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K

uva joutsenesta on tammikuiselta aamulta, jolloin jää oli seitinohut ja nuori
joutsen näytti jäätyneen kiinni vatsastaan
ja vääntyneestä jalastaan. Tervasaaren kiertäjät ottivat kännykkänsä esiin ja soittivat eläinten pelastajia paikalle. Jotkut yrittivät murtaa jäätä heittämällä kiviä, toiset juoksivat hakemaan metallitankoa, joku toi puuparrun. Tiukassa tunnelmassa
unohdin kaivaa kännykkäkameran esiin, ja niin
touhuvaihe jäi kuvaamatta.
Voimakkaalla yhteishengellä parrun kantajia
tsempaten toivottiin parasta. Toisilleen vieraiden
ihmisten yhteinen huoli oli vahva.
Joutsen, näytelmän keskushenkilö, katseli rauhallisena tekemättä elettäkään, vaikka kiviä lenteli
ympärillä. Vasta kun tangot ja parrut lähestyivät,
se sai kruununhakalaisten touhuamisesta tarpeekseen ja nousi jaloilleen, liukasteli hetken jäällä, oikoi jalkaansa, otti siivet alleen ja lensi kohti Hakaniemeä! Ehkä siellä meno olisi rennompaa ja huolehtijoita vähemmän.
Pieni hetki joutsenelle, mutta suuri asia meille
kruununhakalaisille! Huolen tuoma ja helpotuksen vahvistama yhteenkuuluvaisuus sai jälleen
tuntemaan ystävyyttä tämän kaupunginosan ennalta tuntemattomien kanssa. Pudisteliko joutsen
mennessään päätään vai kuvittelinko?
Joonas Nordman toteaa tämän lehden haastattelussa pitävänsä siitä, että Kruununhaka on
hidas muuttuja, ja olen hänen kanssaan samaa
mieltä - vanhan Kruununhaan ainutlaatuisuutta
ei ole tuhottu. Mutta täytyy silti huolipuolelta
todeta, että palveluissa menetettävää on ollut ja
tulossa paljonkin.
Menetimme Postin Kruununhaasta keväällä
2018 ja postiksemme osoitettiin Hakaniemi. Nyt
myös Hakaniemen posti suljetaan. Tammikuun
14. päivänä Postin palvelupisteverkoston johtaja
Lasse Huttunen kertoi, että Kruununhaan asukkaille lähimmät postit ovat nyt Kasarmintorin
Posti ja Posti Elielinaukiolla. Kului vain kaksi viikkoa, kun Huttunen uutisoi myös Elielinaukion
Postin sulkemisesta. Mitä tämä merkitsee kruununhakalaisille, siihen Lasse Huttunen vastaa Pikku-Uutisissa sivulla 37.

Tervasaaren ravintolan toiminta tulee muuttumaan. Maarit Kontio Rakennusvirastosta kertoo
Tervasaari-hankkeesta myös Pikku-Uutisissa.
Asukasyhdistyksellä on vuosikokous maaliskuun
26. päivänä kello 18 Maneesissa, Maneesikatu 6.
Suosittelen sankkaa osallistumista, sillä Asukasyhdistyksellä tulee olemaan entistä enemmän
tehtäviä toimiessaan kruununhakalaisten etujen
valvojana tulevaisuudessa.
Niinpä toivotan samanlaista yhteishenkeä ja
epäitsekästä vapaaehtoista työtä Kruununhaan
hyväksi kuin oli yritys tammikuussa joutsenen irrottamiseksi. Se talkoo osoitti, että vapaaehtoistyö ei aina mene niin kuin suunnitellaan, se voi
mennä paremmin!
Olemme kiitollisia Jörn Donnerille, että hän
jaksoi vielä viimeisinä aikoinaan ottaa toimittajamme Pirjo Hounin vastaan. Hänen haastattelunsa on edellisessä numerossa. Mojo Erämetsän
ottama kuva saattaa olla viimeisiä julkisia kuvia hänestä. Mutta Donner ei olisi ollut Donner, ellei hän
tuolloinkin olisi todennut kuvaajalle, että ”aikaa on
sitten 10 minuuttia”. Kun kuvaaja totesi, että ”hyvin
ehditään”, Donner tokaisi: ”no sitten 5”.

MIRJA PYYKKÖ

Päätoimittaja
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Johanna Kareen ”Katso ihminen”-valokuvanäyttelykonseptiin kuuluva näyttely ”Minä olen” avoinna
19.3.–29.3.2020 Musiikkitalossa. johannakare.com
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HELSINKI
- Vehreä kaupunki

K

ruununhaan asukasyhdistyksellä on takanaan aktiivinen, idearikas ja tuottelias vuosi. Erityisesti uudistunut Krunikka-lehti on saanut paljon uusia ystäviä ja ihailijoita. Hallitus teki rohkean päätöksen vaihtaessaan päätoimittajaa. Krunikka-lehden uuden
päätoimittajan johdolla vaihtui toimituskunta,
lehden koko ja ulkoasu sekä myös painopaikka.
Krunikan lukijakunta on ottanut muutokset
myönteisesti vastaan.
Asukastila Mesta täyttää tänä vuonna 10
vuotta. Viime vuonna Mesta kunnostettiin juhlavuotta ja toimintaa ajatellen. Sisustussuunnittelijana toimi kruununhakalainen Hanni Koroma.
Remontti tehtiin osittain talkoovoimin, ja se
onnistui. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka olivat mukana tekemässä talkootyötä ja myös niitä,
jotka saivat aikaan Mestan 10 vuotta sitten. Erityisesti kiitän Raija-Liisa Jokista vuosien työstä Mestan vastaavana. Työ on kantanut hedelmää. Odotamme innolla 10-vuotisjuhlaa! Mestan talkkari
Tiina Huczkowski jatkaa Mestan hoitajana.
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OmaStadi infoa

PUHEENJOHTAJAN PALSTA / Taina Rasi

Asukasyhdistys järjestää edelleen suosittuja
”Krunikka puhuu” -tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. ”Kukkiva Kruununhaka” -tapahtumat jatkuvat tutustumalla kruununhakalaisiin pihoihin
ja palkitsemalla parhaita. Jo reilun vuoden kestänyt OmaStadi-projekti etenee tänä vuonna toteutusvaiheeseen.
Nyt me kruununhakalaiset voimme yhdessä
vaikuttaa kaupunginosamme kehittämiseen. Asukasyhdistys toivoo, että yhdistämme voimamme
edistämään yhteisiä asioita kuten joukkoliikennettä, erilaisia palveluja sekä viihtyvyyttä lisääviä
toimia. Toivomme lisää aktiivisia jäseniä mukaan
asukasyhdistyksen toimintaan.
Tervetuloa torstaina 26.3. Asukasyhdis
tyksen vuosikokoukseen
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokous pidetään Maneesissa, Maneesikatu 6. Maneesi on rakennettu 1830-luvulla venäläisten upseerien ratsastushalliksi. Nykyään siellä järjestetään maanpuolustuskursseja. Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus päästä tutustumaan Maneesiin.
Vehreää kevättä odotellessa

Kruununhaan Asukasyhdistys Föreningen för Invånarna i Kronohagen r.y
Vuosikokous

Torstaina, 26.3. 2020 klo 18
Maneesi, Maneesikatu 6

Helmikuun lopussa käynnistyy Helsin
gin kaupungin osallistuvan budjetoinnin
eli OmaStadin hankkeiden toteutus. Toi
meenpanon etenemistä voi seurata oma
stadi.hel.fi –palvelussa.
Sivustolla on hankekohtaista tietoa mm. suunnitelmien sisällöstä, hinnasta, sijainnista, aikajanasta ja
yhteyshenkilöistä. Sivustolla kaupunkilaiset voivat myös kommentoida toteutuvia hankkeita. Jo
reilun vuoden kestänyt OmaStadi projekti etenee
tänä vuonna toteutusvaiheeseen. On kiinnostavaa
seurata miten OmaStadi yhteistyö onnistuu. Kruununhaka on kuitenkin aktiivisesti mukana.
Eteläisen suurpiirin stadiluotsi Jarkko
Laaksonen kommentoi OmaStadi projek
tin etenemistä:
Tavoitteena on, että mahdollisimman moni hanke
toteutuisi vuoden 2020 aikana. Ensimmäisenä toteutuvat hankkeet, jotka eivät vaadi laajaa suunnittelua. Eteläisellä suurpiirillä, johon Kruununhaka
kuuluu, menee toteutukseen seitsemän suunnitelmaa. Kruununhakaa koskevia suunnitelmia on
toteutuksessa useita. Näistä Kruununhaan asukkaan Taina Rasin suunnitelma ”Vehreä kaupunki”
oli koko eteläisen suurpiirin eniten ääniä saanut ja
oli koko eteläisen suurpiirin ”murskavoittaja” äänimäärässä mitattuna ja se on huikea saavutus.
Taidetta julkisiin tiloihin ja korttelikyltit taas on eräänlainen äänestyksen yllätysvoittaja. Suunnitelma eteni viimeisenä jatkoon jättäen taakseen enemmän ääniä saaneita ehdotuksia, koska oli ensimmäinen listalla, johon jäljelle

jäänyt budjetti riitti. Nämä molemmat ehdotukset ovat loistava esimerkki siitä, miten ne lisäävät
kaikkien viihtyisyyttä ja kaunistavat monella tavalla kaupunkikuvaa. Mielestäni on juhlan paikka
sitten kun nämä suunnitelmat lähtevät toteutukseen, kertoo stadiluotsi Jarkko Laaksonen.
Se, että ”Vehreä kaupunki” on saanut paljon ääniä OmaStadi äänestyksessä ja voitti eteläisten kaupunginosien äänestyksen, kertoo asukkaiden toiveesta lisätä vehreyttä omaan asuinympäristöönsä
sekä viheralueiden merkityksestä asukkaille.
Vehreä kaupunki suunnitelma käynnistetään
aktivoiden eteläisen suurpiirin asukkaat lisäämään
oman kotiympäristönsä viihtyisyyttä kukkaistutuksin ja viherelementein sekä pensaita ja puita istuttaen. Toteuttamiseksi järjestetään istutustapahtumia ja kampanjapäiviä. Hanke toteutetaan yhdessä kaupunkilaisten ja kaupunginosayhdistysten kanssa. Hanke osaltaan lisää asukkaiden halua
huolehtia omasta ympäristöstään.
Kruununhakaa koskevaa ”Taidetta julkisiin tiloihin ja korttelikyltit” -työryhmän suunnittelu on
alkanut. Taideprojekti aloitetaan Kruununhaasta
kiinnittämällä vanhoja valokuvia sähkökaappeihin. Kaupunginmuseo tekee suunnitelman ja taiton, tulostaa kuvat pleksialustalle ja asentaa sovittuihin kohteisiin. Kaupunki kehottaa taloyhtiöitä
kiinnittämään standardien mukaiset korttelikyltit
kortteleiden kulmiin.
Hankkeiden avulla Helsinkiä kehitetään viihtyisämmäksi, turvallisemmaksi ja toimivammaksi
kaupungiksi.

Årsmöte

Torsdagen, 26.3. 2020 kl. 18
Maneesi, Manegegatan 6

Kokouksen aluksi eversti Sami Nurmi
kertoo Maneesin historiasta
Tervetuloa/Välkommen
Tule vaikuttamaan asuinalueesi asioihin!
Kuvituskuva. OmaStadi Valpurinpuisto. Kuvittaja Minna Alanko
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JOONAS NORDMAN,

näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja,
on syntynyt vuonna 1986 Porissa,
mutta asuu nyt Kruununhaassa

