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MIRJA PYYKKÖ

ARSI IKÄHEIMONEN

KRUNAN MESTA
menee kesällä remonttiin.
Suunnittelutyön on lahjoittanut yhdistykselle
sisustusarkkitehti, taiteen maisteri Hanni Koroma

”

Tilaa on katseltava ja kuunneltava”, sanoo sisustusarkkitehti Hanni Koroma työnsä alkuvaiheessa. ”Rakennuksen historia, rakennusvuosi ja rakentamisen eri aikakausien muotokieli ja tilan käyttötarkoitus on tärkeää tunnistaa.
Mestan tila on tiiliholvi. Yksinkertaisesti maalaamalla vaaleat seinät tiilen väriin palautamme tilan
alkuperäiseen värimaailmaansa, 1800-luvulle.”
Remontin yhteydessä siivoamme tilat perusteellisesti ja viemme kaikki turhat ja huonokuntoiset
tavarat tilasta pois.
”Rauhallinen ja selkeä tila mahdollistaa erilaisten tunnelmien luomisen tilaisuuksien ja juhlien
tarpeiden mukaan”, Hanni pohtii.
30 vuotta Kruununhaassa asunut Hanni sanoo
rakastavansa tätä kaupunginosaa.
”Arkkitehtuurin näkökulmasta Kruununhaka on
poikkeuksellinen. Täällä on valtavasti isoja instituutioita ja historiallisia rakennuksia; mm. Presidentinlinna, Tuomiokirkko, Säätytalo, Ritarihuone, Valtioneuvoston linna, Raatihuone, kaupungintalo, Suomen Pankki ja Helsingin kaupunginmuseo. Monet kadut ovat saaneet nimensä ja

1800-luvun alussa, kuten Oikokatu, 1836, jolla
me asumme. Täällä sunnuntaikaupunginosassa
on rauhan ja ikuisuuden tuntu. Tämä on hallinnon ja sivistyksen keskus yliopistoineen, ja kaupunginosa numero 1.”
Hanni työskentelee taiteen ja arkkitehtuurin rajamailla. Lukuisia tiloja hän on suunnitellut
myös Kruununhakaan. Vanhan kunnioittaminen,
uusien näkökulmien löytäminen, tilojen tarpeiden päivittäminen ja harmonian tavoittelu ovat
suunnittelijan arkipäivää. Krunan Mestan suunnitelmat ovat valmiina ja remontti voi alkaa kesällä.

KUTSU TALKOISIIN
Avoimet talkoot Krunan Mestassa
Meritullinkatu 6, maanantaina 10.6. klo 14-20.
Talkoissa mm. raivausta, kalusteiden ja pintojen suojaamista,
turhien irtokalusteiden poistamista…
Lisätiedot talkoista Tiina Huczkowski puh 040 148 8204
sähköpostiosoite mesta@krunikka.fi
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PÄÄKIRJOITUS
PIA LAGERSTEDT-WARVAS

K

iitos saamastamme palautteesta maaliskuussa ilmestyneestä Krunikka-lehdestä! Palaute innostaa tekijöitä uusiin
suorituksiin.
Ei ole jäänyt huomaamatta, että Delta Rhythm
Boysia koskeva muistelo vuodelta1952 on suututtanut joitakin lukijoitamme Facebookin Kruununhaka-ryhmässä. Muistelma oli ajan kuva ja sen
otsikko suora lainaus jutusta. Ajan hengessä oli 60
vuotta sitten paljon muutakin, jota emme tänä päivänä voi hyväksyä, mutta syitä voimme edes yrittää
ymmärtää. Lapsia kasvatettiin ruumiillisesti kurittaen, vauvoilla ei uskottu olevan minkäänlaista ymmärrystä hoitajastaan tai ympäristöstään.
Perheissä oltiin vieläkin traumatisoituneita naapuruston jakautumisesta punaisiin ja valkoisiin isovanhempien nuoruudessa. Kohdatessaan olympialaisten aikaan vuonna -52 ensimmäisen kerran Helsingin kaduilla ja pihoilla eri kulttuureista tulleita
ihmisiä, suomalaiset olivat vilpittömän hämmästyneitä. Kansamme kanssakäymiset ulkomaalaisten
kanssa olivat rajoittuneet aiemmin lähinnä kohtaamisiin rintamalla. Maailma ei ollut globaali, termiäkään sille ei tunnettu, ei myöskään rasismin käsitettä.
Emme voi muuttaa menneisyyttä emmekä uudelleen kirjoittaa historiaa. Kun nyt katsomme peiliin, näemmekö me nykyihmiset maailman koskaan

hämmästelemättä ajan uusia ilmiöitä? Vailla isovanhempiemme ihmetystä uuden edessä? Velvollisuutemme kaiken saamamme tiedon jälkeen on nähdä
peilistä itsemme maamme historiasta oppineina,
mutta myös suvaitsevina suomalaisina.
Tästä lehdestä voimme lukea Hannu Lehtilän
jutun kohtaamisestaan eläkkeellä olevan, ”neljän
presidentin miehen”, kansliapäällikkö Jaakko Kalelan ja hänen puolisonsa Airan kanssa. Kalelan
haastatteluja ei lehdissä juuri ole näkynyt.
Kurkistamme tilaan kruununhakalaisissa yksityisissä ja julkisissa miljöissä, käymme haastateltavan Mansikkapaikassa ja Kohtaamme kadulla kiinteistöhuolto Määtän vihreät miehet Yrittäjiemme
osaamista edustaaa tällä kertaa Kitarapaja, jossa
käymme yhdessä sen vakioasiakkaan, Anssi Kelan
kanssa. Tutustumme 17-vuotiaaseen Onaan, joka
kertoo oman käsityksensä siitä, miten hänestä on
tullut ehyt, rasismia kokematon nuori aikuinen. Ja
äitinsä Tiinan ajatuksia kasvattamisesta, jonka varassa lapsesta kasvaa vahva ihminen.
Toivottavasti tämä kesäkuun numero sopii
seuraksi sinne laiturin nokkaan!
Toivomuksia, ideoita ja polemiikkia voi lähettää osoitteeseen paatoimittaja@krunikka.fi.
MIRJA PYYKKÖ

Päätoimittaja

Uusia tekijöitäkin on tullut:
Riitta Heimonen / Olen terveyteen erikoistunut toimittaja, nykyisin freelancer. Olen työskennellyt yli 30-vuotisen urani aikana järjestö- ja aikakauslehdissä, sekä tehnyt syrjähyppyjä terveysaiheista
kulttuurin, tilojen ja sisustuksen maailmaan. Kruununhaassa olen asunut kolme vuotta, ja kuherrusvuodet jatkuvat. Minulla oli työhuone Rauhankadulla reilut 10 vuotta sitten. Paluu viehättävään kaupunkimiljööseen ihan oikeana asukkaana on ollut yksi elämäni onnekkaista käänteistä.
Ulla Janhonen / Olen työskennellyt useissa sanoma- ja aikakauslehdissä, pisimmät ajat Helsingin Sanomissa ja Anna-lehdessä. Kruununhakaan Oikokadulle muutin ensimmäisen kerran 35 vuotta
sitten Tampereelta, eikä minulla ollut hajuakaan millainen paikka tämä on. Pian huomasin asuvani
idyllisessä ja eloisassa kaupunginosassa, yhdessä parhaimmista. Kävin välillä asumassa Katajanokalla,
kunnes parikymmentä vuotta sitten muutin tänne toisen kerran.
Se oli hurmaava kotiinpaluu!
Johanna Kare / ”Olen kahden lapsen äiti, valokuvataiteilija sekä tuomiokirkon ehtoollisavustaja.” Minkälainen on sinun Kruununhakasi? ” On ihana aamulla seurata, kuinka city herää päivään,
avaan ranskalaisen parvekkeen oveni ja kuulen haitarimusiikkia, syön aamupuuroni sen soinnuissa ja
nautin merestä sekä Krunikan tunnelmasta. Talvella on myös ihanaa uida avannossa, joka on ihan kotini vieressä. Kruununhaka on kuin pieni kylä, jossa iloitsen, kun lähes kaikki tervehtivät kaikkia, täällä
on hyvä olla. Tunnen olevani hyvin onnekas ja kiitollinen, kun asun kolmen kirkon keskellä. Jeesus
kun on elämäni leipä.”
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JOHANNA KARE

Johanna Kare:

”KATSO
IHMINEN”
Valokuvataiteilija Johanna Kare on
kuvannut jääkiekossa vammautuneita
pelaajia kertoen heidän tarinansa. Näistä
kuvista koostunut näyttely oli osa hänen
näyttelysarjaansa ”Katso Ihminen”.

Tässä kuvassa on ruotsalainen naiskiekkoilija Lisa Hedengren, jonka ura päättyi kahteen aivovammaan. Ensimmäinen

vammautuminen tapahtui maajoukkueturnauksessa paikallista poikien joukkuetta vastaan, jossa
Lisa sai poikittaisesta mailasta ja lensi laitaa vasten
pää edellä. Toinen vamma tuli pari vuotta myöhemmin 2015, hänen kaatuessaan AIK:n kotipelissä toisen pelaajan kanssa jäälle.
”Tunsin, kuinka hän iskeytyi täydellä vauhdilla ja koko painollaan takaraivooni. Aloitin toisen erän, mutta en kyennyt olemaan jäällä pitkään. Istuin vaihtopenkin kauimmaisessa reunassa ja voin pahoin. Maailma pyöri ympärilläni
ja kaikki tuntui väärältä. En palannut enää siihen
peliin - enkä palannut jääkiekkokaukaloon tämän
jälkeen enää milloinkaan.”
Maailma kiepsahti ylösalaisin. Lisa kuvailee
aivovamman vaikuttaneen hänen elämäänsä monella tavoin. ”Se lopetti urani ja käänsi elämäni
ylösalaisin myös kaukalon ulkopuolella. Aiemmin tein kahta työtä ja pelasin kiekkoa, mutta nyt

johannakare.com
makailin sohvalla viikkoja. Jouduin myös luopumaan haaveestani opiskella opettajaksi.” Tänä päivänä hän työskentelee apulaisvalmentajana joukkueessa, jossa kiekkoili koko uransa.
Työkyvyttömyys vaikutti taloudelliseen tilanteeseen, jonka vuoksi Lisa joutui vuokraamaan asuntonsa ja muuttamaan takaisin äidilleen. ”Oli iso askel 24-vuotiaalle muuttaa takaisin lapsuudenkotiin.
Toisaalta toipumiseni siinä vaiheessa oli lämmittävää
olla perheen ympäröimänä. En voi kiittää perhettäni
tarpeeksi tästä mahdollisuudesta ja kaikesta avusta,
jota olen heiltä vuosien varrella saanut.”
Aivovammassa kaikkein pahimpana Lisa pitää
sen ennustamattomuutta ja näkymättömyyttä. Kukaan ei Lisaa katsoessaan tiedä, miten pahasti häneen on sattunut. ”Ehdottomasti pahinta on epävarmuus. Et voi varmuudella tietää, miten nopeasti
toivut, etkä sitä, miten hyvin toivut. Lääkärit eivät
voi nopeuttaa prosessia. Jos tulee murtuma, se kipsataan ja on näkyvillä. Aivovamma ei näy, etkä voi
oikeastaan edes selittää, miltä aivovamma tuntuu.
Aivovamma on maailman yksinäisin vamma.”
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA / Taina Rasi

Kukkivaa KEVÄTTÄ

L

umisen talven jälkeen on nyt meneillään
hieno lämmin kevät. Kohta on puissa lehdet
ja kesä tulossa. Kruununhaka on alkanut jo
kukkia näin varhain. Kauniit kukkaruukut kadun
varsilla sykähdyttävät pimeän talven jälkeen.
Yhdistyksen vuosikokous oli maaliskuun lopussa. Hallitukseen saatiin pari uutta jäsentä. Muuten kokoonpano säilyi entisellään. Kokouksessa
käsiteltiin tulevaa toimintaa. Erityisesti painotettiin
asukkaiden kuulemistilaisuuksia kuten Krunikka
puhuu tilaisuudet, joissa on mahdollisuus kuulla
kaupungin uusista suunnitelmista ja muista ajankohtaisista aiheista. Krunikka puhuu tilaisuudet
ovat vetäneet viime vuonna paljon aktiivisia osallistujia. Tavoitteena on saada krunikkalaiset mukaan
aktiiviseen toimintaan. Yhdistyksen talous on vakaa. Kokouksessa päätettiin pitää jäsenmaksut entisellään. Uutta on tulossa. Asukastila Mesta kunnostamisen valmistuttua palvelee käyttäjiä paremmin
ja tulee varmasti tavoittamaan myös uusia kävijöitä.
Asukasyhdistyksen tavoitteena on tänä vuonna laatia julkaisu kaupunginosaoppaaksi asukkaille sekä
vierailijoille. Kruununhaka voi olla myös matkailijoiden vetovoimainen kohde, johon tutustutaan
asukasyhdistyksen suunnitelmissa olevan kaupunginosaesitteen avulla.

