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kaupunki tukee asukastoimintaa 
useilla eri tavoilla, mutta ilman 
vapaaehtoisia rahakaan ei riitä 
tekemään kustakin kaupungin- 
osasta sitä viihtyisää asuinympä-
ristöä, mikä meillä on. 

Pääsiäisen alla asukasyhdistykselle valit-
tiin uusi hallitus: vanhojen lisäksi valittiin 
uusina Liisa Isomaa ja Mirja Pyykkö-
Larsson varsinaisiksi jäseniksi ja varalle 
uusina Seppo Välinen, Margit Aalto ja Ii-
ris Björnberg. Myöhemmin hallitus valitsi 
keskuudestaan Taina Rasin puheenjoh-
tajaksi. Asukkaiden kannalta on tärkeää, 
että hallitus valvoo Krunan etuja ja muun 
muassa kaavoituksen ja kehityssuunni-
telmien järkevyyttä asukkaiden kannalta. 
Postin menetys oli valitettava takaisku, 
mutta asukasyhdistyksen hallitus ei ole 
antanut periksi palvelujen kohentamises-
sa Kruununhaassa.

Vakava uhka monenlaiselle toiminnalle 
olisi asukastilan menetys. Vuodesta 2010 
Asukastila Mesta on palvellut monia ker- 
hoja ja muita toimijoita Meritullinkatu 
6:ssa. Ilman puistotäti Raija-Liisa Jokista 
eli Raiskua koko tilaa ei olisi alun perin 
saatukaan. Hän on ahkeroinut ja tehnyt 
jatkuvaa työtä tilan ylläpitämiseksi käyt-
tökunnossa. Raisku Jokinen jää ansaitulle 
eläkkeelle Mestan tehtävistä vuoden lop-
puun mennessä. Nyt tarvitsemme uuden 
hoitajan Krunan Mestalle. Koska toista 
Raiskua ei ole olemassa, asukasyhdistyksen 
hallitus päätti palkata Mestalle talkkarin 
puolipäiväisenä. Toiveena on, että uusi 
työntekijä löytyisi mahdollisimman lähel-
tä, jotta ovenavaukset ja muut tehtävät 
olisivat työntekijälle helppoja ja nopeita. 
Uuden talkkarin tehtäviin kuuluu myös 
asukastilan toiminnasta tiedottaminen.

Krunikka toivottaa uudet kasvot ja te-
kijät lämpimästi tervetulleeksi joukkoonsa!

mikko nygrén
Päätoimittaja

toimitus@krunikka.fi

asuKastoiminnan 
uudet haasteet
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krunAn meStA toimi keskeisenä ku-
vauspaikkana, kun nuoriselokuva Väärä 
vietti kuvattiin maaliskuun puolivälissä. 
Elokuva sai alkunsa, kun Kruununhaan 
yläastetta käyvät Elsa Brotherus ja Jutta 
Elomaa laittoivat vireille projektin, johon 
halusivat purkaa mielenkiintoa ja intoa 
elokuva-alaa kohtaan. Krunan yläastelais-
ten lisäksi työryhmään saatiin Vaskivuoren 
lukiossa opiskelevia nuoria ja kourallinen 
tuttuja aikuisia.  

Krunan Mestaan lavastettiin elokuvan 
bilekohtaus, jossa oli mukana myös pieni 
liuta juhlivia avustajia. Mestan tilavarauk-
sista vastaava Raisku Jokinen lupasi tukea 
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nuorten projektia antamalla vuokratilan 
veloituksetta. Iso kiitos Raiskulle tästä kau-
niista eleestä.

Väärä vietti on tarina ysiluokkaa käy- 
västä Klaarasta (Jutta Elomaa), joka seu- 
rustelee rinnakkaisluokkalaisen Akun 
(Pablo Ounaskari) kanssa. Mitä käy, kun 
nuorten kutkuttavan ihana uusi suhde 
sotkeutuu heidän vanhempiensa elämän 
kanssa? Missä menee raja? Tarinan näiden 
kysymysten ympärille rakentavat ohjaaja 
ja käsikirjoittaja Elsa Brotherus ja kuvaaja 
Erik Koskela yhdessä huikean työryhmän 
kanssa.     
 Lumi Lehtonen

Asukkaat protestoivat postin 
lakkauttamista vastaan. 

Kesäkuussa voi 
varata Mestan tilaa, mutta 

kerhot ovat jo lomalla. Mesta 
lomailee heinäkuun.  
Hyvää kesää kaikille!
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LyhyteLoKuvan KuvauKset muuttivat oLohuoneen 

Helsingin Nuoriso- 
asiainkeskus on 
tukenut elokuvan 
tekemistä apurahalla.

kruununhAkA on hAASteiden edes- 
sä. Nyt tarvitaan aktiivista yhdessä toimi-
mista. Asukasyhdistys on toiminut aina 
tavoitteenaan epäkohtien korjaaminen ja 
palvelujen kehittäminen. Monta kertaa on 
kuitenkin jouduttu taistelemaan palvelujen 
puolesta. Se, miten voimme vaikuttaa, on 
kysymys, joka tulee aina eteen. Ennakoi-
minen ja suunnitelmiin vaikuttaminen yh-
dessä mahdollistaa paremmat lopputulok-
set kuin pelkästään päätöksien arvostelu.  
Mielestäni olisi tärkeää myös löytää uusia 
ideoita ja tehdä niiden pohjalta aloitteita. 
Näin voimme kehittää kaupunginosaam-
me. Kaupunkisuunnittelun seuraaminen 
ja aktiiviset kannanotot ovat aina olleet 
asukasyhdistyksen yksi tärkeimmistä teh-
tävistä.

Mikä on meidän tämän hetken tavoite 
ja minkälaisena näemme tulevaisuuden 
Kruununhaan? Onko se vilkas, toiminnal- 
linen, ihmisystävällinen ja palveluja tarjoa- 
va tapahtumarikas kaupunginosa, jonka 
piha-, viheralueet ja kukkaistutukset lisää-
vät viihtyvyyttä? Tulevaisuutta ajatellen 
on tärkeää pyrkiä kehittämään julkisen lii-
kenteen palveluja ja tehdä siihen liittyviä 
uusia aloitteita. 

Kruununhaka voi olla myös matkaili-
joiden vetovoimainen kohde, johon tutus-
tutaan asukasyhdistyksen suunnitelmissa 
olevan kaupunginosaoppaan avulla. 

Jos tarkastellaan mennyttä, voidaan 
todeta, että julkiset palvelut pikkuhiljaa 
ovat vähentyneet ja siirtyneet pois Kruu-
nunhaasta. Viimeinen menetys on Rau-
hankadun postin sulkeminen. Korvaavan 
Hakaniemen postin palvelun taso ei vastaa 
tarpeitamme.  Postissa käynti vie aikaa jo 
matkan ja jonojen takia. 

Posti tiedotti lakkauttamisesta vain 
paria viikkoa ennen Rauhankadun postin 
sulkemista. Siihen vaikuttaminen ei ollut 
enää mahdollista. Rauhakadun postin sul-
keminen sai asukkaat osoittamaan mieltä. 
Mielenilmaus oli postin edessä Rauhanka-
tu 10 tiistaina 27.3. klo 15.30.

yhdessä 
saamme 
enemmän 
aiKaan

Kesä on saapunut pitkän ja pimeän 
talven jälkeen.
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LiiSAnkAduLtA PääSee nYt Maneesi-
kadulle uutta reittiä pitkin, sillä maa- ja 
metsätalousministeriön sisäpihaa vuosi-
kymmenet suojanneet portit avautuivat 
keväällä kaikille kulkijoille. 

Ministeriön virkamiehet muuttivat 
lähes puolitoista vuotta sitten Hallituska-
dulle ja Liisankadun, Maneesikadun ja 
Mariankadun rajaaman arvokorttelin neljä 
taloa ehtivät olla tyhjillään yli vuoden. Nyt 
taloissa on vuokralaisena yli 200 pienyrit-
täjää.

Entisessä ministeriön päärakennuk-
sessa avautui lisäksi maaliskuun lopussa 
50 asiakaspaikan lounasravintola Coconut 
Street, joka on erikoistunut aasialaiseen 
fuusioruokaan. Yrittäjä Menchel Pullinen 
suunnittelee miehensä Kari Pullisen kans-
sa sisäpihalle lisäksi pientä terassia.

Valtion omistama Senaatti-kiinteistöt 
myi talot viime marraskuussa Icon kiin-
teistörahastolle. Icon on suunnitellut ra- 

kennuksiin asuntoja ja hotellia, mutta 
kaupungin edellyttämien kaava- ja käyt-
tötarkoitusmuutoksiin tulee kulumaan 
vuosia. Varsinaiset muutos- ja rakennus-
työt alkanevat vasta 2020-luvulla, joten 
vuokralaiset voinevat työskennellä kortte-
lissa useita vuosia.

LuoVien ALojen Yrittäjiä
Rakennuksissa sijaitsevissa 300 työhuo-
neessa uurastavat ovat pääasiassa luovien 
alojen yrittäjillä. Eri alojen taiteilijoitten 
lisäksi työhuoneita ovat vuokranneet va-
lokuvaajat, arkkitehdit, yliopiston tutkijat, 
mainos- ja markkinointiyhtiöt. Tiloista 
löytyy myös hierojia, kaakelikauppias ja 
vaatevuokraamo.

Vuokralaiset löysivät uudet työhuo-
neensa Vuotekno-nimisen firman kautta. 
”Me olemme keskittyneet hankkimaan 
vuokralaisia tyhjillään oleviin tiloihin. 
Nyt nämä talot ovat lähes täynnä”, kertoo 

ministeriön portit  
auKenivat

kehitysjohtaja Ulf Dahlman vielä vapaana 
olevassa yli 3,6 metriä korkeassa työhuo-
neessa.

Kaikki neljä rakennusta ovat erilaisia. 
”Liisankatu 8 A, Liisankatu 8 G, Marian-
katu 23 ja Maneesikatu 7 ovat onneksi 
hyvässä kunnossa, tyhjillään olo ei vaikut-
tanut niihin”, vakuuttaa Dahlman.