M

inkälainen on sinun Kruununhakasi?
”Olen asunut Kruununhaassa 3,5 vuotta. Kruununhaka säilyi minulle kaikkein pisimpään
sellaisena kaupunginosana, johon en koskaan eksynyt. Täällä ollaan niin kuin Suurkirkon
takapihalla, tällaisessa uskomattoman kauniissa kylässä, jossa ei ole minkäänlaista läpikulkuliikennettä. Joskus tajuaa, kun näkee turistin, että tuollainen minäkin olen ulkomailla kun etsin sitä yhtä
rakennusta, joka on ihan nurkan takana. Ja minä olen ihan pihalla, vaikka katson karttaa. Kun he kysyvät, tietää tasan tarkkaan, että he etsivät sitä Tuomiokirkkoa tai Presidentinlinnaa. Pidän siitä, että
tämä on kauhean perinteikäs kaupunginosa. Suurkaupungeissahan vaihtelee se, että mikä on trendikäs alue milloinkin, ja sinne tulee monenlaista kokeilevaa kahvilaa tai ravintolaa. Kruununhaka on
vähän hidas ja haluton uudistuja. En ole krunalainen, kun en ole syntynyt täällä, mutta syntyperäisiä
täällä on hirvittävä määrä. Se selittää, etteivät ihmiset halua, että heidän rakkaat lapsuuden mielikuvansa muuttuisivat liikaa. Joku voisi sanoa, että tämähän on mummola, mutta minä tykkään kovasti.”
Joonaksen ensikosketus Helsinkiin tapahtui 14-vuotiaana, jolloin hänellä oli pääosa
Arto Lehtamon käsikirjoittamassa ja ohjaamassa elokuvassa Young Love.
”Kun elokuvaa tehtiin, asuin viisi viikkoa Hämeentiellä. Välillä oli isä mukana viikon ja välillä isovanhemmat. Oli se aika mullistava kokemus; ei se pelkkä elokuvan tekeminen, vaan Helsingissä hengailu ja
tämän pääkaupungin aistiminen. Kyllä sen jälkeen Poriin ja kasiluokalle palaaminen oli aika hapanta.
Minuahan oli kohdeltu kuvauksissa kuin pikkuprinssiä koko viiden viikon ajan. Oli tuotu huopaa
ja suklaata, sillä tavalla ihana kokemus kyllä. Mutta eihän Suomen kokoisessa maassa lapsinäyttelijöille mitään uraputkea tule, eikä puhelin alkanut soida.
Olin sitä ennen harrastanut teatteria suhteellisen raivokkaasti Porissa ja tehnyt itselleni ja muille
selväksi, että näyttelijän ammatti on se minun haaveammattini.”
Joonas on esiintynyt elokuvissa ja televisio-ohjelmissa, muunmuassa ”Putouksen” voit
tajana ”Salme Pasi” – ja ”Pikkuvanhanen”-hahmoilla, sekä ”Pelimiehessä” Hjalliksena,
Halla-Ahona… valmistautuminen näyttelijän työhön alkaa jo lapsuudesta.
”Olen lapsena ollut hirveän kiinnostunut aikuisten seurasta. Hahmoja löytyi isän satakuntalaissuvusta ja äidin eläväisestä torniolaissuvusta. Niiden ristipaineessa kiinnostuin ihmisten eleistä, aloin
nappamaan niistä kiinni ja esittämään, että: ’Hei arvatkaas kuka tämä on, onko mummi?’ Usein lapsia komennetaan menemään sinne, missä muut lapset ovat, koska ’me aikuiset jutellaan tässä keskenämme’. Aina on kuitenkin joku lapsi, joka haluaa oikeasti tulla istumaan ja kuuntelemaan tai ottamaan osaa aikuisten keskusteluun. Hänessä olen aina nähnyt itseni.
Nykyisin ollaan myös varovaisempia, että mitä saa puhua, kun lapset ovat paikalla. Tykkäsin katsoa
aikuisten dynamiikkaa, kun he keskustelivat. Minun mielestäni lasten dynamiikka keskenään on aika
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tylsää. Samat valtasuhteethan heillä on kuin aikuistenkin kesken, mutta lasten kesken otetaan lelu kädestä ja se on siinä. Aikuisten kesken se ’lelun ottaminen’ tapahtuu paljon hienovaraisemmin.
Minusta on tosi hämmentävää, miten vähän
monet näyttelijät ovat kiinnostuneita muista ihmisistä ja ympäröivästä maailmasta. Joku ohjaaja
harrastusvuosinani sanoi, että kun siltainsinööri
näkee sillan, niin hän menee tutkailemaan, että
mitenkäs tämä silta on rakennettu. Ja että hyvän
näyttelijän pitäisi ihmisen nähdessään toimia samalla tavalla - että mikäs ihminen tämä on, mitä
hän ajattelee ja miksiköhän hän noin ajattelee.”
Olet ollut myös Iltalehden uutispäällikkönä?
”Joo, tein syrjähypyn, kun teatterikoulun ovet eivät avautuneet. Ajattelin, että paskat, teen jotain
muuta, jos minusta ei näyttelijää tule. Hain Iltalehteen kesätöihin, tein 4 vuoden pätkän siellä
toimittajana ja uutispäällikkönä. Irtisanouduin
vuonna 2012.
Tein lukioaikana vähän toimittajan töitä ja armeijassa olin Ruotuväki-lehdessä. Totuus on se,
että niin paljon kuin tykkäsinkin siitä toimittajan
työstä aloin miettiä, että tekisinkö tätä työtä, jos
ei olisi pakko tehdä töitä? Tuli sellainen olo, että
en tekisi. Iltapäivälehdet ovat siitä ajasta siistiytyneet, mutta minut se silloin kyynisti.”
Mitä aika Iltalehdessä opetti sinulle, tekikö se
sinut rohkeammaksi? Kun nyt teet poliitikkohahmoja, saitko sellaista tietoa, jota muuten et
olisi saanut?
”Huomasin, että monet ihmiset ovat hirvittävän
innoissaan, kun pääsevät puhumaan vaikka yksityiselämästään, ja samalla he ovat hirveän varomattomia. Kun tietää, miten siellä puolella toimitaan, niin on oppinut pitämään turpansa kiinni
tällä puolella.
Pääsin tekemään jonkin verran politiikan toimittajan hommia myös ja tapasin Eduskunnan
kuppilassa monet näistä henkilöistä, joita olen
myöhemmin imitoinut.
Voitit ”Putouksen” vuonna 2015 Pikkuvanhasena. Miksi valitsit Vanhasen?
”Se lähti sanaleikistä, kun mietin pikkuvanhaa.
10
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Otin siihen jotakin omasta semi-autistisesta lapsuudestani mukaan. Minusta oli hauska ajatus,
että olisi 9-vuotias poliittinen broileri, joka vihaa
lapsuutta ja rakastaa kuntapolitiikkaa ja pukeutuu isänsä liian isoon pukuun. Matti Vanhanen
on mielestäni sympaattinen ihminen, aina asiallinen, ehkä jonkun mielestä kuivakin tyyppi ja jäykkäkin. Hänessä ruumiillistuu sellainen ihminen,
josta ajatellaan, että tuon on täytynyt olla poliitikko jo 5-vuotiaasta saakka.”
Loukkaantuvatko poliitikot? Pitääkö paikkansa, että Hjallis loukkaantui?
”Ei. Olen vähän tutustunut Hjallikseen myöhemmin. Se hänen suuttumisensa oli onnistunutta
show-painia, joka toi julkisuutta hänelle ja huomiota ohjelmalle. Olen siitä hänelle kiitollinen.
Täytyy muistaa, että poliitikot ovat hyväpalkkaisissa, merkittävissä tehtävissä päättämässä meidän
elämästämme. Ja he ovat onnistuneet päättämään
omasta elämästään niin, että heistä on tullut ikään
kuin kansakunnan kermaa. Niin että kyllähän
heistä nyt saa huumoriakin tehdä. Tässä tapauksessa se räävittömyys osui oikeaan paikkaan, lyötiin ’ylöspäin’.”
Kari Suomalainen varmaan opetti ajattelemaan
niin, että mitättömyyksistä ei tehdä kuvaa?
”Se on hyvin sanottu, epäkiinnostavista ihmisistä
ei koskaan tehdä karikatyyriä. Poliitikkojen pitäisi
tuoda rohkeammin persoonaansa ja erikoisuuksiaan esille.
Hyvä viihde antaa katsojalle näkökulmia
Tätä aikakautta on sanottu mm. loukkaantumisen aikakaudeksi, koetko niin?
”Tavallaan en. Jos ihmiset tietävät, että nyt on tulossa rajua tavaraa, niin silloin kuulija asettautuu
siihen moodiin. Mutta kun ihmiset laittavat sosiaalisessa mediassa tekstimuotoon lyhyitä juttuja, joissa he pyrkivät olemaan hauskoja, kukaan
ei kuule sen ihmisen äänensävyä. Jos sen sijaan
ollaan esimerkiksi roast-illassa, niin kaikki tietävät, että täällä ollaan nyt ’roustaamassa’. Tunnettu
humanisti voi kertoa epähumaaneja vitsejä, kun
kaikki tietävät, että hän on oikeasti humanisti.
Että noinhan jotkut ajattelevat, mutta kertojahan

ei ajattele noin. Mutta jos rasisti kertoo rasistisen
vitsin, niin siinähän ei ole mitään hauskaa.
Täytyy ottaa huomioon se, että kenellä on oikeus vitsailla toisista. Jos joukko valkoisia kantasuomalaisia käsittelee keskenänsä maahanmuuttoa tai muualta tullutta etnisyyttä, niin se ei mene
maaliin. Aihetta kannattaa käsitellä yhdessä maahanmuuttajien kanssa.
Mielestäni kaikesta saa tehdä huumoria ja kaikesta pitää tehdä huumoria, rajoja pitää koetella.
Pitää vain tehdä katsojalle selväksi, kuka tässä on
nyt ikään kuin se huumorin kohde. Nauretaanko
stereotypioille jostakin ihmisryhmästä vai käytetäänkö sitä stereotypiaa ikään kuin välineenä. Että
voitteko kuvitella, että näin jotkut ihmiset ajattelevat? Tai, että jäitpäs kiinni, näin sinäkin salaa
sisimmässäsi ajattelet tai olet jäänyt joskus kiinni
näin ajattelemisesta.
Vaikka ’Pelimies’ oli tosi räävitön ja ilkeä,
siitä ei loukkaantunut kukaan tai se ei tullut minun tietooni. Sellaisetkaan ihmiset, joiden olisi
arvellut loukkaantuvan – Stockan Herkussa
minkkiturkkinen iäkäs rouva tuli sanomaan:
’Kuulkaa, se teidän ohjelmanne on paras ohjelma mitä televisiosta on ikinä tullut’. Ehkä opetus on se, että kun vetää riittävän överiksi ja ihan
täysillä, niin kukaan ei huomaa loukkaantua.
Vaikka roisius ’Pelimiehessä’ oli meikäläisittäin
tapissa, ei se brittiläisittäin tapissa ollut, mutta
meikäläisittäin oli.”
Minkälaisena sinä näet tämän aikakauden?
”En tiedä, olenko oikea ihminen sitä arvioimaan.
Häpeän sellaisia suomalaisia, valkoisia heteromiehiä, jotka eivät ymmärrä tätä ympärillä olevaa keskustelua. Että miksi keskustella #metoo:sta
taikka muista kulttuureista. Mutta vain sillä tavalla
tuntemattomuutta tehdään tutuksi. Sen näkee nyt
maailmanpolitiikkaa myöten, että sellainen teema
puree, että valkoiselle miehelle on käynyt jotenkin huonosti ja me ollaan sitä pohjasakkaa, vaikka
näin ei ole.
Nythän käydään sellaista keskustelua, jonka
olisi voinut käydä jo aikaisemmin, mutta ei olla
käyty. Asiat ovat kasautuneet. Aika on nyt tietyssä
mielessä niin kuin ilmapallo, joka tulee liian täyteen ja pamahtaa ja on hyvä, että näin on.”

Vihalla ja suuttumuksella ei saada mitään
hyvää aikaan
”Jollekin hyvälle asialle voi tehdä helposti hallaa sillä,
että on liian vihainen tai että tekee jonkun vastakkainasettelun. Minulle tulee joistakin poliittisista ja
kulttuurisista liikehdinnöistä mieleen vähän taistolaisuus. Että tämä on se paras totuus ja ne, jotka eivät tähän porukkaan kuulu, pitää saada tajuamaan,
että he ovat väärässä ja me oikeassa. Dialogi on jollakin tavalla hävinnyt. Kaikilla on vähän oma ’taistolaisliike’, ja vaikka siellä on paljon hyviäkin asioita
monissa jutuissa, voi käydä niin, että 20 vuoden kuluttua niille nauretaan samalla tavalla kuin taistolaisuudelle nyt. Että jää jotkut ihan naurettavat rippeet
jostakin, olkoon se sitten feminismiä tai nationalismia tai mitä ikinä se onkaan, mitä joku ryhmä ajaa.
Vihaisuudessa ja kiihkossa on vaaransa.
Joonas ohjasi muun muassa putousjak
son, jonka sketsihahmoina olivat Trump,
Putin, Merkel ja kirsikkana kakun päällä
Jukka Puotila Sauli Niinistönä.
”Sain katsoa lapsena televisiosta laatua, vaikka se
olisi ollut aikuisten ohjelma. Iltalypsyä katsoin
ihan ekaluokkalaisesta saakka ja Puotila oli minulle sellainen monumentti silloin lapsena. Olen
pari kertaa hänet tavannut ja kyllä huomaan, että
aina sellainen pikkupoika tulee esiin hänen seurassaan. Mutta tietenkin, kun hän vieraili siinä Putouksen sketsissä ja töitä tehtiin yhdessä, silloin
siitä tunteesta pääsee yli.”
Hahmoja riittää taas
”Kun nyt katselee EU:ta, niin silloin 2000-luvun alussahan se oli rutikuiva, siellä ei ollut ollenkaan mielenkiitoisia kasvoja. Nyt siellä on vaikka
ketä, niin kuin Juncker, joka on vähän väliä selkä
kipeänä eli humalassa. Sieltä löytyy kuvamateriaalia, jossa hän tulee punaista mattoa pitkin ja
pörröttää jonkun naisen hiuksia. Vaikka tämä Eurooppa ei nyt varmaan kauhean hyvään suuntaan
ole menossa, niin huumorin tekemisen kannalta
ne hahmot ovat tulleet tutummiksi, kun siellä on
niin värikkäitä sekopäitä, Borikset ja muut. Se on
toisaalta sääli, että se on nykyään hulluus, joka tuo
sen värikkyyden ja kiinnostavuuden.”
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KURKISTAN TILAAN
RIITTA HEIMONEN

PIETARI KARPPINEN

LIISANKADUN klassikko
Ajat vaihtuvat, mutta Kolmen Kruunun tyyli pysyy.

V

älitön viehtymys. Se oli tunne, jonka ravintolapäällikkö Tuula Kovalainen tunsi,
kun hän astui ensimmäisen kerran Ravintola Kolmeen Kruunuun.
Siitä hetkestä on parisenkymmentä vuotta,
eikä tunne ole haalistunut. Sama lämpö valtaa hänet edelleen töihin tullessa.
Kovalainen ei ole yksin tunteensa kanssa.
Moni helsinkiläinen ja satunnainen matkailija kokee samoin. Monelle kruununhakalaiselle ravintola on kulmakunnan rakkain. Tila on elegantti ja
konstailematon. Se ei keimaile eikä sorru muotioikkuihin, vaan on pysynyt uskollisena ulkoasulleen, joka luotiin olympiavuonna 1952.
Ennen Kolmen Kruunun perustamista tilassa

toimi Liisanbaari. Örnin omistajasuku oli yhdistänyt kaksi liikehuoneistoa yhdeksi tilaksi vuonna
1928 osoitteessa Liisankatu 5. Oluen anniskeluoikeudet baari sai kesällä 1940.
Baarissa ei ollut kylliksi. Perheen tavoitteet
nousivat korkeammalle, valkoisten pöytäliinojen
ruokaravintolaan, jonka he nimesivät Kolmeksi
Kruunuksi.
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Irja Örn (1910–1992) etsi tilan luojiksi taitavat tekijät ja perusteellisessa remontissa pantiin
kaikki uusiksi. Seinät paneloitiin ja ruokapöytien
tuolit verhoiltiin punaisiksi. Päädyissä olevat viisi
loosia verhoiltiin syvänpunaisella timanttiplyysillä. Lasiovet ja niiden koristeet, rottinkisermi ja
lämminsävyinen puupaneeli korostavat 1950-luvun henkeä.
Takaseinän hiotun peilin suunnitteli ja toteutti
taiteilija Emil Ruokolainen (1895–1968). Hän oli
koristemaalari, jonka kädenjälki näkyy monissa
kouluissa ja kirkoissa, kuten Liperin, Vuoksenrannan ja Saaren kirkoissa.
Ikkunoiden lasimaalausten värit syttyvät myöhäisen iltapäivän hetkinä, jos aurinko sattuu sipaisemaan säteillään maalausten viinirypäleköynnöksiä. Lasimaalaukset suunnitteli ja toteutti taiteilija
Fritz Hilbert (1898–1981). Aika ajoin maalauksia
on jouduttu puhdistamaan. Tupakointi kulutti ravintolan tiloja. Kun sauhuttelu kiellettiin reilu kymmenen vuotta sitten, riitti maalareilla töitä.
Kolmen Kruunun valaisimet ovat tilan
katseenvangitsijat ja lämpimän valon luojat.

Ravintolassa on neljä komeaa messinkistä kattokruunua sekä pienempiä katto- ja seinälamppuja.
Niiden yhtenäinen tyyli johtaa muotoilun suureen nimeen, Paavo Tynelliin (1890–1973).
Nykyisin Tynellin lamput ovat pitkään olleet
haluttua tavaraa huutokaupoissa ja designliikkeissä, ja hinnat ovat kivunneet korkeiksi kovan
kysynnän myötä.
Perimätieto kertoo, että ravintolan edellinen
omistaja Michael Wardi perheineen joutui poistamaan yhden kattolampun savuimurin tieltä
1990-luvulla. Lamppu tiettävästi myytiin Aki
Kaurismäelle. Myöhemmin nykyinen omistaja
Jouni Lanamäki teetätti alkuperäisen lampun tilalle uuden.
Alkuperäistä baaritiskiä pidennettiin
1990-luvun puolivälissä. Näin saatiin tilaa drinkille pistäytyville tai vapaata pöytäpaikkaa odottaville asiakkaille.
”Valkoiset pöytäliinat saattavat saada ravintolaan ensi kertaa tulijan peräytymään. Joudumme
usein vakuuttamaan, että meille on tervetullut,
vaikka ei haluaisi ruokailla”, Tuula Kovalainen sanoo.
Yksi on varmaa , vaikka ravintolan omistaja on

Irja Örnin jälkeen vaihtunut pariin otteeseen.
”Tiloja ei muokata uuteen uskoon, mutta
yksi lisäys tehtiin hiljan: Jörn Donnerin pöytä sai
muistolaatan. Nykyinen omistaja Lanamäki pitää
tarkkaa huolta siitä, että vanhat kalusteet säilytetään ja niitä kunnostetaan tarpeen vaatiessa.”

