta tai Vanhan kellarista hoiperte-

lin ensimmäiseen omaan kotiini, tyhjä, typötyhjä. Melkein aina pysähdyin Aleksanterin 
patsaan ääreen; sinne olin oppikoulun alaluokilla tehnyt eräänlaisia pyhiinvaellusretkiä 
parhaan kaverini kanssa. Aleksanteri ei kiinnostanut vaan patsaan jaluskuvat ja leikki: 
kuka noista sä oot? (Minä olin oikeuden jumalatar, nainen, jolla oli miekka kädessään ja 
karhuntalja päässään.)

Toisen kerran Krunaan muutin yli 30 vuotta myöhemmin, ja taas tunsin itseni luok-
kapetturiksi. Pohjoisranta, Kirkkokatu, Suurtori, Kauppatori. Ja sieltä Kapteeninkadulle 
KOMiin tai Aleksia pitkin Kansallisteatteriin.

Kun öisin palasin Suurtorin halki kotiin, ihmettelin aina, että se on edelleen tyhjä. 
Talvisin se on tyhjä jo pimeän saavuttuakin, niin pari vuotta sittenkin, kun kompastuin 
auenneeseen kengännauhaan ja lensin mahalleni jäähän, Aleksanterin patsaan juureen. 
Oli talven sininen hetki, kirkonkellot alkoivat soida, ja torin toiselta laidalta lähti juok-
semaan nuori nainen, opiskelija selvästi, ja huusi jo kaukaa, että "tollainen voi sattua 
minkä ikäiselle tahansa!" Kyllä. Tunsin itseni vanhaksi, itseni ikäiseksi.

Kaikilla säillä, tullessani Kauppatorilta, Espalta tai Aleksilta, pysähdyn tupakalle sen 
Aleksanterin jalkojen juureen.
Oikeuden jumalatar on ikuinen. Minä en.

Pitkänsillan tällä puolen

KOLUMNI / PIRKKO SAISIO

“Oikeuden
jumalatar 

on ikuinen.
Minä en.”

LAURA MALMIVAARA



Ville Keynäs / Kruununhaan asukastilan Krunan 
Mestan lukupiirin joulukuun vieraana oli ranskalai-
sen kirjallisuuden kääntäjä Ville Keynäs. Hänet tunne-
taan loistavana mahdottomana pidetyn kirjallisuuden 
suomentajana. Luettavana kirjana oli Célinen Linnasta 
linnaan, Siltala 2016. Célinen lisäksi Keynäs on suo-
mentanut muun muassa François Rabelaisin teok-
sen Pantagruelin kolmas kirja, jonka suomennoksesta 
hänelle myönnettiin 2010 Mikael Agricola-palkinto. 
Rabelais on vaikuttanut Célineen ja hän puolestaan 
muun muassa Henry Milleriin ja beat-kirjallisuuteen. 
Ranskalaisen kirjallisuuden suomentajana Keynäsille 

Näitä välimerkkejä kirjailija Louis-Ferdinand Céline, yksi 
merkittävimmistä 1900-luvun ranskalaisista kirjailijoista 
ja kirjallisen kielen uudistajista, viljelee painottaessaan 
Linnasta linnaan-romaanin puheenomaisuutta. Céline 
itse nimitti kirjoitustaan pieneksi musiikikseen.

Huutomerkki 
PISTE PISTE PISTE

on myönnetty myös Arts et Lettres -ritarikunnan ri-
tarimerkki. Yhdessä vaimonsa kääntäjä Anu Partasen 
kanssa he ovat suomentaneet muun muassa Jean-Do-
minique Baubyn Perhonen lasikuvussa. Kääntäjäparis-
kunnan yhteistyö kiinnosti lukupiiriläisiä. 

Ville Keynäsin lapsuudenkoti oli Mariankadulla 
ja edelleen hän asuu samassa talossa asunnossa, jossa 
aikoinaan asui runoilija Aale Tynni, kääntäjä hänkin. 
Myös hän on suomentanut ranskalaista kirjallisuutta. 
Voisi kuvitella, että seinät suorastaan vaativat kääntä-
mään lisää kirjallisuutta kielialueelta, joka on jäänyt 
katveeseen.

Keynäs avasi lukupiiriläisille käännöstyön kiemu-
roita, ja Célinen tapauksessa erityisesti puhekielen. 
-Kääntäjä yrittää luoda puhekielen illuusion. Eniten 
viilausta tuotti pronominien määrittely.

1944 / Kun liittoutuneiden voitto alkoi näyttää var-
malta vuonna 1944, pakenivat Vichyn Ranskan joh-
tohenkilöt eteläsaksalaisessa Sigmaringenin kylässä 
sijaitsevaan linnaan. Samana vuonna Louis-Ferdinand 
Céline, joka oli sodan aikana esitellyt antisemitismiään 
kirjoittamissaan pamfleteissa, alkoi pelätä henkensä 
puolesta ja päätti lähteä maanpakoon Tanskaan. Odot-
taessaan viisumia kirjailija vietti viisi kuukautta lääkä-
rinä Sigmaringenin kylässä.

Kymmenisen vuotta myöhemmin Céline julkaisi 
näistä kokemuksistaan Linnasta linnaan-romaanin, 
jossa hänen sysimustan ja räävittömän huumorinsa 

Lukupiirissä kevätkaudella luettavat kirjat:
www.krunikka.fi → Krunan Mesta → viikko-ohjelma

Ville Keynäs
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kohteeksi joutuvat tällä kertaa todelliset historian hen-
kilöt: marsalkka Pétain ministereineen.

Céline kuvaa rappiota, hulluutta ja luhistumista. 
Vaikka loppu häämöttää, eliittikansalaiset jatkavat vii-
nanhuuruisia orgioitaan.

– Miksi hän on niin merkittävä kirjailija, Riitta ky-
syi. – Koska hän on niin ylivertaisen loistava, kääntäjä-
vieras vastasi.

Kirjailija Robert Poulet, Célinen aikalainen, on to-
dennut: "Ei kukaan, edes Proust, ole vaikuttanut vuosi-
satamme kirjallisuuteen yhtä vahvasti kuin Céline."

Mestan lukupiirissä Céline aloitti koko kevätkau-
deksi valitun Eurooppa-teeman. Aihe pohjustaa samalla 
tulevia EU-vaaleja. Eurooppa kiinnostaa yleisemminkin, 
koska ajassamme on samankaltaisuutta 30-lukuun. Oi-
keistopopulismin nousu meillä ja muualla. Oikeistopo-
pulismi on kuin syöpä. Sitä ei voi syleillä kuoliaaksi.

NELJÄN TAITEEN LESKI - ALMA! / “... ja me-
lodia helisee hänen päässään. ‘Aamun aurinko nousi, 
sumu hälveni, ja me olimme tulleet tiemme päähän, 
vaikka tuskin olimme ehtineet edes alkuun.’ Hah! Hin-
telät romantikot! Ne kirjoittavat rakkauden sumun häl-
venemisestä, kun tosiasiassa kyse on kamppailusta ve-
ren maku suussa, vastapuolen ihoa kynsien alla.”

Runositaatti Heinrich Heinen runosta Hortense 
vuodelta 1844. Alma Mahler kirjoittaa päiväkirjassaan 
vuodelta 1899 säveltäneensä pienen laulun Heinen sä-
keisiin. Itse sävellys on kadonnut.

Hanna Weselius, Alma! WSOY 2016, oli Mestan lu-
kupiirin vieraana tammikuussa. Hänen romaaninsa Alma! 
voitti Kirjan vuosi 2015 -kirjoituskilpailun. Romaanista 
on tekeillä myös nykyooppera, johon lukupiiriläiset suun-
nittelivat jo myös menevänsä. Ennen esikoisromaania 
Weselius on Gummeruksen ja Nuoren voiman liiton pal-
kitsema runoilija. Hän on palkittu myös Martti Joenpolvi 
-novellikilpailussa. Luettavana olleen kirjan kieli on ilma-
vaa ja ilmaisuvoimaista, kielikuvat väkeviä.