Taiteilijoita on kymmeniä, esimerkiksi 
Veronica Lassenius tekee lapsille suun-
nattuja television sarjoja animaatioon 
keskittyvässä Pikkukala-yrityksessään. 
Taiteilija Saija Kassinen jakaa työhuoneen 
Meri Linnan kanssa. Kuvataideakatemi-
asta valmistuneet naiset tekevät tutkimus-
projektia siitä, miksi käytämme puhdasta 
vettä vessan huuhteluun sen sijaan että 
käyttäisimme joko hulevettä huuhteluun 
tai kuivakäymälöitä.

Käytävät ovat leveitä ja esimerkiksi 
korutaiteilija Janna Syväojan viherkasvit 
kukoistavat käytävän ikkunalla. Yläkerros-

Veronica Lassenius tekee tv-ohjelmia lapsille ja 
Menchel Pullinen johtaa Coconut Street -lounas-
ravintolaa. Alimmassa kuvassa on katon yksityis-
kohta.
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ten työhuoneet sen sijaa ovat normaalikor-
kuisia. 

Niin sanottuja tavallisia vuokralaisia  
ovat kiinteistöhuoltoyhtiö ISS sekä maa-
kuntauudistuksen digiasioita valmisteleva 
Vimana-yhtiö, jonka valtioneuvosto perus-
ti viime vuonna. 

Asianajaja Minna Kalliovaara puo-
lestaan vuokrasi työhuoneen lyhemmän 
työmatkan vuoksi. ”Asun parin korttelin 
päässä. Neuvotteluja varten minulla on yhä 
toimisto Pohjois-Helsingissä. Paperitöitä 
tehdessäni voi katsella ikkunasta kahvila 
Wanzettaan meneviä asiakkaita. Viihdyn 
hyvin.” 

VuokrAt 12–18 euroA neLiÖLtä
Työhuoneitten vuokrataso on edullinen. 
Halvimmassa talossa vuokra on vain 12 
euroa neliöltä, kalleimmassa 18 euroa ne- 
liöltä ja kahdessa muussa 15 ja 17 euroa 
neliöltä. ”Kaikki vuokralaiset tietävät, ettei 
täällä olla ikuisesti”, Ulf Dahlman sanoo. 
Vuokrasopimuksissa on normaali kolmen 
kuukauden irtisanomisaika.

Porttien aukaisu toi sisäpihalle myös 
15 uutta parkkipaikkaa. ”Ne ovat tietysti 
maksullisia, mutta monelle täällä työsken-
televälle on tärkeää, että asiakkaat löytävät 
pysäköintipaikan läheltä”, Dahlman lisää.

monet tuLiVAt teLAkkArAnnAStA
”Monet taiteilijoista muuttivat meidän 
mukanamme tänne Telakkarannasta, jos-
sa Vuotekno teki samanlaista työtä kuin 
täällä nyt eli huolehdimme kiinteistön-
omistajan puolesta vuokralaisista. Telak-
karannan projekti kesti peräti kahdeksan 
vuotta, mutta nyt Skanska on aloittanut 
asuntojen rakentamisen ja Konepajahal-
lin muuttamisen EU:n kemikaaliviraston 
uusiksi toimitiloiksi. Tämä on suunnilleen 
samansuuruinen kohde, mutta silti aivan 
erilainen”, Dahlman arvioi.

teksti johanna mannila, kuvat kari Pullinen

Osa vuokratuista työhuoneista sijaitsee komeit-
ten käyttävien varrella. Yläkerroksissa käytävät 
ovat vaatimattomampia.

Asianajaja Minna Kalliovaaran uusi työhuone 
sijaitsee entisessä maatalousministeriön raken-
nuksessa Liisankadulla. 
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PuhutAAn koVASti Siitä, että Helsingis-
tä pitäisi tehdä maailman toimivin kau-
punki. Puhutaan myös palvelumuotoilusta, 
monenlaisesta uudesta kivasta sekä kaiken 
mullistavasta digitalisaatiosta ja tehosta-
misesta. Tietenkin puhutaan fillaroinnista, 
kivoista kahviloista ja lähiruoasta sekä 
yhteisistä katutapahtumista. Tätä kaikkea 
kutsutaan muodikkaasti kaupunkikult-
tuuriksi. Mutta: kaupunkikulttuuri ei ole 
mitään uutta, sillä sitä on ollut jo muinai-
sesta Mesopotamiasta asti.

Minä puhun mielelläni sellaisesta kau- 
pungista, joka oikeasti toimii ja jossa mo-
nenlaisten ihmisten on miellyttävä asua. 
Sellainen kaupunki voi olla sekä pienempi 
että suurempi, ja suuremmissa kaupun-
geissa on myös pienempien kaupunkien 
kokoisia kaupunginosia. Niillä taas voi olla 
ja onkin erilainen luonteensa ja typolo-
giansa. 

Yksi lempikaupunginosiani, siellä 
useaan kertaan kuljeskelleena, on Berliinin 
Onkel Toms Hütte. Se edustaa fuktiona-
lismin ajan ajattelua. Samalla se edustaa 

kaikki suuremman kaupungin kaupungin-
osan hyvät ominaisuudet.

Kruununhaka on sen sijaan aitoa van-
haa kivikaupunkia, ja meitä asuu täällä 
tuhansia. Kaupunginosana Kruununhaka 
voisi hyvin vastata ajatusta renessanssin 
ajan hyvästä kaupungista: kaikki tarpeelli-
nen on kävelymatkan päässä ja käveltäessä 
on kaunista ja kiinnostavaa. Ja kyllä, meillä 
on yliopisto, Suomen pankki ja vaikka mi- 
tä eli olemme melkein kuin valtio valtios-
sa, valtionarkistoa myöten.

Mutta: samalla kun Helsingin kaupun-
ki heittää jargonia maailman toimivam-
masta kaupungista, on meiltä viety oma, 
tehokkaasti toimiva ja kaikille kävelymat-
kan päässä ollut terveyskeskus. Nyt on 
myös julkinen liikenne jäsennelty kaupun-
ginosamme kannalta aiempaa huomat-
tavasti hankalammaksi. Pääsemme kyllä 
helposti Länsisatamaan tai Korkeasaareen, 
mutta kuinkas sitten vaikka Stockmannil-

le, ilman raitiovaunun vaihtoa? Ja missä 
ihmeessä viipyy metroaseman Kruunun-
haan puoleinen sisäänkäynti?

Viimeksi meiltä vietiin jo toisen kerran 
posti. Eli: konsernin lailla toimiva Suo-
men Posti ei katso velvollisuudekseen 
tukea ajatusta toimivasta kaupungista eikä 
kaupungin johto ole sitä asiassa laisinkaan 
patistanut.

Maa- ja metsätaloushallituksen raken-
nukset laitettiin lihoiksi ja siihen tulee il- 
meisimmin ns. hienomman väen hotelli. 
Mutta: onko se tulevaisuudessa paikka, 
joka on myös muitakin kuin niitä varten, 
joilla on poikkeuksellisen paksu lompakko?

Meillä on myös vähän puistoja. Pari 
pihakadun pätkää pohjoisessa osassa kau-
punginosaa on aika vajaakäyttöisessä tilas-
sa. Asiat voitaisiin ratkaista, jos haluja olisi 
– siis kaupungintalolla. Oikokadulle voisi 
tuoda kesäisin englantilaisista pubien puu-
tarhoista tuttuja pöytiä ja penkkejä, säitä 
kestävästä puutavarasta, tai siroja metalli-
tuoleja ja pöytiä –tarpeeksi painavia toki, 
jotta ne vahingossakaan lähtisivät ohikul-
kijoiden mukana. Meritullinkadun yläpään 
onneton parin puun varjostama pikku-
puistikkokin tulisi muokata asukkaiden ja 
varsinkin lasten käyttöön, ja muutenkin 
avata kaupunginosan vihreitä pikkutaskuja 
ihmisille. Kaikkea voisi tehdä, ja luoda 
Siltavuoren mäelle ihan oikeasti myös 
Kallion yli katsova pieni kaupunkikeidas 
kadun kalusteineen – sehän on yliopiston 
eli meidän kaikkien omaa aluettamme.

Kaupunki voi koostua monista erihen-
kisistä osista, mutta kruununhakalaisten 
olisi äkkiä aika saada omat pienet kaupun-
kikeitaansa kuntoon. Kaupunginosassa on 
paikkoja potentiaalisille pikkuparatiiseille 
– aivan samoin kuin parjattu funktiona-
listinen tyylikin on jotain aivan muuta 
kuin millaista mielikuvaa sen typologiasta 
halutaan levittää. 

teksti ja kuvat tarja nurmi

 
KaupunKi

edelleen perin nykyaikaista käsitystä 
mukavasta kaupunkielämästä.

Keskellä aluetta on U-Bahn- eli met-
roasema. Sen yhteydessä on monenlaisia 
myymälöitä pesuloista kukkakauppaan. 
Kävelymatkan säteellä on sekä kerrostaloja 
että tiiviisti rakennettuja rivitaloja pitkine 
kapeine takapuutarhoineen. Päätyraken-
nusten yhteydessä on tilaa hammaslääkä-
reille, paikallisille ravintoloille ja muille 
firmoille, ja alueen koko yleisilme on vie- 
hättävä ja pienimittakaavainen – mutta 
ei esikaupunkimainen. Arkkitehti Bruno 
Tautin käyttämä väriskaala on raikas mut-
ta luonnonympäristöön alueen mäntymet-
sään sopiva. Modernismin ajan detaljointi 
on hämmentävän raffinoitua. Alue on se- 
kä käveltävä, pyöräiltävä että autolla ajel-
tava. Lapsille on suuria piha-alueita ja 
puita joissa kiivetä. Rivitalomaiset kortte-
lit takapuutarhoineen ja puihin tehtyine 
majoineen ovat kuin paratiisi eikä misään 
ole valtavaa liikennemelua.

Onkel Toms Hütte on kuitenkin kau-
punkia, ei mikään nukkumalähiö. Sillä on 

Toimivin
Keväistä Oikokadun pihakatua ja 

oikealla näkymiä Onkel Toms Hüttestä.
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kruununhAkALAiSen Mirjami Niini-
mäen Kohtalona Moskova-sukututkimus, 
Reuna 2017, oli asukastila Krunan Mestan 
lukupiirin helmikuun kirja. Jo toisen ker-
ran lukupiirissä luettiin oman lukupiiriläi-
sen teos, joka on saanut myös erinomaiset 
arvostelut.