Hyvä niin. Tämän ovat huomanneet lukuisat
filmien, sarjojen ja mainosten tekijät, jotka ovat
käyttäneet ravintolaa näyttämönään. Joulukuussa
2019 Renny Harlin kuvasi Kolmessa Kruunussa
Original Long Shotin eli uuden gin-greippijuoman mainosta. Kuten tiedetään, alkuperäinen
lonkero luotiin 1952 vuoden olympialaisiin, ja kuvauspaikkana Kolme Kruunua oli nappivalinta.
Voisi olla lähes varma siitä, Irja Örnin henki
pyörähtää tilassa silloin tällöin vain varmistaakseen, että asiakkailla on kaikki hyvin, mikään ei
repsota ja että ikkunoiden anopinkielillä ja -kyynelillä on tarpeeksi multaa ruukuissa.
Rouva Örn palveli asiakkaita ravintoloitsijana
päivittäin vielä yli 80-vuotiaana.
Hän ymmärsi, että kokemus tilan hengestä on
yhtä tärkeä kuin ruumiinravinto.
Lähde: Juhani Tolvanen ja Ilari Järvinen:
Saunasta Savoyhin. Tammi 1999.
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Haaveissa KIRSIKKAPUUT
Liisanpuistosta kirsikkapuisto. Se on Japanissa syntyneen, mutta nykyisin
Kruununhaassa asuvan tutkija ja suomentaja Miika Pölkin haaveena.

L

iisanpuiston historiallisiin muotoihin ei
puututtaisi. Jo 1800-luvulta peräisin oleva
ovaalimuoto jäisi ennalleen. Mutta laitamilla, ja etenkin kioskin ja terassin välisellä pensaita kasvavalla alueella, olisi tilaa kirsikkapuille.
Miika Pölkin idea voisi toimia kasvojenkohotuksena puistolle, ja siitä on tekeillä valtuustoaloite. Hanketta edistävään ryhmään kuuluvat
myös Pirkko Saisio ja Pirjo Honkasalo.
Miika kuvailee itseään puoliksi japanilaiseksi,
puoliksi suomalaiseksi.
”Olen onnellisin ollessani menossa jompaankumpaan suuntaan. Voin hyvin elää kahden
maan välillä. Kulttuurisesti olen enemmän japanilainen, mutta Suomesta on pikkuhiljaa kasvanut osa minua.”
Miika syntyi 70-luvulla Kiotossa. Suomalaiset
vanhemmat olivat opiskelleet Britanniassa ja päätyneet eri reittejä molemmat Japaniin. He tapasivat siellä toisensa ja päättivät jäädä maahan asumaan. Isä työskenteli pappina ja äiti opettajana.
”Sain olla kotona niin japanilainen kuin halusin. Isän kanssa puhuin välillä jopa japania, mutta
äiti piti huolen siitä, että osasin myös suomea.”
Suomeen Miika saapui ensimmäisen kerran
elämässään lukioikäisenä. Kioton liepeillä oli suomalainen koulu, mutta ylioppilaskirjoituksia siellä
ei voinut suorittaa.
Teinipoikana Miika ei tiennyt Helsingistä
juuri mitään. Ne vähäisetkin tiedot toisesta kotimaasta perustuivat vanhempien kirjahyllystä
löytyneisiin kirjoihin, joissa oli vanhoja valokuvia sotaa edeltäviltä ajoilta ja Aaro Hellaakosken
runoja.
”Kävelin Helsingin keskustaa ja katselin, millaista täällä oikein on. Pidin vanhoista taloista.”
Myöhemmin hän on katsellut ihaillen myös
talojen sisäpihoja. Pieniä vihreitä keitaita, jotka
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avataan Kruununhaassakin kaikille kulkijoille kerran vuodessa. Se on tapahtuma, josta hän pitää.
Miika Pölkki on asunut nyt kuutisen vuotta
Kruununhaassa. Hän työskentelee Helsingin yliopistolla Itä-Aasian tutkijana, suomentaa japanilaista kirjallisuutta ja on mukana mitä erilaisimmissa Japaniin liittyvissä kulttuuriprojekteissa.
Tänä keväänä ilmestyy hänen kääntämänään
Tyynynaluskirja, joka perustuu tuhat vuotta sitten
eläneen hovinaisen muistiinmerkintöihin.
Kotikaupunginosassaan Miika näkee yllättäen paljon samaa kuin japanilaisissa suurkaupungeissa, Kiotossa tai Tokiossa.
”Japanissa suurissakin kaupungeissa on myös
kylämäisyyttä. Ihmiset tuntevat lähikortteleissa
toisensa, auttavat toisiaan ja tuntevat keskenään
yhteenkuuluvuutta.”
Kylämäisyydestä hän pitää myös Kruununhaassa.
”Kruna on ihmisen kokoinen kaupunginosa.
Talvella kylmä syö, mutta kesäisin ihmiset juttelevat keskenään ja viihtyvät terasseilla. Tunnen silloin kuuluvani tänne.”
Japanilaisilla ja suomalaisilla on toisiaan kohtaan sielujen sympatiaa, ja Miika löytää siihen
luonnollisia syitä.
”Molemmat kuuntelevat enemmän kuin puhuvat. Emme huuda lujaa, ja se yhdistää. Osaamme
olla keskenämme myös vaiti.”
Maantieteellisessä sijainnissakin on jotain samaa. Molemmat kansat asuvat maailman laidoilla,
eivätkä kuvittele olevansa maailman napoja.

”Avasin elokuvan ohjanneelle Pirjolle japanilaista maailmaa ja hän kertoi minulle tarinoita suomalaisista. Se oli kahden ihmisen kulttuurivaihtoa ja minulle syvä johdatus suomalaiseen ajatteluun.”
Heikki Valkaman kanssa Miika Pölkki on tehnyt useita ruokakirjoja, ja keväällä ennen Tokion
olympialaisia ilmestyy jälleen teos, jossa kerrotaan japanilaisuudesta lyhyin tarinoin ja ruokakulttuurin kautta.
”Japanissa sushit ovat juhlaruokaa. Suomalainen sushi taas on
omanlaisensa ja kuuluu arkeen. Ruoka on japanilaisille tärkeää, ja sen kautta kerrotaan paljon asioita. Se on kuin
salainen viestintäväline.”
Muutaman kuukauden välein aasialaisuuteen perehtyneen tutkijan matka vie
aina Japaniin, sitten taas takaisin Helsinkiin. Kesäisin on aikaa olla maapallon toisella laidalla pidempäänkin.
Mutta jos Miika Pölkin
ajatus Liisanpuiston kehittämisestä toteutuu, saadaan pieni pala japanilaista tunnelmaa keskelle Helsinkiä. Silloin
voitaisiin järjestää
keväisin puiden kukkiessa Kruununhaan
omat kirsikkajuhlat.

Sukelluksena suomalaisuuteen Miika pi-

tää ohjaaja Pirjo Honkasalon kanssa tekemäänsä
yhteistyötä. Elokuva Ito – kilvoittelijan päiväkirja
sijoittui Tokioon.
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Jaakko Iloniemi
– DIPLOMATIAA JA
RAKENNUSTAIDETTA

J

aakko Iloniemi tuli tunnetuksi huippudiplomaattina, mutta hän on myös kaupunkiarkkitehtuurin suuri ystävä. Harva tietää, että
hän toimi usean vuoden ajan Rakennustaiteen museon hallituksen puheenjohtajana.
Kruununhaka saa häneltä erinomaiset arviot.
Varsin usein hän tuleekin vastaan Kruununhaan kaduilla.
”Pian tulee täyteen kolme vuosikymmentä
Kruununhaassa. Kruununhaalla on monta etua;
täältä voi toimittaa useimmat asiansa jalan. Pienen kävelymatkan päässä ovat niin Hakaniemen
halli kuin Kauppatorikin, niin myös keskustan
kaupat ja ravintolat – lainkaan unohtamatta sitä,
että kyllä meillä täällä Kruununhaassakin on monenmoista hyvää.”
Kaupunkirakenteella ja arkkitehtuurilla on
suuri merkitys ihmisen mielelle. Mielihyvää
voi kokea esim. kävelemällä Senaatintorin
poikki. Kruununhaka on täynnä hienoja katuja. Sinun kotikatusi on Liisankatu?
”Kaupunkiarkkitehtuuri kiinnostaa minua melkoisesti, toimin muutaman vuoden Rakennustaiteen museon hallituksen puheenjohtajana. Kruununhaka kuuluu niihin Helsingin kaupunginosiin,
joissa jugend-tyyli on hyvin edustettuna sen eri
variaatioin. Eikä vain se, uusklassismi on vahvasti
läsnä vanhoine kasarmirakennuksineen.”
Seniorilta terveiset kaupunginosan kehittäjille/
kaupungille? Mitä pitäisi parantaa?
”Tilanne on melko hyvä. Talvella - kun on lunta ja
jäätä - eräät jalkakäytävät ovat huonossa hoidossa.
Tämä pätee usein julkisten rakennusten osuuksiin!”

MINI CV:
- synt. Helsingissä 1932
- valt.maist. 1957 Hgin yliopisto
- Etyk-suurlähettiläs 1973–75
- SYP:ssä pankinjohtaja 1983–90
- EVA:n toimitusjohtaja 1990–2000
- ministerin arvonimi 1994
- kunniatohtori 2000 Hgin yliopisto
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Diplomaattien kaupunginosa
Kruununhaassa on paljon ulkomaiden lähetystöjä ja Suomen Ulkoministeriökin pääosin toimi 1980-lopulle asti Ritarikatu 2:ssa.
Teit yli 20-vuotisen uran UM:ssä. Vanhempi
yleisö muistaa sinut Mr. Etykinä vuodelta
1975, kun ETYK-suurlähettiläänä annoit järjestelypuolen kasvot historialliselle kokoukselle. Huippukohta?
”Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi oli suuri ponnistus niin Suomelle kuin sen

virkamiehillekin. Olemme ehkä liioitelleet omaa
osuuttamme. Huippukohta oli siinä, että konferenssi aloitettiin ja päätettiin Helsingissä. Se oli
ensimmäinen toisen maailmansodan jälkeinen
Euroopan turvallisuudesta vastaavien valtiojohtajien kokous. Se saavutti tavoitteensa. Edelleen
puhutaan Helsinki-sopimuksesta.”
Olet kirjoittanut kirjan ”Vallan käytävillä”
(1999). Keitä siellä tapasit?
”Vallan käytävillä” oli kertomus paristakymmenestä suomalaisesta ja ulkomaisesta voimakkaan
vaikutuksen tehneestä yksilöstä, jotka olin tavannut. Jotkut vain lyhyesti, toiset useampaankin kertaan.”
Diplomaattiuran jälkeen teit uuden uran
pankki- ja talousmiehenä. Siinäkin meni parikymmentä vuotta. Kannattiko vaihto?
”Olin 16 vuotta talouselämän tehtävissä, ensin
pankissa, sitten Elinkeinoelämän valtuuskunnan
(EVA) toimitusjohtajana. Pankkiurani päättyi
samaan aikaan kun pankkikriisi alkoi. Se oli onnea, ei kaukonäköisyyttä. EVA:ssa tärkein tehtäväni oli valmistella suomalaisten mielialoja
EU-jäsenyyteen.”
Olet edelleen sangen tiukasti kiinni yhteiskunnallisessa toiminnassa ja seuraat tarkasti,
mitä maailmalla tapahtuu. Viimeisimmän
kirjasi nimi on ”Maantieteelle emme mahda
mitään” (2015). Mitä Venäjän johdossa nyt
tapahtuu?
”Venäjän poliittinen järjestelmä on hyvin henkilökeskeinen, olipa johtajan nimenä sitten keisari
tai puoluejohtaja, presidentti tai jokin muu. Nykyinen johtaja on edelleen hyvässä vireessä eikä
kilpailijaa ole näköpiirissä. ”Kremlissä on monta
tornia” on venäläinen sananparsi, joka korostaa
sitä, että vaikka valta on keskitettyä, valtaa on
muillakin kuin ykkösjohtajalla. Jotkut heistä tavoittelevat varmasti viroista korkeinta heti kun
tilaisuus tarjoutuu.”
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Relandersgrund
Vuonna 1978 alus myytiin romukauppiaalle,
joka kunnosti siitä uivan kesähuvilan.
1980-luvun lopulla se päätyi romuttamolle.
1991 alus pelastettiin romutukselta ja myytiin
Kotkaan.

Punainen majakkalaiva Relandersgrund odottaa
Meritullintorin rannassa vieraita iltatilaisuuteen. Kuvassa Susanna Seppä, Juuso Karjalainen ja Siiri Karjalainen.