“PALJASTUNKO MINÄ? OLENKO MINÄ NYT 
JOKU STALKKERI?” / Kyllä! Kirjan Aino ilmi-
selvästi stalkkaa tyttöä voidakseen piirtää tätä itseään 
myyvää nuorta naista. Romaanissa stalkataan myös 
Alma Mahleria. Jos Wilde näki peilissä mätänevän 
omakuvansa, tässä romaanissa kuvajainen on Alma, 
strutsinsulkahattuinen ongelma. Eikä kirjan nykynai-
nen tiennyt itkeäkö vaiko nauraa tälle uransa tuhlan-
neelle lahoavalle ilmestykselle.

Kirjan asetelma on kutkuttava: neljä naista irralli-
sine miessuhteineen. Ainoastaan Alman tukena ei ole 
sosialidemokraattista turvaa, sitä meillä Alman elinai-
kaan 100-vuotta sitten alkuunpantua. Kirjasta välittyvä 
mieskuva ei ole hääppöinen. Almakin aikanaan kir-
joitti päiväkirjaansa rakastaneensa monista heistä vain 
yhtä. Kirjan naisten sattumanvaraisista miehistä eräs 
nousee kuitenkin ylitse muiden: lakimiehen bongaama 
16-vuotias värillinen poika, jolle hän alkaa toisen tie-
tämättä odottaa lasta. Seksi oli ilmiselvästi sen väärtti. 
Poikahan voidaan jonkun virheliikkeen seurauksena 
poistaa maasta, mutta hänen jälkikasvunsa jää.

– Olisi kiinnostava tietää, millainen somemyrsky 
tästä nousisi? – He eivät onneksi lue kaunokirjalli-
suutta, kirjailija naurahti.

Kannattaisi lukea! Avautuisi uusia ovia todellisuuteen.

Hanna Weselius
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Vanhat 
kasarmirakennukset 

sijaitsevat Liisankadun ja 
Maurinkadun kulmassa. 
Rakennukset suunnitteli 

Emil Lagerspetz.
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Uudenmaan tarkka-ampujapataljoonan vanhat 
kasarmirakennukset Liisankadun ja Maurin-
kadun kulmassa ovat tulossa myyntiin. Kruu-

nunhakalaiset tuntevat punatiiliset rakennukset par-
haiten Sotamuseona ja vanhana Sotakorkeakouluna. 
Valtiolla ei ole rakennuksille tulevaisuudessa käyttöä, 
joten Senaatti-kiinteistöt on alkanut valmistella niiden 
myyntiä. Vastaavia rakennuksia tulee harvoin myyntiin 
Helsingissä.

– “Valtion toimintatapana on, että sellaiset kiinteis-
töt, joille ei löydy valtiokäyttöä, myydään, jotta ne saa-
vat uuden omistajan myötä uuden elämän. Siitä, mikä 
kiinteistön tulevaisuuden käyttötarkoitus voisi olla, ei 
vielä ole tietoa”, kertoo viestintäpäällikkö Outi Tarkka 
Sanaatti-kiinteistöistä. 

Harvoin tarjolla

Rakennukset sulkeutuivat yleisöltä vappuna 2016. 
Maurinkatu 1:n rakennuksessa on vielä seitsemän mu-
seon työntekijää. Liisankadun rakennus on tyhjillään 
eikä siellä ole enää sähköjä. 

Kokoelmat siirretään Vantaalle ja Kes-
ki-Suomeen / Museoväki muuttaa Maurinkadun 
rakennuksesta lokakuussa Suomenlinnaan. Tätä en-
nen loputkin museon kokoelmista siirretään Keski- 
Suomessa sijaitseville varikoille ja Kansallismuseon va-
rastoon Vantaalle.

Helmikuussa museonjohtaja Harri Huusko esit-
teli valtavia miehistötupia ja erittäin pitkää kasarmi-
käytävää Maurinkadun rakennuksessa. Tuvat ovat 
toimineet kokoelmavarastoina viime vuodet. Nyt 

Valtio myy Uudenmaan kasarmin rakennukset. 
Uusi käyttötarkoitus ei ole vielä selvillä. Sotamuseo 

muuttaa syksyllä kokonaan Suomenlinnaan.

Konservaattori Sanni Andersen tarkastaa puolustusvoimien lippujen ja viirien kuntoa varastointia varten.
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sadat pahvilaatikot odottavat niissä siirtoa va-
rastoihin. 

Lähes sata metriä pitkällä kasarmikäytävällä 
seisovat vielä jääkäripatsaan kipsivalos, Manner-
heim ja 1800-luvun japanilainen vuoritykki. Si-
säpihalla vuosikymmeniä olleet panssarivaunu 
ja rynnäkkötykki on siirretty jo Keski-Suomeen.

Yhdessä miehistötuvassa konservaattori 
Sanni Andersen tarkistaa puolustusvoimien van-
hojen lippujen kuntoa ja pakkaa niitä siirtoa var-
ten. Työtä riittää, sillä kokoelmissa on noin 2000 
lippua. Konservaattorina hän tarkastaa myös Tur-
kin sotaan (1877 -1878) osallistuneen kaartilai-
sen takin. Takki on harvinaisuus, sillä muut takit 
poltettiin kulkutautien leviämisen estämiseksi.

Museoväen lisäksi kasarmissa tehdään vielä 
tutkimusta: sotahistorian emeritus professori 
Ohto Manninen kirjoittaa jatko- osaa radio-
tiedustelun historiaan yhdessä huoneessa.

Edessä suuri peruskorjaus urakka / Mah-
dollista ostajaa odottaa suuri peruskorjausurakka. 

Edellisen kerran rakennuksia on remontoitu 1960- 
1962. 

Sähköjen ja putkien lisäksi ilmanvaihto kaipaa kor-
jausta. Ikkunanpuitteiden hilseilevä maali lienee re-
montin pienin ongelma. Suojellut rakennukset ovat 
nyt kaikkea muuta kuin esteettömät, sillä ne rakennet-
tiin 1880-luvun nuorille, hyväkuntoisille tarkka-ampu-
japataljoonan asevelvollisille.

Mahdollisia ostajia kiinnostanevat myös neliömää-
rät: Liisankadun kiinteistössä on 2500 neliötä ja Mau-
rinkadulla neliötä on 4000 neljässä kerroksessa. 

Kiinnostava rakennushistoriallinen selvitys Sota-
museosta ja Uudenmaan kasarmista löytyy Senaat-
ti-kiinteistön kulttuuriperintöä käsitteleviltä netti-
sivuilta. 220-sivuinen selvitys valmistui 2017.

Museonjohtaja Harri Huuskon työpaikka siirtyy 
syksyllä Suomenlinnaan.
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Pia on asunut Pohjoisrannassa 40-luvun lopulta läh-
tien. Hänen lapsuuttaan ympäröivät muusikot, sillä 
eno Mosse Vikstedt oli yksi Scandia-Musiikin perus-
tajista ja siten tekemisissä miltei kaikkien Suomessa 
soittavien bändien ja esiintyvien taiteilijoiden kanssa.

"Koskaan ei tiennyt, mitkä bileet olivat menossa 
kun tuli kotiin, mutta musiikki soi aina.

Kun Delta Rhythm Boysit tulivat vuonna 1952 en-
simmäiselle keikalle Helsinkiin, Mosse majoitti heidät 
kotiinsa Pohjoisrantaan. Tummaihoisten ihmisten li-
säksi Olympialaisten myötä Suomeen tuli myös Coca-
Cola, jota saimme Helsingin tuliaisina pullon mökille.

Kun Boysit lähtivät juhlavaatteissaan pihan läpi 
esiintymään Linnanmäelle, viittoili rantatalon ikku-
nasta täti lapset sisälle "ettei tummuus tartu".