Uudenlainen Krunikka lehti 1/2019 ilmestyi
maaliskuussa ja sai innostuneen vastaanoton. Lehden kokoa, juttuja ja kuvia on kiitetty. Kiitän tästä
työstä ja mielenkiintoisista jutuista päätoimittaja
Mirja Pyykkö-Larssonia ja uusia kirjoittajia.
Haluan myös erityisesti kiittää vuosikymmenien ajan mukana olleitta lehden tekijöitä hyvästä
työstä. Vuosikokouksessa luovutettiin kunniakirja
erityisenä kiitoksena lehden entiselle taittajalle
Ursula Haarlaalle vuosikymmenien työstä.
Asukasyhdistys on tehnyt yhteistyötä Kruununhaan Kivijalkayrittäjien, Meri-Helsingin Musiikkiopiston sekä Helsingin kaupunginmuseon kanssa.
Uudeksi yhteistyökumppaniksi on saatu myös Helsingin yliopisto. Yhteistyö yrittäjien ja erilaisten
toimijoiden kanssa edistää
kruunuhakalaisten kanssakäymistä. Yhdessä saamme
enemmän aikaan.
Minun unelmassani
Kruununhaka on tulevaisuudessa entistä vehreämpi kaupunginosa hyvin hoidettuineen puistoineen ja pihoineen.

Kruununhaan asukasyhdistys ry - Föreningen för Invånarna i Kronohagen rf
Kruununhaan Asukasyhdistys kutsuu jälleen Kruununhaan taloyhtiöt ja asukkaat vaikuttamaan Kruununhaan viihtyvyyteen
ja osallistumaan ”Kukkiva Kruununhaka” -projektiin.
Kesäkauden päätteeksi kruununhakalaisia pihoja on
avoinna 17.8.2019 klo 13-16. Opastettu kierros alkaa Ruiskumestarin talon pihalta Kristianinkatu 12. Kierroksen aikana taloyhtiöt esittelevät pihoja yleisölle kertoen talon historiasta ja
kasvillisuudesta.
Myös tänä vuonna valitaan vuoden piha.
Asukasyhdistys toivoo, että mahdollisimman moni ilmoittautuu ”Kukkiva Kruununhaka” -projektiin ja avoimien
pihojen päivään elokuun alkuun mennessä sähköpostitse krunikka@krunikka.fi tai tainarasi@hotmail.com.
Lisätietoja asukasyhdistyksen sivuilta (www.krunikka.fi),
Facebookista (Kruununhaan Asukasyhdistys ry) ja ilmoitustaululta.
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KALASTAJA EEMELI
TÄYTTÄÄ
20 VUOTTA!
Koko perheen urbaani ongintatapahtuma
Helsinki-päivänä 12.6.2019
Siltavuorenrannassa klo 17-20
TULE MUKAAN OMAN ONGEN KANSSA!
Rannalla syöttejä

Ilmoittautuminen:

Klo 17.00–17.30 Pitkänsillan luona
Klo 17.30–19.30 ongintaa
Klo 19.30–20.00 kalojen punnitus ja palkintojen jako
Kakkua & kahvia ja mehua
Järj. Kruununhaan Asukasyhdistus

Tervetuloa lapset ja aikuiset

”Taneli ja Tunari taikavoimia etsimässä”
Tervasaaren Amfiteatteriin
Näytelmän esitykset ajalla 25.5.-1.9. 2019
Tämä lastennäytelmä on esitys mokailusta, selviytymisestä ja
ystävyyden kautta saavutetusta itseluottamuksesta. Katsojat kulkeutuvat seikkailun pyörteisiin kuusivuotiaan Tanelin
johdolla, ja luvassa on iso annos musiikkia, huumoria –sekä
tietysti keinoja, joilla tunaroinnista selvitään. Tunnin mittainen
näytelmä on suunnattu kaikenikäisille!

Musiikkipitoisen näytelmän rooleissa Tervasaaressa nähdään Tanja Heinänen (Tunari), Anna
Korolainen Crevier (Alisa) ja Saara Suni (Taneli).
Lisätietoja www.hithelsinki.com/tunari
Liput tiketti.fi tai ovelta tuntia ennen esitystä
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ARI HEINONEN

KRUNIKAN KUNDI
– Jaakko Kalela
Jaakko ja Aira Kalela ovat seuranneet valtion johtamista vuosikymmenet
lähietäisyydeltä. Jaakko Kalela oli neljän presidentin luottomies ja
kansliapäällikkö. Aira Kalela puolestaan teki virkauran opetusministeriössä
sekä ympäristöministeriön kansliapäällikkönä. Kotoa Pohjoisrannasta ei
työpaikoille ollut pitkä matka. Ja verenperintöäkin on; Jaakko Kalelan isoisä,
A.K.Cajander, oli 1920-30 –luvuilla kolme kertaa Suomen pääministerinä.

N

yt Kalelat viettävät aktiivista eläkeläiselämää harrastusten ja järjestötyön parissa.
Vaikka työelämää hallitsivat suuret asiakokonaisuudet, eivät pienetkään asiat ole
jääneet huomaamatta. Nyt Jaakko Kalela esittää
muun muassa kevytbussia, shuttlea, liikennöimään Krunikan sydänalueiden läpi.
-Olet avustanut neljää presidenttiä. Ensin Urho
Kekkosta neuvonantajana, sitten Mauno Koiviston,
Martti Ahtisaaren ja Tarja Halosen kansliapäällikkönä vuosina 1984-2005. Näköalapaikka?
– Olihan se näköalapaikka, varsinkin kun itse
olen ollut ulkopolitiikasta kiinnostunut ja presidentti Suomessa johti vuoteen 2000 asti suvereenisti
8
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ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ja senkin jälkeen yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, mikä ei lainkaan vähentänyt mielenkiintoisuutta.
He olivat kovin erilaisia ihmisiä. Oliko
virkamiehen lojaliteetti kertaakaan koetuksella? – Kaikki neljä presidenttiä olivat tie-

tysti erilaisia, yhteistä kuitenkin se, että he olivat
aikamoisia persoonallisuuksia ja vaativia esimiehiä. Mutta olivat olosuhteetkin erilaisia.
Kahdeksan vuotta Kekkosen alaisuudessa olivat
vielä kylmän sodan vaikeita vuosia YYA-Suomessa
ja presidentin valtaoikeudet huipussaan.
Koiviston aikana kylmä sota alkoi väistyä.

Neuvostoliitossa alkoivat 1985 Gorbatshovin
myötä puhaltaa uudistuksen tuulet ja lopulta
koko neuvostoimperiumi hajosi ja tilalle tuli uudenlainen Venäjä. Suomen kannalta kaikki muuttui, me irtaannuimme YYA-sopimuksen rajoituksista ja liityimme Euroopan Unioniin. Koiviston
aloitteesta presidentin valtaoikeuksia alettiin rajoittaa ja hän oma-aloitteisesti siirsi niitä reserviin.
Martti Ahtisaari tuli presidentiksi samana päivänä, kun Suomi sai jäsenyysneuvottelunsa valmiiksi EU:n kanssa. Hänen tehtäväkseen tuli luotsata Suomi osaksi integroituvaa Eurooppaa, sen
valtavirtaan. Hän oli myös ensimmäinen suoralla
kansanvaalilla valittu Suomen presidentti. Hän sai
kansalta vahvan mandaatin, mutta hänen aikanaan
aloitettiin vuosia jatkunut valtiosäännön uudistus,
joka johti presidentin aseman ratkaisevaan muuttumiseen. Hän joutui vähitellen lehdistön hampaisiin, mutta kun hänen johdollaan ratkaistiin Kosovon vaikea kriisin, niin hänestä tuli viimeisenä
virkavuonnaan kerta heitolla paitsi suomalaisten
myös koko Euroopan sankari. Hän olisi jo tuolloin ansainnut Nobelin rauhanpalkinnon, jonka
hän 2008 sai palkintona rauhantyöstä Namibiassa,
Kosovossa ja ennen kaikkea Indonesian Acheissa.
Tarja Halonen oli Suomen ensimmäinen naispresidentti, joka aloitti ensimmäisen virkakautensa samana päivänä, jolloin Suomen uusi perustuslaki tuli voimaan. Hänen tehtäväkseen tuli
sopeuttaa presidentti-instituutio uuteen aikaan ja
uuteen perustuslakiin sekä samalla osoittaa, että
näissäkin oloissa presidentti suvereenisti voi hoitaa Suomen suhteita kaikkiin suurvaltoihin ja aktiivisesti osallistua kansainvälisiin ponnisteluihin
rauhan ja kestävän kehityksen puolesta.
Tällaisessa virassa lojaliteetin on oltava rikkumaton. Jos presidentti alkaa epäillä, silloin tulee
nopea lähtö. Ja jos itse alkaa tuntea vaikeuksia pysyä lojaalina, niin silloin on parasta lähteä muihin
harrastuksiin. Vaikeinta tällaisessa asemassa on se,
että omasta profiilista on luovuttava, jolloin alkaa
olla vaikea erottua seinäpaperista.
Työpaikallesi Presidentin Linnaan oli
Pohjoisranta 8:sta vain pari korttelia.
Sekö ratkaisi asunnon valinnan? – Kun

1983 muutin Pohjoisrantaan, seinänaapurinani

oli Harri Holkeri, joka tuolloin oli Suomen Pankin johtokunnan jäsen. Hän naureskeli, että hänen työmatkansa on 300 askeleen mittainen. Ei
minunkaan työmatkani Presidentin Linnaan ollut juuri pidempi, vaikka minun askeleeni epäilemättä olivat vähän lyhyemmät. Puolisoni Aira oli
samaan aikaan töissä ensin opetusministeriössä,
johon oli matkaa alle 100 askelta ja sitten vastaperustetussa ympäristöministeriössä Kirkkokadulla,
ehkä 250 askeleen päässä.
Lyhyt työmatka oli kätevä, mutta ei se ollut
tärkeätä, kun me valitsimme asuntoa. Meidän ensimmäinen asuntomme oli Oikokadun ja Kristianinkadun kulmassa ja sieltä muutimme Pitkänsillan taakse Säästöpankinrantaan. Kun vielä olin
lapsuusvuoteni viettänyt Pitkänsillan toisessa
päässä, Unioninkadulla, en oikein osannut kuvitella elämistä muualla kuin Krunikassa.
Naapureinasi oli Holkerin lisäksi muun
muassa Helsingin entinen apulaiskaupunginjohtaja Antti Viinikka. Millainen taloyhtiön ”henki” oli? – Naapureita on vuosien

varrella rappukäytävässä tavannut, muitakin kuin
Holkerit ja Viinikat. Joskus vierailtiin toistemme
luona, vaikka enemmän heitäkin tapasimme erilaisissa tilaisuuksissa talon ulkopuolella.
Mitään erityistä talon ”henkeä” en ole kokenut, vaikka asukkaat ovat mukavia ja vaikka taloyhtiö on kiitettävästi rakentanut oleskelunurkkauksen sisäpihan keskelle, enimmäkseen sitäkin
näyttävät käyttävän lapset ja tupakoitsijat. Tuntuu
siltä, että suuren 5-rappuisen talo asukkaita on
alkanut enemmänkin lähentää toisiinsa putkiremontti, joka väistämättä lähestyy.

Olet kasvanut täällä. Miten lapsi koki
Krunikan? – En osaa arvailla, millaista lapsen

elämä tämän päivän Krunikassa on. Mutta sen
tiedän, että omassa lapsuudessani ei puuttunut
leikkitovereita. Kun sodan aikana ja pitkään sen
jälkeenkin Helsingissä oli huutava asuntopula, sitä
lievennettiin niin, että lailla säädettiin ensin suurten asuntojen pakkovuokraamisesta ja sitten eri
tavoin säännösteltiin asumista. Suuriin asuntoihin oli otettava vapaita neliömetrejä kohden tietty
määrä alivuokralaisia. Ja Krunikassahan oli suuria
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asuntoja, joten pakkovuokraus toi kaupunginosaan runsaaksi kymmeneksi vuodeksi tuhansia
uusia perheitä, jotka olivat sodan vuoksi tai muuten asunnottomia, Karjalan evakkoja tai muuten
muualta Helsinkiin työn perässä muuttaneita.
Kun minun isäni oli kasvitieteen professori ja
meidän perheemme asui Unioninkadulla kasvitieteen laitoksen esimiehelle vuokratussa suuressa,
osin puulämmitteisessä asunnossa, meilläkin oli
parhaimmillaan lähes kymmenen alivuokralaista,
yksi lapsiperhe ja opiskelijoita. Koko porukka
käytti yhtä keittiötä ja kylpyhuonetta, joissa vedet
lämmitettiin puilla.
Minun kannaltani asuntosäännöstely merkitsi
sitä, että Krunikkaan tuli valtava määrä kakaroita,
joita oli kaikkialla. Leikkikavereista ei todellakaan
ollut pulaa. Koulut olivat pullollaan näitä lapsia. Oma kouluni, Kaisaniemen kansakoulu (nyk.
ala-aste) ei kyennyt mahduttamaan sisäänsä kaikkia oppivelvollisia, vaikka oli rinnakkaisluokkia ja
aamu- ja iltavuoro. Koululle jouduttiin hankkimaan
lisärakennuksia mm. Oikokadun jugend-talosta.
Takaisin nykypäivään. Millainen on eläkeläisten arki? – Emme ole poikkeuksia, kii-

rettä piisaa niin kuin kaikilla eläkeläisillä. Työelämästä olen pysyttäytynyt erillään. Sen sijaan järjestötoiminnassa kuluu aikaa. Ja erilaisissa harrastuksissa, vapaa-ajan asunnolla, golfissa. Kun aikaa on
jäänyt, olen järjestellyt ja täydentänyt papereita arkistossani, joka kertyi 33 vuoden aikana Linnassa.
Liikennejärjestelyt elävät suurta murrosta ja aiheuttavat päänvaivaa. Yksityinen vai julkinen? – Julkinen liikenne on näin

eläkeläiselle avainasemassa, muuten on vaikea liikkua palveluiden ja harrastusten pariin. Oman auton käyttäminen on aika kömpelöä ja rajoitettua.
Minun lapsuudessani Krunikka oli tässä suhteessa aika etuoikeutettu paikka, sen olen ymmärtänyt näin vanhemmiten, kun ratikka- ja bussilinjoja on karsittu radikaalisti. Ei tilanne nytkään aivan huono ole, vaikka linjoja on vähemmän ja ne
ovat kauempana ja vuorovälit ovat harventuneet.
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Metro on itse asiassa hyvin kätevä ja nopea
liikkumismuoto. Krunikkalaisille se on vähän syrjässä ja sillä pääsee vain kahteen suuntaan.
Kaupunki tekisi palveluksen krunikkalaisille,
jos järjestäisi vaikkapa kevytbussilla ympyränmuotoisen keräilyreitin Krunikan sydänalueen
läpi, shuttlen, jolla pääsisi Espalle, manskulle,
Rautatientorille ja Kaisaniemen, miksei vaikka
Hakaniemen torin kautta takaisin Krunikkaan.
Palvelut ovat tärkeitä kaikille kaupunginosille. Miten Krunikka on selviytynyt?