R

elandersgrund on vanhin säilynyt majakkalaiva. 130-vuotisen historiansa aikana
se on toiminut monena ja kokenut kovia.
Vuonna 1888 Turussa valmistunut alus toimi 30
vuotta majakkana karikoita näyttämässä Relanderin matalalla, josta nimikin tuli. 1918 venäläiset matruusit kaappasivat aluksen, mutta päättivät upottaa sen rantaveteen, kun jääesteet alkoivat
haitata.
Rauhan tultua suomalaiset nostivat aluksen,
mutta huonon kunnon vuoksi se toimi varamajakkana 1918-1937. Sen jälkeen se luovutettiin
merenmittausretkikunnalle asunto- ja piirustussali-laivaksi.
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Tästä alkoi teidän perheenne historia Relandersgrundin kanssa?
Susanna Seppä: ”Isäni oli töissä Kotkan satamassa
ja taustani vuoksi halusin kunnostaa vanhan laivan kahvila-ravintolaksi. Vuoden etsin, sitten isä
kuuli, että romuttamon rannassa Haminassa on
vanha laiva. Lähdettiin katsomaan ja sen runko
siellä rantahietikossa näytti sympaattiselta. Se oli
lähdössä romutukseen. Soitin majakkalaivoja tuntevalle Seppo Laurellille, joka totesi, että tämähän
on vanha majakkalaiva ja kehotti katsomaan Korkeasaaren kupeessa olevaa museolaiva Kemiä. Sen
nähtyäni ajattelin, että haluan ehdottomasti kunnostaa romualuksen.
Elettiin 90-luvun alkua, joka oli hankalaa aikaa
rahoituksellisesti. Sain lunastettua rungon edullisesti konkurssipesältä. Olin 28-vuotias, ilman
alaan liittyvää koulutusta, ei ollut Googlea, joten
kaikki tieto piti soitella ja selvittää.
Alus oli täysin mätä. Kun käveli kansilla, jalat menivät läpi. Kun roikkui kaarilla, ne notkuivat. Ja pohja oli lähes läpi ruostunut. Kokemattomana ajattelin vain viedä tämän nyt lähimmälle
telakalle Kotkaan. Sieltä sain arvion, että työmäärä tulee olemaan valtava ja kustannusarvion,
josta tajusin, että en pysty sitä työtä Suomessa
teettämään. Isäni esimies oli viettänyt lapsuutensa tällä laivalla, sillä hänen isänsä oli ollut tämän laivan kapteeni. Siksi hänellä oli lukkarinrakkaus tähän projektiin. Häneltä sain vinkin,
että juuri itsenäistyneessä Virossa on korjaustelakoita. Sieltä valikoitui Tallinnan Mere-tehdas, joka oli entinen Venäjän armeijan korjaustelakka. Sukulaisten tuella, ja erityisesti isäni avustuksella projektia saatiin eteenpäin.
Kuljetus Viroon oli haasteellinen, romutuskuntoiselle alukselle kukaan ei myöntänyt

vakuutusta. Matka viivästyi vuodella - vain kerran sadassa vuodessa ei tule nousuvesiä ja nyt
kävi niin. Meidän kivikossa makaavaa alustamme ei pystytty irrottamaan. Vasta seuraavana
kesänä alus saatiin irti ja hinattiin Tallinnaan.
Siellä siitä purettiin kaikki pois, jäi pelkkä kuori,
runko ja kaaret. Otettiin mallia Museoviraston
Kemi-laivasta, joka on tämän sisaralus. Korjauksessa pyrittiin pitämään vanha henki yllä, mutta
kompromisseja oli tehtävä. Tarvittiin keittiötilaa
ja sosiaalisia tiloja.
Isäni rakentaessa laivan sisätiloja v. 1995 tutustuin Jorma Karjalaiseen. Hän on lapseni isä ja
Juuson isä ja ollut myös vahvasti mukana.
Toimimme ravintola-kahvilana 10 vuotta
Kotkan satamassa. Olin saanut 10 vuoden takuuajan Tallinnan telakalta pohjamaaleille. Kun
takuuaika meni umpeen, kutsuin tarkastajat. Silloin selvisi, että runko oli ruostunut uudestaan.
Juuri kun oltiin nippa nappa selvitty edellisistä
korjauksista, piti pohjan korjaaminen aloittaa
täysin alusta, sillä sieltä puuttuivat suojasinkitykset. Se johtui telakkakulttuurien eroista Suomen
ja Tallinnan välillä. Se oli iso urakka, sillä pohja
oli ruostunut pahasti.”
Miksi muutitte Helsinkiin?
Suomenlinnan telakalla alkoivat mittavat rungon
vahvistustyöt. Niiden seurauksena oli luontevaa
jäädä pääkaupunkiseudulle. Helsingin virkamiesten kanssa keskustellessa selvisi, ettei ravintolalaivoille ollut vapaana yhtään paikkaa. Kysyin, että
jos löydän paikan, johon omalla kustannuksellani voin rakentaa puitteet laivalle, käykö se? Sain

vihreää valoa, että ”no jos löydät”. Korkeasaaren
lautan vanha ja tämä nykyinen paikka jäi tyhjäksi.
Sain luvan, jos hoitaisin kaikki toimintaedellytykset itse. Mitattiin syvyys, vedettiin merikaapelilla
sähköt. Kaupunki toimittaa kesäveden Katajanokalle ja me hoidamme sen sieltä tänne. Olemme
riippuvaisia kesävedestä, se rajoittaa toimintaa ja
tekee talvesta hyvin haasteellisen.”
”Talven tilaisuuksiin vesi kannetaan 10 litran
pöniköissä”, toteaa Juuso Karjalainen, joka on ollut 11-vuotiaasta lähtien hommissa laivalla ja vetää sen toimintaa nykyisin.
Mitä kaikkea toimintaa laivalla nykyisin on?
”Terassikausi on toukokuusta syyskuuhun ja
aloitimme vuonna 2016 tilausravintolatoiminnan ympäri vuoden. Järjestämme häitä, synttäreitä, pikkujouluja, karonkkaa, valmistujaisia,
lanseerauksia, pikkumessuja, mitä vaan! Tarjoamme vaikka Sirkus Sariolan norsuineen päivineen tänne, jos halutaan. Juomat, catering, ohjelmanumerot, vesibussiristeilyt tulevat alihankintana.”
Ketä asiakkaat ovat?
”Paikalliset asukkaat ottivat Relandersgrundin
terassin hyvin nopeasti omakseen, monet pitävät
tätä kollektiivisena parvekkeena kesäisin. Mutta
asiakaskunta on aika laaja. Sana on kiirinyt ja asiakkaita käy ympäri pääkaupunkiseutua. Kesällähän ollaan täysin säiden armoilla. Mutta meillä
on ollut onni päästä erilaisiin matkailujulkaisuihin ja Helsinkiä kuvaavien ohjelmien kohteeksi”,
toteaa Susanna Seppä.
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”Koska ilmastokriisi ja muut ympäristökatastrofit ovat 2000-luvun nuorille sitä, mitä sota,
loputtomalta tuntuva miehitys ja kruunaamaton
kuningas olivat Jeannelle 15. vuosisadalla, on päivänselvää, että Greta Thunberg on 21. vuosisadan
Jeanne d’Arc.”

Vironkadun SANATAITURIT
Osoitteessa Vironkatu 9 työskentelee kymmenkunta mestarillista sanankäyttäjää.
Heistä kaksi oli myös syyskaudella asukastila Mestan lukupiirin vieraana.
Ensin Käännöspalvelu Sanaemoista Titia Schuurman. Hän suomentaa muun
muassa hollannista. Joulukuun vieras, kirjailija/esseisti Antti Nylén, kääntää
ranskasta. Hän on erikoistunut 1800-luvun ranskalaiseen kirjallisuuteen.

T

itia Schuurman ehdotti luettavaksi kirjaksi suomentamaansa Tommy Wieringan läpimurtoromaania Joe Speedboat,
Avain 2008. Tartuimme ehdotukseen uteliaisuudella. Mitä me tiesimme hollantilaisesta nykykirjallisuudesta? Emme mitään! Emme kerta kaikkiaan yhtikäs mitään! Juuri näitä tietämyksen
aukkoja paikkaamaan tarvitaan kaunokirjallisuuden suomentajia.
Uninen Lomarkin kylä muistuttaa mitä tahansa kehityksen puristuksessa olevaa pikkukylää. Samoihin aikoihin kun Fransje herää sairaalassa koomasta, kylään muuttanut Joe Speedboat
selviää ehjin nahoin omasta onnettomuudestaan.
Hän menetti kuitenkin autokolarissa isänsä. Tästä
alkaa neljän koulupojan kasvutarina.
Poikaporukasta vain Fransje ja Joe hakevat äärimmäisiä kokemuksia. Fransjen esikuvana on
miekkamies Musashi ja hänen oppinsa. Fransjen
onnettomuus johtui siitä ettei hän ollut vielä tarunhohtoisen mestarinsa veroinen. Joe sitä vastoin
muiden poikien avustaessa rakentaa murrosikäisen
vimmalla lentokoneen. Kertojaminä kuvailee hänet
poikaporukan ehdottomaksi sankariksi, joka muistuttaa leonardomaista yleisneroa. Joen salainen tavoite on ilmasta käsin nähdä korkean aidan pihapiirissä huhujen mukaan alastomana viihtyvä nainen.
Äiti puolestaan menetettyään puolisonsa alkaa menetyksestä toivuttuaan matkustella etelän lomakohteisiin. Ja lopulta Joe saa isäpuolen, antiikin jumalaa muistuttavan egyptiläisen miehen. Jotta mies
ei karkaisi, Joen äiti takavarikoi puolison passin.
Joe Speedboat on mielikuvitusrikkaasti kerrottu
tarina siitä miten ihminen pystyy uskomattomiin
urotekoihin, jos on selkeän tavoitteellinen. Egyptiläinen passiton jumalolento laskee rakentamansa
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purren veteen. Mies ei
palaa näytösluonteiselta neitsytmatkalta.
Joe haluaa varmistaa
odysseijan, selviytyikö
isäpuoli merimatkasta
elävänä kotiin.
Titia Schuurman
kertoi erityisen kiinnostaviksi keskusteluja, joissa miehet ovat kertoneet löytäneensä
vastaavuuksia omille nuoruusvuosiensa tunnoilleen seksuaalisessa heräämisessä. Myrskyisä kehitysvaihe kaiken kaikkiaan myös Fransjelle, kirjan
kertojalle. Vain hänen toinen kätensä onnistuttiin
saamaan onnettomuuden jälkeen toimintakykyiseksi.
Kirjassa nainen jää Joelle arvoitukseksi. Morsiuspukuinen äiti. Morsiuspukuun pukeutunut
huora. Kaiken kaikkiaan lukukokemus oli huikea.
Kiitos siitä Titialle!
Antti Nylénin esseekokoelman Kolme pyhää,
Kirjapaja 2019, aiheena on kolme entisaikojen
pyhimystä: keskiajalla kirkkoa mullistanut Franciscus Assisilainen, 1400-luvulla miekkaan tarttunut maalaistyttö Jeanne d’Arc ja ensimmäinen
marttyyri Stefanos.
Assisin alaston
”Saksalainen filologi Erich Auerbach, yksi
1900-luvun tunnetuimmista kirjallisuudentutkijoista, on maininnut, että koko 1200-luku oli
täynnä Franciscus Assisilaista (1182-1226). ’Kenenkään toisen ihmisen käytös, ääni tai eleet eivät
ole tuolta ajalta säilyneet niin selvästi kuin hänen’,
toteaa Auerbach.”

Koska Franciscus ei juurikaan syö, hän on laiha.
Keskiajalla tehdyissä kuvissa suorastaan tikku-ukkomainen. Harva parrantapainen, mustat kulmat.
Silmät suuret ja pyöreät. Ääni kaunissointuinen.
Vaikka ääntä on väitetty karheaksi, Nylén ei
usko siihen. ”Hän laulaa mielellään ranskan
kielellä. Silloin hän kuulostaa pikemminkin Yves
Montandilta kuin Sacha Disteliltä.”
Domrémyn kuuntelija
”Etsiessäni reittejä Jeanne d’Arcin (1412-1431)
luokse tartuin François Villonin runoihin. Toimin vaiston eli epätoivon ohjauksessa. En tunne
Villonia, hänen säkeitään. Mutta kirjallisuushistoriallisissa mielikuvissani (samoissa, joiden varassa
kykenisin milloin vain osallistumaan Villonin runoutta käsittelevään kirjamessukeskusteluun) hän
värjöttelee luihuna jossakin Jeannen jälkeisissä
hämärissä. Villon syntyi Pariisissa silloin, kun
Jeannen rovio syttyi Rouenissa. Vuosi oli 1431.”
Vuonna 1425, kun Jeanne oli noin 13-vuotias,
taivas alkoi puhua hänelle. Arkkienkeli Mikael,
Pyhä Katariina ja Pyhä Margareeta ilmestyivät
Jeannelle. Joskus hänelle ilmestyi myös viestintuoja
arkkienkeli Gabriel. Pyhät ilmoittivat Jeannelle,
että hänen piti lähteä kruunaamattoman kuninkaan
avuksi sotaan, jotta Ranska vapautuisi lähes sata
vuotta kestäneestä englantilaismiehityksestä.

Jerusalemin koevedos
”Ensimmäisellä vuosisadalla Jerusalemin alkuseurakunnassa palveli nuori diakoni, jonka nimi oli
Stefanos. Hän oli vilpitön sielu, joka puhkui hyvää tahtoa. Myöhemmin kirjoitettiin, että hän oli
’täynnä armoa ja voimaa’. Mutta itsesuojeluvaistoa
häneltä puuttui. Se oli toki tavallinen piirre pyhissä.”
”Stefanos (5 jKr - 34 jKr) raahattiin ulos ja vietiin kaupungin muurien ulkopuolelle. Kulttuurin
ja uskonnon keskeltä siirryttiin villiin luontoon.
Kun Stefanos kivitettiin, oltiin jo kristillisen
kosmologian, etiikan ja kokemuksen piirissä. Risti
- väkivalta - pyhittyi.
Suurelle neuvostolle oli puhunut juutalainen
dissidentti. Teloituskomppanian edessä seisoi
kristitty marttyyri.”
Jacques Prévertin (1900-1977) Sanoja, Sputnik 2016, oli joulukuussa toisena luettavana kirjana. Antti Nylénin kääntämä Paroles ilmestyi ensimmäisen kerran suomeksi kokonaisuudessaan.
Runoteos täydensi erittäin hyvin sisällöltään Kolmea pyhää. Prévert oli myös tunnettu elokuvakäsikirjoittaja. Joseph Kosman säveltämät Kuolleet
lehdet ja Barbara ovat tuttuja meille kaikille.
Pikkujoulu Tallinnassa: joulukuussa ryhmä
lukupiiriläisiä kävi tutustumassa Tallinnan Nigulisten kirkon seinämaalaukseen Danse macabre
osana luettua Heikki Aittokosken kirjaa Kuolemantanssi. Risto Keskinen toimi oppaana kirjallisella kahden päivän matkalla.

Huhtikuun kirja: Peter Sandström, Äiti marraskuu. Kahdeksan pohdintoa
Toukokuun kirja: Monika Fagerholm, Kuka tappoi bambin?
Asukastila Krunan Mestan lukupiirit ovat kuukauden
toisena tiistaina klo 19–21, Meritullinkatu 6.
Tiedustelut: marje.vuorisalo@gmail.com / www.krunikka.fi
http://krunikka.fi/krunan-mesta-mainmenu-916/viikko-ohjelma
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Kruununhaan
PRIMADONNA
Teatterineuvos Hilkka Kinnuselle on sanottu, että hän voi hyvin
elää satavuotiaaksi. Mutta 95-vuotiaalla on huoli: mittavat
arkistot olisi järjestettävä, nuotistot ja levyt saatava talteen, entä
mitä käyttöä voisi keksiä Pohjoisrannan patriisiasunnolle?