Meillä taas oli kotona aina sellainen meno päällä, 

ettei kahdeksan vuotiaanakaan Boysien eksoottinen 
olemus minua hätkäyttänyt. Laskimme heidän kans-
saan yläpihalta kelkalla alapihalle ja muistan, että haus-
kaa oli", totesi Pia.

Sittemmin Boysit tulivat tutuksi Suomen kansalle 
muun muassa ensimmäisten tv-mainosten joukossa 
pyörivästä mainoksesta: "Halvan maukasta lakritsaa."

”Samassa rapussa, kolmannessa kerroksessa asui 
siihen aikaan myös kuuluisa selvännäkijä Aino Kas-
sinen. "Kassinen otti asiakkaita vastaan klo 17 jälkeen, 
jonka vuoksi raput täyttyivät odottavista, eväitä syö-
vistä ihmisistä. Taksaa Kassinen ei kuulemma määri-
tellyt. Kankaan peittämään kulhoon jokainen laittoi 
omantuntonsa mukaan. Myös presidentti Urho Kek-
konen, jonka musta auto ja rappuihin tilaa raivaavat 
turvamiehet olivat tuttu näky Pohjoisranta 16:sta."

Pia Winqvist muistelee:

“Lapset sisään 
ettei tummuus tartu!”

Elämää Kruununhaassa:

PIA WINQVIST PIA WINQVIST KOTIALBUMI / WIKIPEDIA COMMONS
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Kuva: Kristian Tervo

KOLUMNI / HANNU LEHTILÄ

JATKAAKO JUHANA VARTIAINEN 
Kruununhaan äänikuninkaana?

Esimakua tulevista vaaleista kruununhakalaiset saivat jo 
maaliskuun ensimmäisinä päivinä kun ensi kertaa eh-
dolla olevan Christer Schoultzin (kok) vaalimainoksia 

oli jaettu autojen tuulilaseihin. Vauhti kiihtyy viimeistään 14.3. 
kun vaalien ehdokasasettelu vahvistetaan ja ehdokkaat saavat 
äänestysnumeronsa.

Ehdokaslistojen viimeinen jättämispäivä 5.3. ei tuonut 
mainittavia yllätyksiä Helsingissä. Oikeastaan vain Risto E.J. 
Penttilän (kok) ehdokkuus ylitti uutiskynnyksen. Penttilä 

on toiminut politiikassa pitkään; vuosina 1995-1999 hän oli 
perustamansa Nuorsuomalaisen puolueen kansanedustaja ja 
sittemmin kokoomuksen ehdokkaana sekä eduskunta- että 
Eu-vaaleissa. Aktiivisena yhteiskuntakeskustelijana Pentti-
lällä saattaa olla vastakaikua kantakaupungin äänestäjissä.

Kokoomus ja vihreät suosiossa / Vuoden 2015 
vaaleissa suurimmat äänipotit Kruununhaan A- ja B-ää-

nestysalueilla vetivät kokoomuksen ja vihreiden edusta-
jat. Ääniä annettiin kaikkiaan 5466 vajaasta kuudesta ja 

puolesta tuhannesta äänioikeutusta. Näistä Juhana Vartiai-
nen (kok) sai yli 400 ääntä ja oli selvä Kruununhaan ääniku-

ningas. Toiseksi eniten ääniä nappasi vihreiden Pekka Haa-
visto, 252 ääntä. Kruununhakalaisten lisäksi Erkki Tuomioja 

(sd) sai yli sata ääntä, samoin kuin Eva 
Biaudet (rkp). Keskustan Olli Rehn jäi 

vajaan sataan ääneen.
Kruununhaassa annettujen äänien 

osuus koko potissa jäi kuitenkin varsin 
vaatimattomaksi. Vartiainen keräsi kaik-
kiaan 11436 ääntä, Haavisto peräti 
14204, Tuomioja 11154 ja Bi-
audet 5515 ja aikanaan Ma-
neesikadulla asunut Rehn 
6837 ääntä.

Äänten kerääjien 
profiilit / Juhana 
Vartiainen on tehnyt 
ennen kansanedusta-
jaksi valitsemistaan 

JUHA LAITALAINEN



27

Krunikka 1/2019 

Kuva: Jussi Hyttinen

JATKAAKO JUHANA VARTIAINEN 
Kruununhaan äänikuninkaana?

Vaalifaktaa:
Ehdokasasettelun vahvistaminen 14.3.2019
Ennakkoäänestys 3.-9.4.2019
Vaalipäivä  14.4.2019
Vaalituloksen vahvistaminen 17.4.2019
Eduskunta aloittaa 23.4.2019

Eduskuntavaalit 14.4.2019

mittavat uran taloustieteilijänä sekä Ruotsissa että Suo-
messa. Aktiivisena yhteiskuntakeskustelijana tunnettu 
Vartiainen ehti toimia pitkään Ruotsin Kansallisen 
taloustutkimuskeskuksen tutkimusosaston johtajana, 
ja siirryttyään takaisin Helsinkiin 2012 hänet nimitet-
tiin Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohta-
jaksi. Vartiainen oli SDP:n jäsen 1975-2015, mutta kun 
kansanedustajan uraa ei demareissa hänelle auennut, 
hän siirtyi kokoomukseen ja tuli valituksi vuoden 2015 
vaaleissa heti ensimmäisellä kerralla. Vartiainen oli ko-
koomuksen listoilla myös kuntavaaleissa 2017 ja tuli 
valituksi Helsingin valtuustoon.

Pekka Haavisto on vihreille liki korvaamaton 
mies. Vuonna 2013 hänestä tuli kehitysministeri teh-
tävästä eroamaan joutuneen Heidi Hautalan tilalle 
ja viime syksynä hänestä tuli uudelleen vihreiden 
puheenjohtaja sairastuneen Touko Aallon jälkeen. 
Lisäksi Haavisto on ollut kaksi kertaa vihreiden 
presidenttiehdokas. Ja vaikka Haavisto lupasi olla 
puheenjohtaja vain ensi kesän puoluekokoukseen asti, 
saattaa hänestä tulla taas pätkäministeri jos vihreät 
pääsevät hallitukseen.

Pekka Haaviston hillitty ja luot-
tamusta herättävä olemus on teh-
nyt hänestä suosituimman päämi-
nisteriehdokkaan.  Pääministeri-
gallupissa hän pesee mennen tul-

len niin Petteri Orpon, Juha Si-
pilän kuin Antti Rinteenkin. 

Haavisto pelastaa vihreitä 
nyt jo kolmatta kertaa.

Kannatus pitää 
hakea koko Hel-
singistä / Helsin-
gissä vaalit eivät ole 
kaupunginosavaa-
lit, saati kortteli-

vaalit. Edes kunta-
vaalit eivät ole sitä, vaan 

niissäkin ehdokkaiden on pakko haalia äänet ympäri 
Helsinkiä tullakseen valituksi. Tämä on tietysti kylmää 
vaalimatematiikkaa. Myös kaunis ajatus siitä, että kan-
sanedustajien ja valtuutettujen pitää huolehtia koko 
Helsingin kehittämisestä, ei vain omista nurkistaan, 
on ymmärrettävää. Mutta ei varmaan olisi pahasta, jos 
mausteena olisi myös pikkasen ”pekkarointia”, kotiin-
päin vetämistä. Katsottaisiin mitä Kruununhaka tarvit-
see ja tehtäisiin töitä sitten senkin eteen. 

Jos tässä mielessä Helsingin vaalipiiriä vertaa maan 
muihin vaalipiireihin, on ero kuin yöllä ja päivällä. 
Siinä missä maaseudun valtapuolueiden, esimerkiksi 
keskustan, äänestäjät ja ehdokkaat voidaan laskea etu-
käteen melkein nuppiluvun tarkkuudella kuntien tai 
kylien mukaan, ei se Helsingissä onnistu ollenkaan. 
Maaseutukansanedustajat ovat myös kaupunkilaiskol-
legoitaan tiukemmin äänestäjiensä ”hanskassa”. Pi-
tää toimia paitsi eduskunnassa myös valtionhallinnon 
suuntaan maakunnan miehenä tai naisena, muuten 
seuraavissa vaaleissa voi tulla noutaja.