– Krunikka ei koskaan minun elinaikanani ollut
mikään palvelujen keskus.
Välillä täällä oli terveyskeskuskin, mutta ei nykyisiinkään mahdottoman pitkä matka lähimpiin
ole, mutta julkista liikennettä kyllä pitäisi tarkastella tässäkin valossa.
Ruokakaupat ovat olleet aina kunnollisia,
mutta aika pieniä, toisaalta torit ja hallit niin Hakaniemessä kuin Etelärannassakin ovat aika lähellä. Muiden kauppojen määrä on olennaisesti
pienentynyt. Pankit ovat hävinneet, mutta niinhän
on kaikkialta. En oikeastaan kaipaa muuta, toivon
vain, etteivät loputkin kivijalkakaupat häviä.
Ravintoloita Krunikassa on aina ollut kohtuullisesti. Joitakin lopetettu ja uusia tullut. Vaikkei
pitäisi mainostaa, niin täytyy joihinkin kiinnittää
huomiota. Onneksi Kolme Kruunua on säilynyt
alkuperäisessä asussaan ja alkuperäisellä konseptilla. Zinkeller on myös onneksi säilynyt ja säilyttänyt omaperäisyytensä. Ja sitten Don Rodolfo,
joka avattiin Snellmaninkadun ja Oikokadun
kulmassa pian sen jälkeen, kun me olimme menneet naimisiin ja asuimme Oikokadulla. Toisaalta
Krunikkaan kuuluu Pohjois-Esplanadi, jossa on
suuri joukko Helsingin parhaita ravintoloita. Kyllä
meitä tässä suhteessa hellitään!
Ja vielä lopuksi: toiveita kaupungille!
• Muistakaa meitä joukkoliikenteessä.
• Huolehtikaa rannoista, jotka ovatkin todella
upeassa kunnossa verrattuna lapsuuteni tilanteeseen.
• Auttakaa palvelujen säilymistä.

“Täällä olen ytimessä”
Professori Laura Kolbe haltioituu historiallisella aukiolla.

L

aura Kolbe muutti perheineen Kruununhakaan vuoden 1995-96 vaihteessa. Alkutalven värit olivat harmaita, mutta Laura Kolbe
oli äärettömän iloinen. Uusi koti oli nyt kaupunginosassa, jolla on ollut Suomen historiassa suuri poliittinen, valtiollinen ja yhteiskunnallinen merkitys.
“Kun tulimme Kruununhakaan, olin opiskellut historiaa monta vuotta, olin väitellyt tohtoriksi ja
olin juuri saanut dosentuurin Helsingin yliopistosta.“
Laura Kolbe tunsikin historioitsijana palanneensa juurilleen. Sitä paitsi hänen miehensä isovanhemmat olivat asunueet Kruununhaassa, joten
muuttoon liittyi myös henkilökohtaista historiaa.
Kruununhaassa on yksi paikka, joka on Laura
Kolbelle erityisen tärkeä. Se on aukio, jota ympäröivät Suomen Pankki, Säätytalo ja Kansallisarkisto.
“Oli upeaa päästä asumaan lähelle Suomen
valtiollisten tapahtumien tiheää ydintä. Toin
tänne myös mielelläni nuoria historianopiskelijoita katsomaan näitä rakennuksia.“
Laura Kolbe haltioituu edelleenkin joka kerta
nähdessään aukion.
“Aukiolla ymmärtää hyvin ja jopa ylevästi sen,
miten nuori kansakunta otti aikoinaan omat asiat

hoitaakseen. Se loi omat lait ja oman rahan. Sitten
tuli vielä Kansallisarkisto, johon alettiin arkistoida
nousevan valtion historiaa.”
Kolben mielestä aukio kertoo vahvasta uskosta valtioon.
“Aukiolla on myös kahden tärkeän senaattorin,
Johan Vilhelm Snellmanin ja Leo Mechelinin,
muistomerkit. Heitähän voisi nykyisin kutsua
kansakunnan valtiollisiksi sisällöntuottajiksi.“
Laura Kolbe näkee lempiaukionsa päivittäin
kävellessään työpaikalleen Helsingin yliopistoon
kotoaan Meritullinkadulta.
Kansallisarkistossa hän käy usein. Säätytalolla
hän vierailee silloin, kun siellä pidetään tiedeseuran kokouksia.
“Suomen Pankin ovia on hieman vaikeampi
mennä kolkuttelemaan, mutta olen minä sinnekin
muutaman visiitin tehnyt.“
Kesäisin Laura Kolbe istuu mielellään Suomen Pankin edessä olevilla penkeillä ja katselee
kauniita kukkaistutuksia, komeita rakennuksia ja
monia turisteja.
“Olen usein miettinyt, että lempiaukiolleni
mahtuisi hyvin ainakin yksi kahvila.”
11

Krunikka 2/2019
MIRJA PYYKKÖ

MOJO ERÄMETSÄ

ONAN TUKI on vahva perhe
17-vuotias Ona Serafiina Huczkowski on syntynyt Barcelonassa ja asunut 4-vuotiaasta
Suomessa. Hän rakastaa Espanjan tunnelmaa ja lämpöä, mutta ei kiirehdi
Suomesta mihinkään. Onan äidin Tiinan suku on Puolasta, isä on Karibian britti.
Minkälainen Suomi on ollut Sinulle
Ona? ”Hyvä. Olen aina tullut hyvin toimeen eri-

laisten ihmisten kanssa, en ole koskaan kokenut,
että olisin jotenkin erilainen tai syrjitty. Parissa
tilanteessa olen ajatellut että vau, mutta yleisesti
ottaen en ole kohdannut rasismia. Aika paljon on
varmaan kiinni omasta asenteesta. Koen olevani
avoin, en stressaa etukäteen ihmisiä enkä hakeudu
tilanteisiin, joissa voisi jotakin tapahtua.”

Miten sinut on kasvatettu? ”Äiti on todella
hyvä kasvattaja. Hän on kasvattanut minut rennosti ja avoimesti, päätän itse mielipiteistäni. Minua ei ole varoiteltu eikä vahdittu, enkä ole kohdannutkaan mitään sellaista josta pitäisi varoittaa.
Äiti ja isä ovat erilaisia ihmisiä, mutta heillä on
varmasti samanlaiset arvot.”
Metoo on ollut puheenaihe pitkään –
kuinka tasa-arvoiseksi 17-vuotias kokee itsensä poikien rinnalla? ” Yleisesti pojat saatta-

vat ajatella että tytöt ovat heikompia, että tytöt eivät
voi tehdä samoja asioita kuin pojat, joka on tietenkin
ihan naurettavaa. Itse en ole sellaista kokenut ja jos
kokisin, haluaisin vain todistaa että se ei ole totta.”

Olette aiempia ikäluokkia tasa-arvoisempia? ”Ehdottomasti. Esimerkiksi koulussa, liikun-

tatunneilla tehdään kaikki yhdessä samoja asioita,
ollaan mukana samoissa peleissä, joka on ihan fine.
Valmistut parin vuoden kuluttua merkonomiksi. Tiedätkö, mitä haluat tehdä sen
jälkeen? ”Minulla ei ole ihan tarkkaa kuvaa mitä

sitten haluan tehdä mutta luulen että tällä koulutuksella voi valita monesta alasta.”
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Kun muutitte Espanjasta Onan ollessa
4-vuotias, pelkäsitkö miten Ona pärjää
Suomessa? ”En, Espanjassa on ihan yhtä paljon

rasismia kuin täällä. Sellaista, joka tulee yht`äkkiä puun takaa, harvoin sitä täällä tapahtuu. Yhden kerran koulussa toisella luokalla oleva poika
oli sanonut jotakin negatiivista Onan ihonväristä.
Menin seuraavana aamuna kouluun ja asia käsiteltiin pojan ja opettajien kanssa saman tien. Tilanne
ei koskaan toistunut. Me olemme tiivis perhe.
Minulla on aina ollut sellainen luottamus meidän
perheeseen, että koemme olevamme turvassa.
Lapsihan vaistoaa paljon enemmän kuin kuvittelemme, eikä ole hyvä jos lapsi kasvaa sellaisessa ilmapiirissä, että ollaan kauhean erikoisia ja marginaalissa. Isänsäkin on korostanut juuri tätä asiaa.
Onan kohdalla ehkä käänteentekevä tilanne oli
se, kun hänellä oli 5 –vuotiaana ensimmäinen ja ainut ihonvärikriisi. Hän kysyi, miksei hän voi olla samanvärinen kuin minä. Sanoin että kun me Papan
kanssa yhdessä sinut tehtiin - me musta ja valkoinen
- niin sinä olet siinä välissä. Ehdotin että mennään uimarannalle katsomaan, kuinka kaikki valkoiset ihmiset ovat siellä kaiket päivät ottamassa aurinkoa että
he saisivat sinun ihonvärisi ja heistä tulisi yhtä kauniita kuin sinä. Ona jotenkin tajusi, että hänen ihonvärinsähän on ihana väri! Ja sehän on ihan totta!
On hienoa ettei Ona ole kokenut rasismia. Enhän minä pysty suojelemaan kun hän menee maailmalla, mutta häntä suojaa hänen oma, vahva itseluottamuksensa.”
Mikä on tärkein tekijä, jotta lapselle kasvaa vahva itsetunto? ”Rakkaus, varsinkin en-

simmäisten kolmen ikävuoden aikana! Läsnäolo ja
rakkaus. Lapsi tietää, että häntä rakastetaan, hänen
kanssaan ollaan ja sitä kautta hän tuntee olevansa
arvokas. Vaikka lapsessa olisi mitä tahansa erikoista, on hänelle rakennettu hyvä pohja. En tiedä
sen ihmeellisempää metodia; vahva perhe!”
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NÄYTTELIJÄ KRISTA KOSONEN
rakastaa Kruununhaan vanhojen
talojen kauneutta ja historiaa.

P

ienenä espoolaistyttönä Krista Kosonen
haaveili asuvansa jollain Monopoli-pelin
kaduista. Bulevardi, Siltasaari, Kaisaniemenkatu…ne olisivat oikeaa Helsinkiä.
Parikymmentä vuotta myöhemmin toive toteutui. Kristan, hänen miehensä, ohjaaja Antti J.
Jokisen ja heidän kolmivuotiaan tyttärensä koti
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on Liisankadulla 1800-luvun lopulla rakennetussa
talossa.
”Näen talomme vanhana rouvana. Arvokkaana ja itsetietoisena. Meillä on onni saada olla
hänen seurassaan, ei toisinpäin.”
Kodissa on korkeat, avarat huoneet ja neljä
kakluunia. Niistä kaksi on toimivaa.

Kruununhaassa on kaikkea sitä, mistä
Krista pitää / ”Ympärilläni on niin paljon kau-

nista. Rakastan paikkoja, joissa on historiaa ja vanhoja taloja, ja täällä taloissa on paljon hienoja yksityiskohtia. Kulmia ja listoja, jotka on rakennettu
esteettisyyden vuoksi. Ja rakastan myös merta.
Vain metsät puuttuvat / ”Luontoa toisinaan
kaipaan. Siitä pitää nauttia kesäisin mökillä.”
Maanantaiaamuna Mariankadun Papu- kahvilassa on rauhallista. Krista tilaa kahvin ja smoothiekulhon. Hän on käynyt osteopaatin luona ja
hakenut samalla pyykit pesulassa. Kruununhaan
kivijalkakaupoissa hän asioi mielellään.
”Käytän usein ompelimoakin, koska olen
huono ompelemaan nappeja.”
Syksyllä neljä vuotta täyttävä tytär on päiväkodissa, sitä ennen hän oli monesti Säätytalon puistotätien hoivissa.
”Olen onneni kukkuloilla Vironniemen päiväkodista. Se on maailman paras päiväkoti. Millaista
kulttuurikasvatusta taidemuseokäynteineen siellä
annetaankaan ja kuinka lapsen mielikuvitusta tuetaan,” Krista sanoo.
”Ja lapsen kanssa liikkuessa jokainen kadunkulma on jännittävä, kun näyteikkunassa voi olla
pupu tai kadulla kävellä muurahainen.”
Perheen labradorinnoutaja Hilmaa Krista ulkoiluttaa Tervasaaressa, jossa on koirille oma uimarantakin.
”Tämä on rauhallinen kaupunginosa, jossa
asuu paljon kulttuuriväkeä. Ihmiset juttelevat keskenään, vaikka ollaan Helsingin keskustassa. Päiväkotimatkallakin saatan jäädä puhelemaan vastaantulijan kanssa.”
Kävellen pääsee elokuviin, museoihin tai taidenäyttelyihin. Se on Kristalle tärkeää, ja onhan
kaupunginosassa omat teatteritkin.
”Ruokaravintoloita voisi olla enemmän, ja yksi
siistimpi baari, jossa olisi tarjolla hyviä viinejä.”
Keväällä Krista Kosonen oli Virossa elokuvan Helene kuvauksissa. Antti J. Jokisen ohjaama
elokuva kertoo taiteilija Helene Schjerfbeckistä ja
keskittyy vuosiin, jolloin Schjerfbeckillä oli rakkaussuhde Einar Reuteriin. Teattereihin elokuva
on tulossa keväällä 2020.