Niinimäki taustoitti sukututkimusta 
heijastamalla seinälle teokseen liittyvää 
runsasta kuva-aineistoa. Itse asiassa hänel-
lä on muun muassa käyttämättömiä kuvia 
niin paljon, että hän hyvinkin voisi jatkaa 
tutkimustyötä aiheen parissa. Toisin kuin 
40 vuotta sitten aloittaessaan, hän voi nyt 
hyödyntää nettiä. Hänen ei enää tarvitse 
myöskään aloittaa kyrillisten aakkosten 
opiskelua, ei vaivalloisesti kääntää asiakir-
joja sanakirjan avulla.

“Mummissa oli jotain erityistä. Hän 
osasi salonkitansseja, tulkitsi mielellään 
unia, ennusti korteista. Hän oli kovin ylpeä 
pienestä kengännumerostaan, mikä minua 
kovasti oudoksutti. Hänellä oli kaapissa 
hienoja valkoisia pitsisomisteisia esiliinoja, 

joita mielelläni katselin. Mummi tunsi 
klassista musiikkia ja tuli aina surulliseksi 
kuullessaan Toivo Kuulan Lampaanpols-
kan. Hän ihaili Fransiskus Assisilaista 
ja kertoi itsekin keskustelevansa lintujen 
kanssa. Poikansa haudalla käydessään hän 
kuuli joskus poikansa puhuvan.”

Tutkimus keskittyy isoisä Grigoriin, 
josta Mirjami kuuli mummiltaan vasta 
14-vuotiaana, jolloin hänelle samalla pal-
jastui salattu venäläinen sukuhaara. Kirja 
on myös jännittävä kuvaus ajan poliittises-
ta kuohunnasta.

Lääketiedettä Tartossa opiskellut 
Grigori Aleksandrov, kirjailija, toimittaja, 
vallankumouksellinen, agitaattori, teatte-
rimies, naistenmies ja Tass-lehden Ruotsin 
päätoimittaja, teloitettiin Neuvostoliitossa 
vuonna 1937.

Kirjan yhtenä työnimenä oli Tšehovia 
mukaellen Moskovaan Moskovaan Mosko-
vaan! Alun shokin jälkeen Niinimäki löysi 
tutkimusten edetessä lopulta myös mosko-

mirJami niinimäKi 
Kohtalona Moskova

juhLiStimme LukuPiiriSSä 100-vuoti-
asta Viroa Tõnu Õnnepalun Paratiisilla, 
Kirjokansi 2018.

”Minä halusin olla riippumaton ja pai-
mentaa omia lampaitani. Sillä juuri siihen 
aikaan tuli myös vapaus eikä kukaan meis-
tä tiennyt, mitä se oikeastaan tarkoittaa. 
Nyt me tiedämme, että vanha vapaus vaih-
dettiin uuteen ja vanha orjuus korvattiin 
uudella, niin kuin aina toisinaan tapahtuu. 
Mutta silloin kun uusi ei ole vielä lopulli-
sesti tullut eikä vanha lopullisesti lähtenyt, 
on todella oikea vapauden aika.”

Paratiisia on sanottu sakraaliksi. Luki-
essa tulikin vahva pyhyyden tunne tekstin 
kohottaessa arkiset asiat universaaliksi 
kokemukseksi. Kirjailija on upottanut ker- 
rontaan runsaasti lukijaa palkitsevia mer-
kityksiä. Me rakastuimme lukupiirissä 
Õnnepaluun, hänen nautinnollisen viipyi-
levään kirjoitustyyliinsä.

Maailmanmaineeseen Õnnepalu nousi 
esikoisromaanillaan Enkelten siemen. Sen 
hän kirjoitti pseudonyymin Emil Tode 
suojassa 1993.

marje Vuorisalo

jos kaunokirjallisuus kiinnostaa, tervetu-
loa mukaan mestan lukupiiriin! keskustelu 
lukupiirissämme on rentoa ja vapaamuo-
toista.  
tiedustelut: marje.vuorisalo@gmail.com
www.krunikka.fi

Korjaus Krunikka 1/2018 -artikkeliin 
sivulla 19: “Vuoden 1918 muiston” kirjoitti 
Kati Katajisto. Toimitus pahoittelee etu-
nimivirhettä.

valaiset sukulaisensa, kolme sisarta, tätinsä 
Tanjan, Mimmin ja Nejlikan perheineen. 
Hän ystävystyi venäläisen sukuhaaran 
kanssa.

Kohtalona Moskova on niin jännittävä, 
ettei ole ihme, että lukupiirissä rinnastet-
tiin kirja dekkariin ja toisaalta tutkimus  
on kirjoitettu niin lämminhenkisesti, et- 
tä lukijan on helppo samaistua teoksen 
henkilöihin. Sukututkimus paljasti myös, 

tÕnu 
ÕnnepaLu  Paratiisi

Grigori Aleksandrov (osa kirjankansikuvasta)

Mirjami Niinimäki

kuinka kuumottava paikka esimerkiksi 
Ruotsi noina vuosina oli. Grigori matkus-
ti eestaas Pietarin ja Tukholman väliä har-
vemmin kuitenkaan pysähtymättä pitem-
mäksi aikaa Helsinkiin. Sukututkimukses-
sa vauhtiin päästyään Mirjami Niinimäkeä 
helpotti Madame Kollontain sihteerinäkin 
toimineen teatteriohjaajan liikkeistä tehdyt 
runsaat merkinnät eri maiden arkistoissa. 
Supot ja Säpot tarkkailivat häntä.

teksti ja kuvat marje Vuorisalo
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irjA Örn: “mAAiLmASSA on neljä asiaa, 
joiden nauttimiseen ihminen ei koskaan 
väsy. Nämä ovat elävä tuli, aava meri, nau-
rava lapsi ja lihapullat.”

Helsingissä on muutama paistettujen 
silakoiden ja lihapullien pyhiinvaellus-
paikka. Näistä yksi on ehdottomasti Lii- 
sankadun perinteikäs Kolme Kruunua 
Kruununhaassa.

Tapasin Anja Poutasen hänen kauniissa 
kodissaan Pohjoisranta 10. Muistelimme 
muun muassa Kolmea Kruunua ja Anja 
Poutasen vanhempia, Irja ja Einar Örniä, 
jotka olivat ravintolayrittäjiä viimeiseen 
hengenvetoon.

Einar Örnin perustama yritys oli aluk- 
si nimeltään Liisan baari. Viisi vuotta myö- 

paistettuJa siLaKoita, 
LihapuLLia Ja 
LäsKisoosia  

hemmin hänen puolisonsa Irja tuli jatka- 
maan toimintaa, kun Einar Örnin mielen-
kiinto suuntautui yhdessä kultamitalipai-
nia Väinö Kokkisen kanssa perustamiensa 
Mikadon ja Seiskarin kehittämiseen. Kol- 
meksi Kruunuksi Liisan baari vaihtui kak-
sikymmentä vuotta myöhemmin olym- 
piavuonna 1952. Ravintolan nimestä huo-
limatta se ei kuulu myöhemmin perustet-
tuun ravintolaketjuun, siihen joiden ravin-
toloissa on näitä kolmosia nimen edessä.

Henkilökunta jännitti kokonaan re-
montoidun ravintolan ensimmäistä sisään 
astuvaa asiakasta. Jos se olisi mies, ravin-
tolan menestys olisi taattu. Ja mieshän 
sieltä sitten ensimmäisenä astuikin sisään 
sinetöiden ravintolatoiminnan, josta tuli 

menestys. Tässä yhteydessä on tietenkin 
hyvä muistaa, ettei noina vuosina säädylli-
set naiset vielä käyneet yksin ravintolassa. 
Miehiltäkin vaadittiin pukeutumiskoodin 
noudattamista. Jos solmio oli unohtunut, 
sen saattoi saada ravintolan portieerilta.

Utelin, ketä tuolloin kävi syömässä 
ravintolassa? Kruununhaan herrasväkeä, 
Anja vastasi. Henkilökuntaa oli paljon. 
Keittiössä valmistettiin kaikki alusta pitä-
en. Oli erikseen kylmäkkö. Paljon tarjoi-
lijoita. Vaikka Anjan vanhemmat tekivät 
ravintoloissaan pitkiä työpäiviä, olivat he 
myös Poutasten kolmelle lapselle läsnäole-
via isovanhempia, koska myös he asuivat 
omassa asunnossaan Pohjoisranta 10:ssä, 
seinän takana.

Kolmessa Kruunussa lounastivat lähi- 
virastojen virkailijat ja poliitikot sekä up- 
seerit. Myöhemmin paikan kantaravinto-
lakseen löysivät myös kaupunginosan tai- 
teilijat: Näyttelijöistä muun muassa Esko 
Salminen ja Heikki Kinnunen ystävineen 
ja kollegoineen.

Anja Poutanen valmistui Opettajakor-
keakoulusta ja toimi opettajana. Myöhem-
min, kun hän ryhtyi äitinsä tueksi ja avuk-
si Kolmeen Kruunuun, hän suoritti Perhon 
esimieskurssin vuonna 1968. Äitinsä jäl- 
keen hän jatkoi yksin perinteikkään ravin-
tolan johtamista. Anjan puolisolla Sakari 
Poutasella oli oma uransa. Sen lisäksi hän 
monien aktiviteettiensa lisäksi oli Kruu-
nunhaka-seuran puheenjohtaja vuosina, 
jolloin hän esimerkiksi yhdessä vuonna 
1984 Kruununhaan asukasyhdistyksen 
puheenjohtajan Veli-Heikki Klemetin 
kanssa istutti kaksi yhteistyön ja ystävyy-
den koivua Tervasaareen.

Kolme Kruunua kuuluu harvahkoi-
hin ravintoloihin, joissa on kunnioitettu 
alkuperäistä sisustusta. Se on varmasti 
myös yksi ravintolan vetovoimatekijöistä. 
Anja kertoi esimerkiksi ravintolan ikkuna-

laudoilla edelleen kasvavien anopinkielien 
olevan hänen äitinsä istuttamia.

Irja Örnille oli myös tärkeää, että ke-
säisin kadulla kukkalaatikoissa ravintolan 
ulkopuolella kukat kukkivat.