Jos vielä lopuksi tarkastelee tulevia vaaleja koko 
pääkaupunkiseudun kannalta, niin tärkeät ratkaisut 
tapahtunevat Uudenmaan vaalipiirissä. Helsingissä 
puolueiden keskinäiset voimasuhteet ja puolueiden 
sisäiset tilat ovat aika stabiilit ja vakaat, mutta Uudel-
lamaalla saattaa ratketa pääministeripuolueen nimi. 
Hjallis Harkimon Liike Nyt saattaa viedä kokoomuk-
selta ratkaisevat pääministeriäänet. Jännittävä on myös 
katsoa, mistä Timo Soinin 2015 vaaleissa keräämät 
29527  ääntä löytävät uuden kodin. Jos paluumuuttoa 
tapahtuu demarien suuntaan, on pääministerin paikka 
menossa Mäntsälään Antti Rinteelle.
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Kruununhaan
KUMMITUSTALOT

Helsinki on yksi Euroopan aavepääkaupungeista. 
Meillä Kruununhaassa on pääkaupungin toimeliaimmat kummitukset.

Helsingin kaupunginmuseon kummitusvas-
taava Vanessa Kairulahti suunnitteli aavekä-
velyä Kruununhakaan ja pyysi koekävelylle 

mukaan kollegansa Karolina Kouvolan. Täällä kum-
mitellaan, koska vanhoissa taloissa on historian kerros-
tumia ja niissä on tapahtunut hurjia asioita.

Ystävyksiä innosti ajatus niveltää kummitusjutut 
rakennusten ja sitä kautta Helsingin historiaan. Syntyi 
idea kirjasta, joka kertoo pääkaupungin kummituksista 
ja niiden taustatarinoista, jotka usein pohjautuvat tosi-
elämän tapahtumiin.

He ryhtyivät keräämään vanhoja kummitusjuttuja 
sekä nykykaupunkilaisten aavekokemuksia. ”Keski-
tyimme vain julkisten tilojen kummituksiin, koska nii-
den asuinsijoihin pitää päästä tutustumaan. Ihmiset 
olivat yllättävän halukkaita kertomaan omista koke-
muksistaan. Tosin kerran varoitettiin, että saatana tulee 

meitä vastaan, jos vielä jatkamme kummitustutkimuk-
sia”, kertoo Karolina.

Kirja HELSINGIN HENGET opas aaveiden pää-
kaupunkiin (SKS) ilmestyi viime vuonna.

Kirjan kummitusjutut on kerrottu kepeään sä-
vyyn. Kirjoittajat - skeptikkoja ja uskontotieteilijöitä 
kummatkin - eivät kyseenalaistaneet ihmisten kum-
mituskokemuksia. Tapahtuma on kuitenkin totta sen 
kokeneen mielessä.

HUOKAUKSET, KOPUTUKSET TAI ASKE-
LEET eivät riittäneet kirjan tekijöille. Äänten pitää 
yhdistyä rakennuksen historiaan ja saada sitä kautta 
selityksensä. Selitys noudattaa useimmiten samaa kaa-
vaa: joku on aikoinaan saanut oudoissa olosuhteissa 
surmansa, kokenut epätoivoisen rakkauden tai pettä-
nyt puolisoaan.
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”Suomalaiset kummitusjutut polveutuvat keskieu-
rooppalaisesta tarustosta. Ne ovat sopeutuneet paikkaan 
ja aikaan ja siirtyneet sukupolvelta toiselle. Tarinat ovat 
tulleet meille sotilaiden, merimiesten ja kauppiaiden 
myötä. Niihin sisältyy usein varoitus – moraalittomasta 
käytöksestä seuraa rangaistus. Tämä koski erityisesti nai-
sia, jotka olivat miehen omaisuutta”, kertoo Karolina.

Monet 1800 –luvun romanttiset rakkaustarinat 
ovat saaneet alkunsa Viaporin venäläisen varuskunnan 
kiihkeistä nuorista sotilaista. Rakkauden päätyttyä on-
nettomasti petetty tai hylätty sotilas on jäänyt kummit-
telemaan. Helsingissä vaelteleekin ainakin kaksi pää-
töntä venäläisupseeria.

VIISI KRUUNUNHAAN KUMMITUSKOH-
DETTA ovat Ruiskumestarin talo, Svenska Klubben, 
Vironkatu 1, Valtioneuvosto ja Sederholmin talo.

Vironkatu 1:n vuonna 1884 rakennetussa kulmata-
lossa kummittelu vilkastui vasta 1980-luvulla yliopisto-
väen muutettua rakennukseen. Heidän mukaansa ilma-
piiri oli painostava ja pahaenteinen.

Talosssa kummittelee päätön Aleksi. Hän on venä-
läinen upseeri, joka pettyi rakkaudessaan niin pahasti, 
että hirttäytyi Vironkadun talon vintillä.

Aleksin tutkimia papereita on löydetty lattialta, hänen 
on kuultu puhelevan tyhjissä huoneissa. Hän on pelotel-
lut naisia jopa niin, että eräs nainen muutti talosta pois. 
Toisen naisen hän säikäytti ilmestymällä tämän taakse.

Monet ovat törmänneet venäläisen everstin univor-
muun pukeutuneen Aleksiin hississä, jossa hän ajelee öi-
sin hirtetty pää kainalossaan. Mutta Aleksia luonnehdi-
taan kuitenkin ystävälliseksi, uteliaaksi ja rauhattomaksi.

– ”Meidän aaveemme ovat sympaattisempia kuin 
esimerkiksi Keski-Euroopan pahantahtoiset kummi-
tukset”, sanoo Karolina.

Yksi esimerkki niistä on Kristianinkadun Ruisku-
mestarin talon Alexander Wickholm., Hänellä oli lem-
pikivi, jolla hän mielellään istuskeli piippuaan poltellen. 
Hänen kuoltuaan omaiset siirsivät kiven lähelle Wick-
holmin hautaa. Siitä hetkestä alkoivat selittämättömät 
paukkeet talossa. Kivi siirrettiin takaisin pihaan, mutta 
ruiskumestari ei leppynyt. Tavarat katosivat ja ilmes-
tyivät uudestaan. Vielä nytkin museon työntekijät ovat 
kuulleet koputuksia. Ikkunat ovat lennähtäneet yhtaikaa 
auki. Ilmiöt on tulkittu Wickholmin toiveeksi olla edel-
leen mukana rakkaan kotinsa elämässä.

VALKOISET, MUSTAT JA HARMAAT ROUVAT 
kuuluvat kummitustarustoon. Vanessa Kairulahden mu-
kaan musta rouva on pahantahtoinen, valkoinen on ko-
kenut marttyyrin kohtalon ja tarkoittaa ilmestymisellään 
hyvää, harmaa rouva kuuluu välimaastoon.

Maurinkadun Svenska Klubbenilla asuu harmaa 
rouva, talon entinen emäntä, jonka mustasukkainen 
aviomies muurasi talon seinään. Rauhaton henki vael-
telee nyt talossa, soittaa flyygeliä ja ilmestymällä kerran 
palvelijan taakse säikäytti tämän melkein hengiltä. 

Eugen Schauman ampui kenraalikuvernööri Niko-
lai Bobrikovin 16.6. 1904 ja teki sen jälkeen itsemurhan. 
Yhtenä syynä tekoon pidetään Schaumanin onnetonta 
rakkautta kauppias Borgströmin tyttäreen. Teollaan hän 
halusi tehdä vaikutuksen rakastettuunsa. Valtioneuvos-
tossa on kuultu laukauksia ja portaikossa on murhapäi-
vänä nähty Schaumanin ja Bobrikovin hahmot.

”EN PYSTY JÄRJELLÄ SELITTÄMÄÄN omaa 
kokemustani Seurasaaren kartanon salissa”, kertoo Ka-
rolina.