Schjerfbeckiä näyttelee Laura Birn. Kristalla on rooli Schjerfbeckin ystävättärenä, Helena
Westermarckina, joka oli taidemaalari, mutta sen
ohella kirjailija ja naisasianainen.
”Elokuva kertoo myös naisten välisestä ystävyydestä. Helena oli rohkea vaikuttaja ja tasa-arvon edistäjä. Helene taas ei ollut kiinnostunut politiikasta, mutta molempia yhdisti ääretön kunnianhimo ja intohimo taiteeseen.
Kruununhaassa kävellessään Krista on miettinyt, että näillä samoilla kaduilla naistaiteilijatkin ovat aikanaan kävelleet.
”Aikakerrokset tuovat pientä
lisää ajatteluuni.”
Ja kun pitkätkin kuvausmatkat ulkomailla ovat ohi,
tuntuu aina mukavalta palata kotikortteleihin.
”Nautin silloin vain
kotona olemisesta.
Meillä on valtava olohuone ja siellä iso
sohva, jolle mahtuu
koko perhe, vaikka
meistä kukaan ei ole
ihan pienikokoinen. Ei koirakaan.
Ne hetket ovat ihan
parhaita.”
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KURKISTAN TILAAN
RIITTA HEIMONEN

ARI HEINONEN

NAISTEN OMA salonki
Helsingin Lyceumklubi/ Helsingfors Lyceumklubb on kypsässä iässä oleva
naisyhdistys, jolla on arvohuoneisto Rauhankadulla. Kurkistetaan sisään.

O

vikoodi on tunnussana, jolla pääsee sisään vuonna 1914 rakennettuun viisikerroksiseen kivitaloon. Hissi nytkähtää
liikkeelle ja huokaisee. Sillä on palvelusvuosia takana, eikä hoppu ole hyve.
Lyceumklubi löytyy talon ylimmästä kerroksesta. Jo eteisessä tulija vakuuttuu: tilassa on jotain erityistä. Se ei ole museo, ei koti, eikä edustushuoneisto. Mikä sitten?
Neliöitä on hulppeat 175. Tilavan hallin peiliovet avautuvat kolmeen suuntaan kohti isoa
olohuonetta, salia ja huoneiston takavasemmalla
sijaitsevaa keittiötä. Kirkkaana kevätpäivänä pääosan saavat valo ja rikkumaton rauha.
Salin seinällä tulijaa tervehtii kuvataulu yhdistyksen puheenjohtajista. Ensimmäinen puheenjohtaja, Elsa Sillman-Lönnroth, luo lempeän
katseen öljyvärimaalauksesta.
Tarkempi silmäys tilaan tuo selväksi, että naisyhdistyksen jäsenet olivat aikansa yläluokkaa ja
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sivistyneistöä. Ison piirongin päällä päivystävät
valokuvissa Lyceumklubin ensimmäiset kunniajäsenet, presidenttien rouvat Ester Ståhlberg ja Ellen Svinhufvud, välissään Ruotsin kruununprinsessa Louise, joka oli yhdistyksen kummi.
– Meillä on nykyisin noin 130 jäsentä, joista
noin kolmisenkymmentä kokoontuu klubi-iltaan
kerran viikossa, Benita Tallqvist sanoo.
Hän on Helsingin Lyceumklubin nykyinen
puheenjohtaja.

Kersti Bergroth perusteli klubin perustamiskokouksessa 2. toukokuuta vuonna 1932.
Bergroth oli asunut Englannissa ja tutustunut
Lontoon Lyceumklubiin. Se oli syntynyt 1900-luvun alussa naisten itsenäisyysliikkeen tuoksinassa.
Vauraiden ja sivistyneiden perustajajäsenten idea
oli luoda kokoontumispaikka naisille, joita yhdisti
kiinnostus taiteisiin, tieteisiin ja yhteiskunnallisiin
kysymyksiin.
– Sama pätee edelleen. Lyceumklubi tarjoaa
jäsenilleen virkistystä, sivistystä ja ystävyyttä
myös kansainvälisellä tasolla. Olin toissa vuonna
Lyceumklubien liiton kokouksessa Pariisissa, rahastonhoitaja Elisabeth Mutka kertoo.
Kuluvan kevätkauden tiistain klubi-illoissa eri
alojen asiantuntijat ovat kertoneet muun muassa
barokin loistosta, Kiinan vanhasta ja uudesta
maailmanvallasta ja Marskin ryypystä maistelun
kera. Esitelmät pidetään vuoroviikoin suomeksi ja
ruotsiksi, sillä yhdistys on kaksikielinen.
On ihme, että 87-vuotispäiviään viettävällä pienellä
yhdistyksellä on oma arvohuoneisto. Kaiken takana
ovat neuvokkaat naiset, joiden hyppysissä on pysynyt myös taloudenhoito. Alkupääoma karttui pienistä lahjoituksista, ja pankit myönsivät lainaa.
Ensimmäinen oma klubihuoneisto oli Lönnrotinkadulla. Sitä ennen naiset kokoontuivat

vuokratiloissa Pörssiklubilla. Siellä klubi oli auki
iltapäivästä puoleen yöhön, ja omat palvelustytöt
pitivät huolta tarjoilusta.
Rauhankadun huoneisto on ollut klubin omistuksessa vuodesta 1970.
– Taloyhtiön putkiremontti oli kyllä viedä
maton jalkojen alta. Kakkua on vieläkin jäljellä,
mutta olemme jo onneksi voiton puolella, Elisabeth Mutka kertoo.
Yhdistys saa tuloja tilojen vuokraamisesta
muille yhdistyksille ja jäsenille. Tilojen vuokraamisessa on haluttu pitää matalaa profiilia. Huoneiston yhteydessä on myös työtila omalla sisäänkäynnillä, jossa on vakituiset vuokralaiset.
Monet nykyisistä jäsenistä ovat tulleet yhdistykseen äitiensä tai anoppiensa saattelemina.
Nuorin jäsen on nelikymppinen, vanhin on täyttänyt 90 vuotta.
– Uusia jäseniä mahtuu mukaan, tervetuloa!
Klubin jäsenyys edellyttää hakemusta ja kahden
vakijäsenen suositusta. Jäsenmaksu on 55 euroa
vuodessa, puheenjohtaja Tallqvist selventää.
Yhdestä asiasta pidetään kiinni: klubi on vain
naisille.

Taloudenhoitaja Elisabeth Mutka (vas.) ja pj. Benita Tallqvist.

Yhdistys syntyi epätasa-arvon tunteesta, muu-

toksen palosta. ”Jos miehellä on ikävyyksiä työssään tai kotona, mitä hän silloin tekee? Hän menee
klubilleen ja etsii lohdutusta veljiensä seurasta. Kun
naisella on hankaluuksia tai hän on onneton, mitä
hän tekee? Hän rupeaa siivomaan piirongin laatikoitaan ja itkee. Minusta meilläkin pitää olla klubi,
jonne voimme mennä milloin tahansa, vaipua
pehmeään tuoliin ja jättää kaikki huolet”, kirjailija

Lähde: Aulikki, Sauramo 2010.
Virkistystä, sivistystä, ystävyyttä.
Helsingin Lyceumklubi ry. Historiikki.
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maksoi kaupassa. Luimme kirjoja ja opiskelimme
alaa. Toiminta luiskahti sitten sinne maahantuonnin puolelle ajatuksena jo silloin, että myydään
vain hyviä kitaroita uusina tai käytettyinä, niin
että niille pystyy antamaan vuoden takuun. Hyviä
ei tarvitse väkisin myydä, ne löytävät joka tapauksessa ostajansa. Erään tunnetun muusikon sanoin,
kaikki alaa pidempään harrastaneet ovat jossain
vaiheessa meidän asiakkaitamme koska hoidamme sekä kitara- että vahvistinkorjaukset."
Viuluissa se on Stradivarius - mikä kitaroissa on se top ten? ”Kyllä se menee mo-

neen sataan tuhanteen, Martinit ovat akustisissa
kitaroissa niitä kalleimpia.Vuosien 1930-40-lukujen Martinit maksavat parhaimmillaan 300400 000 dollaria. Meilläkin on sähkökitara vuodelta -57 Fender Stratocaster joka on 27 000 euroa ja Gibson Lars Paul Custom vuodelta -57 joka
on 45 000 euroa.”
Miksi 1930 – ja 1940-luvun kitarat, onko
niillä antiikkiarvoa? ”Ei oikeastaan antiikki-

arvoa - ennen vanhaan tuotannot olivat toisenlaisia. Jos ajattelee tuota Notre Damea, niin ei kukaan tänä päivänä lähde tekemään sellaista kirkkoa . Ennenvanhaan pystyttiin tekemään ihan

MIRJA PYYKKÖ

hillittömiä saavutuksia vain siksi että piti vaan
tehdä. Sama kitaroissa. Esimerkiksi pelkkä liima
jolla ne vanhat tehtiin, on luuliimaa. Edelleenkin
pystyy tilaamaan esim. Martinit tehtynä luuliimalla. Mutta se makssaa 1500-2000 lisää per kitara. Luuliima on vuosisatoja vanha juttu jota käytettiin esiteolliseen aikaan kitaroissa, mutta sitten
kun tuotanto alkoi nousta kunnolla, niin luuliima
ei enää toiminut tällaisissa nopeissa tuotannoissa.
Luuliimassa on sellainen lämpötilaongelma, että
jos on liian kylmä se ei pidä - jos on liian kuuuma,
se ei pidä, pitää olla just sopivan lämmintä. Nykypäivänä käytetään titebond jota kaikki pienet
valmistajatkin käyttävät. Se on tällaisista vaaleista
liimoista kaikkein kovin. Luuliiman pointtihan on
juuri se että se menee lasin kovaksi.”
Onko sillä merkitystä soinnin kannalta?

”Juuri se, että kun se menee niin kovaksi niin kitara on niinkuin yhtä palaa. Nykyliimat taas pitävät hyvin koska niissä on sitkosta, kiinnipitoa.
Mutta se ei ole yhtä kovaa eikä toimi samoin kuin
luuliima. Vanhojen kitaroiden arvostus on nykyisin aivan toista, jota tuo takana oleva Soitinpankin seinäkin todistaa.
Olemme vuokranneet Musiikin Edistämisäätiön Soitinpankille seinän käyttöön. Sen takana

ARI HEINONEN

KITARAPAJA
Anssi Kela parkkeeraa autonsa Kirjatyöntekijänkadulle Kruununhakaan.
On parkkeerannut jo yli 20 vuotta. Tällä kertaa Kitarapajasta hän ei ole
etsimässä uutta – vaan tuomassa kahta kitarapotilasta hoitoon. Toinen niistä
on Anssin 20 vuotta sitten hankkima kitara jonka saumoja nyt tutkitaan.
Kitarapaja on ammattimuusikoiden käyttämä kitaroiden hankinta- ja korjauspaja. ”Yhteistyömme Juha Nuutisen kanssa alkoi

70-luvulla. Juha rakensi ja korjasi kitaroita, minä
siirryin 70-luvun puolivälissä auttamaan. Mukaan
tulivat myös Antti Autio ja Tapio Peltonen.