Nyt eläkkeellä Anja Poutasen päiviä 
ryydittävät lastenlapset ja teatteri! Aikai- 
semmin Poutasilla oli oma ensi-ilta paik-
ka. Nyt teatterin taholta niistä on luovut-
tu, mutta aiemmin ne periytyivät. Usein 
perikuntien ainoa riidanaihe saattoi olla 
tämä ensi-iltaan oikeuttava paikka “mink-
kimuurissa”. Anja on edelleen aktiivinen 
Helsingin Teatterikerhon jäsen. Hän tapai-
lee myös muita senioreita muun muassa 
asukastila Krunan Mestan perjantaikah-
veilla.

Lopuksi en voinut olla kysymättä, jos 
istuisimme nyt Kolmessa Kruunussa, mitä 
hän tilaisi itselleen?

“Paistettua ankkaa tietenkin”, Anja 
Poutanen vastasi.

Poutaset luopuivat Kolmesta Kruunus-
ta 1994. Kuusikymmentä vuotta ravintola-
toimintaa siirtyi uusille omistajille, jotka 
ovat jatkaneet perinteitä kunnioittaen me- 
nestyksekästä konseptia kaupunginosam-
me ja koko Helsingin parhaaksi.

teksti ja kuvat marje Vuorisalo

Anopinkieliä Kolmen 
Kruunun ikkunalaudalla

Anja Poutanen

näistä on Kolme Kruunua tehty!
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sibelius-lukio  
eli ruotsalainen 
reaalilyseo 1918
nykyisen Sibelius-lukion vuonna 
1902 käyttöön otettu rakennus  
toimi sisällissodan aikana punaisen 
helsingin vankilana, jonne teljettiin 
kirkkonummen taistelussa kiinni 
saadut valkokaartilaiset. 

SiSäLLiSSodASSA Kruununhaan suoje-
luskunnan tärkein tehtävä oli vallata pu-
naisilta 12.–13.4. Sibelius-lukion talo. 
Siihen aikaan lukion nimi oli Ruotsalainen 
reaalilyseo. Sotilaallinen operaatio annet-
tiin luutnantti Matti Tiiaisen johtamalle 
joukolle, johon kuului vajaa sata valko-
kaartilaista. Valkokaartilaisten aseina oli 
kivääreitä, pistooleja, yksi konekivääri ja 
200 kranaattia. Sibelius-lukion punaisilla 
oli ylivoima, sillä heitä oli kaksi komppa-
niaa, ehkä noin 300 miestä. Myös aseelli-
nen ylivoima oli selvä, koska punakaartilla 
oli lukiossa useita konekiväärejä. Perjantai-
iltaan mennessä 12.4.1918 valkoisten puo-
lella olleet saksalaiset joukot olivat saa-
vuttaneet Unioninkadun ja Liisankadun 
risteyksen. Valkoiset yrittivät neuvotella 
reaalilyseon antautumisesta ja lähettivät 
apteekkari Janssonin, Grönforsin sekä 
Algot Niskan suostuttelemaan punaisia 
tulemaan Liisankadulle. Reaalilyseon van-
kilan komissaarina toimi Antti Halonen. 
Hän ei aluksi suostunut antautumiseh-
toihin, sillä lyseossa oli satoja valkoisia 
vankeja, jotka olivat hyvä neuvotteluvaltti. 
Punaiset uhkasivat surmata valkoiset van-
kinsa, jos lyseoon hyökättäisiin.  

Valkoisten vankien kohtelua lyseolla 
olivat seuraamassa Ruotsin lähetystön 
edustaja Folke Malmar ja kaksi kersant-

tia. Malmar yritti vakuuttaa punaiset 
saksalaisten ylivoimasta ja antautumisen 
välttämättömyydestä. Häntä ei kuitenkaan 
uskottu vielä perjantaina 12.4. Kuitenkin 
jo lauantaiaamupäivän kuluessa suojelus-
kunnat puhdistivat lähes koko Krunan pu-
nakaartin miehistä. Punavankeja koottiin 
ensiksi fysiologian laitoksen amfiteatteriin 
nykyisen Snellmaninkadun päässä. 

Punaisten viimeinen linnoitus Kruu-
nunhaassa oli juuri Ruotsalainen reaali-
lyseo sen satojen vankien takia. Valkoisia 
vankeja oli noin 500 miestä. He olivat ol-
leet jo pari kuukautta punaisten vankeina 
lyseon tiloissa. Lauantaina 13.4. luutnantti 
Tiiainen lähetti joukon valkoisia Carl 
Huldénin johdolla Liisankatu 12:een, jotta 
lyseon punaisia voitaisiin ampua helposti. 
Tehtävä oli kuitenkin hyvin vaikea, sillä 
punaiset tulittivat konekiväärein Liisanka-
tu 12:n oviaukkoa. Lauantain aamupäivän 
taistelujen jälkeen pyrittiin jälleen neuvot-
telemaan antautumisesta suojeluskunnalle, 
mutta punaiset eivät vieläkään uskoneet 
saksalaisten valloittavan Helsingin ja siksi 
he halusivat pitää valkoiset vankeinaan 
lyseossa. Kahden aikaan iltapäivällä sak-
salaiset kuitenkin saapuivat lyseon luokse 
ja käyttivät vangeiksi ottamiaan punaisia 
ihmiskilpinä lyseolla taistelevia vastaan. 
Vasta sillä tavoin lyseon kapinalliset saatiin 

antautumaan ja kello neljään mennessä 
valkoiset vangit oli vapautettu ja punaiset 
vangittu. 

Artikkelin tiedot perustuvat tuomas hopun 
kirjaan Vallatkaa helsinki (2013)
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ongeLmaJätteen Keräysauto 
siLtavuorenrannassa maanantaina 28.5.2018 
klo 19.20–20.00
keräYSAutot kiertäVät jokA keVät heLSingiSSä
Voit tuoda autoihin kodin vaarallista jätettä (ei painekyllästettyä puuta, räjähteitä tai 
asbestia), sähkölaitteita ja metalliromua. Otamme jätteet vastaan maksutta. 

Kierrätysauto pysähtyy Siltavuorenrannan rannan puolella Kirjanpuiston  kohdalla.

Ruotsalainen reaalilyseo valmistui  
vuonna 1901: kuvaaja Atelier Apollo 1906

13.4.1918 valkoiset vangit vapautettiin 
Sibelius-lukion tiloista.

Valkokaartia Senaatintorilla huhtikuussa 1918mikko nygrén
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asukasyhdistyksen varapuheenjohtaja 
Mikko Nygrén.

Vuolaita kiitoksia Krunikan posti-
konttorin henkilökunnalle antoivat myös 
taloyhtiö Vironkatu 6 edustajat. Entinen  
diplomaatti ja suurlähettiläs Mikko Py-
hälä piti henkilökunnalle puheen, jakoi 
taloyhtiön diplomit ja kirjalahjan. – Olen 
saanut tästä postista elämäni parasta pal- 
velua. Postin omia konttoreita pitäisi eh-
dottomasti säilyttää, Pyhälä totesi. 

hallinnollinen keskus
Myymälän esimies Tarja Kotiranta ehti 
palvella Postissa 40 vuotta. Puolet ajasta 
kului postimerkkikeskuksessa ja loput eri 
posteissa Itä-Helsingissä, Hki 10:ssä ja 
Kruununhaassa.

– Asiakasmäärät eivät ole mielestäni 
muuttuneet, mutta asiakastavat kyllä.  
Asiakkaita on ollut arviolta 200–280 päi-
vässä. Tämä on poikkeuksellista aluetta, 
täällä on Presidentinlinna, valtioneuvosto, 

kruununhaassa ehti olla oma posti-
toimisto paria vuotta lukuun otta-
matta yli 160 vuotta. Postikonttorin 
sulkeminen suututti maaliskuussa 
asiakkaita.

Posti käynnisti oman myymäläverkoston 
eli postikonttoreiden lopullisen alasajon 
huhtikuussa 2015. Tämän vuoden maa-
liskuussa oli historiallisen Kruununhaan 
postin vuoro. 

ministeriöt, yliopisto ja kulttuuriväkeä, 
joka käyttää postia paljon. Pakettiliikenne 
on enempi noutoa ja lähtevän postin kirjo 
on monipuolista.  

Suomen hallinnollinen keskus jäi il- 
man omaa postia, kun Kruununhaan posti 
muutti 28.3. Hakaniemeen. Postin omia 
myymälöitä huhtikuun alussa koko Hel-
singissä oli jäljellä enää yhdeksän.

teksti ja kuvat juha Pöyry 

Kruununhaan kaupunginosan postilla on 
Helsingissä historialliset perinteet. Helsin-
gin postitalo valmistui Snellmaninkadun 
ja Kirkkokadun kulmaan vuonna 1857. 
Historiallisessa postitalossa posti toimi 
vuoteen 1999 saakka, jolloin posti muutti 
parin vuoden ajaksi Katajanokan Kanava-
terminaaliin.  

Aktiivisena tunnettu Kruununhaan 
asukasyhdistys masinoi julkisuutta saa-
neen postikapinan, jonka seurauksena 
postille löytyi uudet tilat Rauhankadulta 
vuonna 2001.

Asukasyhdistys teki tänäkin keväänä 
kaikkensa säilyttääkseen oman postinsa. 
Yhdistys piti yhteyttä Postin johtoon ja 
järjesti konttorin viimeisenä aukiopäivänä 
pienimuotoisen mielenosoituksen. 

– Tilalle ei ole tulossa edes asiamies-
postia, kun sellaista mahdollisuutta täällä 
ei juurikaan ole. Palvelut siirtyvät Haka-
niemeen, joka on jo nyt aika ruuhkainen. 
Palvelu täällä on ollut loistoluokkaa, kehuu 

Helsingin posti vuosina 1857–1999

Vironkatu 6:n 
asukkaat kiittävät 
postin henkilö-
kuntaa.

KruniKan posti historiaan

vain 9 postia heLsingissä!
Täyden palvelun posteja on enimmillään koko 
maassa ollut noin 3000. Postin omia myymä-
löitä Helsingissä oli maaliskuun lopussa jäljellä 
vain yhdeksän: 00100 Helsinki pääposti, 00120 
Helsinki Annankatu, 00130 Helsinki Kasarmitori, 
00250 Helsinki Töölö, 00350 Helsinki Munkki-
vuori, 00940 Helsinki Kontula, 00510 Helsinki 
Vallila, 00530 Helsinki Hakaniemi, 00880 Helsinki 
Herttoniemi.