”

Sain tullessani näyttämölle aina aplodit. Entrée on esityksessä kaik-

kien tärkein, koska sillä joko saadaan yleisön huomio tai menetetään se.
Siksi sisääntuloon piti panostaa”, sanoo operettien kuningatar Hilkka Kinnunen.
Melkein tekisi mieli aplodeerata nytkin, kun siro, huolellisesti meikattu
Hilkka leväyttää ulko-ovensa auki. Hän kutsuu kultasekseen, tarttuu kädestä ja
vie kiertokäynnille asuntoonsa.
260 neliöisessä asunnossa riittää nähtävää - antiikkia, kristallia, kangastapetteja, kakluuneja, lasivitriinejä, kullattuja peilinkehyksiä, raskaita verhoja. Seinällä
kuva edesmenneestä aviomiehestä, pariskunnan kahden lapsen isästä, Kansallisteatterin näyttelijä Ekke Hämäläisestä. Hilkka Kinnunen puolestaan säteilee
useissa kuvissa kimaltelevissa rooliasuissaan.
Päädymme huoneeseen, jossa on mittavat arkistot. Hilkka Kinnusen pitkän ja
värikkään uran ajalta on kertynyt valokuvia, kirjeitä, ohjelmalehtisiä, satoja nuotteja ja levyä, sopimuksia, lehtileikkeitä… Merkittävä kappale suomalaisen teatterin ja musiikkiteatterin historiaa, joka pitäisi nyt saada järjestykseen ja talteen.
”En osaa enää nukkua, koska arkistojen kohtalo huolettaa”, sanoo Hilkka.
”Mistä löydän avukseni sihteerin, joka tuntisi myös musiikkia ja teatteria.”
Hän haluaisi myös tarjota suurta asuntoaan kokousten tai ajatushautomoiden käyttöön tai vaikkapa konserttien pitopaikaksi. Mutta silloinkin hän tarvitsisi
apuvoimia.
Hyväntekeväisyyteen liittyviä suunnitelmia on vireillä ensi kesää varten. Hilkan Koskenmaan kartanossa järjestetään kesäisin näyttelyitä ja konsertteja. ”En
ole modernia taidetta vastaan, mutta suurin osa siitä on kyllä hömpötystä”, tuhahtaa Kinnunen.
Päätöksiä pitäisi tehdä myös hänen Floridan asuntonsa suhteen. Se sijaitsee
lähellä Donald Trumpin Mar-A-Lagoa.
Hilkka Kinnunen katsoo menestyksensä suomalaisen musiikin maailmassa

johtuneen kahdesta asiasta: taiteellisuudesta ja organisointikyvystä. Hänen taidekasvatuksensa alkoikin jo varhain, kun kuusivuotias Hilkka pantiin Viipurin Musiikkiopistoon opiskelemaan viulunsoittoa. Samaan aikaan siellä opiskeli myös
ihmelapsi Heimo Haitto.
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Myöhemmin Helsingissä Hilkka alkoi määrätietoisesti kehittää esiintymistaitojaan niin Sibelius-Akatemiassa kuin Teatterikoulussakin, jossa
hän ilmoitti, ettei aio esittää mitään mummon
rooleja, koska hänestä tulee primadonna assoluta
(johtava primadonna).
Yrittäjä-äidiltään Hilkka peri taiteellisuuden
sekä itsenäisen työtätekevän naisen mallin. Äidin
hän nimeääkin elämänsä suurimmaksi vaikuttajaksi. Vanhemmat olivat päivät töissä, apulainen
huolehti Hilkasta. Sama kaava toistui myöhemmin Hilkan omassa elämässä. Aamuisin hän organisoi hoitajan kanssa lastensa ruoka- ja kouluasiat
ja meni sitten harjoituksiin ja esityksiin ja hankkimaan materiaalia roolipukuja varten.
”Olisin elänyt turhan elämän, ellen olisi tehnyt
luovaa työtä”, sanoo Hilkka. ”En ole syntynyt kotiäidiksi, työ on ollut suurin rakkauteni.”
Töitä hän on totisesti tehnytkin. Esiintymisiä
Kansanteatterissa, Työväenteatterissa, radiossa,
kiertueilla, konserteissa jopa Äänislinnassa teatterikoulukesän aikana. Wienissä hän opiskeli musiikkiteatterin ohjaajaksi. Koska hän halusi laulaa
alkukielellä, hän opiskeli kieliä. Nyt on hallussa
seitsemän kieltä. Hilkka kutsuukin itseään karjalaiseksi kosmopoliitiksi.
Ohjaaminen kiinnosti yhä enemmän. Menestys kasvatti kateutta ja Hilkka päätti jättää puheteatterin ja keskittyä musiikkiteatteriin. Yhden
asian hän teki itselleen selväksi: menestyksen
tiellä saa olla vain oma kuolema.
Operettiteatterin hän perusti vuonna 1959.

Se oli rohkea veto ja siihen tarvittiin myös isältä
perittyä organisointikykyä. Teatterin johtamisesta tulikin Hilkan elämän päätyö, jota hän teki
36 vuotta.
”Operetti on oopperan kevytmielinen pikkusisko”, siteeraa Hilkka. ”Kansa rakastaa sitä, suomalaiset kriitikot eivät.”
Hilkan vastaus kriitikoille oli näyttävät lavasteet, loisteliaat puvut, suuret ensemblet, ja aina
joku yllätys. Hän palkkasi esimerkiksi suosittuja
iskelmätähtiä musikaaliensa päärooleihin. My
Fair Ladyn nimiosaa esitti Katri Helena, häneen
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ihastunutta Frediä Tapani Kansa ja professori
Higginsiä Lasse Mårtenson.
”Halusin tehdä suuria esityksiä, ei mitään
pikku piiperryksiä”, sanoo Hilkka.
Se oli kovaa työtä. Koloratuurisopraano
Hilkka lauloi useimmat pääroolit. Mutta johtajana
ja esitysten ohjajana hän oli vastuussa myös sadan hengen töistä ja palkoista. Oli solistit, kuoro,
orkesteri, baletti, lavastajat, puvustajat, tekninen
henkilökunta, lippukassat. Kesäisin Soutustadionille mahtui 1200 katsojaa, mutta siellä ikuisena
haasteena oli sää. Talvisin piti saada Kulttuuritalon 1500 hengen sali täyteen, mutta jotkut vierastivat talon kommunistista mainetta. Organisointikykyä ja kärsivällisyyttä koettelivat lukuisat kiertueet Amerikkaan, Kanadaan, Ruotsiin. Kotimaiset vierailut olivat niin suosittuja, että esimerkiksi
Turussa Mustalaisruhtinatar piti esittää samana
päivänä kolme kertaa.
Hilkka on koko elämänsä käyttäytynyt kuin
kovimman luokan feministi, mutta hän huiskauttaa kädellään: ”En ole mikään feministi. Feministejä ovat naiset, jotka eivät pärjää”.
Operettiteatterin viimeinen esitys oli vuonna
1996. ”Halusin omaa elämää, mutta ei minusta
mitään seurapiirikäkeä tullut.”
”Vanhoja ei kannata vatvoa”, sanoo Hilkka,

joka elää voimakkaasti tätä päivää. Mikä on
eläessä – hän on perusterve, ainoa lääke on silmätipat. Hän käy valikoiden teatterissa ja oopperassa, mutta klassikkojen uustulkinnat saavat jyrkän tuomion. ”Niissä nuori ohjaaja yrittää näyttää
nerokkuutensa. Tuloksena on ainoastaan kaiken
kattava sekasotku.”
Hän on elänyt ja viihtynyt Kruununhaassa
50-luvulta lähtien, mutta nyt vanhojen ihmisten
kohtalo suututtaa. Julkinen liikenne ei enää palvele, bussi- ja raitiovaunupysäkkejä on poistettu.
Tietokoneosaamista vaaditaan, jotta ihminen
voisi maksaa laskunsa ja ylipäänsä pysyä elämässä
kiinni – mutta kuka kävisi vanhoille opettamassa
tietokonetaitoja.
”Tämä on vanhusten heitteillejättöä - nyt olisi
mielenosoituksen aika”, sanoo Hilkka.

ULLA JANHONEN
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AINON kanssa puistossa
Kirjailija Jarkko Tontin mielipaikka Krunassa on Kirjanpuisto. Siihen on kaksi syytä.

J

arkko Tontti muutti Kruununhakaan, Liisankadun ja Snellmanin kadun kulmaan,
keväällä 2000. Perheeseen oli syntynyt
edellisen vuoden lopussa esikoinen, Aino.
Ainon kanssa Jarkko kävi ensimmäisen kerran
Kirjanpuistossa. Silloin Aino oli vasta muutaman
kuukauden ikäinen, nukkui vaunuissa.
”Kirjanpuisto vaikutti heti hyvältä paikalta,
rauhalliselta vihreältä keitaalta. Lähellä oli meri ja
Merihaka.”
Jarkko oli opiskelijana asunut 1990-luvun
alussa Merihaassa, katsellut Kruununhakaan ja
unelmoinut, että olisipa joskus kiva asua jugendtalojen kaupunginosassa. Jollakin tapaa se muistutti kotikaupunkia Tamperetta.
Ollessaan ensimmäisiä kertoja Kirjanpuistossa
hän huomasi lähellä Kirjatyöntekijänkadulla ravintolan, jonka nimi oli Kirja.
Se kiinnosti, sillä Jarkko Tontti oli tuolloin nuori
juristi, joka harrasti kirjallisuutta ja kirjoittamista.

”Sain selville, että esimerkiksi Pentti Saarikoski sanoi usein lähtevänsä ”kirjalle”, mikä nimenomaan tarkoitti Kirjan ravintolaa, jossa hän
vietti pitkiä, kosteita iltoja.”
Jarkko kävi puistossa paitsi leikkimässä tyttärensä kanssa myös lukemassa ja kirjoittamassa.
Kului kuusi vuotta, ja Jarkko Tontin ensimmäinen runoteos Vuosikirja ilmestyi 2006. Nyt
hän on julkaissut useita romaaneja, esseekokoelmia ja runoteoksia. Helmikuussa ilmestyi runokirja, ensi vuonna romaani.
”Kruununhaassa minusta tuli kirjailija, joka
harrastaa juridiikkaa. Ennen oli päinvastoin.”
Viime syksynä se pieni tyttö, jonka kanssa hän
oli löytänyt Kirjanpuiston, lähti opiskelemaan ja
muutti pois kotoa.
”Nyt tämä puisto on myös nostalgian kohde.
Mihin ne 20 vuotta häipyivät? Vasta äsken Aino
oli tässä ja oli ihan pieni.”
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Kaksitoista vuotta
SNELLMANINKADULLA
Milla Westerling kehitti kauraan pohjautuvan välipalaherkun keitellessään
puuroa tyttärilleen kotonaan. Nyt kolmen lapsen äidillä on oma
lastenruokayritys. Arki kuluu Kruununhaassa ja Katajanokalla.

K

un Milla Westerling tuli ensi kertaa katsomaan mahdollista uutta asuntoa Kruununhaasta kaksitoista vuotta sitten, hän
kääntyi Senaatintorilta Snellmaninkadulle. ”Säätytalon ja Suomen Pankin näkeminen oli uskomaton kokemus. Ihastuin”, hän kertoo.
Kauppakorkeakoulussa Töölössä opiskelleelle
Westerlingille kaupunginosa oli uusi. Vuosien kuluessa Krunikka on tullut tuttuakin tutummaksi.
Vaunulenkeillä Tervasaareessa
Arki koostuu nyt seitsenkuisen pojan ja oman yrityksen hoitamisesta. Aviomies vie viisi- ja kuusivuotiaat tytöt aamuisin päiväkotiin työmatkallaan. Oma työpaikka on Katajanokalla, pikkuinen
poika on jo viettänyt siellä paljon aikaa.
”Pystyn elämään lähes kokonaan omassa kaupunginosassa. Kaiken saa täältä”, Milla Westerling
vakuuttaa. Lapsiperhearkea helpottaa, että viikko-ostokset ja painavimmat tuotteet tulevat verkkokaupasta kerran viikossa kuten moniin muihinkin alueen lapsiperheisiin.
”Arkisin täytyy tehdä vain täydennysostoksia. Lasten vaatteet löytyvät yleensä Mariankadun
Olkkarista käytettyinä”, Westerling kertoo. Luistimia piti lähteä ostamaan keskikaupungilta.
Tervasaaressa tulee käytyä vaunulenkeillä, ja
välillä hän käy Kaivopuistossa tai Tokoinrannassa.
Omien lasten ansiosta Westerling keksi myös
liikeideansa. ”Keittelin aamuisin puuron kauramaitoon ja lisäsin siihen kardemummaa sekä
marjoja, hedelmiä tai kasviksia. Surauttelin aamiaisen jälkeen sauvasekoittimella puuron jämät sileäksi ja lisäsin vielä kauramaitoa. Tytöille
tämä ruokaisa ja vähemmän makea kauraherkku
maistui erityisesti välipalana ja lapset tottuivat
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kauramaitoon kuin huomaamattaan.”
Tällä kotikeittiöreseptillä syntyivät ensimmäiset tuotteet. Liikeidea jalostui Saksassa, jonne
Westerlingit lähtivät kahdeksi vuodeksi aviomiehen työn vuoksi 2017. ”Siellä ollessamme Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raporteista
puhuttiin hyvin paljon. Aloin miettiä omien lasteni tulevaisuutta ja mitä voisin itse tehdä.”
IPCC:n raporteissa korostetaan, että kasvispainotteiseen ruokavalioon siirtyminen on yksittäiselle ihmiselle yksi helpoimmista ympäristöteoista.
Westerling tarjosi tyttöjen saksalaisille kavereille usein kauramaitoherkkua välipalaksi. ”Siitä se
lähti, aloin miettiä, miten lapset voi totuttaa kasvipohjaisiin makuihin mahdollisimman helposti.”
Koska Westerling oli opiskellut kauppatieteitä
ja yrittäjyyttä, jatko sujui nopeasti. Hän löysi tuotemerkkinsä kehittäjäksi tunnetun ruotsalaisen
markkinointitoimiston. Idea saatiin avaruustutkimuksesta, ja Green Planet Astronauts oli syntynyt. Nyt ensimmäisiä Space Snack -tuotteita saa
tavallisista marketeista myös Kruununhaasta.
”Tärkeintä on saada kasvikset maistumaan
herkullisina lapsille.”
Kolmen lapsen kanssa eläminen Kruununhaassa on osoittautunut mukavaksi. ”Leikkipuistot voisivat toki olla monipuolisempia”, hän miettii. Snellmaninkadun ja Rauhankadun kulman
baarin edusta on joskus siivoton ja Itämeren tilaa
tulee mietityksi Katajanokalle mennessä. ”Muoviroskan määrä maailman merissä huolestuttaa.”
Kesällä perhe viettää paljon aikaa Katajanokan
Altaalla. ”Viime kesänä siellä oli välillä ruuhkaista,
mutta olen tullut tungoksen suhteen kestävämmäksi.
Asuimme kaksi vuotta Frankfurt am Mainissa ja
siellä oli joka paikassa aivan hirveästi ihmisiä. Siellä

Snellmaninkadulla asuvan Milla Westerlingin mielestä kasvisruoan ei tarvitse olla ihmeellistä. Pinaattiletut ja paloitellut kasvikset ovat hyvä ratkaisu päivälliseksi.

oppi myös arvostamaan toimivaa raideliikennettä.”
”Jostakin on aloitettava”
Saksan vuosien jälkeen Milla Westerling katsoo nyt
eri tavalla Suomea ja Helsinkiä. ”Ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen ei ole yhtä ainoaa keinoa.
Jostakin on aloitettava: lait ovat erittäin tärkeitä,
mutta yksittäisilläkin valinnoilla on merkitystä, kuten kasvispainotteisella ruokavaliolla.”

Westerlingit eivät ole vegaaneja. ”Syömme
kasvispainotteisesti, joten punaista lihaa, kalaa ja
kanaa kuluu vähän. Minusta on tärkeää kertoa,
kuinka tärkeä asia kasvispainotteinen ruokavalio on meille kaikille ja koko planeetalle. Ei kasvisruoan tarvitse olla ihmeellistä, meillä syödään
usein päivälliseksi pinaattilettuja tai pastaa kasviskastikkeella. Alkuruuaksi on aina paljon paloiteltuja, raakoja kasviksia.”
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Elisabet Waris, tatuoija
Krunikan Leima on tunnettu tatuointiliike, jonka rovaniemeläinen Ilari
Musta perusti Kruununhakaan viisi vuotta sitten. Kävin Snellmaninkadulla
sijaitsevalla studiolla haastattelemassa tatuoija Elisabet Warista.