Toiminnan kasvaessa perustimme Kitarapajan vuonna 1979”, kertoo Ilkka Pusa. ”Tietämys
kitaroista oli ihan retuperällä, vanhojen kitaroiden päälle ei ymmärretty mitään ja me olimme
monien mielestä kummallisia kun maksoimme
vanhoista kitaroista enemmän kuin uusi vastaava
Ilkka Pusa ja Soitinpankki
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KOHTAAMISPAIKKANA

ovat Muusikkojen liitto, Suomen musiikintekijät
ry, Suomen säveltäjät ry, Gramex ja Teosto.
Ne ovat laittaneet rahat talteen sellaiseen
jossa ne säilyy, eli näihin vanhoihin instrumentteihin. Niiden arvo nousee paremmin kuin kiinteistöjen, niitä vuokrataan niille jotka kuuluvat näihin
edellä mainittuihin yhteisöihin. Näiden vanhojen
kitaroiden vuokra on 50-80 euroa kahdelta viikolta eli yksi päivä ei maksa juuri mitään.”
Ketkä meillä soittavat noilla kaikkein
kalleimmilla kitaroilla? ”Martinin käyttä-

jiä ovat kaikki kitaraa soittavat artistit niin kuin
Anssi Kela, JuhaTapio, Kuustonen, Hector, Tähkä,
kaikki käyvät täällä…
Tämä Martinhan on perustettu vuonna 1833.
Se firma on luonut koko teräskielisen kitaran ja
karrikoiden voi sanoa että kaikki muut teräskieliset kitarat ovat sen kopioita.
Ja yhä edelleen siltä tulee vaan uusia malleja, koko ajan ne miettii ja kehittää sitä hommaa.
Mutta aikoinaan Martinin alamerkiksi syntyi Sigma,joka on uskomattoman hyvä hintaluokassaan,
alkaen 290 euroa. Se on nykyisin saksalaisessa
omistuksessa mutta kitarat tehdään Kiinassa.
Emme olisi kuusi vuotta sitten uskoneet, että pystymme myymään hyviä kitaroita tuossa hintaluokassa, mutta niiden kanssa on mennyt tosi hyvin.
Kun me aloitimme myynnin, kitaraa oli jo kehitetty riittävän pitkälle.”
Anssi Kelan molemmat huoltoon tuodut
kitarat ovat Martineja, miksi niitä? ”Tämä

ensimmäinen Martin on yli 20 vuotta vanha, ostin
sen vuonna -98. Tässä on hauska tämä takapuoli
jonka lakka hilseilee. Telkkarissa oli Jyrki-ohjelma
jossa olin vieraana ja laitoin biisin jälkeen kitaran
telineeseen, jonka takana oli lamppu. Se poltti ja
lakkapinta alkoi kuplimaan.”
Millä perusteella aikoinaan valitsit
tuon? ”Minähän aloitin basistina mutta biisien-

tekoinstrumenttina minulla on aina ollut kitara,
teräskielinen akustinen kitara. Jossain vaiheessa
tuli sellainen tunne että nyt jotain pitää hankkia.
Martin oli itsestään selvä merkki, koska kaikki
minun ikään kuin sankarit, Neill Young, Dylan,
20
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Johnny Cash ja Joni Mitchell, niillä kaikilla oli
aina Martin ja niitä kuunnellessa oli tullut sellainen tunne siitä soundista että akustinen kitara on
yhtä kuin Martin. Että soiton pitää kuulostaa siltä
ja lähdin ostamaan Martinia. Minulla oli budjetti
silloin 5000, se oli markka-aikaa, ja soittelin sitten
yhtä sellaista joka oli just siinä hintahaarukassa ja
kuulosti tosi hyvältä. Se oli näitä halvempia mitä
tässäkin on ja sitä siinä istuskellessa ja rämpyttelin ja ajattelin että tämä tuntuu tosi hyvältä, taidan
ottaa tämän. Siinä roikkui seinällä toinen ja hintalapussa luki 14 000 markkaa. Kolminkertainen
minun budjettiini nähden ja ajattelin että mihin
tuommonen hinta perustuu, eihän se voi olla 3
kertaa parempi. Ja tein ihan itse sen virheen, että
”täytyyhän tuota nyt sitten kokeilla” . Otin kitaran
seinältä ja otin e-duuri-soinnun ja tajusin samantien, että budjetti just kolminkertaistui. Se vaan
oli niin paljon muhkeampi se sointi ettei tarvinnut ottaa kuin se yks sointu sieltä ja no niin okei..
on tässä vaan niin paljon eroa.”
Sinulla on nyt Johnny Cashin-tyyppinen kitara, miksi se? ”Se oli niin että minulle-

kin noita Martineita alkoi kerääntyä, nyt niitä taitaa
olla 6. Tuli sellainen olo että pitää tehdä oma custom - että sellainen kuin itse haluaa. Ruvettiin kerran miettimään että mitä pitää olla, että mistä minä
tykkään ja esimerkiksi musta väri oli tietenkin se.
Johnny Cashille oli tehty ensimmäinen musta Martin. Se tässä on hauskaa että 1.5 vuotta sitten pääsin käymään siellä tehtaalla Pennsylvaniassa. Kun
käytiin siellä museon puolella ja availtiin niitä vitriinejä, pääsin soittamaan Johnny Cashin kitaraa–
se ei ollut se alkuperäinen musta mutta kuitenkin
Cashin vanha kitara, ja tavallaan se ympyrä sulkeutui siinä. Oli yli 20 vuotta siitä kun nostin ensimmäisen Martinini ja se on nyt johtanut siihen että
olen käynyt siellä tehtaalla, on tullut oma kustomoitu kitara tilattua ja olen nykyisin heidän nettisivuillaan Martinin lähettiläänä siellä.”

Olet kovassa seurassa - ketä kaikkia? ”Ei

ole tullut itsekään tsekattua ketä kaikkia siellä on
mutta jännä juttu vaan se, että kun tuon ensimmäisen kitaran hankin, ei tullut mielenkään että
oma lärvi saattaisi olla siellä.”

TERVASAAREN KOIRAPUISTO

T

ervasaaren koirapuisto näyttää pipopäisten ihmisten ja edestakaisin juoksentelevien koirien puuhamaalta. Tosiasiassa
koirilla on tarkka käsitys omasta paikastaan laumassa; kenen kanssa leikitään, ketä kannattaa
väistellä, kenen kanssa ei suostuta samaan aitaukseen ollenkaan ja kenestä tulee ikuisen odotuksen veroinen sydänystävä. Ihmiset heidän talutusnuorassaan ovat anonyymejä; tosin varomaton,
liian asiantunteva lausahdus voi paljastaa lääkärin,
juristin tai talonmiehen. Jollakin voi olla näyttelijän tai kilpa-autolijan kasvot, mutta työasioihin ei
kajota – ellei vuosien varrella synny todellinen ihmisten ja koirienvälinen ystävyys.
Näin on käynyt Minnille ja Plutolle, ja sitä
kautta emännille hihnan toisessa päässä. Pluto on
4,5-vuotias löytökoira Viikin löytöeläintarhasta.
Kaikkien hämmästykseksi Pluton kaulasta löytyi ulkomaalainen siru. Mutta hyvin on oppinut
suomea ymmärtämään. Pluto on leikkisä ja älykäs
velmu.Talutushihnan toisessa päässä Tervasaaren
koirapuistoon tulee emäntänsä Katarina Lume,
joka on vastannut monien elokuvien, mainosten
ja tv-ohjelmien lavastuksesta.

Kuten olemme nähneet, Kruununhaassa
kadut ovat vähän väliä suljettuja kuvausten vuoksi. ”Täällä pystyy tekemään niin

paljon epookkia, eri aikakausien kuvaa; täällä on
komea Svenska Klubben ja hyvin säilynyt Kolme
Kruunua, joita käytetään muun ohella todella paljon. Pienet kivijalkaliikkeet, parturit ja kampaamot
ovat sellaisia, joissa kuvataan myös aina silloin tällöin. Katajanokan suurissa, ensimmäisen kerroksen asunnoissa kuvataan myös mielellään, niihin on
helppoa kuljettaa tavaraa, ei tarvitse nostureita sun
muita niin kuin ylempiin kerroksiin tarvitaan.”
Kuvataanko täällä ulkokuvat ja sisäkuvat lavastetaan muualla? ”Ei sellaiseen ole

enää varaa. Kaiken kaikkiaan budjetit ovat tänä
päivänä niin tiukkoja että ei mitään mahdollisuutta tehdä noin – paitsi pitkissä sarjoissa, joiden
ulkokuvat tehdään eri paikassa kuin studioihin tai
varastorakennuksiin rakennetut sisämiljööt. Rappukäytäväkuvat käydään sitten tekemässä oikeissa

rappukäytävissä, monen jakson rappukäytäväkohtaukset yhtenä päivänä . Siirtyminen filmistä videomateriaaliin on mahdollistanut ihan erilaisen
työtahdin. Myös mainokset tehdään tehokkaalla
aikataululla, usein monta mainosta saman päivän
aikana, riippuen vähän käsikirjoituksesta.”
Mikä pitkiä elokuvia tehdessä on toisin
kuin vanhoja filmejä tehdessä oli? ”It-

seasiassa tekniikan kehittymisen vuoksi on muuttunut ihan kaikki. Filmille tehdessä esimerkiksi
lavastaja saattoi ennen kuvaamista katsoa kuvaajan luupista, miltä kohtauksen ihmiset tai miljöö
näyttää, sitten vaan kuvattiin. Tänä päivänä voin
seurata monitorista koko ajan ja nähdä saman
tien, jos joku asia on pielessä. Liisankadullahan oli
muuten studio jossa aikoinaan tehtiin monet suomalaisista elokuvista.”

Oletko tehnyt töitä eläinten ja eläinnäyttelijäkouluttajan, Tuire Kaimion
kanssa? ”Olen tehnyt paljonkin, Tuikku-

han on ihan mahtava kouluttaja. On
ollut monenlaisia eläimiä, lampaita, kanoja, possuja, pupuja.
Kerran kävi niin että Tuikku
ei päässytkään paikalle,
minun oli huolehdittava kuvauksen neljästä 100-kiloisesta
siasta jotka oleilivat olohuoneessa.
Yksi niistä alkoi
syödä kirjoja
hyllystä, sopi
tarinaan ihan
hyvin. Pluto
on joskus mukana töissä,
on ollut muutaman kerran
kuvauksissakin, vaihtelevalla menestyksellä.”
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KUOLEMANTANSSI Askeleita nationalismin Euroopassa

Heikki Aittokoski:

Helsingin Sanomien monin tavoin palkittu ulkomaantoimittaja Heikki
Aittokoski, Helsingin yliopiston Vuoden Alumni 2019, sanoi: - Kyynisyyttä
pidetään liian helposti älykkyyden merkkinä. Tulevaisuutta pitäisi
tarkastella enemmän mahdollisuuksien kuin uhkien kautta.

K

olmiosaisen kirjasarjan ensimmäisenä ilmestyi 2013 Narrien laiva - Matka pieleen
menneessä maailmassa. Helmikuun asukastilan lukupiirissä luettu kirja Kuolemantanssi
- Askeleita nationalismin Euroopassa, Hs-kirjat
2016, valittiin muun muassa Tieto-Finlandia-palkintoehdokkaaksi. Sarjan kolmas on työn alla. Lähestymistavan painopiste on mahdollisuuksissa.
Aittokoski itsekin epäili, että tyylilaji on ehkä kaunokirjallisempi. Nyt luettavana ollut teos kiehtovine kehyskertomuksineen oli osoitus siitä.
Heti aluksi on todettava: me sanalla sanoen
rakastuimme kirjaan ja kirjailijaan. Eikä kirjailija
pahastunut. Päinvastoin hän myönsi sen olevan
hyvän alun illan keskustelulle.
Danse macabre / Fontaine des Innocents,

Viattomien suihkukaivo, on Pariisin vanhin suihkukaivo place Joachim-du-Bellay -aukiolla. Alkujaan lähde perustettiin ”viattomien lasten

Edessä keskellä Heikki Aittokoski
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hautausmaalle” 1549-1550.
Heikki Aittokosken Kuolemantanssin alussa seurataan kaatopaikkaa muistuttavan suihkulähdeaukion siistiytymistä aamuvarhaisella uuteen päivään.
Hautausmaan etelämuurin maalaus Danse macabre, Kuolemantanssi, vuodelta 1424 oli monien
myöhempien kaltaistensa esikuva viestiessään:
muista kuolevaisuutesi! Kuolema noutaa kaikki, sukuun ja säätyyn katsomatta, eikä tanssiinkutsusta
kieltäydytä. Ajankohdan valitsee Noutaja.
Vanha muuri purettiin 1669. Hautausmaan luille
ratkaisuksi keksittiin katakombit, 800 metrin luukäytävä lähellä Denfert-Rochereaun metroasemaa.
Tallinnan vanhankaupungin Nigulisten kirkossa
säilytettävä maalaus Kuolemantanssi on tunnetuin
ja arvokkain keskiaikainen taideteos Virossa. Sen on
maalannut 1400-luvun lopulla Bernt Notke.
Suomen ainoa säilynyt Kuolemantanssi-seinämaalaus Inkoon kirkossa on maalattu 1500-luvun
alussa.