Myymälän esimies Tarja Kotiranta ja asukasyh-
distys puolustivat omaa postia loppuun asti.
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elsingin sosieteella oli 1800-luvun alku-
puolella paha ongelma; missä järjestää 
suuria tanssiaisia ja illallisia yläluokan 
arvolle sopivien juhlatilojen puuttues-
sa? Ongelmaan löytyi yllättäen ratkaisu, 

kun itse keisari Nikolai I näytti mallia ja 
merkitytti v. 1828 puutetta korjaamaan 
perustetun yhtiön kaksisataa osaketta. 
Hallitsijan esimerkkiä riennettiin tietysti 
kilvan matkimaan.

   Keisarin kiinnostus raivasi esteet 
tieltä ja jo viiden vuoden kuluttua kaupun-
gin paraatipaikalle Pohjoisesplanadi 11–13 
kohosi itsensä Carl Ludvig Engelin piir-
tämä Hotelli Seurahuone osaksi Helsingin 
historiallista empirekeskusta.

   Keisarin suosiollisuutta ymmärrettiin 
kunnioittaa järjestämällä avajaistanssiaiset 
hänen nimipäivänään 6.12.1833. Enää ei 
tarvinnut murehtia juhlatilojen puutetta 
sillä saleihin olisi mahtunut 1 500 vierasta. 
Tanssiaiset oli kuitenkin rajattu suuri-
ruhtinaskunnan ehdottomalle ”kermalle” 
ja niinpä kutsun sai vain 400 onnekasta. 
Tilaa oli wienervalssiinkin ilman pelkoa  
muiden varpaiden tallaamisesta tai daami-
en laahuksiin sotkeutumisesta. Voi vain 
arvata, mikä katkeruus ja hammasten ki-
ristys valtasi sosieteettiin itsensä kuuluvak-
si mutta kutsumatta jääneiden parissa.

   Seurahuone oli paitsi Helsingin hie- 
noin hotelli myös huvielämän keskus. 
Juhlatiloissa kokoontui  kaupungin pieni, 
sisäänlämpiävä yläluokka, mutta kesän 
mukana saatiin vieraslistaan kaivattua vaih- 
telua venäläisistä kylpylävieraista. Asiak-
kaita viihdytettiin monin tavoin, etenkin 
musiikkiesitykset olivat suosittuja. Fredrik 
Pacius piti konsertteja jo 1830-luvulla ja 
myöhemmin Robert Kajanuksen perus-

Sosieteetin Seurahuoneesta  
virkamiesten Kaupungintaloksi

taman Helsingin Orkesteriyhdistyksen 
populaarikonsertit herättivät huomiota. 
Seurahuoneella sai myös kantaesityksensä 
Jean Sibeliuksen Karelia-sarja 1894 ja pari 
vuotta myöhemmin hänen ainoa ooppe-
ransa Neito tornissa.

   Juhlatilat kelpasivat myös yliopistovä-
elle. Kaikkien neljän tiedekunnan promoo-
tiojuhlallisuudet ja samalla yliopiston 200 
-vuotisjuhlat vietettiin 1840. Kauppaseura 
järjesti yliopiston kunniaksi tanssiaiset. 
Nyt juhlasali täyttyi ääriään myöten 1 400 
vieraan tanssiessa franseeseja, katrilleja ja 
potpourria. Samppanjakorkit paukkuivat 
aamuun asti maljoja kohoteltaessa keisaril-
le ja naisille.

   Oltiin ajan hermolla, sillä vain puoli 
vuotta Lumiéren veljesten ensimmäisen 
kinematografia esityksen jälkeen vieraat 
saivat 1896 nähdä eläviä kuvia. Katso-
jat haltioituivat mutta myös järkyttyivät 
nähdessään junan ajavan heitä kohden.  
Lavalla esiintyi mm. magneettinen nainen 
ja järjestettiin antispiritistinen istunto. 
Tukholmalaisen Sigge Wulff -nimisen 
laulajan suosio lähenteli hysteriaa, kun 800 
henkeä illassa kävi kuuntelemassa hänen 
esityksiään. Järkytys olikin suuri kun hän 
kuoli vain 23-vuotiaana.

   Seurahuone toimi vuoteen 1913 
asti. Engelin komeaa luomusta oltiin jo 
purkamassa, mutta onneksi se ymmärret-
tiin säilyttää. Rakennus muutettiin uuteen 
käyttötarkoitukseensa, kaupungintaloksi. 
Sisätilat uudistettiin 1960-luvulla radikaa-
listi arkkitehti Aarno Ruusuvuoren suun-
nitelmien mukaan. Entisellään säilyivät 
vain julkisivu, juhlasali sekä sisääntuloau-
lan pylväikkö.

Skitari
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10 Kysymystä Vastaukset sivulla 41
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 1. Kruununhaan vanhoissa taloissa on  
  säilytetty taidokkaasti tehtyjä koristeelli- 
  sia porrasovia. Missä rakennuksessa on  
  tämä ovi?

heLSingin terVASAAreSSA nähdään 
tänä kesänä jälleen koko perheen teatteria 
ammattilaisvoimin. HIT Minin kesäesitys 
on teatterin, sirkusakrobatian ja musiikin 
iloinen sekoitus ja nimeltään Tomppeli 
– maailman paras mielikuvitysystävä. 
Sama työryhmä on tehnyt aiemmin Ter-
vasaareen esitykset Känkkäränkkä – ker-
rankin kunnon itkupotkuraivarit ja Känk-
käränkkä ja karjuva pikkuveli. Esitykset 
ovat keränneet kiitosta ja monille perheille 
Tervasaaren teatteriretkestä on tullut jo 
perinne. HIT Helsingin lastenteatteriyk-
sikkö HIT Mini tuottaa lapsille suunnatun 
kesäesityksen nyt jo seitsemättä kesää.

Näytelmä kertoo pienestä Tomppelista, 
joka on vakaasti päättänyt olla maailman 
paras mielikuvitusystävä. Kun pieni Evelii-
na lavastaa Tomppelin syylliseksi vahin-

koon, syntyy melkoinen sotku. Tomppeli 
osoittautuu varsin toheloksi, ja lopulta 
jäädään pohtimaan, mitä se parhaus edes 
on.

Esitys pohtii yhdessä lapsikatsojiensa 
kanssa, mitä myötätunto ja hyväksyminen 
tarkoittavat, ja muistuttaa jokaista olemaan 
rohkeasti oma itsensä. Käsikirjoittajana ja 
ohjaajana on kahden edelliskesän tapaan 
Ilja Mäkelä ja lavalla ovat tasapainoakro-
baatti Eikka Alatalo, ilma-akrobaatti ja 
näyttelijä Outi Ikonen ja näyttelijä Vilma 
Putro. Esitys on suunnattu kaikenikäisille, 
erityiskohderyhmänä ovat 1–10 -vuotiaat. 
Lapsille suunnattuja, ammattilaisvoimin 
tehtyjä esityksiä on kesäisin tarjolla vähän, 
joten HIT Minin esitys on mitä tärkein lisä 
kaupunkikulttuuriin.
Tomppeli – maailman paras mielikuvi-
tusystävä saa ensiesityksensä 26.5.2018 
klo 15 Tervasaaren amfiteatterissa ja 
esitykset jatkuvat 9.9. saakka. Liput Tike-
tistä ja HIT Minin verkkosivujen kautta. 

 

viihdyttää yleisöä 
Tervasaaressa

Tomppeli 
(Vilma Putro) 
ja Hönö 
(akrobaatti 
Eikka Alatalo) 
seikkailevat 
koko kesän 
Tervasaaressa. 

Mielikuvitusystävä

 2. Kansalaissodan loppuvaiheessa   
  12.4.1918 Eteläsatamassa olleet   
  saksalaiset sota-alukset tulittivat  
  eteläistä Kruununhakaa osana kaupun- 
  gin valtausta. Mitkä rakennukset kärsi- 
  vät eniten vaurioita?

 3. Punaisten ylläpitämää sotavankilaa  
  Liisankadun koulussa (Svenska really- 
  ceum) pitäneet antautuivat 13.4.1918  
  valkoisille joukoille. Kuinka paljon van- 
  keja vapautui rakennuksesta? 

 4. Suomen pankin edustalla Snellmanin- 
  kadulla on J.W.Snellmanin patsas.  
  Ovatko patsaan kivijalkaan tulleet vau- 
  riot peräisin kansalaissodan vai jatko- 
  sodan ajoilta?

 5. Mikä on Kruununhaan ensimmäinen  
  Suomen itsenäistymisen 1917 jälkeen  
  valmistunut rakennus?

 6.  Missä sijaitsevat Postin kirjelaatikot  
  Kruununhaassa?

 7.  Mitä Unioninkadulla sijaitseva Keva  
  tekee?

 8.  Mikä oli Kevan entinen nimi?

 9.  Liisankadun päässä sijaitsevat Helsin- 
  gin ortodoksisen seurakunnan hallinto- 
  tilat. Kuinka monta jäsentä seurakun- 
  nassa on? 

 10.  Minkä niminen kirkko sijaitsee osoit- 
  teessa Liisankatu 29 A?
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VAikkA krunA oLi suurten olympiavoit- 
tajien liikkeiden ympäröimä: Hannes Ko-
lehmaisen asusteliike Kaisaniemenkadulla, 
Paavo Nurmen asusteliike Mikonkadulla, 
Väino Kokkisen asusteliike Pohjois-Es-
palla ja asunto Pohjoisrannassa sekä Clas 
Thunbergin rakennusliike Meritullinto-
rilla, yhteensä 20 kultamitallia ja hopeat ja 
pronssit päälle, niin ei meitä sotien aikana 
syntyneitä Krunan kundeja juuri heidän 
lajinsa kiinnostaneet. 