On iltahämärä. Kartano on muilta suljettu, Karolinan 
seurue kuuntelee opasta keskikerroksen salissa, joka on 
kierroksen viimeinen kohde. Seurue seisoo puoliympy-
rässä paksulla lautalattialla. Muhkea kaappi nojaa seinään.

Yhtäkkiä kaapista alkaa kuulua rytmikästä kopu-
tusta. Välillä lujempaa, välillä hiljempaa, välillä koput-
taja piti taukoja.

Ihmiset olivat aivan hiljaa, samoin kalpeaksi valahta-
nut opas. Koputukset lakkaavat, kun seurue lähtee pois.

Kukaan ei avannut kaapin ovea. Ei edes Karolina.

Helsingin kaupunki järjestää aavekävelyjä. 
Tarkemmat tiedot: kaupunginmuseo@hel.fi/Tapahtumat

Päätön Aleksi 
kummittelee 
Vironkatu I:ssä



Aikamatkakuvia Helsingistä
MOJO ERÄMETSÄ

Aikamatkakuvat liittävät saumattomasti historiallisen 
Helsingin tämän päivän kaupunkimaisemaan. Teokset 
kertovat mielenkiintoisella ja poikkeuksellisella tavalla 
Helsingistä ennen ja nyt. Ne pysäyttävät ja haastavat 
katsojan pohtimaan elämää muuttuvassa kaupungissa.

KANAVA MENNEESEEN
“Ensimmäinen tekemäni aikamatkakuva. Monen mielestä teos on myös yksi kauneimmista ja se onkin toistaiseksi myös ai-
noa loppuunmyyty taulu.” Vanha kuva:  M. L. Carstens, 1907-1909 (Museovirasto)

KULJETUKSET
“Kuvaustilanteessa sattui uskomaton tuuri, kun kärryillä ruokaa kuljettavan miehen viereen polki ruokalähetti. Harvemmin 
onnistuu näin hyvin vertailu nykyajan ja entisaikojen välillä.” Kalle Havas, 1920 (Helsingin Kaupunginmuseo)

Projekti on kunnianosoitus vanhalle kaupunkivalo-
kuvaukselle sekä arkkitehtuurille. Aikamatkakuvat pu-
huvat elävän ja kehittyvän pääkaupunkimme puolesta 
ja ne ovat syntyneet rakkaudesta Stadiin.
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SÄPINÄÄ SOFIANKADULLA
“Tässä toinen esimerkki hyvästä onnesta, kun pariskunta pysähtyi suutelemaan juuri oikeaan paikkaan. Kuvassa tapahtuu 
paljon ja sekä tilanteessa että tunnelmassa on jotain elokuvamaista. Yksi omista suosikkikuvistani.” Hugo Sundström, 1926 
(Helsingin Kaupunginmuseo)

KOLERA-ALLAS
“Tämä on yksi uusimmista teoksistani. Vanha kuva sen sijaan on ajalta, jolloin Helsingin kaupungintalo oli vielä Hotelli Seu-
rahuone.” I.K. Inha, 1908 (Suomen valokuvataiteen museo)
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Sivu 29.

Teatterijuttu, Seppo Välinen ei 
tietoa vielä
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Jurkassa on virtaa. Kuvassa Taiteellinen johtaja 
Tuomo Rämö, teatterisihteeri Lilli Earl ja toimin-
nanjohtaja Katri Kekäläinen. Taustalla lämmitte-
lee näyttelijä Kati Outinen. 
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K ävelen rauhallisessa ja lumen peittämässä 
Kruununhaassa, kun edestäni kuuluva pillin 
vihellys herättää minut aatoksistani. Olen mat-

kalla kurkistamaan Teatteri Jurkan kulissien taakse lu-
menpudottajien vihellyksen särkiessä uinuvan kaupun-
ginosan levollisen sykkeen. Kimeä vihellys saa minut 
pohtimaan rauhallisen kaupunginosamme ja jo 64-vuo-
tiaan näyttämön elämää. Nukkuvatko molemmat?

Punaisen markiisin alta Kruununhaan helmeen pu-
jahtaa vuosittain noin 8500 katsojaa. Se on paljon 56 
-paikkaiselle huoneteatterille. Ainakaan oven saranat 
eivät ehdi nukkumaan, sillä teatteri on tällä kaudella, esi-
tysten suosion vuoksi laajentanut näytöksiä myös sun-
nuntaihin ja maanantai-iltoihin. Äkkiseltään voisi aja-
tella, että teatterin pitäisi saada suurempi näyttämö, jotta 
se saisi mahdollisimman suuren hyödyn. “Emme me 
lähde minnekään, Teatteri Jurkka ei olisi Jurkka, jos oli-
simme muualla!” huudahtaa teatterin toiminnanjohtaja 
Katri Kekäläinen. Pieni, intiimin näyttämön teatteri on 
kasvattanut juurensa syvälle Kruununhaan maaperään. 

“Teatteri on osa krunikkalaisten elämää, lippuja 
haetaan ohikulkumatkalla. Tutuimmat vakiokatso-
jamme käyvät lipunmyynnissä joko ostamassa lipun 
seuraavaan esitykseen tai kertomassa omat kuulumi-
sensa”, kertoo teatterisihteeri Lilli Earl. Hänestä teatteri 
on osa yhteisöllistä kaupunginosaa, sillä Krunikassa 
moikataan, jutellaan ja uskalletaan kohdata. Jurkassa 
käyneille teatterin tunnelma onkin tuttu ja kotoinen. 
Se on teatterin taiteellisen johtajan Tuomo Rämön 
mielestä perua Emmin ja Vapun ajoista: “He seisoivat 
kadulla ja huikkasivat ihmisille, että meillä alkaa esitys 
kymmenen minuutin päästä, tulkaa katsomaan!” Ja ih-
miset tulivat. Tämä ei ole tyypillistä suomalaisuutta, 
mutta vahvasti krunikkalaista ja vahvasti jurkkalaista. 
“Me rakastetaan jokainen asiakas hengiltä yksi kerral-
laan”, naurahtaa Earl. Kekäläinen näkee, että juuri tämä 
rakkaus asiakkaita kohtaan tekee tästä teatterista kyn-
nyksettömän molempiin suuntiin: Jurkkaan ovat kaikki 
tervetulleita katsomaan ja myös tekemään esityksiä. 

Takahuone on sähköinen, sen aistii kolmikon in-
nokkaasta puheesta. Seinän toisella puolella harjoitel-
laan uutta teosta. Pienen teatterin joka nurkassa tapah-
tuu, täällä ei olla unessa. Eikä Kruununhakakaan nuku, 
sen kolmikko vakuuttaa minulle: Vaikka täällä on rau-
hallisempaa kuin ydinkeskustassa, täällä on urbaani 
meininki ja paljon tapahtuu kauniiden seinien sisällä. 
Puitteet luovat pysyvyyttä niin teatterissa kuin kaupun-
ginosassa, mutta valmiita ne eivät kumpikaan ole, vaan 
kehittyvät koko ajan suunnaten kohti uutta.

SEPPO VÄLINEN ARI HEINONEN

Rakkaudella krunikkalaisille
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Christer Grönlund valpastui nähdessään ilmoi-
tuksen, jossa Ritarihuone haki vahtimestaria. 
Se kuulosti houkuttelevalta varsinkin verrat-

tuna hänen työpaikkaansa. jonka meno oli alkanut kyl-
lästyttää. Silloinen vaimo laati tyylikkään hakemuksen 
valokuvineen. Kokemuksen lisäksi Christerillä oli vaa-
dittava kielitaito. Hänet valittiinkin suuresta hakijajou-
kosta kesällä 1998. 

Ensimmäisenä työpäivänään 
Ritarihuoneen uusi vahtimestari 
Christer Grönlund jäi yksin 
historialliseen rakennukseen 
kädessään ämpärillinen 
tuntemattomia avaimia.