Luetun kirjan kehyskertomus rakentuu
eurooppalaisista Kuolemantanssi-seinämaalauksista. Aittokoski tarjoilee hopealautasella lukijaystävällisen kattauksen
koko maanosamme kinkkisestä vuodesta
2015 taustoineen. Kirjassa siirrytään
tanssiaskelin maasta toiseen. Vähän väliä
koukataan myös kotomaamme vastaaviin
tapahtumiin piruettien muodossa.
Askeleita kaakossa. Ateena: Perikleen (495-429)
puhe.
– Perikleen puheessa oli kaikki ne elementit,
jotka nationalismiin vetoava poliitikko tänäkin päivänä säilyttäisi palopuheeseen. Kunnia esi-isille, me
olemme olleet täällä aina, me vastaan muut.
Demokratia, kansanvalta, kehittyi Ateenassa
500-luvun lopulla eaa. Ateenan valtiosta tanssahdellaan Ateenan Oliivilehtoon vuonna 2015: Kultainen Aamunkoitto, äärinationalistinen puolue,
sai pontta talouskurimuksesta.
Kaakosta,Titon jälkeisestä helvetistä, siirrytään suomalaiseen piruettiin: Tornio 2015.
Kuolemantanssi on myös jännittävä lukukokemus. Hengitystä pidätellen lukija esimerkiksi seuraa
kirjan kirjoittajan bussimatkaa Tornion Rajat kiinni!
-mielenosoitukseen. Kirjoittaja oli soluttautunut
mukaan hommaforumilaisten kyytiin. Aittokoski
myönsi välillä pelänneensä, heitetäänkö hänet ulos
autosta jonnekin asumattomalle metsätielle.
– Joku nationalismin tutkija on sanonut, että
nationalismia on mahdoton määritellä, mutta
kohdatessa sen tunnistaa oitis. Se on totta. Mitä
enemmän Eurooppaa ja sen historiaa koluaa, sitä
monisyisemmäksi käsite muuttuu.
Vuoden aikana Aittokoski tapasi paljon ihmisiä, jotka kertoivat, miltä heistä vuosi 2015 tuntui.
– Jos populistien pääsyä hallitusvastuuseen pidettäisiin edelleen rangaistusperusteena, unioni

joutuisi lopettamaan itsensä. Toiminta halvaantuisi. Sanktiolistalle päätyisivät noin alkajaisiksi
Suomi, Unkari, Puola ja Kreikka.
Tanssahtelut päättyvät Inkooseen. Siellä Heikki
Aittokosken valtasi epäily, ettei Inkoon taiteilija ollut nähnyt muita Kuolemantansseja. Tai sitten taiteilija leikitteli. Muualla Kuolemantanssi-motiivin
jäykkien periaatteiden mukaisesti Kuolema vie vastahakoisia tanssipartnereita maallisessa arvojärjestyksessä. Inkoossa järjestystä on rikottu. Lapsikin
on väärässä paikassa! Kirjailijan mielestä nappisilmäinen pienokainen näytti Mikki Hiireltä. Sarjakuvamaiselta. Kuolema on leikittänyt lasta, kirkon kesäopas arveli, siksi niin veitikkamainen ilme.
– Inkoon Kuolemantanssissa jo sen olemassaolo kertoo tärkeän totuuden. Suomi ei ole saari.
Kaikki, mitä on Euroopan taivaan alla, löytää
tänne tiensä. Ehkä hitaasti, ehkä muuttuneena,
ehkä suomalaistettuna, mutta löytää.
Ilta huipentui päätökselle lähteä kevätretkelle
Inkooseen. Ikkunat auki Eurooppaan: seuraava lukupiiriläisten kohde voisi olla Tallinnan Nigulisten kirkon Danse macabre!

Asukastilan lukupiirit ovat kuukauden toisena tiistaina.
Syyskuussa kausi aloitetaan Tommy Wieringan kirjalla
Joe Speedboat, Avain 2008.
Kääntäjä Titia Schuurman on illan vieraana.
Tied. marje.vuorisalo@gmail.com
www.krunikka.fi
http://krunikka.fi/krunan-mesta-mainmenu-916/viikko-ohjelma

23

AJAN HENKI -kirjailijan ajatuksia

LAURA MALMIVAARA

Krunikka 2/2019
JOHANNA MANNILA

ARI HEINONEN

”KYSYMYKSIÄ JOITA EI TEHDÄ,
VASTAUKSIA JOITA EI KUULLA”

Jännitystä Itämerellä

M

L

Pirkko Saisio:

inulla on lapsen lapset, 4- ja 9-vuotiaat,
joiden kanssa vielä luetaan, katsotaan
Putousta ja leikitään piilosta, mutta samalla tulee ajatelleeksi, minkälaiseen maailmaan
he ovat syntyneet. Jos sitä vertaa aikaan, jota lapsena itse elin, niin eroja on paljon.
Tänä päivänä jo 9-vuotias on huolissaan ilmastonmuutoksesta ja se on hirveän epäreilua. Maailmaa ei voi heiltä pimittää, tietoa tulee.
Omassa lapsuudessani ei ollut mitään rajaa
kehitykselle. Teollistuminen ja elintason nousu
ei rasittanut luontoa, sellaista tietoa ei ollut olemassa, ei mielestäni 1960- eikä 70-luvullakaan.
Myöhemmin on sanottu, että ”kaikkihan me tiedettiin”, ei kyllä tiedetty. Ja tänään 9-vuotias on
huolissaan – se on valtava varjo!
Minua hämmästyttää että vanhemmat huolehtivat nykyisin siitä, että lasten pitäisi saada täsmälleen samaa tietoa koulusta ja kotoa. Että vanhemmat pitävät tiiviisti yhteyttä kouluun ja kontrolloivat, mitä lapsille sanotaan.
Minähän tulen kommunistisesta perheestä ja
kodin, lastentarhan ja koululaitoksen arvomaailmoiden välillä selkeä ero. Se merkitsi sitä että
kun esimerkiksi minulla ja opettajalla eivät kemiat
toimineet kansakoulussa, sen opettajan kanssa
joutui kuitenkin viettämään kaikki päivät. Oli hienoa päästä oppikouluun 11-vuotiaana, kun siellä
oli niin paljon opettajia. Oli ihanaa, kun opettajat rehottivat erilaisia uskonnollisia ja poliittisia suuntia, ja oppilaat oppivat suhtautumaan
erilaisiin ihmisiin. Opettajat eivät mielistelleet
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oppilaita eivätkä kaveeranneet. Tällaista kaipaisin,
pitäisi olla suurempi luotto lapsen kykyyn käsitellä ristiriitaisia asioita ja kasvattaa sellaista ihmiskuvaa, että ihmiset voivat ajatella eri tavalla.
Uskon, että kaiken tämän someraivon ja oikeassa
olemisen ja itsensä hyväksi julistamisen rinnalla,
ihmiset alkavat kaivata kommunikointia. Että siedetään ihmisiä, jotka eivät ajattele samalla tavalla
kuin minä ja ettei keskustelun paras päätös ole
tunne siitä, että se sittenkin ajattelee samoin kuin
minä. Maailmassa on paljon ristiriitoja joihin
lapsi joutuu sopeutumaan. Pumpulissa kasvattaminen potkaisee takaisin.
Jos nuorella ei ole tarvetta puolustaa omaa
maailmankuvaansa, voi tulla niitä vääristymiä kuten nämä somehaasteet, joissa rohkeus on hulluutta. Yksi niistä on junan kuljettajien kertoma
rohkeuden mittaaminen siten, että nuoret menevät niin lähelle ohikiitäviä junia, että vaara onnettomuudesta on suuri . Olen kuullut pelistä, jossa
mitataan virtuaalista rohkeutta ja se joka on voittanut tarpeeksi monta rohkeutta virtuaalimaailmassa, saa luvan tehdä itsemurhan. Peli lienee
kielletty alle 18-vuotiailta. Lukutaitoisille lapsille
todellinen vaara on tämä virtuaali- ja somemaailma, heillä ei ole mitään keinoja erottaa faktaa ja
fiktiota, sehän on aikuisillekin vaikeaa.
Pakotin itseni katsomaan Temptation Islandia,
jonka katsomisessa on se henkisen tukkoisuuden
ja vastenmielisyyden piirre, että ihmiset haluavat nähdä toisten alennustilan. Nuoret ovat puolikännissä, pettävät toisiaan, käsittelevät toisiaan
kulutustavarana ja ovat hybriksessä siksi että ovat
julkisuudessa. Että nuoret pelkän kameran edessä
olemisen vuoksi alentavat itseään ja nauhat jäävät
nettiin täältä ikuisuuteen. Sitten kun jonakin päivänä kadut ja katsot heilumistasi palmujen katveessa, niin ei ole ehkä kiva olo. On jotakin tässä
ajassa olevaa, että kaikki haluavat julkkiksiksi. Jo
lapset haluavat someen, 9-vuotias haluaisi tehdä
musiikkivideon jossa hän esiintyy itse. Lapset haluavat saada tykkäyksiä.

Tuore tietokirja kertoo ihmisen ja Itämeren monimutkaisesta suhteesta
ukemattomat suomalaiset suuntaavat kesäisin retkeilemään, lomailemaan tai veneilemään eri puolille Itämerta. Mukaan kannattaa ottaa Kai Myrbergin ja Matti Leppärannan
kirjoittama tuore Itämeri ja ihminen -tietokirja, sillä
kirjasta selviää miten monimutkainen ihmisten ja
meren suhde on ollut historian eri aikoina.
Molemmat kirjoittajat ovat professoreita
ja erittäin kokeita merentutkijoita, jotka ovat
tällä kertaa paneutuneet siihen, miten Itämeri on vaikuttanut ihmisen elämään vuosituhansien saatossa. Kirjassa kerrotaan jännittävästi muun muassa Suomen lähivesillä tapahtuneista tragedioista, kuten Vrouw Marian ja muiden kauppalaivojen haaksirikoista sekä toisen

maailmansodan meritaisteluista ja pinnan alle
kätketyistä kemiallisista aseista.
Erityisesti Estonian traaginen tarina vei mennessään, vaikka olin seurannut onnettomuustutkintaa tavallista kiinnostuneemmin. Onnettomuushetkellä syyskuussa 1994 aluksessa oli 989
ihmistä, joista 852 menehtyi. Valtaosa uhreista
oli ruotsalaisia ja virolaisia, suomalaisuhreja oli
kymmenen. Yhden suomalaisuhrin lapset tiesin ja
ehkä sen takia onnettomuus koskettaa edelleen.
Kirjoittajista Kai Myrbergin kotiovelta Liisankadulta näkee Suomenlahdelle, Tervasaareen
ja Hylkysaareen saakka. Kysymykseen mattojen
pesemisestä merestä hänellä on selkeä vastaus.
”Riippuu siitä, millä pesee”, hän muistuttaa. Pesuaineen valinnalla on väliä, mutta Itämeri ei tuhoudu mattojen pesemisen vuoksi. Paljon pahempia uhkia ovat mahdolliset öljytankkerionnettomuudet sekä rehevöityminen, haitalliset aineet ja
vieraslajien saapuminen.
Vakavien asioiden lisäksi Itämeri ja ihminen
-kirja kertoo paljon perustietoja niille, jotka eivät
ole seuranneet merihistoriallista tutkimusta, merenkulussa tapahtuneita muutoksia ja ympäristökeskustelua. Esimerkiksi Meritullintorin rannassa
sijaitseva punainen alus on merkittävä merenkulun
historiassa, mutta harva tietää miksi. Kirjasta selviää, että nykyisin ravintolana toimiva Relandersgrund -alus oli majakkalaiva, joita käytettiin ulkomerellä merenkulun opastukseen. Majakkalaivat
olivat toiminnassa kesäisin, mutta talveksi ne tuotiin satamaan. Relandersgrund toimi majakkana
Relanderinmatalalla Rauman edustalla lähes kolme
vuosikymmentä. Helsinkiin se hinattiin 2006.
Professori Kai Myrbergille Tervasaari on tuttu paikka.
Terva oli Suomelle tärkeä vientituote 1600-luvulta lähtien ja Tervasaari on saanut nimensä siellä sijainneiden tervakauppiaiden varastojen mukaan.

Kai Myrberg ja Matti Leppäranta:
Itämeri ja ihminen. Tammi 2019.
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huolestuu, otetaan yhteyttä omaiseen, jos siitä on sovittu etukäteen. Monet vanhemmat asukkaat ilmoittavatkin ajoissa Määtälle, jos he lähtevät matkalle.
KASPERI LUOMA ALOITTI MÄÄTÄLLÄ 19

Yärivi vasemmalta: Jani.C, Juha, Riku, Jukka, Petteri, Jouni, Aleksi, Vili sekä Kasperi
Alarivi vasemmalta: Eetu, Jani, Markku, Matti, Senja, Aki, Marja, Tarja sekä Ari

ELINA SIMONEN

ARI HEINONEN

VIHREÄT MIEHET
Tänä vuonna Kiinteistöhuolto Määttä juhlii. Jo 30 vuotta sen miehet ovat
olleet kuin ystävällinen ja avulias pieni armeija Krunikan kivipihoilla ja
kaduilla pitämässä huolta niin ympäristöstä kuin meistä asukkaistakin.