Koulujen sodasta palanneet voimiste-
lunopettajat suosivat urheilutunneilla pe-
säpalloa, mutta meidän mielestä pesäpallo 
kuului Hakaniemen sillan toiselle puolelle. 
Meille Krunan kundeille kesäisin jalkapal-
lo ja talvella jääkiekko olivat ykköslajeja. 
Tosin muitakin lajeja harrastettiin, kuten 
nyrkeilyä, soutua, koripalloa, pingistä, len-

Pipin, Peran ja Jaskan toimesta. Maurin-
kadulta Ruusuvaaran veljekset (3) pelasi-
vat käsipalloa ja vuosien saatossa nousivat 
mestaruussarjaan asti. Kun muutimme 
vuonna -52 Kirjatyöntekijäinkadulta Mau-
rinkadulle, niin samaan taloon viinakau-
pan yläpuolelle muuttivat Lindströmien 
perhe, joille äidille ja tyttärille tennis oli 
helppoa. Christina ja Birgitta voittivat 
kymmeniä Suomen mestaruuksia (ja äiti 
2) tenniksessä. Heidän yläpuolellaan asuva 
Pentti Bimbo Aminoff voitti myöhemmin 
Euroopan mestaruuden moottoriveneellä.
Parhaiten Krunan kundeista urheilussa 
menestyi Kristianinkadun Pera ”Purtsi” 
Purhonen nyrkkeilyssä. Hän voitti jo 18 

JunnuLiiKuntaa 50-LuvuLta  Krunassa
topalloa ja niin edelleen. Futista pelattiin 
vuodet ympäriinsä kesäisin alakentsulla 
(mistä lähtee nyt Hakaniemen silta) ja 
talvella meren jäällä. 

Kuten myös jääkiekkoa. Pelasimme 
vähän eri seuroissa, kuten HJK:ssa, Pon-
nistuksessa, HIFK:ssä, KIFFEN:ssä, mutta 
kun Guitsi perusti Kruununhaan Pallovei-
kot, palasimme juurillemme. KPV:ssä oli 
monta hyvää junioria, kuten Danski, Pulu, 
Silli, Kengu Zamora Reiska, Monni, Pe-
ra ja Esko. Pera oli teknillinen ja ampui 
C-junnujen matsissa Ponnareita vastaan 
kulman suoraan etuylänurkasta sisään. 
Esko taas oli fyysisesti niin vahva, ettei 
häneltä saanut palloa tai kiekkoa helposti 
pois. Nyrkkeilyssä HPV (Helsingin Poliisi- 
Voimailijat) toi Krunaan junnujen SM-
kisoissa Mäntästä 4 mestaruuta Damskin, 

vuotiaana yleisen sarjan Suomen mesta-
ruuden. Suomen mestaruuksia hänelle tuli 
9 kpl ja Pohjoismaiden mestaruuksia 3 kpl. 
Kaiken kruunasi olympiapronssi Tokiosta 
vuonna -64 vain 22-vuotiaana. Huumo-
rintajua hänellä myös oli, kun onnittelin 
häntä pronssista, hän sanoi onneksi en 
voittanut kultaa, olisi Mannerheimintie 
pitännyt leventää.

Salmisen Eskosta olisi tullut hyvä mo- 
nessa lajissa, mutta Kellariteatteri vei hänet 
jo 50-luvun puolivälissä. Koripallon pelaa-
mista hän jatkoi vielä sen jälkeen HMKY:n 
riveissä.

Näin vuodet vierivät ja alakentän jen- 
gi niin hyvässä kuin pahassa hajaantui 
ympäri maailmaa, mutta Kruna ja yhteiset 
kokemukset 40–50–60 -luvuilla yhdistävät 
heitä yhä edelleen...

Torstaina 24.05.2018 on  
Ravintola Zinnkellerissa jäl-
leen mahdollisuus muistella 
menneitä. Joten tervetuloa 
Krunan Friidut ja Kundit  
70-luvulta ja aikaisemmin 
Zinkkuun 24.05. klo 1700 al-
kaen! (Tämä viimetipan varoituksena)

mara heitto

Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. 
Krunan kundit kentsun reunalla 2003. Vasem-
malta Pupa, Purtsi, Veikko, Koskis ja Matti.

Purtsi Purhonen ja Mara Patrikissa 2003.
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heLSingin SAnomAt juLkAiSi 11. hel-
mikuuta 2018 juttusarjan isännöinnistä 
otsikolla: ”Isännöitsijäksi valittiin varasto-
mies, jolla ei ollut päivääkään kokemusta”. 
Otsikko jatkui: ”Isännöitsijöillä on petrat- 
tavaa ammattitaidossa, rehellisyydessä ja 
viestinnässä». Allekirjoittaneella juttu he-
rätti voimakkaita ja nimenomaan positii-
visia tunteita. Asia on juuri noin. Ja se on 
ollut noin jo aivan liian pitkään. Olemme 
siis oikealla tiellä tekemässä oikeita asioita. 
Isännöinti ja isännöitsijä eivät herätä suu- 
ressa osassa suomalaisia positiivisia ja 
miellyttäviä mielikuvia. Kuitenkin isän-
nöitsijän vastuulla ja hoidettavana on mo-
nen tärkein ja arvokkain omaisuus – koti. 
Toisaalta jonkun muun omistama asunto 
on yhtä lailla toiselle tärkeä ja rakas koti 
kuin toiselle sijoituskohde. 

Viisi vuotta sitten havahduin siihen, 
miten mätä isännöintiala on. Palvelu on 

surkeaa, monessa suhteessa luokatonta tai 
olematonta. Yleinen tunne oli silloin – ja 
on valitettavasti Hesarin jutun mukaan 
nykyäänkin – että isännöitsijällä ei ole am-
mattitaitoa, asiantuntemusta eikä kykyä ja 
halua hoitaa niitä asioita, joita taloyhtiön 
huolellinen ylläpito vaatii. 

Kokemukseni mukaan tosiasia on 
kuitenkin se, että suurin osa isännöitsi-
jöistä on isännöinnin ammattilaisia, joilla 
olisi kykyjä ja haluja hoitaa taloyhtiöiden 
asioita parhaalla mahdollisella tavalla. Lii-
allisen työmäärän ja vuosien kuluessa Äh-
tärin eläinpuiston tuoreiden vetonaulojen 
tunnusmerkkien kasvaessa naamataulussa 
sitkeämmänkin isännöitsijän into ja palve-
luhalukkuus karisee. Se vaihtuu äksyilyyn, 
asiakkaiden yhteydenottojen välttelyyn 
ja tehtävien suoranaiseen laiminlyöntiin. 
Seurauksena on se, mistä Helsingin Sano-
mat kirjoitti: Isännöinti «sucks», isännöit-

sijät ovat mulkeroita ja koko alan arvostus 
on nollissa. Edellä kuvattua mielikuvaa 
vahvistaa Hesarin tekemän jutun kysely-
tutkimus, jossa vastaajista vähemmän 
kuin yksi kymmenestä antoi positiivista 
palautetta isännöinnille. Kolme suurinta 
epäkohtaa isännöintiä arvioitaessa olivat 
ammattitaidon puute, suhmurointi ja ra-
hanahneus sekä viestintäongelmat.

Isännöinti on pitkälti asioiden hoita-
mista, projektijohtamista ja koordinointia 
sekä tiedottamista, tiedottamista ja tiedot-
tamista. Vaikka isännöinti ei ole raketti-
tiedettä, taloyhtiön asioiden hoitaminen 
vaatii sekä taloudellista että taloteknistä 
osaamista, oikeanlaista asennetta ja aikaa 
hoitaa asioita. Vaikka meillä olisi isän-
nöitsijänä kauppatieteiden maisteri, joka 
osaisi numerot mennen tullen saavuttaen 
taloyhtiölle merkittäviä kustannussääs-
töjä kilpailuttaessaan remonttihankkeet 
parhaalla mahdollisella tavalla, lopputulos 
ei välttämättä ole paras, mikäli maiste-
rismies on tilannut halvinta laatua olevat 
pellit katolle tai putket linjasaneeraukseen. 
Toisaalta rakennustekniikan diplomi-in-
sinööri tarvitsee ymmärrystä ja osaamista 
em. maisterilta, jottei hän saata taloyhtiötä 
ja sen osakkaita vararikkoon tilatessaan 
«joojoo»-miehenä vain parasta mahdollis-
ta «maksoi mitä maksoi».

Allekirjoittaneen visio on se, että 2020- 
luvun loppuun mennessä Suomessa olisi 
isännöinnin korkeakoulututkinto. Se koos-
tuisi laajasti ajatellen kolmesta osa-aluees-
ta: talous, talo- ja rakennustekniikka sekä 
juridiikka. Tämän jälkeen isännöitsijäksi ei 
valittaisi varastomiestä, vaan Isännöinnin 
maisteri, jolla olisi ainakin teoriassa riit-
tävät valmiudet ymmärtää, miten meidän 
arvokkainta omaisuuserää tulisi hoitaa ja 
vaalia parhaalla mahdollisella tavalla.

Se ei kuitenkaan riitä. Ja siihen menee 

liian kauan aikaa. Nopeampi tapa muuttaa 
isännöintialaa on saada sen arvostus nou-
semaan yleisellä tasolla. Meidän kaikkien 
yhteinen etu on, että isännöitsijöitä ja isän- 
nöitsijöiden työtä arvostetaan, sitä pide-
tään tärkeänä ja että isännöinti alana hou- 
kuttelisi nuoria koulutettuja palvelualttii- 
ta ihmisiä puoleensa. 

Muutoksen pitää tapahtua isännöintiä 
harjoittavien yritysten toimesta. Hesarin 
jutun mukaan Isännöintiliiton talousbaro-
metrin mukaan yhdellä isännöitsijällä on  
pääkaupunkiseudulla keskimäärin 14 talo- 
yhtiötä hoidettavanaan. Lukumäärä ei ker- 
ro koko totuutta, mutta ydin on siinä, että  
isännöitsijöillä on liian paljon työsarkaa 
selviytyäkseen kunnialla tehtäviensä hoi-
tamisesta. Seurauksena on kierre, joka joh-
taa huolimattomuuteen, laiminlyönteihin 
ja välinpitämättömyyteen taloyhtiötä ja 
sen asukkaita kohtaan. Ratkaisu on rajata 
isännöitsijän työkenttä sellaiseksi, että pal-
velu ei kärsi, ja että isännöitsijälle jää aikaa 
kehittää ja suunnitella kunkin taloyhtiön 
tarpeita lyhyellä ja pitemmällä aikavälillä. 
Toinen keino on hyödyntää digitalisaatiota 
esimerkiksi projektien hallinnoinnissa ja 
viestinnässä.