K

uinka kauan olet tehnyt tatuointeja
ja miten pitkään täällä Krunikan Leimassa?
Aloitin tatuoimaan 2014 elokuussa. Olin ensin
Ilarin kanssa 69 Tattoossa Käpylässä töissä ja sitten Ilari perusti Krunikan Leiman 2015. Siitä ihan
alusta asti olen tatuoinut täällä.
Käsittääkseni aina ette ole toimineet Snellmaninkadulla vaan aiemmin muualla Kruununhaassa?
Oltiin tosiaan Unioninkadulla aiemmin ja sitten
meillä oli vuoden verran myös Kristianinkadulla
eräällä sisäpihalla sellainen yksityinen studio, johon pääsi vain summerilla sisään, mutta nyt ollaan taas tässä kadun varrella.
Onko nyt sijainti parempi vai mikä oli syy
muuttoon?
Me muutettiin oikeastaan isompien tilojen perässä. Kristianinkatu oli kyllä iso, mutta siellä ei
ollut lainkaan ohikulkuliikennettä, joten päätettiin sitten yhdistää kummatkin studiot tänne saman katon alle. Ennen oli tosiaan tekijöitä kahdessa eri osoitteessa, mutta nyt ollaan kaikki samassa paikassa.

28

Kruununhaan Asukasyhdistys

Onko se ohikulkuliikenne tärkeää? Tuleeko
kadulta paljon spontaaneita kävijöitä?
Kyllä aika paljon ihmisiä piipahtaa sisään, mutta ei
se sillä tavoin suoraan vaikuta, koska me teemme
kaikki työt ajanvarauksella. Ei siis juuri tehdä sellaista perinteistä “walk-iniä” eli, että joku tulisi liikkeeseen sisään ja lennosta alettaisiin tatuoimaan.
Turisteja tulee kyllä paljon kyselemään, että onnistuisiko joku matkamuistokuva Helsingistä.
Millainen on keskivertoasiakas vai onko sellaista?
Nykyään kyllä kuka vaan voi ottaa tatuoinnin,
mutta meillä on tehty asiakaskyselyä ja sen pohjalta voisi sanoa, että ainakin meidän liikkeessä
keskivertoasiakas on nuori nainen.
Lapsille ei varmasti tatuointeja tehdä, mutta mitä
muita rajoituksia asiakaskunnan suhteen on?
Alaikäisyys on tosiaan yksi rajoittava tekijä ja sitten
myös erilaiset terveydelliset seikat pitää huomioida. Esimerkiksi diabetes ja epilepsia ovat sellaisia
sairauksia, jotka voivat vaikuttaa tilanteeseen. Sitten asiakkaan pitää tietenkin myös olla selvinpäin.
Millaisista vaiheista tatuoinnin tekeminen
koostuu? Avaisitko vähän sitä tekoprosessia?
Meillä kaikki lähtee ajanvarauksesta eli pyydetään,
että asiakas ottaa yhteyttä nettisivujemme lomakkeella ja siihen vastaa viikon kuluessa meidän
Shop Manager. Sitten sovitaan sellainen suunnittelutapaaminen, jossa käydään läpi kuvan ideaa
ja paikkaa. Asiakas saa siinä samalla aika- ja hinta-arvion. Sen jälkeen me lähdemme suunnittelemaan sitä tatuointia ja kun kuva on valmis, niin
laitamme sen asiakkaalle sähköpostitse. Sitten
käydään läpi mahdolliset muutokset ja viimeiset
viilaukset katsotaan vielä juuri ennen kuin kuvan
tekeminen aloitetaan. Sitten laitetaan siirtokuva
iholle ja aletaan tatuoimaan.

Mitkä ovat yleisimpiä kuva-aiheita tatuoinneille?
Suomessa yleisimmät ovat ehdottomasti
luontotatuoinnit; metsä-, kasvi- ja eläinaiheiset kuvat.
Opiskellaanko jossain tatuoijaksi vai
ovatko kaikki itseoppineita?
Alalle ei toistaiseksi ole mitään virallista
koulutusta eli nykyään homma hoituu
ihan perinteisellä oppipoika-mestari
-menetelmällä. Ensin harjoittelijaksi liikkeeseen ja siitä se sitten lähtee.
Onko sinulla idoleita tatuoijissa?
Idoleita on, mutta enemmänkin kuvittajia kuin tatuoijia. Esimerkiksi John Dyer
Baizley ja Richey Beckett ovat sellaisia,
joita tulee seurattua.
Mikä on parasta ammatissa?
Suunnittelutyön ja ihmisten kohtaamisen yhdistelmä. Aika harvassa taideammatissa pääsee niin paljon työskentelemään ihmisten kanssa.
Sitten vielä loppuun - mistä pidät
täällä Kruununhaassa?
Tykkään Kruununhaan hengestä ja näistä
vanhemmista rakennuksista. Kaikki tilat,
joissa olemme toimineet, ovat olleet hyvin persoonallisia. Olen käynyt täällä paljon kuvaamassa referenssejä. Kruununhaka on alueena hyvin inspiroiva.

Elisabet Waris tatuoi päätöntä ratsumiestä
Sofia Jalosen kyynärvarteen.
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Minkälainen on sinun Kruununhakasi?
Minun Kruununhakani on sellainen kaunis, vanhanaikainen ja turvallinen. Tällä kaupunginosalla
on pitkät perinteet ja sillä on meille iso merkitys.
Tämä on keskustaa, mutta kuitenkin ihan oma
kaupunginosansa. Olemme asuneet täällä yli 15
vuotta ja viihdymme hyvin.
Olet VR:n Venäjän-liikenteen johtaja. Miten
tulit tähän työhön?
Siitäkin tuli jo 11 vuotta täyteen, kun tulin VR:lle
Venäjän ja Suomen välisten kauppasuhteiden
kautta. Työ on hyvin monipuolista ja mielekästä,
sillä junaliikenne koskettaa yhteiskunnallisella tasolla monia ihmisiä.
Helsingin ja Pietarin väliä liikennöivä Allegrohan kuuluu sinun alaisuuteesi. Mistä idea Allegroon lähti 10 vuotta sitten?
Pietarin ja Suomen välisellä junaliikenteellähän on
tosi pitkät perinteet. Itse ratayhteys on 150 vuotta
vanha. Aikaisemmin on liikennöinyt yksi suomalainen juna Pietariin, eli Sibelius. On mietitty jo 20
vuotta sitten, että hei, jos meillä olisikin yksi yhteinen juna, joka menisi vähän nopeammin. Vanhat
junathan kulkivat tätä väliä kahdeksan tuntia, parhaimmillaan kuusi tuntia ja jotain nopeampaa haluttiin. Siitä syntyi tämä Allegro-ajatus. Ja mietittiin,
mikä voisi olla kiinnostava nimi tälle hankkeelle, sellainen, joka kuulostaa hyvältä suomalaisen korvaan
ja samalla tietenkin hyvältä myös venäläisen korvaan. Sitä kautta tuli tämä Allegro, musiikkitermi,
joka kuvastaa sellaista nopeatempoista sointua ja
hyvää liikettä. Allegro kulkee niin nopeasti kuin sillä
radalla pääsee eli 3,5 tuntia Helsingistä Pietariin.

Viktoria Hurri taluttaa Tervasaaren kannaksella
pientä Simo-chihuahuaa päivittäin.
Simo on rohkea ja asemastaan uroksena
hyvin tietoinen. Koolla kun ei ole väliä.
Viktoria johtaa VR:n Venäjän liikennettä ja elää nyt
kiireisiä aikoja tulevien jalkapallon EM-kisojen vuoksi.
Hänen junassaan matkustavat kisoihin myös Huuhkajat.
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Allegroa on sanottu vuosikymmenen menestystarinaksi juna-alalla?
Joo, tällä hetkellä olemme päässeet sen 500 000
matkustajan maagisen rajan yli vuodessa ja jopa
senkin yli. Matkamääräkehitys on hyvä ja niin
kyllä voi sanoa, että menestystarina se on.
Ketkä matkustavat?
Venäläisiä on 50% tietenkin, kun Pietari on
isompi metropoli, suomalaisia on 30% ja turisteja
20%. Kesällä turistien osuus kasvaa, liikkeellä on
paljon ulkomaalaisia.

Nyt alatte myydä, päivää ennen kuin tämä lehti
ilmestyy, lippuja Pietarin jalkapallon EM-kisoihin. Mitä kaikkea tarjoatte?
Kisaliput tulevat myyntiin maaliskuun puolivälissä (18.3.) ja se tietenkin tuo mukanaan paljon
kaikkea uutta.
Se tarkoittaa, että laitamme useita ylimääräisiä vuoroja. Ja olemme Allegrolla ajamassa useita
vuoroja tuplarungolla eli paikkamäärä tuplaantuu ja yhteen junaan mahtuu reilut 700 matkustajaa. Lisäksi laitetaan kulkuun ylimääräisiä yö-Allegroja. Kisalippujen myynti avataan tavallista pidemmälle kaudelle Huuhkajien pelejä varten.
Minkälainen on se ensimmäinen luokka, mitä
se tarjoaa 59 eurolla suuntaansa?
Koko junahan on uusittu ja on tietenkin style, ensimmäinen luokka myös. Siellä on kokolattiamatot,
pähkinänruskeata nahkaa istuimet, nespressokone.
Kahvia, teetä ja vettä saa matkan aikana itsepalvelupisteestä. Ja lisäksi omalle paikalle kuuluu tarjoilu –
ateriasetti, joka sisältää esim. juustoa, leipää, karjalanpiirakoita ja jälkiruokaa valinnan mukaan – ja kaikki
tämä kuuluu hintaan. Tervetuloa kokeilemaan!
Missä vaiheessa on E-viisumi, siitä on puhuttu
paljon, että ei tarvitsisi etukäteen anoa viisumia?
E-viisumi tulee viimeistään vuoden 2021 alussa,
mutta on mainittu Venäjän rajan toimesta, että se tulisi jopa näihin EM-kisoihin. Se olisi erittäin loistava
juttu, jota kaikki toivomme. Mutta kisoihin pääsee
Fan-ID-lipulla, samalla tavalla kuin pääsi MM-kisoihin. Eli jos sinulla on kisalippu, niin sitä kautta haet
ikään kuin pelaajan passia, ja sillä Fan-ID:llä pääsee
vapaasti matkustamaan näihin EM-kisoihin.
Mitä toivoisit Kruununhaan kehittämisen suhteen?
Tietenkin hyvät liikenneyhteydet ja toiseksi, että
olisi enemmän eloa ja saataisiin esimerkiksi Liisanpuiston kioski käyttöön. Kaupungin Starahan
huolehtii, mutta vähän enemmän saisi olla sellaista huolenpitoa.
Minkälainen asema koiralla on teidän perheessänne?
Kyllä se Simo sellainen koko perheen keskipiste
on. Simo täytti nyt kuusi vuotta ja on meille kaikille todella tärkeä.
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ADOLF JALMARI FINNE syntyi Kangasalla

vuonna 1874 kauppiasperheeseen. ”Isä ja äiti olivat välttämättömiä olentoja, koska kaikilla muillakin oli sellaiset”, kirjoittaa Finne elämäkerrassaan.
Välit äitiin paranivat myöhemmin.
Finne ajautui Suomalaiseen teatteriin näyttelijäsiskonsa Olga Poppiuksen vanavedessä. Hän
ohjasi ja kirjoitti itsekin näytelmiä, muun muassa
Kaarina Maununtyttären, jonka Eino Leino tyrmäsi Päivälehdessä. Myöhemmin Leino kertoi
surkean kritiikkinsä syyksi huonon pihvin, jonka
hän oli syönyt ennen näytöstä.
Perheen isä oli kuollut. Finne elätti teatterityöllä perheensä.
Näyttelijöiden muodonmuutos sai hänet ymmälleen: ”Olen nähnyt näyttämöllä naisten joukossa täydellisiä kanoja, joiden järjenjuoksu on
mitä alkeellisin ja olen nähnyt heidän valloittavan
yleisön… Olen aivan henkisesti rajoitetun voinut
kuulla lausuvan sanoja, joita hän ei ole käsittänyt,
mutta jotka ovat minua suorastaan järkyttäneet.”
Finne matkusteli paljon ulkomailla tutustumassa teatteriin. Wienissä hän ihastui daamiin,
jolta sai ruusun napinläpeensä. Hän söi ruusun
säilyttääkseen muiston ihastuksestaan. Tätä kirjailija itse piti hyvin romanttisena eleenä.

ELINA SIMONEN

MOJO ERÄMETSÄ, SALON STRINDBERG / HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO

Kiljusten ISÄ
Jalmari Finne korjasi rahapulaansa kirjoittamalla Kiljusen herrasväestä.
Mutta hän oli paljon muutakin kuin lastenkirjailija: ohjaaja,
dramaturgi, kirjailija, kääntäjä, säveltäjä, grafologi, sukututkija.
Elämänsä 30 viimeistä vuotta Finne asui Mariankadulla.

S

eitsemän kummilapsensa lisäksi 40-vuotiaalla poikamiehellä ei ollut muuta kokemusta lapsista, kun Helmi Krohn pyysi Finneä kirjoittamaan jotain hauskaa lapsille. Perinteisen sadun sijaan Finne halusi kuvata perhettä,
jossa vanhemmat ovat yhtä hassuja kuin lapsensa.
Esikuvana oli tuttavan, lehtori Kiljanderin, perhe.
Arvattavista syistä sukunimi muuttui Kiljusiksi.
Suomalaiset lapset saivat melskaavan perheen,
johon kuului paksumahainen isä, kuikelo äiti, pojat
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Mökö ja Luru, tytär Plättä ja pulska villakoira Pulla.
Anarkistinen perhe päästettiin irti Mariankadulla
vuonna 1914 ja sen saama suosio oli suunnaton.
Sekasorto seuraa perhettä menee se minne tahansa. Joku aina unohtuu jonnekin ja häntä haetaan huutaen ja metelöiden. Kirjoissa eivät totisesti vaikene naiset eivätkä lapset.
Finne oli satiirikko, joka lastenkirjojensakin
kautta pilkkasi kirjaviisaita, poliitikkoja, koululaitosta.