M

äätän miesten juhlavuosi alkoi hurjasti.
Snellmaninkadun toimistossa roihusi
tulipalo, lunta saatiin ennätysmäärä.
Miesten olisi pitänyt olla joka paikassa: katolla,
kadulla, pihoilla, kalustoa ajamassa. Lisävoimia
oli palkattava ja samalla piti ymmärtää sitäkin asukasta, joka oli tuohtunut, koska juuri hänen autonsa edessä oli lumikasa.
Jaksamispalavereita pidettiin. Töitä kierrätettiin, jotta vapaavuoroja voisi pitää. Kova paine hitsasi miehet yhteen, toisia autettiin, selviämisestä
tuli kaikkien yhteinen juttu. Yrityksen sisällä miehiä rohkaisivat ja kannustivat Tarja Määttä ja kehitysjohtaja Marja Kankainen.
Määtän miehet – ja erityisesti jokaisen talon oma
luottomies – ovat kuin samaa suurta perhettä asukkaiden kanssa. Niin tulipalon kuin talven koettelemusten takia asukkailta tuli rohkaisevaa ja kiittävää
palautetta. Tsemppiä! – toivotukset täyttivät somen.
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30 VUOTTA SITTEN taloissa oli enimmäkseen
vielä omat talomiehet, kun Seppo ja Tarja Määttä
panivat pystyyn oman yrityksensä ja saivat aluksi
asiakkaikseen muutaman talon Kruununhaasta.
Siitä toiminta lähti liikkeelle – yhä useammat taloyhtiöt pitivät huoltoliikettä taloudellisempana ratkaisuna kuin omaa talonmiestä. Nyt 80 prosenttia Kruununhaan taloista on Määtän hoidossa ja
meitä – heidän asiakkaitaan - on noin 6000.
”Me arvostamme talonmiehiä ja haluamme
ylläpitää talkkarihenkeä”, sanoo Määtän toimitusjohtaja Kasperi Luoma.” Asiat hoituvat mutkattomasti kun asukkaat tuntevat oman huoltomiehensä ja päinvastoin.”
Tutuksi tullaan kun oma huoltomies ilmestyy siivoamaan pihaa kaksi kertaa päivässä. Samalla
hän tarkastelee tilannetta. Ovatko vanhuksen ikkunaverhot liikahtaneet, onko sähkövalo koko ajan
päällä vai ikkunat koko ajan pimeinä. Jos huoltomies

vuotta sitten huoltomiehenä ja oppi tuntemaan hyvin Kruununhan eri alueet. Haaveet opinnoista jäivät kun Seppo Määttä otti hänet siipiensä suojaan ja
alkoi kouluttaa työnsä jatkajaa. Vaihteleva työ kiinnosti Luomaa, koska jokainen päivä on erilainen.
Siitä pitävät huolen niin neljä eri vuoden aikaa kuin
asukkaat itse erilaisine toiveineen lampun vaihdosta
tukkeutuneen vessan korjaamiseen. Huoltomies on
siivooja, korjaaja, lääkäri, psykologi, poliisi.
Monet määttäläisistä ovat suorittaneet ensiapukurssin. Kerran Luomakin pelasti asukkaan kellarin uumenista. Rouva oli kaatunut ja satuttanut
itsensä. Hän oli onneksi pystynyt soittamaan sukulaiselleen, joka huolestui ja otti yhteyttä huoltomieheen. Luoma meni kellariin ja löysi rouvan.
Hän tunnisti vammat ja osasi kurssien ansiosta
pyytää ambulanssiin oikeanlaiset hoitovälineet.
Myöhemmin leikkaava lääkäri olikin tokaissut,
että huoltomieshän potilaan hengen pelasti.
Joskus Määtän miehet joutuvat tekemisiin perheväkivallan kanssa. Silloin kehotetaan ottamaan
yhteyttä poliisiin, mutta jos huoltomies tuntee
asukkaat, hän on voinut mennä väliin rauhoittamaan tilannetta.
”Tämä on mahtava työ. Tässä on koko elämän
kirjo. Ja auttaminen palkitsee”, sanoo Luoma.
Niin palkitsevat myös kollegat. Vuonna 2015
Kiinteistöhuolto Määttä palkittiin vuoden kantahelsinkiläisenä yrityksensä.

perhetapahtumia, annetaan tukea tarvittaessa,
käydään asioita läpi yhteisissä viikkokokouksissa.
Toisaalta toimitusjohtaja toteaa, että vaikeudet
vasta luovatkin yhteishenkeä. Jos asiat ovat liian
hyvin, löydetään pikku asioista helposti marinan
aihetta.
Määttäläiset tarvitsevat monenlaisia taitoja.
He osaavat auttaa myös joissain tietotekniikkaan
liittyvissä ongelmissa, mutta kaikkiin asioihin
huoltomiehellä ei ole valtuuksia puuttua. Yrityksen tietotekniikan kehittämisessä on Marja Kankaisella ollut tärkeä panoksensa.
HUOLTOMIEHET OVAT WHATS UP –ryh-

mässä, jonka kautta kaikki saavat tiedon samanaikaisesti. Jos esimerkiksi kivijalkakauppaan ilmestyy
epäilyttäviä tyyppejä, kauppias ottaa yhteyttä huoltomieheen. Tyypit lähtevät nopeasti tiehensä kun
kauppaan ilmestyy pari vihreähaalarista miestä.
Opiskelijaväki vaihtuu Kruununhaassa, mutta
peruskrunalaiset pysyvät. Myös Määtällä viihdytään – noin puolet yrityksen huoltomiehistä on
ollut firman palveluksessa jo kymmenisen vuotta.
Myös kiinteistöhuollon perustajat, Seppo ja Tarja
Määttä ovat edelleen täysillä mukana yrityksen
toiminnassa.

MIEHILTÄ EI VÄLTTÄMÄTTÄ edellytetä kiin-

teistönhoitajan tutkintoa. Jos hakija on hyvä,
nöyrä, rehellinen ja palvelualtis, hänestä koulutetaan Määtän näköinen mies, sellainen, joka on
ylpeä työstään ja haluaa olla osa porukkaa. Vuodessa hän oppii perustaidot.
”Me olemme kouluttaneet monta veronmaksajaa Suomeen ja annettu hyvät eväät elämään”,
sanoo Luoma.
Määtän miehillä on erilaisia etuisuuksia,
kunnon lääkärinpalvelut, kurssituksia tarjotaan, pidetään pikkujouluja, muistetaan iloisia

Toimitusjohtaja Kasperi Luoma
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SEPPO VÄLINEN

ARI HEINONEN

APPASSIONATO!
Sibelius-lukion sinfoniaorkesteri

M

onen kotimaisen klassisen ja kevyen musiikin ammattilaisen taival on alkanut
Sibelius-lukiosta. Vuonna 1982 perustetun opinahjon kasvatteja ovat mm. rap-artisti Elastinen, muusikko Chisu ja viulisti Minna Pensola.
Mutta ennen kuuluisaa taidelukiota ovat Liisankadulla sijaitsevan näyttävän uusrenessanssirakennuksen käytäviä kulkeneet niin Helsingin Tyttölyseon
kuin poikakoulun Svenska Reallyceumin oppilaat.
”On tämä ollut sotanäyttämökin”, kertoo Sibelius-lukion sinfoniaorkesterin kapellimestari Juhani Lamminmäki, ”esimerkiksi säveltäjä Aarre Merikanto oli
täällä vuoden 1918 sodan aikaan vankina ja isä Oskar Merikanto kiikutti pojalleen ruokaa tänne.” Talo
on nähnyt ja kuullut paljon, mutta mitä siellä tapahtuu juuri nyt? Tapasin Sibelius-lukion kapellimestari
Lamminmäen lisäksi kaksi lukiolaista, alttoviulisti
Unna Nousiaisen ja sellisti Okko Tuuran.
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Sibelius-lukio on täynnä taidetta, sillä koulussa voi opiskella musiikkia ja tanssia. Nousiaiselle ja Tuuralle klassinen musiikki merkitsee koko
elämää: kaikki muut harrastukset ovat jääneet ja
kaikki lukio-opinnoista jäävä aika on omistettu musiikille. Okko Tuuran mielestä taidelukion vahvuus
on samoin ajattelevissa nuorissa, jotka kannustavat,
innoittavat ja ovat toistensa vertaistukena. Lukion
sinfoniaorkesterissa soittavat nuoret muusikot tähtäävät ammattilaisiksi ja lukion tarjoama orkesterikokemus on tärkeä osa ammatillista kasvua. ”Ei
näyttelijäksi opi muuten kuin näyttelemällä eikä orkesterimuusikoksi muuten kuin soittamalla!” opastaa pitkän linjan kapellimestari Lamminmäki.
Nuoret taitelijat ovat huomanneet, että orkesterisoittamisen hienous tulee yleisöstä: musiikki konsertissa on eri asia kuin levyltä kuunneltuna, koska
konsertissa musiikki jaetaan yhdessä yleisön kanssa.

Taide on aina ihmiseltä ihmiselle. Musiikki on myös
yhteinen kieli ja se yhdistää eri kulttuuritaustaisia ihmisiä. Lamminmäki huomauttaakin, että musiikki
ja taide ylipäätään sekä sivistää että auttaa ymmärtämään toisia ihmisiä. Nousiainen jatkaa, että taiteen avulla ihminen oppii myös itsestään ja omasta
elinpiiristään. Kaikki kolme uskovat taiteen pystyvän
myös muuttamaan maailmaa.
Liisankatu on kolmikolle Kruununhaan ydin,
koska sitä pitkin he kävelevät aamulla kouluun ja
illalla treeneihin tai kotiin. Vaikka Krunikka on
rauhallinen, Liisankatu näyttäytyy kolmikolle villinä: katu on tukossa kauppoihin tavaroitaan purkavista rekoista, turistibusseista, vinhasti polkevista polkupyöräilijöistä ja jalankulkijoista. Taiteilijat kehottavat kuitenkin nostamaan katseen
pois kadusta, jotta voi nähdä kaupunginosan kauneuden. Kauneutta on niin arkkitehtuurissa kuin

rauhallisessa Tervasaaressakin, jonne lukiolaiset
pakenevatkin koulun ja Liisankadun hälinää.
Taide syntyy juuri elämän elementeistä kuten vilinästä, kauneudesta, rauhasta – maailman
havainnoinnista. Tämän päivän taidelukion käytäviä kulkevat rinnakkain tanssin, pop-musiikin
ja klassisen musiikin tulevat tekijät. Aika näyttää,
millaista taidetta syntyy näistä kohtaamisista ja
havainnoinnista. Mutta varmaa on se, että taide
on yhä keskustelua maailmasta ja olemassaolosta
ja että sitä tehdään intohimoisesti, appassionato!
Kolmikko kutsuukin krunikkalaisia jakamaan
maailmaa yhdessä orkesterin kanssa. ”Tulkaa
kuuntelemaan meitä!” huudahtavat nuoret taiteilijat. Sibelius-lukion maineikas orkesteri konsertoi kauniissa salissaan kahdesti vuodessa. Olisiko
sinunkin aika pysähtyä hetkeksi ja jakaa nuorten
taiteilijoiden kanssa yhteinen hetki?
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JUHA LAITALAINEN

CARMENCITA
ja teatterin
tunnetut miehet
Suomen Moottoriveneklubin jäsenillä
on Pohjoisrannan laiturissa 130
venepaikkaa. Yksi niistä kuuluu
tunnettujen elokuva- ja teatterimiesten
porukalle, ohjaaja Matti Ijäkselle
ja näyttelijäkavereilleen Vesa
Vierikolle ja Martti Suosalolle. He ovat
omistaneet yhteisen purjeveneen
30 vuotta. Lyhin matka veneelle on
Matilla, joka asuu Kruununhaassa.
Yhteiskuvia miehistä veneen kanssa
ei ole otettu kymmeneen vuoteen,
elokuvantekijöiden mielenkiito on
kohdistunut Carmencitan kuvaamiseen
eri satamissa. ”Ai me kaikkiko, no ei
meillä sellaisia kuvia ole”, tokaisi Matti
Ijäs kun kyselin yhteiskuvan perään.
Mistä innostus purjehtimiseen? ”Asuin
70-luvulla Turussa ja kun kuljeskelin Aurajoen
rantaa ja katselin veneitä, aloin haaveilla omasta
veneestä. 30 vuotta sitten Suosalolla ja minulla
oli veneet, purjehdittiin yhdessä. Siinä ei tuntunut olevan järkeä ja niin päätettiin tehdä Martin
veneestä kimppavene. Me Vesan kanssa ei osattu
oikeastaan mitään mutta Martti oli purjehtinut
isänsä kanssa ja sillä oli sellaista perstuntumaa
purjehtimiseen. Mutta aika noviiseja oltiin kyllä.”
Miten tutustuitte, miten tämä kimppa muodostui? ”Vesaan tutustuin aiemmin, kun olin

Mikko Niskasen apulaisohjaajana ja käsikirjoittajana ”Ajolähtö” –elokuvaa tehdessä. Vesalla oli siinä
pieni rooli. Kerran sitten Niskanen katosi kuvauspaikalta ja me jouduimme tekemään enemmänkin
töitä, ilman häntä. Marttiin tutustuin myöhemmin
kun olin ohjaajana YLE:n draamaosastolla ja tein
Martin ja Kristiina Elstelän kanssa lomahelvetistä
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He taas väittävät että minä olen uhkarohkea ja että
olen vienyt heidät sellaisiin tuuliin joihin ei pitäisi
mennä, mutta ihan en allekirjoita sitä.”
Mutta sinähän olet entinen pellehyppääjä? ”Niin olen pellehyppääjä ja voi sanoa että

kertovan tv-näytelmän ”Kolme yötä.” Martti oli
juuri valmistunut teatterikoulusta.
Miten heitä kuvaisit näyttelijöinä? ”Hehän

ovat molemmat näyttelijöinä laaja-alaisia ja taipuvat moneen. Elokuvassahan näyttelijät alkavat
helposti tehdä samankaltaisia rooleja koska heiltä
odotetaan sitä, mutta sekä Martti että Vesa ovat
välttyneet tältä. Vesa kanssa olen tehnyt lukuisia
elokuvia, skaala on ollut laaja ja ehkä tunnetuin
yhteinen työmme on ”Katsastus”. Martin kanssa
olen tehnyt mm. ”Sokkotanssin”, jossa Suosalo
näytteli sellaista vähän hulivili-isää, ehkä pikkusen
omaa kuvaa siinä isässä, täytyy myöntää.” Näyttelijänä Vesa on analyyttisempi kuin Martti, joka on
loistava heittäytyjä ja tyypittelijä. Molemmat rakastavat ihmisten tarkkailua ja ovat aina valmiina
varastamaan puheenparsia tai eleitä, jos tielle sattuu orginelli hahmo.