Uskon vahvasti, että asukkailla on oi-
keus pyytää, vaatia ja saada hyvää isän- 
nöintipalvelua. Huonolle palvelulle ei ole  
olemassa hyväksyttäviä selityksiä. Palve-
luntarjoajien on muutettava toimintatapo-
jaan niin, että isännöinti vastaa 2020-lu-
vun tarpeita Suomessa. Vain yhdessä toi- 
mimalla voimme saada muutoksen aikaan, 
joka johtaa koko isännöintialan arvostuk-
sen nousemiseen ja sitä kautta palvelun ja 
asumisen viihtyvyyden merkittävään para-
nemiseen. Jos muutosta ei vaadita, tarjolla 
on vielä lukuisia kertoja paskaa paketissa.

kesäisin aurinkoisin terveisin
Sami tuominen

hallituksen puheenjohtaja
kruunun isännöinti oy

isännöinti muutoKsen edessä 
pasKaa paKetissa vai parasta paLveLua

Kruunu Isännöinnin väki:  
Sami, Mikko, Janette,  
Olli ja Janne
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Kruununhaan palveluhakemisto

47

 
varaa aika räätälille soittamalla 

numeroon 045 21222 866 tai 
netissä osoitteessa 

www.dandypuku.com/ajanvaraus

perinteitä kunnioittaen laadukas ja istuva Kruununhaassa valmistettu 

Räätälinpalvelut
Mittatilausvaatteet
KoRjausoMpelu

avoinna  Ma–pe 10–18
 la 11–16

 MaRianKatu 13 B  
 00170 HelsinKi

räätäLinpuKutyyLi- Ja 
LaatutietoisiLLe 

miehiLLe Ja naisiLLe

Vuodesta 1949
Kukkakauppa 

La Reine
Mariankatu 13, tel.0400400388
sposti: kukkia@lareine.fi
www.lareine.fi • Facebookissa:  
Jussilan kukkakauppa La Reine

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

Kesä KuuMoTTaa jo!
Tämän kevään teemamme ovat 
parvekkeiden 
kesäkukat, 
keittiöpuutarhan 
tuoksuvat yrtit 
ja modernit 
koristeheinät.

Tule suunnittelemaan 
oma kesäkeitaasi!
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NYT ON AIKA ASETTUA EHDOLLE

Seurakuntavaalit 2018

Vaikuta seurakuntasi tulevaisuuteen!
Seurakuntavaaleissa seurakuntalaiset äänestävät 
luottamushenkilöt, jotka johtavat seurakunnan 
toimintaa.

Ehdokasasettelu päättyy 17.9.2018
Ennakkoäänestysaika 6.-10.11.2018
Vaalipäivä on 18.11.2018

p.020 735 2235

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

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

Tervetuloa!

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

hammashoitoa koko 
perheelle!

odent-hammaslääkärit:
outi salonen
tiina aaltonen                                               

rauhankatu 11 A 3
00170 helsinki, Puh. 09-135 6936

www.kruunuoptiikka.fi
Unioninkatu 45, 09-1352661

Krunikan oma optikko

Kampaamo • parturi • jalkojenhoitopalvelut 
Snellmaninkatu 16 / p. 09–1356735 
Avoinna koko kesän!

LUXUSm2 LKV Kiinteistönvälitystoimisto
Avoinna ma–pe 11–17.30 tai sopimuksen mukaan

Eteläesplanadi 2 | Puhelinpäivystys 020 707 0700 | info@luxusm2.fi | www.luxusm2.fi

Asiakkaamme etsii  90-120 m2 asuntoa tältä 
alueelta. Tarjoa omaasi, ei välityskuluja.

Toimintamme perustuu asiantuntijuuteen ja asiakaslähtöiseen 
palveluun, minkä vuoksi meillä on runsaasti pitkäaikaisia kanta-
asiakkaita. Asuntojen kysyntä on jatkuvasti suurempaa kuin 
tarjonta kantakaupungin ja nimenomaan Kruununhaan alueelta  
– jos harkitset myyntiä, ota yhteyttä.

HILJAISESSA MYYNNISSÄ: 
Kristianinkatu 2 B
4h, avok, kph, khh | 110 m2

Vh. 697 000 €

YHTEYDENOTOT:
Kirsi Mäntymäki 

050 66 953

TIMO PARTANEN
LKV
050 66952

MERVI ÅHGREN
Myyntiassistentti
044 444 0470

JUKKA NORTA
Asuntomyyjä
040 046 1415

KIRSI MÄNTYMÄKI
LKV, KiAT, KED
050 66953

EEVA KEMMO
Varatuomari, LKV
050 68922

MIKA HAUTALA
Toimitusjohtaja,LKV
050 2311 

w w w . l u x u r y r e a l e s t a t e . c o m
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www.doithai.fi 

 
Welcome to enjoy Thai food 

 
Tervetuloa nauttimaan hyvästä Thaimaalaisesta ruoasta 

take away – 10 % 
       Avoinna ti - to  11-14 ja 17-21, pe 11-23, la 12-23, su 12-21, 

                                     ma suljettu. Lounas ti - pe 11-14. 
Meritullinkatu 5, puh. 625 514 

www.doithai.fi 
 

C   A   F   E
Liisankatu 14, HKI

www.starcafe.fi

Mökkitunnelmaa ja 
kesän parhaita makuja

Ravintola Savu, Tervasaari
p. 09 7425 5574

Avoinna: 
22.–31.5. ti–la 18–23

1.6.–31.8. ma-la 12–23, su 13–18
(suljettu 22.–24.6.)

www.ravintolasavu.fi 

Kesämökille
Tervasaareen!

k

avin

k

Rav

fivu.fifi 

ja
a

a
Ravintola BRO

Hilton Helsinki Strand

John Stenbergin ranta 4, 

Helsinki
puh. 09 393 51
ravintolabro.fi

RAVINTOLA JA BAR BRO – 
ELÄMYKSIÄ AAMUSTA ILTAAN

Laadukas, rento ravintola ja cocktailbaari meren äärellä 
Hakaniemessä. Pysähdy nauttimaan hetkestä.
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Vuoden Olutravintola 2016

BRYGGERISSÄ TARJOLLA  A INA
ELÄMYKSIÄ LASISSA JA LAUTASELLA

Sofiankatu 2, 00170 Helsinki  ·  www.bryggeri.fi

      Coconut Street
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LukitusaLan 
ammattiLaiset

Snellmaninkatu 19–21 
010-2392900 24/h  

www.avainahjo.fi

Rakentaa ja maalaa

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

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

RAKENTAA JA MAALAA

Veljekset lehtinen maalausliike Oy 
puh. 09135 2516 
maalaus@veljeksetlehtinen.com 
www.veljeksetlehtinen.com
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Isännöitsijä  
etsitkö parempaa työpaikkaa  

 
Taloyhtiön hallitus 

kaipaatteko parasta isännöitsijää 
 

 
Hieman erilaista isännöintiä 

 
 
 

Snellmaninkatu 15, 00170 Helsinki 
www.kruununisannointi.fi 
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Kruunun Isännöinti 
toivottaa sydämellisesti 
onnea ja menestystä 

 
uusille ylioppilaille 

 
sekä  

kaikille muillekin  
opintonsa päättäneille 
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Snellmaninkatu 15, 00170 Helsinki 

topeLius 200 vuotta
Krunikaan on saatu jälleen uusi 
muistolaatta. Helioksen talon, osoite: 
Rauhankatu 13, seinälle on kiinnitetty 
laatta, joka kertoo Sakari (Zachris) 
Topeliuksen perheen asuneen tällä pai-
kalla sijainneessa rakennuksessa (De-
lagardeska gården) vuosina 1863-67. 
Hän toimi tuolloin Helsingin yliopiston 
Suomen, Venäjän ja Pohjoismaiden 
historian professorina. Helioksen talo 
valmistui vuonna 1898.  jh

varKaita
Kruununhaassa
Viime numerossa kivijalkayrittivät varoittivat 
varkaista, jotka ovat ”löytäneen” alueemme. 
Tuorein tapaus eräässä kivijalkaliikkeessä 
noudattaa klassista kaavaa. Sisään tulee kaksi 
miestä, jotka summan mutikassa ostavat jonkin 
tuotteen, maksavat satasen setelillä, aiheutta-
vat sähläystä, toinen pyytää käydä vessassa. 
Lopputuloksena on yrittäjän käsilaukun tyhjen-
tyminen, tuotteiden ja vaihtorahan häviäminen.
Toinen, vanhempi miehistä, oli lyhyempi ja 

vähän kalju, kultahammas kiilteli suussa. 
Nuorempi lyhyttukkainen oli hoikka ja siistin 
oloinen. Ulkomaalaistaustaisista miehistä teh-
tiin rikosilmoitus. Poliisi tiesi heidät, mutta kiinni 
heitä ei vielä tuolloin oltu saatu.

Kesä tulee ja monet ovat lomalla. Jos huo-
maat jotain outoa tapahtuvan naapurin tyhjässä 
asunnossa tai kadun liikehuoneistossa, niin 
soita poliisille.  uh
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1. Poron korttelissa osoitteessa Maurinkatu 4 (Suome-

lan talo). Tämän tyylisuunnaltaan myöhäistä jugendia 

edustavan rakennuksen on suunnitellut rakennusmestari 

Heikki Kaartinen ja se valmistui vuonna 1911. Raken-

nusta on korotettu 1920-luvulla. Tällä paikalla sijaitsi 

aiemmin arkkit. C.L.engelin suunnittelema kaksiker-

roksinen puutalo, joka oli ramsayn suvun hallussa. 

Talon kadunpuoleiseen syvennykseen on vuonna 2017 

rakennettu tyylikäs kivinen istutuskaukalo.

2. Saksalaisalusten tulituksesta vaurioituivat erityisesti 

Standertskjöldintalo  (nykyinen korkein oikeus) Pohjois-

esplanadilla, keisarillinen palatsi (nyk. Presidentinlinna), 

Uudenmaan lääninhallitus (nyk. kauppa- ja teollisuus-

ministeriö), päävartio ja Borgströmin tupakkatehdas 

Meritullintorilla. 