RITARIHUONE on kotini
ELINA SIMONEN ARI HEINONEN
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Illalla hän vetää ylleen tyylikkään univormun ja 
ottaa vastaan vieraiden vaatteet. Juhlien päätyttyä hän 
on taas narikassa antamassa päällysvaatteita. Jos seu-
raavana iltana on uusi tilaisuus, hän siivoaa salin vielä 
yöllä uudelleen juhlakuntoon. –”En halua riskeerata 
mitään. Entä jos minulle sattuisi jotain yöllä? Kuka sii-
voasi sitten salin”, miettii lojaali mies.

 Sen jälkeen hän menee kotiinsa ja ryhtyy sure-
maan tulevaa tilaisuutta. Tosin yö voi jäädä lyhyeksi, 
jos lumityöt odottavat taas aamulla.

ISTUNTOSALIN SEINILLÄ KIMALTELEE 357 
suomalaisen aatelissuvun vaakunat, pienessä kabine-
tissa ovat sukujen vaakunasormukset vinjetissä.  Jotkut 
aatelissuvut ovat sammuneet perillisten puuttuessa.

Salin katosta roikkuu viisi muhkeaa kristallikruu-
nua. Korkeista ikkunoista lankeaa valo kauniille latti-
alle. Se on alkuperäinen, siis vuodelta 1862 ja Christe-
rin mukaan ohut kuin paperi. Seiniä kiertää numeroi-
tujen tuolien rivistö.

Joka kolmas vuosi aateliset kokoontuvat Ritarihuo-
neelle aateliskokoukseen valitsemaan uutta johtokun-
taa. Jokaisen suvun päämiehellä on oma numeroitu 
tuolinsa. Jos päämies ei pääse paikalle, tuolilla istuu hä-
nen valtuuttamansa suvun jäsen.

Tuoleilla on tiukka koreografia. Kreivit ja vapaaher-
rat ovat omilla paikoillaan, tavallinen eli arvonimetön 
aatelisto omallaan, samoin kokouksen muut osanottajat.

”VASTUU ON KOVA, mutta se ei enää hirvitä. 
Olen luonut omat rutiinini. Minuun luotetaan, kukaan 
ei huuda perääni. Työ on itsenäistä ja myös kevyempää 
silloin kun ei ole tilaisuuksia eikä lunta. ” 

 Christer on Ritarihuoneella aina. Nyt jo 20 vuotta, 
aamusta iltaan, viikonloput mukaan lukien. Kerran 
hänellä oli tosin sairausloma polvileikkauksen ta-
kia, mutta senkin hän ajoitti huomaavaisesti kesään. 
Christer on aina paikalla,, koska hän myös asuu Rita-
rihuoneella. Palkkaetuihin kuuluu 60 neliön työsuh-
deasunto. Hän kehaiseekin, että hänellä on Helsingin 
suurin omakotitalo.

Kesälomillaan Christer ei tee mitään. Kaksi viikkoa 
menee menneitä nollatessa ja kaksi viikkoa tulevaa sur-
ressa. Silti hän ei vaihtaisi työtään, eikä 63-vuotias haa-
veile eläkkeelle jäämisestä. Päinvastoin - varmistaak-
seen jaksamisensa töissä hän pyöräilee, lopusta liikun-
nasta pitää huolen itse työ. 

Edellisen vahtimestarin piti opastaa talon toimin-
taan, mutta hän vain ojensi Christerille ämpärillisen 
avaimia ja katosi. ”Hoida taloa kuin omaasi”, kehotti 
puolestaan Christerin palkannut johtokunnan puheen-
johtaja ja lähti kesälomalle.

Siinä Christer sitten seisoi yksin komeassa uus-
goottilaisessa rakennuksessa, joka piti ottaa haltuun.

– ”Tassuttelin sitten ympäri taloa ja kokeilin avaimia 
eri oviin. Olin myös saada sydänhalvauksen kun häly-
tin oli laueta.. Mutta luottamus, jota osoitettiin tuntema-
tonta vahtimestaria kohtaan, oli upeaa”, sanoo Christer.

RITARIHUONE ELÄÄ TULOILLA jotka se saa 
vuokraamalla tiloja yhteisöille ja yrityksille kokous-, 
seminaari - ja juhlakäyttöön. Aatelisperheet käyttävät 
tiloja maksutta.

Tilaisuuksia on noin 100 vuodessa ja ne ovat 
Christerin työn suurin päänsärky. Hänen työpäivänsä 
voi olla esimerkiksi tällainen:

Hän herää klo 04 aamulla urakoidakseen lumet Ri-
tarihuoneen korttelia ympäröiviltä kaduilta. Hän sii-
voaa 464 neliöisen istuntosalin ja käy läpi illan ohjel-
man. Jos tulossa ovat illalliset, hän nostaa 25 kilon pai-
noiset pöytälevyt paikoilleen ja järjestää tuolit. Saliin 
mahtuu jopa 300 illallisvierasta.

Luotettu cateringfirma huolehtii kaikesta muusta 
hammastikkuja myöten. 

”JUHLAT TYÖLLISTÄVÄT ENITEN Ne ovat syn-
tymäpäiviä, sukukokouksia, häitä. Hääpari haluaa yhtä, 
tuleva anoppi toista. Joskus joudun myös rauhoittele-
maan tottumatonta emäntää”, kertoo Christer.



RUUTUKAAPPAUS YLE AREENA

– “Suostuin vuonna 1998 Jeesukseksi, kun opiskeluka-
verini Juha Hemanus ohjasi tapahtuman ja pyysi mu-
kaan. Olin utelias.

Olin samaan aikaan mukana Kuningas Learin esi-
tyksessä, jossa Pentti Siimes oli Kuningas Lear. Sii-
mes ohjeisti ottamaan pullon Akvaviittia mukaan, saat-
taisi tulla vilu.

Harjoitukset menivät hyvin, ei juuri tuullut ja tuntui, 
että maastokengät jalassa ja vaipat päällä riittävät asuksi.

Kun varsinainen esitys alkoi, alkumetrit Pilatuk-
senkin kanssa menivät ihan hyvin, mutta kun tultiin 
Suurkirkon portaille, pyörremyrsky pyyhkäisi yli koko 
Senaatintorin. Rappuja ei oltu lakaistu, hiekka nousi 
silmiin, kuoron mikrofonit lentelivät, valot sammui-
vat ja minun käteni ristillä menivät täysin kohmeeseen. 
Kuorolaulua ei kuullut juuri kukaan ja kun Jeesuk-
sen piti astella lopuksi kohti valoa, jota ei ollut, luu-
len että nauhalle tarttui minun viimeinen pyyntöni: 

Martti suosalo muistelee: 

Via Crucis 1998 “Ilta Jeesuksena”
Lopettakaa jo, tänne jäätyy! 
 Autoni odotti kirkon takana ja 4000 katsojaa näki mi-
nun löntystelevän maihinnousukengissäni ja vaipoissa 
pimeyteen, kohti autoa.

Kädet olivat täysin kohmeessa ja auton avaimen 
saaminen lukkoon tuotti suuria ongelmia. Kyynärpäi-
den avulla se lopulta onnistui ja sain Akvaviittipullon-
kin auki.

Soitin sitten Virpille kotiin. Vaimo oli aivan raivois-
saan. Kehotti ottamaan lääkäriin yhteyttä hypotermian 
vuoksi. Lääkäri kielsi ehdottomasti menemästä heti 
mihinkään kuumaan. Niinpä työnnyin sitten vaipois-
sani tapahtuman jatkokekkereihin.

Tapahtuma oli lähinnä koominen ja hyvin kau-
kana todellisesta kärsimysnäytelmästä, mutta sen muis-
tan, että katsojista huokuva lämpö ja hartaus välittyi 
minuun niin että en tuntenut esittäväni mitään eikä ku-
kaan vaatinutkaan sitä minulta”, totesi Martti Suosalo.
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1. Krunikassa on hienoja alkuperäisen ilmeensä säilyttäneitä vanhoja porttikäytäviä ja 
portteja. Mistä talosta on kuvan porttikäytävä?