Eniten Finne pelkäsi urautumista
Oltuaan vielä Maaseututeatterin johtajana Viipurissa hän sai teatterista tarpeekseen. Hän oli kirjoittanut näytelmiä, joista ainoastaan Pitkäjärveläiset
on säilynyt tähän päivään, romaaneja, sarjakuvia ja
dekkareita. Verinen lyhty sijoittuu maalle ja sen epätodennäköinen salapoliisi on maalaistalon emäntä,
joka pyytää Jumalalta apua löytääkseen totuuden.
Rikosromaaneihinsa hän sai aineistoa toimittuaan
Etsivän Keskuspoliisiin tiedottajana. Hän oli myös
grafologi, jonka käsialan analyysit johtivat esimerkiksi testamentin väärentäjän jäljille.
Lahjakas ja levoton mies innostui syvästi myös
oopperasta. Hän ohjasi niitä, kirjoitti librettoja ja
uskaltautui myös säveltämään. Hän vähätteli tekemisiään ja turvautui erilaisiin rooleihin. Lopulta
Helmi Krohn sanoi, että olkaa herra Finne, vain
oma itsenne, niin olette miellyttävämpi.
Finnelle oli tärkeää voida seikkailla kulttuurin eri alueilla, unelmoida, kokea elämyksiä ja
ottaa niistä kaikki irti. Hän ei uskonut tulevansa

suureksi kirjailijaksi. Jos hän olisi haaveillut sellaisesta, hän olisi unohtanut humoristiset tekstinsä
ja kirjoittanut ”murheellisia kirjoja, koska ne aina
saavat korkeimman kiitoksen”.
Totta on, ettei nykypäivä tunne hänen runsaasta tuotannostaan kuin Kiljusen herrasväen
seikkailut.
Suomen asutuksen yleisluettelo oli teos,
jota Finnen piti tärkeimpänä työnään.
Hän pelkäsi luomiskykynsä heikkenevän ja turvautui historiallisten romaanien kirjoittamiseen.
Hän selvitti niin oman sukunsa kuin Kangasalan ja
sen asukkaiden historiaa. Tutkimukset laajenivat ja
johtivat lopulta Suomen asutuksen historiaan.
Finne kuoli 1938. Kirjassaan vanha satiirikko
kertoo että hän oli päättänyt olla kadehtimatta
muita, koska siitä ei ole mitään hyötyä. Niinpä
”olen itseeni niin tavattoman tyytyväinen, että en
viitsi toisia edes kadehtia”.
( Juttu pohjautuu Jalmari Finnen omaelämäkertaan Ihmeellinen seikkailu)
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TUULA MOILANEN, IRMA TONTERI

MARIANKADUN marsilaiset
Marstähden työhuoneella sydän sykkii taidegrafiikalle

A

rkkitehti Eino Schroderuksen suunnittelema ja vuonna 1910 valmistunut Mariankatu 24 on nimetty mielikuvitusta
kutkuttavalla nimellä Marstähti. Myös korttelin
vanha nimi ”Villisika” vie ajatukset kauas urbaanista nykypäivästä. 1800-luvun alussa pääkaupungin statuksen saaneen Helsingin korttelit saivat
nimensä eksoottisten eläinten mukaan. Idean lainasi Tukholmasta asemakaavan 1812 suunnitellut Johan Albrecht Ehrenström. Mariankadun
komeat julkisivut kuuluvat Kruununhakaan yhtä
olennaisesti kuin kivijalkakaupatkin. Kaariportista

Irma Tonteri työpöytänsä ääressä
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sisäpihalle pujahtava löytää korkeiden asuintalojen välistä vaatimattomamman, punavärillä maalatun rakennuksen. Tarinan mukaan siellä sijaitsi
1900-luvun alkukymmeninä yksi Helsingin hevosajurien, vossikoiden talleista. Kavioiden kapseen vaihduttua takseihin ja ratikoihin on rakennuksessa toiminut mm. pukuvuokraamo ja tilitoimisto. Taiteilijat löysivät tilat 1990-luvun alussa.
Marstähden nykyiset vuokralaiset, kuvataiteilija Irma Tonteri (s. 1955) ja taidegraafikko, kirjataiteilija Tuula Moilanen (s.1959) ovat rakentaneet tilaan persoonalliset ja toimivat työhuoneet.

Janakkalan Turengissa syntynyt Tonteri on vuokralaisista pitkäaikaisempi. Hän asettui Marstähdelle
yli 25 vuotta sitten. Hänen naapureinaan Marstähden kiertoradalla ovat vuosien mittaan vierailleet
useammatkin taiteilijat. Ikkunat sijaitsevat huoneissa yläviistoon, joten luonnonvaloa siivilöityy
sisään vuodenajasta riippuen mukavasti. Lisäksi
pieni takapihalla piilotteleva rakennus on rauhallinen: ”Tämä on tietysti nyt jo minulle kuin toinen
koti. Tähän pihaan on hyvä tulla, portilta jo kun
katson, niin olen ihan perillä”, kertoo Tonteri. ”Asetuin taloksi Marstähteen tyttäreni syntymän jälkeen. Täällä on hyvä työskennellä. Oman tekemisen ohessa olen opettanut vuosien mittaan eri oppilaitoksissa ja taidekouluissa, Pekka Halosen Akatemiassa Tuusulassakin tuli jo 25 vuotta täyteen.”
Taideteollisessa korkeakoulussa Helsingissä,
Leningradin kuuluisassa Repin Instituutissa ja
myöhemmin Lahden taideinstituutissa opiskellut
monipuolinen kuvataiteilija Irma Tonteri kertoo käyttävänsä teoksissaan kaikkia taidegrafiikan
työtapoja metalligrafiikasta kohopainotekniikoihin. ”En kerro mitään tarinoita, enkä julista, vaan
kuiskaan. Rakennan työni kokonaisuuksiksi, luon
tiloja. Ehkäpä puhun tunteista?” taiteilija kuvailee. ”Taide syntyy ajattelusta ja elämän seuraamisesta, siihen kommentoimisesta. Ideat eivät löydy,
niitä on, kuten ajatuksia yleensäkin. Käytän hyvin
erilaisia työvälineitä ja tapoja, mutta materiaalina
yksi on pysyvä ja aina jotenkin läsnä: paperi. Olen
lähtökohtaisesti taidegraafikko ja työssäni painetun kuvan problematiikka on kyllä läsnä lähes
aina. Piirrän ja käytän myös digitaalisia menetelmiä. Kokeilen mielelläni erilaisia työtapoja ja materiaaleja sen mukaan, mitä ilmaisu vaatii. Nautin
prosessin suunnittelusta ja prosessista itsestään.”
Taidegraafikko Tuula Moilanen on kaartanut
Marstähdelle maantieteellisesti pidemmän lentoreitin mukaan. Hän löysi työtilan palattuaan Japanista takaisin Suomeen vuonna 2013. Kankaanpään taidekoulussa taidegrafiikan perusteet opiskellut Moilanen on puupiirtäjä par excellence.
Japanilaisten mestareiden teokset houkuttivat
Kuopiossa syntyneen Moilasen Jyväskylästä, suomalaisen taidegrafiikan pääkaupungista Nousevan Auringon maahan vuonna 1989. Taiteilija löysi
toisen kotinsa Kiotosta, Japanin tuhatvuotisesta

Irma Tonteri, Muistikuvia 2018

kulttuuripääkaupungista - ja jäi sinne. Hän opiskeli puupiirrosta ja perinteistä paperinvalmistusta
Kyoto Seika taideyliopistossa, ja toimi siellä myöhemmin grafiikan opiskelijoiden lopputyöohjaajana. Moilanen kuuluu perinteisen japanilaisen
puupiirroksen taitajien ja tutkijoiden kansainvälisestikin pieneen joukkoon. Hän väitteli taiteen tohtoriksi Aalto yliopistossa 2013 aiheenaan ajan ja
ikuisuuden kuvaus japanilaisessa puupiirroksessa.
Taiteilijalla on myös mittava antiikkisten ukiyo-e
puupiirrosten kokoelma. Suomeen palattuaan Moilanen on toiminut aktiivisesti Suomen puupiirtäjien seurassa, jonka perustajiin hän kuuluu. Lisäksi
hän opettaa puupiirrosta Aalto yliopistossa.
Tuula Moilasen huone Marstähdellä on Suomen ainoa japanilainen työtila tatamimattoineen ja
mataline pöytineen. Vesivärituubien, erikokoisten
siveltimien ja vedostusvälineiden keskellä lattiatyynyllään istuva taiteilija näyttää kasvaneen kiinni
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Posti
MIKSI HAKANIEMEN POSTI LAKKAUTETAAN?

Palveluverkoston johtaja Lasse Huttunen Posti
Oy:stä toteaa tutut syyt: kirjepostin laskeva
määrä, ”ollaan samalla tasolla kuin noin 50 vuotta
sitten” ja verkkokaupan kasvu. ”Asiakkaat useimmiten noutavat postista paketteja. Nykytilanteessa ei ole enää taloudellisesti järkevää ylläpitää Postin omia myymälöitä, palvelut siirtyvät kumppanin hoitoon. Panostamme pakettiautomaattiverkoston kasvuun, pelkästään viime
vuonna toimme Suomeen 700 uutta automaattia.”
Tammikuun 14. päivänä Huttunen totesi Kruununhakalaisten lähimmiksi posteiksi Elielinaukion ja Kasarmintorin Postit. Mutta vain kahta
viikkoa myöhemmin hän tiedotti, että myös

Elielinaukion Posti suljetaan ja että erikoistuotteet, kuten esimerkiksi vakuutetut kirjeet voi noutaa Kasarmintorin Postista.
Postin palveluja varten hän tarjoaa meille Hämeentielle keväällä avattavaa OmaPosti-kioskia.
MITEN SE PALVELEE?

”Siellä voi lähettää ja vastaanottaa paketteja kotimaahan ja ulkomaille, palauttaa verkkokaupasta postin kautta vastaanottamansa lähetyksen, lähettää kotimaan kirjattuja kirjeitä ja maksaa lähetyksen korttimaksulla. Kioskit ovat auki
päivittäin laajoin aukioloajoin, ja henkilökohtaista asiakaspalvelua saa tarvittaessa etäyhteyden kautta melkein jokaisessa kioskissa ja päivittäistavarakaupassa. Niitä löytyy lähes joka korttelista jatkossakin.”

Tervasaaren ravintola

Tuula Moilanen, Uneton Helsingissä 2018

Tuula Moilanen työhuoneessaan

kaivertimiinsa. Moilasen käyttämä vesiväripuupiirros edellyttää korkeaa ilmankosteutta. Työtilasta
löytyykin kaksi ilmankostutinta ja vedostusalue on
verhottu katosta lattiaan ulottuvilla muoviseinäkkeillä. Taiteilijan teokset ovat kunnianosoitus puun
ihmeelliselle kyvylle taipua tarinaksi taiteilijan kaivertimen liikkeitä myötäillen. Tunnelmissa aistii
sekä japanilaisen estetiikan, että taiteilijan optimistisen elämänkatsomuksen. ”Saan ideoita teoksiini
monenlaisesta kirjallisuudesta, joskus jopa tieteellisistä tutkimuksista. Matkoilla nähty ja koettu inspiroi minua kehittelemään omia kertomuksia kuvieni
taustaksi. En osaa tehdä kuvaa ilman siihen liittyvää tarinaa. Käytän mielelläni teoksissani eläinhahmoja. Niiden kautta voi hauskalla tavalla viitata meidän ihmisten erilaisiin persoonallisuuksiin.
Olen viime aikoina keskittynyt yhä enemmän taiteilijakirjoihin. Käsintehty ja käsinpainettu kirja on
tulevaisuuden taidemuoto. Puupiirros jos mikä sopii erinomaisesti kansien väliin – sehän on kaikkien
kirjapainotekniikkojen historiallinen kantaäiti.”

Tuula Moilanen järjestää sopimuksen mukaan pienille ryhmille puupiirros- ja kirjansidontakursseja Marstähden työhuoneella. Moilasen
kontaktit Kiotoon kantavat edelleen myös hedelmää vanhan puupiirrostaiteen ystäville Suomessa.
Syksyllä Päivälehden museossa avautuva Nishiki-e Shimbun -näyttely esittelee puupiirrosmenetelmällä painettuja sanomalehtisiä 150 vuoden takaisesta Japanista.
Mariankadun marsilaiset ovat ystävällismielinen heimo. Taiteilijat avaavat ovensa sopimuksen
mukaan taidegrafiikasta kiinnostuneille asiakkaille. Kotiin tai lahjaksi hankittavan taideteoksen
merkitystä ja arvoa omistajalleen lisää tekijältä
henkilökohtaisesti kuultu tarina ja tieto teoksen
tekniikasta. Lisätietoja, ajankohtaisia näyttelyitä
ja taiteilijoiden yhteystiedot löytyvät osoitteista:
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www.irmatonteri.fi
www.tuulamoilanen.com

Syksyllä 2018 Rakennusvirastosta meille
kerrottiin vireillä olevasta kaavamuutoksesta, joka mahdollistaisi muun muassa ravintolan ympärivuotisen käytön. ”Kaavamuutos on nyt valmis. Mutta kokonaisvaltainen suunnitelma Tervasaaren aitasta ja
tilan käytöstä on vielä kesken. Sen vuoksi
nykyinen vuokralainen jatkaa tilassa ainakin vielä tämän vuoden loppuun”, toteaa
Maarit Kontio, kaupunkiympäristöyksikön päällikkö Rakennusvirastosta.

Pohjoisranta-postimerkki
Tiesittekö, että yhdessä Ranskan virallisista postimerkeistä on kuva Pohjoisrannasta?
Tämän kuvan lähetti kruununhakalainen eläinlääkäri Anna Pitkälä, joka on mukana
Urban sketchers:ssä, maailmanlaajuisessa ympäristöä piirtävien järjestössä, johon kuuluu liki 20 000 jäsentä. ”Ryhmän periaatteena on, että piirrokset tehdään paikan päällä, ei siis valokuvista. Piirrokset julkaistaan instagramissa tai facebookissa . Tämän ryhmän sisällä toimii ryhmä Postcard urban sketching,
jossa on noin 1 500 jäsentä. Eli piirrät ulkona postikortin ja lähetät sen jollekin ryhmän jäsenelle, joka
ottaa siitä valokuvan ja julkaisee sen facebookin ryhmässä. Hän lähettää vastaavasti kortin sinulle, ja sinä
julkaiset saamasi kortin ryhmässä.
Saksalainen Marta Matuschewski oli saanut Ranskasta postikortin. Ja koska hän pitää postimerkeistä,
hän laittoi ryhmään kuvan myös Kruununhaka-postimerkistä”, kertoo Anna Pitkälä.
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KRUNAN KUULUMISIA / Jussi Heinämies

Kauppatorin
asemakaavaluonnos

Yliopistokampuksen toiminnallinen integroiminen
kaupunkirakenteeseen – case valtsikka
Tausta: Valtiotieteellinen tiedekunta ja Helsingin kaupunki ovat keskustelleet valtiotieteellisen tiedekunnan kampuksen avaamisesta kaupunkilaiselle osana kaupunkirakennetta. Kurssin
tavoitteena on perehdyttää opiskelijat kaupunkisuunnittelun periaatteisiin ja prosesseihin sekä
tuottaa ideoita ja ehdotuksia kampuksen integroinnin konkreettiseksi toteuttamiseksi.
Rakenne:
20.3. klo 10.15–11.45
Historiallinen näkökulma – Professori Laura Kolbe, Helsingin yliopisto
(Soc&kom, Sali 234, Snellmaninkatu 12)
25.3. klo 12.15–13.45
Kruununhaan asukkaiden näkökulma – DI Jussi Heinämies, Kruununhaan asukasyhdistys
(Topelia, B107, Unioninkatu 38)
27.3. klo 10.15–11.45
Yliopiston kiinteistöhallinnon näkökulma – Toimitilajohtaja Teppo Salmikivi, Helsingin yliopisto (Soc&kom, sali 234, Snellmaninkatu 12)
1.4. klo 12.15–13.45
Loppukeskustelu, jatko-ohjeistus, työryhmien työsuunnitelmat – Juri Mykkänen ja Pekka Sauri
(Topelia, B107, Unioninkatu 38)

Sähköautoille latauspiste
Kruununhakaan saatiin vuoden vaihteessa oma
sähköautojen latauspiste Liisanpuistikon viereen
osoitteeseen Maneesikatu 2. Kaupunki sijoitti aseman kadun pysäköintiriviin, jolloin paikalta väheni
5 asukaspysäköintipaikkaa. Asukasyhdistys esitti
syksyllä, että latauspiste sijoitettaisiin Pohjoisrannan automaattihuoltoaseman pysäköintipaikalle,
jolloin alle ei olisi jäänyt asukaspysäköintiä. Latauspiste soveltuu sekä täyssähköautoille, että hybridiautoille. Sähköautoille on 2 pistoketta ja hybridiautoille 4 pistoketta. Täyssähköauton pikalatauslaitteen teho 50 kW, hybridiauton keskinopean latauslaitteen teho on 20 kW. Helsingissä on nyt yli 100
julkista latauspistettä.