3. Liisankadun sotavankilan antautuessa kaikkiaan 

509 valkoista vankia vapautui ja marssi koulun ovesta 

kadulle, josta he jatkoivat matkaa Smolnan talolle 

Eteläesplanadille. Lyseolta joutui vangiksi noin 300 

punakaartilaista, jotka puolestaan marssitettiin Kauppa-

torin kautta vankileirille. 

4.  j.W.Snellmanin patsas paljastettiin toukokuussa v. 

1923, jolloin kansalaissota oli jo käyty. Keräysvaroin ra-

hoitettu patsas oli kyllä valmis jo v.1916, mutta 1. maail-

mansodan ja kansalaissodan vuoksi patsaan pystyttämi-

nen viivästyi. Patsaan on suunnitellut kuvataiteilija emil 

Wikström ja jalustan sekä muistomerkin ympäristön 

suunnitteli eliel Saarinen. Patsaan jalusta vaurioitui 

jatkosodan pommituksissa helmikuussa v.1944.

5.  Itsenäistymisen jälkeen valmistunut ensimmäinen 

rakennus Kruununhaassa on ilmeisesti osoitteessa 

Kirkkokatu 6 sijaitseva Lisa hagmanin koulu (nyk. Tie-

teiden talo), joka valmistui vuonna 1925. Sen suunnitteli 

v. 1922 arkkitehti elsa Arokallio. Rakennus edustaa 

tyyliltään klassisismia ja sen sisätilojen seinissä on yli 70 

kuvanveistäjä emil Cedercreutzin kipsireliefiä.

6. Meritullinkatu 26, Liisankatu 23, Rauhankatu 10, 

Unioninkatu 45 ja Snellmaninkatu 2

7.  Se huolehtii kuntien, valtion, kirkon ja Kelan työnte-

kijöiden eläkeasioista.

8. Vuoteen 2010 saakka Keva oli nimeltään Kuntien 

eläkevakuutus.

9. Noin 20 000

10. Kotikirkko

10 Kysymystä Vastaukset 

jh, jm

pihat ihmisiLLe
Asukasyhdistys järjesti 23.4. krunikka puhuu 
-illan ravintola Zinnkellerissä. Aiheena oli 
kaupunkipihojen kunnostaminen oleskeluun ja 
istutuksille. Illan vieraana oli arkkitehti mikko 
mansikka, joka esitteli vuonna 2006 julkaise-
mansa kirjan ”Pihoja ihmisille, kivikorttelien 
vihreät keitaat”. Kirjassa on havainnollisin 
esimerkein näytetty, miten autopaikkojen val-
taamista asfalttikentistä ja aitausten jakamista 
kuiluista on saatu luotua kukoistavia puutar- Tukholmalainen piha, 

Pihoja ihmisille 
-kirjan kuvitusta.

Krunikka puhuu
Alustajana kaupunkiarkkitehti

Mikko Mansikka

ma 23.4. klo 19 Ravintola Zinnkellerissä
Meritullinkatu 25

Tule mukaan keskustelemaan ja ideoimaan miten

voisimme luoda vehreyttä ja viihtyisyyttä

kaupunginosamme pihoihin.

Kruununhaan Asukasyhdistys -
Föreningen för Invånarna i Kronohagen r.y

Mikko Mansikan vieressä istuivat asukasyhdis-
tyksen sihteeri Liisa Isomaa ja puheenjohtaja  
Taina Rasi.

Kruununhaassa on yhteensä kuudet jalankul-
kuportaat kaupungin yleisellä katualueella 
jalkakäytävien jatkeena. Niiden ympärivuotinen 
kunnossapito kuuluu katujen kunnossapitolain 
perusteella yksiselitteisesti viereisen kiinteis-
tön/ taloyhtiön vastuulle. Useimmat portaat 
on pidetty kohtuudella kunnossa. Erityisiä 
ongelmia ilmeni viime talvena Maurinkadun 
pohjoispäässä Pohjoisrantaan laskeutuvilla 
portailla. Ne olivat toistuvasti vaarallisen liuk-

kaat ja jäiset kuljettaviksi. Taloyhtiön tilaama 
huoltoyhtiö ei ollut toistuvista ilmoituksista 
huolimatta saanut niitä hoidettua kuntoon. 
Tapaturmatilanteissa korvausvastuu on talo-
yhtiöllä. Sama hoitovelvoite koskee siis kesä-
kaudella portaiden puhtaanapitoa roskista, 
koirankakasta ja hiekasta. Muilla katuosuuksil-
la taloyhtiön hoitovelvoite ulottuu ajoradan 
puoleen väliin asti.  jh

hapihoja keskelle kivikaupungin ahtaitakin 
kortteleita. Esimerkkejä on koottu Helsingin 
lisäksi mm. Tukholmasta, Göteborgista, Köö-
penhaminasta ja Hollannista. Illan vilkkaassa 
keskustelussa syntyi runsaasti ideoita Kruu-
nunhaan viherryttämiseksi ja asuinviihtyisyy-
den lisäämiseksi. Esille tuli mm. pihakilpailu, 
pihakierrokset, talkooistutukset, puistokummit, 
pihatyöryhmät, pihojen yhdistäminen ja pihan 
merkitys asunnon arvolle. jh 

JaLanKuLKuportaat vaaraLLisina viime taLveLLa

Vastaus 10 viime numerossa piti olla: Virkkula, Vironniemi, Aleksi, Alexia ja SEDMIGRADSKYS Småbarnskola. 
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Krunikka-lehti on kruununhaan Asukasyh-
distys–Föreningen för invånarna i krono-
hagen ry:n julkaisu. Lehti ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. Se toimitetaan vapaaehtoisin voimin 
ja rahoitetaan ilmoitustuloilla.
kiinnostaako sinua lehden toimittaminen? 
Soita tai lähetä viesti! 
Hallitusten jäsenten nimet ja yhteystiedot löy-
dät 3. sivulta.  Voit lähettää meille myös juttuja 
ja kuvia lehteen tai kerro meille, mistä meidän 
pitäisi tehdä juttu. 

Haluatko ilmoituksesi Krunikkaan?
Ilmoitushinnat:
 1/1 sivu  550,–   värilisä  50,–
 1/2 sivua  300,–     30,–
 1/4 sivua  150,–    20,–
 1/8 sivua    80,–    
 1/16 sivua    50,–    

 Ilmoitusvaraukset:
 toimitus@krunikka.fi
 040 539 4225
 Krunikka 3/2018 ilmestyy  viikolla 38
 Aineisto 20.8.2018 mennessä

KruniKKa-Lehti

krunikka on haettavissa seuraavista yrityksistä:
Alepat Liisankatu ja Kirkkokatu, K-marketit Liisankatu ja Rauhankatu, Kioski Ilposet, R-kioski, 
Pompei, Zinnkeller, Kolme Kruunua, Kotipitsa, Star Cafe, Artesaanileipomo Gateau, Herkkutalo, 

Svenska klubben, Liisankadun apteekki, Galleria Oodi, ja Tieteiden talo sekä Katajanokan apteekki.

Kirjapaino: Aleksipaino Group Oy/Trio-Offset, Helsinki 2018/ johan.heino@trio-offset.fi
ISSN 0358-3252

Helsingin tuomiokirkon ovet ovat kesällä auki 
joka päivä puoleenyöhön asti vapaaehtoisin voi-
min. Tule mukaan vapaaehtoistehtävään, jossa 
voit kohdata ihmisiä kaikkialta maailmasta!  

Seurakunta kouluttaa kesän Avoimia 
ovia varten vapaaehtoisia seurakuntalaisia. 
Toiminnassa pitkään mukana ollut hannele 
Siro rohkaisee lähtemään mukaan toimintaan: 
– Tervetuloa rohkeasti kokeilemaan! Koulutuk-
sen jälkeen et ole yksin, vaan meitä mukavia, 
kokeneita päivystyskavereita on aina seurana. 
Varoituksen sana kuitenkin, tähän hommaan 
voi jäädä koukkuun!

Jotkut kirkossa vierailevat haluavat hiljen-
tymisen lisäksi tietää enemmän kirkosta ja sen 

tarinasta.  –Kirkossa kävijöiden kysymyksiin 
voi vastata oman kykynsä ja halunsa mukaan, 
myös vierailla kielillä.

– Me vapaaehtoiset vastaamme siitä, että 
kaikki voivat rauhassa nauttia kirkosta ja sen 
tunnelmasta. Kielitaitoa tai opaskokemusta 
ei vaadita. Voit toimia tehtävässä, jos olet 
täysi-ikäinen, kuulut johonkin kristilliseen kirk-
kokuntaan ja osallistut yhteen koulutusiltaan. 

Koulutusillat tiistaisin 5.6., 3.7. ja 31.7. klo 
18 Tuomiokirkon kirkkosalissa. Päivystysvuoro 
on arkisin klo 18–24, lauantaisin klo 19–24 
ja sunnuntaisin klo 21–24. Kysy tehtävästä 
lisää koordinaattori niina Savolaiselta:  
niina.savolainen@evl.fi, 09 2340 6250.

tuLe KesäpäivystäJäKsi tuomioKirKKoon



Mestan Talkkari
Asukasyhdistys etsii Kruununhaan asukastila  
Mestalle talkkaria. Työaika on 20 h / viikko

Työsuhde alkaa elokuussa sopimuksen mukaan.

Ehtona työnhakijalla tulee olla kahden vuoden työttö-
myysjakso, jotta asukasyhdistys voi saada palkanmak-
suun tukea TE-toimistolta. Palkka 1000 euroa / kk.

Työkuvaus: asukastilan ylläpito, vuokraustoiminnan 
hallinnointi, lastenkerhojen ja senioriryhmien avusta-
minen kahvinkeitossa yms. valmisteluissa sekä Mes-
tan asioista tiedottaminen facebookissa ja Krunikka-
lehdessä.

Lisätietoja antaa varapuheenjohtaja Mikko Nygrén 
puh 040 539 4225

Hakemukset lähetetään 30.6.2018 mennessä 
osoitteeseen: toimitus@krunikka.fi

Avoin työpaikka

kruununhAAn ASukASYhdiStYS
Föreningen för invånarna i kronohagen