2. Kuinka monta siltaa on ollut nykyisen Pitkänsillan paikalla?

3. Montako museota on Kruununhaassa?

4. Montako kioskimyymälää on Krunassa?

5. Montako suutaria on Krunassa?

6. Pohjoisrannasta ja Tervasaaresta näkee hyvin Katajanokalla olevat jäänmurtajat. 
Mitkä ovat niiden nimet?

7. Millä materiaalilla Liisankatu on päällystetty?

8. Mitä Kruununhaassa sijaitsevaa oppilaitosta johtavat Johan Bärlund, Helena 
Blomberg-Kroll ja Anna Henning-Lindblom? 

9. Missä sijaitsee Helsingin vanhin julkinen muistomerkki Keisarinnankivi?

10. Kenen muistoksi se on pystytetty?

Kymmenen kysymystä 

KYMMENEN KYSYMYSTÄ / KRUNIKAN TOIMITUS

Vastaukset sivulla 47.
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Ilmastoveivi2019
“Meitä kansalaisia eivät kiinnosta ministereiden 
henkilökohtaiset ilmastoteot omassa elämässään. 
Meitä kiinnostaa poliittinen johtajuus. Olemme 
äänestämällä antaneet edustajille päätösval-
lan tehdä kestäviä ja viisaita päätöksiä. Siksi ha-
luamme antaa tukemme rohkealle ja uskottavalle 
ilmastojohtajuudelle. Me emme selviä ilman sitä.”

Näin nuoret 20-30 vuotiaat opiskelijat vetoomus-
tekstissä. Ilmastoveivi2019-kansalaiskampanjan ta-
voite on EU:n kunnianhimoinen ilmastopolitiikka.

Ilmastoveivi2019 julkkareita vietettiin täpötäy-
dessä Valkoisessa Salissa 17.12.2018.

Kuvassa vasemmalta John Webster / Ilmaston-
muutos ja taide, Heidi Hautala / Ilmastonmuu-
tos ja EU, Paavo Järvensivu / Ilmastonmuutos ja 
tutkimus (BIOS), Katju Aro / Ilmastonmuutos ja 

ihmisoikeudet (fp), Janne Peljo / Ilmastonmuu-
tos ja uudet ratkaisut (SITRA) ja keskustelun mo-
deroija Laura Kolehmainen.

https://www.ilmastoveivi2019.fi/
Kuva Marje Vuorisalo

KRUNAN KUULUMISIA / KRUNIKAN TOIMITUS

Uusi piirakkakioski
Kaisaniemen vanha lippakioski Unioninkadun ja 
Kaisaniemenrannan risteyksessä on heräämässä 
uuteen eloon usean vuoden tyhjillään olon jäl-
keen. Piirakkakioski Räty aloitti helmikuussa 

karjalanpiirakoiden, riisikukkosten, pullan ja kah-
vin myynnin kioskissa. Alkuvaiheessa myyntiä on 
vain perjantaisin klo 11-18. Keväällä myynti laaje-
nee todennäköisesti useammalle päivälle viikossa.
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Kulttuuriympäristöpäivät
Euroopan kulttuuriympäristöpäivien 2019 avajais-
tilaisuudessa ympäristöministeriössä 5.2. esiin-
tyi mm. Kaisaniemen alakoulun musiikkiluokka 
4C. Tämän vuoden teemana on Viihteen ja taiteen 
tilat. Kruununhaassa erityisen arvokkaita perin-
teikkäitä tiloja ovat mm. Svenska Klubben, Rita-
rihuone, ravintola Kolme Kruunua, entinen ra-
vintola Savanna (Korea House), Teatteri Jurkka, 

Oma Stadi -projekti etenee 
asukkaiden ideoilla
Projektin tarkoituksena on, että asukkaiden tuot-
tamien ideoiden pohjalta päätetään, miten käyte-
tään kaupungin jokaiseen suurpiiriin osoittamat 
vuosittaisen ympäristön kehittämisrahat. Eteläi-
sen suurpiirin, johon myös Kruununhaka kuuluu, 
alueelle on osoitettu kohdistettavaksi yhteensä 
653000€. Tuo raha saadaan käyttää yksittäisinä 
toimenpiteinä, joiden vähimmäiskustannus on 
35000€. Vuoden 2018 lopulla järjestetty kaupun-
kilaisten tuottamien ideoiden kerääminen tuotti 
yhteensä 157 ehdotusta eteläiselle alueelle. Niistä 
virkamiesten suorittaman karsinnan jälkeen hy-
väksyttiin jatkoon noin puolet. 

Jatkokehittelyyn pääsi hyvä joukko myös Kruu-
nunhakaa koskevia ehdotuksia. Tässä muutamia 
esimerkkejä: 

KRUNAN KUULUMISIA / KRUNIKAN TOIMITUS

Oikokadun kallioseinän valaistus ja ympäristöteos, 
pimeän kauden valaistussuunitelma, pyöräilykais-
tat Unioninkadulle yliopiston läheisyyteen, tavara-
fillareita kaupunkipyöriksi, liikennevalvontaa lisää 
Kaisaniemenkadulle, elämä takaisin Liisanpuis-
toon, valaistut katupenkit ja istutukset, Tervasaa-
ren koirapuiston valaistus, Kaisaniemen koulun pi-
hapuisto paremmaksi, urbaanit viljelypalstat, sauna 
ja uimalaituri Siltavuorenrantaan, korttelikyltit ja 
sähkökaappien taide, Tervasaareen nuorten liikun-
tapaikka ja koriskenttä, Tervasaareen grillikatos, 
tyhjiä tiloja ja rakennuksia palvelukäyttöön, keinut 
Säätytalon puistoon.

Jatkokäsittelyyn päässeitä ehdotuksia on seuraa-
vaksi tarkoitus kehitellä ja osin myös yhdistää to-
teuttamiskelpoisiksi ja aikaa siihen on 6.4. asti.

Projektiin pääset sisälle osoitteesta: OmaStadi.hel.fi

Kellariteatteri ja Balderin sali. Kulttuuriympäris-
tön teemaviikkoa vietetään 2.-8.9. Päivien tarkoi-
tuksena on huomata lähiympäristön arvot ja kult-
tuuriympäristö voimavarana ja hyvinvoinnin läh-
teenä. Tapahtumia järjestetään kaikkiaan 50:ssä  
maassa. Oman tapahtuman voi ilmoittaa mukaan 
osoitteessa: www.kulttuuriymparistopaivat.fi.
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C   A   F   E
Liisankatu 14, HKI

facebook.com/thestarcafee

Haluamme kiittää mainostajiamme:

Vuoden Olutravintola 2016

S U O M A L A I S E N  O L U E N  J A
RUOAN JUHLAA BRYGGERISSÄ

Sofiankatu 2, 00170 Helsinki  ·  www.bryggeri.fi
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p.020 735 2235

Nukketeatteri Sampo Erottajankatu 7, 00130 Helsinki 
Nukketeatteripuoti Ritarikatu 9, 00170 Helsinki 

Liput www.nukketeatterisampo.fi  tai p. 020 735 2235

Tervetuloa!

Nukketeatteri Sampo keskustassa! 
Esityksiä, työpajoja, konsertteja, kotimaisia 
ja kansainvälisiä vierailuja ja kahvila. 
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Remox Oy
Maali- ja 
pienrautakauppa, 
Meritullinkatu 13
Puh. 09 135 7047  
www.remox.fi  
Avoinna Ma–Pe klo 9–17 LA 9–14

RAKENTAA JA 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

RAKENTAA JA MAALAA

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

Tulevaisuuden isännöintiä
Toimistomme henkilökunta koostuu hallinnollisen ja teknisen isän-
nöinnin, juridiikan, taloushallinnon ja turvallisuusalan asiantuntijois-
ta. Lisäksi koulutamme henkilökuntaamme jatkuvasti Isännöintiliiton 
auktorisointijärjestelmän mukaisilla koulutuskokonaisuuksilla. 