Kauppatorin asemakaavan uusiminen on edennyt asemakaavaluonnokseen, joka valmistui ja oli
nähtävillä viime vuoden lopulla.
Luonnoksen mukaan autojen pysäköintipaikat siirretään rantavyöhykkeeltä Pohjoisesplanadin varteen alueen itäosaan. Ranta-alueet
varataan kävelyyn ja torimyyntiin.
Kolera-altaan itäpuolelle on varattu
paikka torimyyntiä palvelevalle uudelle huoltorakennukselle. Havis
Amandan patsas (v. 1906) ja Keisarinnan kivi (v. 1835) suojellaan,
samoin Suomenlinnan lauttapaviljonki (rak. 1952) ja vanha siltavahdin koppi. Rantamuuri merta vastaan suojellaan ja säilytetään nykyisellä paikallaan.
Tavoitteena on parantaa Kauppatorin ilmettä, viihtyisyyttä ja
toiminnallisuutta. Suunnittelun
lähtökohtana on torin historiallinen arvo ja merellisyys, merkitys
Helsingin keskeisenä torikaupan
ja kaupunkielämän paikkana sekä
sijainti Helsingin kävely- painotteisessa ytimessä. Asemakaavaehdotus valmistuu vuoden 2020 aikana.

22.4. klo 12.15–13.45
Työryhmien esitykset – Juri Mykkänen ja Pekka Sauri
(Topelia, B107 Unioninkatu 38)
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KYMMENEN KYSYMYSTÄ / Jussi Heinämies ja Johanna Mannila
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JUSSI HEINÄMIES

1. Krunikassa on harvinaisen hienoja alkuperäisen ilmeensä säilyttäneitä vanhoja porrasovia. Missä on oheisen kuvan ovi?
2. Missä on Kantakaupungin vanhin puu?
3. Yrjö-Koskisen kadun varrella kasvaa Suomessa erityisen harvinainen puu. Mikä puu
on kyseessä?
4. Mitä puita ovat Liisanpuistikon vanhimmat
puut?
5. Ritaritalon puistikossa kasvaa harvinaisia
omenapuita. Mitä ne ovat?
6. Kruununhaassa sijaitsee Helsingin yliopistoon kuuluva Aleksanteri-instituutti. Mitä
siellä tehdään?

Sukittamalla tehtävien
viemärisaneerausten
suunnittelu ja valvonta
sekä erilaiset
projektinjohtotehtävät.

7. Missä Aleksanteri-instituutti sijaitsee?
8. Aleksanteri-instituutin rakennus valmistui
1848. Mihin tarkoitukseen talo aikoinaan rakennettiin?
9. Mikä Studium Catholicum on?
10. Missä se sijaitsee?

1

2

Sukitusvalvonta Pro Oy
Heikki Jyrämä | 045 358 2526
heikki.jyrama@sukitusvalvonta.com
www.sukitusvalvonta.com
Vastaukset sivulla 51.
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osto
toimeksianto

LIISANKATU 25 F 30

Helsinki | KT 2–4H KRUUNUNHAASTA, BUDJETTI N. 1.5 M €

Ainutlaatuinen loft-henkinen asunto kahdessa tasossa omassa rauhallisessa pihatalossa.
113/133 m2| 5h, k, kph | ET F2013
Vh. 1 000 000 €, Mh. 937 848,53 €
★ Eeva Kemmo
050 68922 | eeva.kemmo@luxusm2.fi

Etsin asiakkaalleni vähintään 100 m2 kotia. Yksi
makuuhuone riittää, mutta huoneita saa olla enemmänkin. Perusteellisen kunnostuksen tarve tai tuleva
yhtiöremontti eivät muodostu esteeksi. Budjetti on
noin 1.5 miljoonaa euroa. Mikäli kohde on ainutlaatuinen voidaan budjetissakin joustaa.
★ Jussi-Pekka Kajaala
044 5422 000 | jussi-pekka.kajaala@luxusm2.fi

Meillä on kohteita aina myös hiljaisessa myynnissä. Ota yhteyttä!

Luxusm2 lkv: välittäjä esittäytyy
Jussi-Pekka Kajaalalla on laillistetun kiinteistönvälittäjän tutkinto (LKV) ja kiinteistönvälittäjän ammattitutkinto (KiAT). Usean vuoden kokemus kiinteistönvälityksestä
ja asuntojen remontoinnista auttavat ymmärtämään kodin merkityksen. Jussi-Pekan
rehellinen ja vilpitön asenne saa asiakkaat tuntemaan olonsa luottavaiseksi ja
turvalliseksi. Niistäkin asioista keskustellaan, mitkä monet muut välittäjät jättävät kokonaan sanomatta. Positiivinen luonne sekä henkisestä että fyysisestä hyvinvoinnista
huolehtiminen näkyvät myös asiakkaille. Asiakkaat voivat aina luottaa, että heidän
eteensä tehdään enemmän kuin luvataan. Laaja kansainvälinen verkosto mahdollistaa kodin löytämisen myös valtameren toiselta puolelta. Kaikki on mahdollista!

KIINTEISTÖNVÄLITYSTOIMISTO
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Kivijalassa Eteläespalla, Havis Amandan patsasta vastapäätä.
Avoinna ma–pe 10.00–16.00 | Eteläesplanadi 2 | www.luxusm2.fi

Aukioloajat
Arkisin Ma-Pe 11–22 Lounas 11–14 | Lauantai 12–22 | Sunnuntai 14–21
Suomen hienostunein kiinalainen ravintola Bei Fang jatkaa maineikkaan
Dong Bei Hun perinnettä erikoistuen
Dongbein, Beijingin ja Sichuanin keittiöihin. Bei Fang sijaitsee kivenheiton
päässä Helsingin keskustasta Rauhankatu 15:ssä, Kruununhaassa.

Rauhankatu 15, 00170 Helsinki | +358 50 411 5536 | beifang.fi
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FUTON PATJAT
&
VUODESOHVAT

Meiltä saat myös tanskalaisen
Innovationin skandinaavisesti
muotoillut vuodesohvat.
Liisankatu 21
00170 HELSINKI

045 - 77 33 00 11
mulperipuu.fi

BRYGGERISSÄ TARJOLLA AINA
ELÄMYKSIÄ LASISSA JA LAUTASELLA
Vuoden Olutravintola 2016
Sofiankatu 2, 00170 Helsinki · www.bryggeri.fi

Meritullinkatu 25
Puh 050 471 0126
zinnkeller@kolumbus.fi
www.zinnkeller.fi

Apuvälineet
lähelläsi - tervetuloa!
Hakaniemen
Kauppahalli

C A F E

www.ikiliike.com

Liisankatu 14, HKI

Puh 040 595 8665

facebook.com/thestarcafee
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Asiakasmäärämme
Kruununhaassa on
jälleen kasvanut
Kahvielämyksiä ja kohtaamisia
Pitkänsillan kupeessa
Slurp -pienpaahtimokahvit
lounassalaatit ja -keitot
suolaiset ja makeat kahvilatuotteet
Nauti hetkestä viihtyisässä kahvilassamme tai
nappaa helposti take away -tuotteet mukaasi.
Meiltä saa myös opiskelija-alennuksen.

Isännöimme taloja mm. Liisankadulla,
Pohjoisrannassa, Rauhankadulla,
Oikokadulla ja Meritullinkadulla.
Olemme lisäksi saaneet
uuden isännöitsijän mukaan tiimiimme.
Tervetuloa Ilkka Kangastalo!
Tarjoamme lähelläsi tuotettua palvelua.
Kysy lisää!

Hieman erilaista isännöintiä

Hav a Java Unioninkatu
Avoinna ma-pe 7.30–19.00
Unioninkatu 43, 00100 Helsinki
fazerfoodco.fi/havajavaunioninkatu
@havajava.unioninkatu

Hav a Java Unioninkatu

Snellmaninkatu 15
puh. 045 2311 074

www.kruununisannointi.fi

Katajanokan Huolto Oy
Kiinteistönhuoltoa
ja isännöintiä
Katajanokan ja
Kruununhaan
alueella.
Merikasarminkatu 4
00160 Helsinki
p. 09 6962 480
e-mail: kh@katajanokanhuolto.fi

RAKENTAA
JA MAALAA
RAKENTAA
JA MAALAA

Toteutamme toim
kylpyhuoneiden
avaimet käteen -

Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy - puh. 09 135 2516 - maalaus@veljeksetle

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

RAUHANKATU

Kaikki hyvä on lähelläsi!
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Ostetaan
tai vuokrataan
autotalli, halli- tai
autopaikka
Krunikasta.
kari.ojala@etukeno.fi

p. 050 400 7535

Remox Oy
Maali- ja
pienrautakauppa,
Meritullinkatu 13
Puh. 09 135 7047

www.remox.fi
Avoinna Ma–Pe klo 9–17 LA 9–14
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KAIKKI ALAN
PALVELUT 100 VUODEN
KOKEMUKSELLA

Kruununhaan apteekki
Liisankatu 21
09 6120 760
0400 214 033
ma-pe 8.30–18, la 9–15
www.kruununhaanapteekki.fi

Kaikki alan palvelut perinteitä
kunnioittaen: arkut, uurnat, kukat,
adressit, kuljetukset Suomessa ja
ulkomailla. Muistotilaisuudet,
hautakivet ja perunkirjoitukset.

Hammashoitoa koko
perheelle!
ODENT-Hammaslääkärit:

Outi Salonen
Tiina Aaltonen
Suuhygienisti Anu Vakkilainen

Vaihde: (09) 686 261
Espoo
Tapiontori 3 C
02100 Espoo

Kruununhaka
Liisankatu 25
00170 Helsinki

Itäkeskus
Vanhanlinnantie 3
00900 Helsinki

Tikkurila
Ratatie 16, 01300 Vantaa
Käynti Männistönpolulta

www.odent.fi
Rauhankatu 11 A 3
00170 Helsinki, Puh. 09-135 6936
The Left Handed Barber
Rauhankatu 8
puh. 09 663 530
www.thelefthandedbarber.com

Puh. 09 135 42 59, Liisankatu 9

Mai-Lii

Parturi-kampaamo
Vironkatu 10, puh 09 135 7188
@Herttuattarenkauneuspilkku, Kirjatyöntekijänkatu 4
Nettiaika.fi/MarianHoitavaHieronta
p. 045 132 4561

- Klassinen hieronta
- Energeettinen Aromahieronta
- Yksilö- ja pienryhmäohjaus
Marian
Hoitava Hieronta
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09 135 4073 / 040 727 6466
Liisankatu 18

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

ZEN SUSHI
Snellmaninkatu 16
09 671 336
info@zensushi.fi
www.zensushi.fi
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KAIPAATKO
LISÄTILAA?

Krunikka 1/2020

Vastaukset: Kymmenen kysymystä
HINNA
T AL
2€/PV K.
Ä

1.

Helsingin upein pienvarasto
on avannut ovensa Krunikassa,
osoitteessa Mariankatu 26.
Varaa omasi osoitteessa
www.makespace.Þ | 040 515 4747

Vyötiäisen korttelissa osoitteessa Pohjoisranta 4A. Tämän tyyliltään uusrenessanssia
edustavan asuin- ja toimistorakennuksen (AsuntoOy Norra Kajen 4), ns. Standertskjöldin talon, on suunnitellut arkkitehti Theodor Höijer ja se valmistui vuonna 1885. Talon rakennutti kenraaliluutnantti C. A. Standertskjöld. Rakennuksen ulkoisena tunnusmerkkinä on kulmatornin huipulle pystytetty komea tuuliviiri, jossa on talon valmistumisvuosi 1885. Talossa oli pitkään mm. STTK:n toimistotiloja. Höijerin kuuluisimpia
suunnittelukohteita ovat Ateneumin taidemuseo, Rikhardinkadun kirjasto, Grönqvistin
liiketalo Pohjoisesplanadin varrella, Erottajan paloasema ja Kämpin hotelli.

2. Kirjanpuistikossa on vanha salava eli piilipuu, joka on rauhoitettu jo vuonna 1924. Nyt
jo huonokuntoinen puu näkyy täysikasvuisena jo 100 vuotta vanhoissa valokuvissa.
3. Yrjö-Koskisen kadun itäpäässä on täyteen kokoonsa kasvanut katsura. Se kasvaa luonnonvaraisena Itä-Aasiassa, lähinnä Japanissa ja Kiinassa.
4. Liisanpuistikossa on useita yli 100-vuotiaita lehmuksia. Suurin lehmus on ympärysmitaltaan 450 cm, suurin jalava 340 cm. Ne ovat Helsingin puistojen suurimpia.
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Krunikan oma optikko
Unioninkatu 45, 09-1352661
www.kruunuoptiikka.fi

Asiakaspysäköintiruudut sisäpihan puolella.

Hermannin Rantatie 10
Verkkosaarenkatu 4, 00580 Helsinki
(n. 300m kalasataman metroasemalta)

010-239 2900 24/h
www.avainahjo.fi

041 751 2332
Vilhonkatu 4
www.oldteashop.fi

5. Ritaritalon puistikkoon on aikoinaan istutettu kaksi rautatieomenapuuta, jotka nyt ovat
suurimpia lajissaan Helsingissä. Sateenvarjomainen, alaspäin oksiaan roikottava puu on
koristeomenapuun riippamuoto. Se kukkii kauniin valkoisena ja pilvimäisenä. Syksyllä
pienet omenat ovat keltaisia tai punaisia.
6. Tutkimuskeskuksessa tutkitaan ennen kaikkea Venäjän, itäisen Euroopan ja Euraasian
yhteiskuntia, historiaa ja kirjallisuutta..
7. Instituutin osoite on Unioninkatu 33. Se on vastapäätä Metsätaloa.
8. Venäläiseksi sairaalaksi.
9. Dominikaanien perustama katolinen kulttuurikeskus ja kirjasto.
10. Ritarikatu 3 b

Teeharrastajien
tapahtumat

Old Tea Shopilla
Ilmainen sisäänpääsy
Katso uusimmat tapahtumatiedot verkossa:

https://oldteashop.fi/pages/teen-historia
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