Toimintamme tärkein tavoite on asiakkaamme paras mahdolli-
nen palveleminen. Palveluhenkisyyden lisäksi toimintamme kul-
makivenä on ystävällisyys, rehellisyys ja avoimuus.

Olemme Suomen Isännöintiliitto Ry:n jäsenyritys. Olemme sitoutuneet 
noudattamaan Hyvää Isännöintitapaa ja Isännöinnin eettisiä ohjeita.

Kruunun Isännöinti Oy
Snellmaninkatu 15, 00170 Helsinki
Toimitusjohtaja Janne Kukkonen

puh. 045 2311 074

www.kruununisannointi.fi

Isännöintipalvelua suurella sydämellä Kruununhaassa ja Katajanokalla
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Hammashoitoa koko 
perheelle!

ODENT-Hammaslääkärit:
Outi Salonen
Tiina Aaltonen                                               

Rauhankatu 11 A 3
00170 Helsinki, Puh. 09-135 6936

Kauneutta elämään
kivenheiton päästä

Mariankadulta

Tervetuloa!

Kukkakauppa

Mariankatu 13, Kruununhaka
p. 0400 400 388
kukkia@lareine.fi

09 135 4073 / 040 727 6466
Liisankatu 18

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

www.kruunuoptiikka.fi
Unioninkatu 45, 09-1352661

Krunikan oma optikko

Kruununhaan apteekki
Liisankatu 21

09 6120 760
0400 214 033

ma-pe 8.30–18, la 9–15

www.kruununhaanapteekki.fi
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Muutimme 4.3. Fredalta Krunikaan.

Meiltä saat futonpatjat, petarit, tyynyt, peitteet, kaikki 100 % luonnon 
omista raaka-aineista valmistettuna. Meiltä saat myös tanskalaisen 
Innovationin skandinaavisesti muotoilut vuodesohvat. 

Myös Ruskovillan tuotteet meiltä.

Löydät meidät osoitteesta: 

Liisankatu 21  |  mulperipuu.fi
Tervetuloa!
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LUXUSm2 LKV Kiinteistönvälitystoimisto  
Kivijalassa Eteläespalla, Havis Amandan patsasta vastapäätä.  

Avoinna ma–to 11–17.30, pe 11–15 tai sopimuksen mukaan
Eteläesplanadi 2 | www.luxusm2.fi

Luxusm2 lkv: 
krunalaiset välittäjät esittäytyvät

MYYNNISSÄ: 
Mariankatu 26 B
4h, k, kph/wc, erillinen wc, s, apukeittiö | 151 m2

Vh. 1 087 200 € | Mh. 1 063 688,92 €

Avara ja valoisa jugendasunto keskellä 
Kruununhakaa. Makuuhuoneet sisäpihan, 
olohuone ja keittiö Mariankadun puo- 
lella. Olohuoneessa on suuri erkkeri, 
alkuperäiset peiliovet, kattofriisit 
ja -rosetit sekä ikkunapylväät.

Tervetuloa 
tutustumaan!

Eeva Kemmo
Kiinteistönvälittäjä LKV
Varatuomari 
050 68922 
eeva.kemmo@luxusm2.fi

 Eeva on asunut Krunikassa vuodesta 1972. Lapsuudenkoti oli Maurinkadulla, 
opiskelijayksiö Pohjoisrannassa ja oman perheen koti Kirkkokadulla, missä hän 
edelleen asuu. Myös Eevan äiti ja kaikki kolme lasta asuvat edelleen Krunassa, kaikki 
samassa korttelissa.
 “Ei ole montaakaan taloa, missä en olisi käynyt, joko nuoruuden ystävieni 
kotona, lasteni kavereiden tai vanhempieni tuttavien luona.” Eeva kertoo ja jatkaa: 
“Kruna on minusta ihanteellinen asuinpaikka kaikenikäisille asukkaille. Ihanat kortteli-
palvelut ovat lähellä, meri, hyvät yhteydet kaikkialle, kauniit rakennukset ja ennen- 
kaikkea täällä on turvallista. Kivijalkakauppiaat tuntevat asukkaat ja tuttuja ihmisiä 
on aina ympärillä.”
 Kiinteistönvälittäjänä on aina etuoikeus saada oman kaupunginosansa kohde 
myyntiin, Krunasta on niin paljon kerrottavaa.
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LUKITUSALAN
AMMATTILAISET

Snellmaninkatu 19-21
010-239 2900 24/h

www.avainahjo.fi

Kun MTV uudisti vuoden alussa aamu-tv:n ilmeen, kruununhakalaisten iloksi tausta-
kuvaksi ilmestyi Pohjoisranta. Tässä MTV:n käyttämän kuvan toisinto Ari Heinosen 
kuvaamana siten kuin me näemme Pohjoisrannan arjessa eri vuodenaikoina.

Tomi Einonen, vastaava päätoimittaja MTV:n Uutiset: "Halusimme kuvan öisestä/
iltaisesta kaupungista ja tuo kyseinen miellytti silmää. Lisäksi se on hieman erilainen 
kuin yleisin Helsingin silhuettikuva, jossa on usein Tuomiokirkko. Tulemme käyttä-
mään kuvaa jatkossakin vaihdellen muutamien muiden vastaavien kuvien kanssa."

Kruununhaan asukasyhdistyksen 
Vuosikokous
Maanantaina 25.3.2019 klo 18
Ravintola Zinnkeller
Meritullinkatu 25

Årsmöte
Mondagen den 25 mars 2019 kl. 18
Restaurant Zinnkeller
Sjötullsgatan 25



Vastaukset: Kymmenen kysymystä 

Piirros: Pekka Sauri
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1. Puhvelin korttelissa osoitteessa Meritullinkatu 15. Tämän jugendtyylisen asuintalon 
suunnitteli arkkit. Gustaf Estlander vuonna 1906. Rakennusta on myöhemmin v. 1949 
muutettu ja korjattu arkkit. Matti Finellin suunnitelmien mukaan.

2. Nykyinen Pitkäsilta, joka on rakennettu vuosina 1910-12, on viides silta tällä paikalla. 
Ensimmäinen puinen silta oli rakennettu jo v. 1651. Pitkäsilta on rakennettu arkkit. 
Runar Eklundin kaupungin rakennuskonttorissa laatiman suunnitelman mukaan. Silta 
vaurioitui länsisivultaan kansalaissodan aikana v. 1918.

3. Kruununhaassa toimii nykyisin neljä museota. Kaupunginmuseo sijaitsee Sederholmin 
talossa Aleksanterinkadulla. Kaupunginmuseon osana toimii Ruiskumestarin talo Kris-
tianinkadulla. Rahamuseo toimii entisissä Kruununhaan postin tiloissa Snellmaninka-
dulla. Siltavuorenrannassa on väestönsuojelumuseo sodanaikaisessa pommisuojassa.

4. Krunassa on kolme kioskia. R-kioski toimii Liisankadun ja Snellmaninkadun kulmassa. 
Mariankadulla on Kioski Ilposet. Liisanpuiston itäreunassa on vanha lippakioski, joka 
on ollut kesäkioski, mutta on useamman vuoden ollut suljettuna. Krunan ulkopuolella, 
mutta vaikutuspiirissä on Kaisaniemenrannan kioski. Seistyään tyhjillään usean vuoden, 
siellä toimii nyt piirakkaleipomo Räty -niminen kioski perjantaisin. Keväällä aukiolopäi-
vät ehkä lisääntyvät.

5. Krunan ainoa suutari löytyy Mariankadulta nimellä Kruununhaan suutari.

6. Voima, Urho, Sisu, Kontio, Otso ja Polaris.

7. Nupukivillä ja asfaltilla. Liisanpuistikon kohdalla jalkakäytävä on punaista katukiveä.

8. Helsingin yliopistoon kuuluvat Social- och Kommunalhögskolania.

9. Kauppatorilla

10. Se pystytettiin keisarinna Aleksandran 
ensimmäisen Helsingin-vierailun muistoksi 
1835. Aleksandra oli Nikolai I:n puoliso.
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