Näkyykö Suosalossa se että hän oli Turkan koulussa? ”Se näkyy ehkä parhaimmillaan

juuri Martissa. En ole kovin monen Turkan oppilaan kanssa tehnyt töitä mutta olen kyllä nähnyt
paljon heidän töitään. Martissa ilmenee hirveän
hyvin se, että näyttelijän pitää luoda itse paljon,
tehdä itse eikä koko ajan odottaa ohjaajalta. Elokuvassahan se on oleellista, enemmän kuin teatterissa, sillä elokuvassa näyttelijät ovat enemmän
itseohjautuvia kuin teatterissa.”
Mitä olette oppineet toisistanne veneessä? ”Ei mitään yllättäviä piirteitä olla toi-

sistamme opittu – sen että Vesa on pedantti ja
tarkka, olen jo näyttelijän työssä nähnyt ja se tulee
siellä navigoinnissa esille. Kun Vesa on tarkka, hänen kanssaan on turvallista purjehtia. Martti on
toiminnallinen ja tehokas, hyvä purjehtija, eikä
sekään mitenkään yllätä minua.

vesi on minulle kaikkein omin elementti meistä
kaikista.
Meidän uimahyppyseura Härvelissä oli pieni
porukka, sellainen 3-4 hyppääjää, joita pyydettiin
esiintymään uimamaisteripromootioihin ympäri
Suomea. Seura sai siitä rahaa. Ensin hypättiin tavallisia hyppyjä ja lopuksi laitettiin pellen maski ja
hypättiin pellehyppyjä. Sitten alettiin järjestää pohjoismaisia pellehyppykilpailuja ja Suomen mestaruuskilpailuja joilla kerättiin myös seuralle rahaa.
Olin niin paljon nuorempi kuin nämä päävesselit, Liukas Lätkä ja muut ja siksi jouduin aina
täydentäviin tehtäviin; minut laitettiin mm.tynnyriin ennen kuin pellekisat alkoivat ja tynnyri
vietiin hyppytorniin 10 metriin. Sain kykkiä tynnyrissä pitkään ennen kuin yleisö oli paikalla. Kun
juontaja aloitti avajaispuheen, minun piti sytyttää
ilotulituspaukku, hajottaa tynnyri ympäriltäni ja
hoiperrella savun keskeltä ja astua sokkona veteen. Kilpailukalenteri oli mittava, joten tynnyrikeikkoja riitti.”

idea on se, ettei aina pidä liian tarkkaan tietää päämäärää, kaikki on kuitenkin kiinni tuulista, tuulien mukaan mennään. Nyt ollaan lähdössä Hangosta Hiidenmaalle ja Tallinnaan.”
Onko teillä selkeä työnjako veneessä,
aina sama? ”Onhan se vuosien varrella tullut

- työnjako. Vesa navigoi, minä navigoin joskus,
Martti hoitaa purjeita minun kanssani ja minä
olen kokkamies ja kokki. Eivät ne mitenkään fiksaantuneita ne työnjaot ole, paitsi että Vesa haluaa
navigoida. Luulen että se vähän pelkää vettä.
Meillä on kyllä mennyt työ-ja vapaa-aika iloisesti sekaisin. Ei se tarkoita sitä, että me puhuisimme koko ajan purjeveneessä töistä. Mutta silloin, jos on jotain yhteistä työtä menossa niin sitten puhutaan.”

Olette kaikki hauskoja ihmisiä. Miten se
näkyy reissussa? ”On meillä hauskaa kyllä

mutta ei sellaista ratkiratkihauskaa. Jos on tylsä
keli niin sitten se on vaan sitä purjehtimista. Osataan kyllä olla hiljaakin, ei me nyt koko aikaa länkytetä. Mutta kyllä meillä hauskaa niillä matkoilla
on, ei me muuten oltaisi 30 vuotta viihdytty toistemme serurassa.”

Kuuluiko hyppäämiseen ainainen pelko?

”No ei. Jos hyppäät uimahyppyjä niin hallitset itsesi. Olet tottunut tekemään voltteja ja hallitset itsesi ilmassa ja kun teet pellehyppyjä, osaat itseäsi
suojella. Ne hypyt näyttävät hurjemmilta kuin
mitä ne todellisuudessa ovat. Se veteentulo – siinähän on pellehyppääjällä monet simmarit päällekkäin ettei muniin satu - ainut mitä suojeltiin oli
se että pannaan monet simmarit päällekkäin.”
Päästä ei ollut niin väliä? ”Ei siitä mitään

väliä ollut. Niin kuin huomaat”

Missäpäin yleensä purjehditte? ”Kun läh-

detään, ne yhteiset reissut kestävät viikon tai
kaksi. Yleensä meillä ei ole kauhean tarkkoja päämääriä. Jos lähdetään vaikka Ahvenanmaalle ja
tuulet ovat kauhean vastaisia niin ei me mennä
sinne, vaan käännytään muualle. Purjehtimisen
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Ensin pienemmässä liiketilassa nykyisen
vieressä, sitten isommalla puolella ja
lopulta molemmat tilat yhdistäen Pilailupuoti on viihdyttänyt asiakkaitaan. Nyt
liikkeitä on eri muotoisena viidessä kaupungissa. ”Kun liike aloitti, ykköstuotteita olivat

MIRJA PYYKKÖ

pilailuesineet, joita tehtiin Ranskassa ja Italiassa.
Oli pilailuruokia, keino-oksennuksia, tekokakkoja,
pahanmakuisia karkkeja. Tänä päivänä ei voisi kuvitellakkaan että ranskalaiset tekisivät enää sokerimunkkeja, jotka ovat superlonia sisältä. Sitten
tulivat naamarit. Ne olivat ulkomaalaisia julkkiksia, Elvis, Breznev, Marilyn ja sitten myös Formulakuljettajat. Suomalaisia julkkiksia ei ollut sillä
naamarit tehtiin Ranskassa.Ne olivat ehdottomasti
parhaita naamareita mitä koskaan on ollut, niin
hyvin tehtyjä ja kestäviä, ihan erilaisia kuin se mitä
nyt Kiinassa tehdään.Vappuna ihmiset kulkivat
Brezneveinä tai Elviksinä. Ja sitten tietenkin klassikoksi noussut pierutyyny! Sitä isovanhemmat ostavat vieläkin lapsenlapsilleen, oman lapsuutensa
muistona. Se ei menettänyt asemaansa edes laman
aikana 90-luvulla, sait kaiken ankeuden keskellä
hauskan hetken viidellä eurolla!”

ARI HEINONEN

Pilailupuodin ensimmäiset
asiakkaat alkavat olla keski-iässä,
PUOTI TÄYTTÄÄ TÄNÄ VUONNA
50 VUOTTA
Jos Monosen liikettä Liisankadulla ei
olisi, Pilailupuoti olisi Kruununhaan
vanhin liike. Nyt se jää hopealle,
häviten Monoselle 46 vuotta.
Mononen kun muutti Liisankadulle
1923. Jukka Huopainen on
kasvanut Pilailutarvikkeiden
keskellä äidin hoitaessa liikettä.
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”

Ei silloin mitään päivähoitoa ollut. Täällä leikittiin takahuoneessa styrox-paloilla ja rakennettiin linnoja. Pilailutarvikkeet oli niin
nähty, ettei niillä kiinnostanut leikkiä”, toteaa
Jukka perheysityksen historiasta.

Jukka Huopainen jatkoi liikettä vanhempiensa jälkeen, aloittaen juuri laman
alla, 80-luvun lopussa. ”Silloin vappu oli

avaimenperät, joissa roikkuu kumiset miehen kivekset. Mutta lainsäädäntö on muuttunut; ennen
vanhaan sai myydä mitä vaaan. Oli tupakkanallit,
savukkeet jotka pamahtivat lähellä kasvoja, tuhkikset, jotka leimahtivat kun niihin karisti. Nyt
ne ovat kiellettyjä pyroteknisiä tuotteita jotka pitäisi tarkastuttaa Tukesilla. Papatit olivat vapaassa
myynnissä, nyt niille on 18 vuoden ikäraja eikä
niitä kannata pitää myynnissä, kukaan yli 18-vuotias ei niitä halua.”
Onko vaikeaa haistaa messuilla, mitä
kannattaa hankkia? ”Minä kierrän messuilla

esimerkiksi Saksassa, Nürnbergissä on maailman
suurimmat lelumessut kerran vuodessa. Hirveän
vähän tulee mitään uutta. Ehkä jotakin teknologiaan liittyvää, esimerkiksi naarmutettu kalvo
kännykkään että ”Oi, pudotin vahingossa sun
kännykkäs.”
Nauravatko eri kansallisuudet eri
asioille? ”On se erilaista, esimerkiksi saksalai-

silla on paljon tuotteita, jotka liittyvät kieleen. On
rasia antistressipillereitä, pillereitä kusipäisyyden
poistoon jne. Karkkiahan ne ovat.”

se meidän kannaltamme suurin juhla.
Niin ei ole ollut enää 16-vuoteen,
Halloween on ohittanut sen. Halloween alkoi näkyä 25 vuotta sitten. Silloin tulivat kerran vuodessa ovesta sisään
englantia puhuvat ihmiset jotka halusivat
kauhujuttuja. Ihmetelimme että mistähän
nämä tulevat ja kun kysyimme, sanoivat olevansa lähetystön väkeä , toiset vaihto-oppilaita
ja halusivat viettää Halloweenia.
Sitten tehtiin sopimus Hyvä ystävä-ravintolaketjun kanssa tuotteista sinne ja käytäntö levisi.
Nyt se on meidän tärkein juhla.”
Onko suomalaisten huumorintaju muuttunut 50 vuoden aikana? ”Ei ole hir-

veästi muuttunut. Joka päivä myydään pierutyynyä mutta ehkä vähän härskimmäksi on mennyt. Varsinkin lahjatavaroissa näkyy, esimerkiksi
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Myös hevonen myy hyvin, netissä pyörii video jossa hevosnaamarilla hölmöillään.

Ostin Itä-Berliinissä purkin kommunismin
viimeistä henkäystä. ”Joo, myytiin Suomessa-

kin säilykepurkissa vuoristoilmaa.”

tilattiin 120 Trump-naamaria, ne menivät kaikki ja
joka puolella kaupunkia törmäsi näihin Trumppeihin.”

Miten suomalainen huumorintaju sijoittuu kansainvälisesti ajatellen? ”Suomalai-

Laatikosta pilkistää paketti paksuja, puhallettavia naisia, mitä niillä tehdään?

silla on just se kakka, oksennus, pissa se ykkönen .
Se vaan on yksinkertaisesti näin.”

Kun aikoinaan kerroit myydyn Breznevin naamaria eivätkä venäläiset voineet
niitä ostaa, niin ostavatko nyt Putinin
naamarin? ”Kyllä, ei mitään väliä! Kun näkevät

naamarin kysyvät, ”hetkinen, onko tuo Putin?” ja
ottavat mukaan.”

Kuka nyt on suosituin? ”Kim Jong-un myy,
Trump myy, myös Trump-peruukki, ei niinkään
ihailumielessä vaan pilailuna. Viime vappuna
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”Ne ovat lähinnä teekkareiden kamaa. Ottavat
niitä mukaan ravintolaan. Teekkareiden kanssa ollaan oltu yhtistyössä, aikoinaan lainasivat meiltä
vanhan pakettijenkkiauton jonka kylki oli jenkkilipun värinen. Ajelivat sillä ympäriinsä vappuna,
kävivät pöllimässä kanalasta elävän kanan jonka
päästivät Happy Days-ravintolassa irti. Jotain ongelmaahan siitä tuli.”
Kuka teidät elättää? ”Naamiaisasut ovat mei-

dän nykyinen päätoimialamme. Sesonki menee
niin että aloitetaan helmikuussa - penkkarit, sitten tulee pääsiäinen - se ei oo niin iso, sitten vappu

- joka on toiseksi suurin. Kesällä polttareita, syksyllä Oktoberfest, johon myydään nahkahousuja ja
Dirndl-mekkoja. Aloitettiin 20-30 euron kangashousuista, nyt myydään 95 euron nahkahousuja.
Ostavat asusteet täältä lähtiessään Saksaan Oktoberfesteille. Nehän ovat suomalaislle hiton hyvä
juhla, saat juoda olutta ja syödä hyvin makkaraa,
braatwurstia. Sen jälkeen Halloween joka on meidän suurin, se on mennyt vapun ohi varmaan 15
suotta sitten. Kun vappuna ostat hauskan hatun, et
satsaa siihen hirveesti , tai teet itsestäsi Uuno Turhapuron - hampaita vähän, tai pelleasu tai hauska
peruukki mutta Halloweeniin satsataan. Saatetaan
ostaa kauhuasu, maskeeraustuotteet joilla tehdään

haavoja, värilliset piilarit..varmaan 30 erilaista piilaria. Sitten on pikkujoulu - naiset ostaa lyhyen
tonttumekon ja miehet esimerkiksi OppoSuits-puvun. Niitä on kaikenvärisiä ja kuosisia aina setelikuosista hashis-kuosiin, tai sydänmenkuvakuosiin,
jossa kositaan tyttöystävää. 50 erilaista kuosia. Tämän brändin rakensivat kolme hollantilaista kundia neljä vuotta sitten.”
Onko hankintoja, jotka ovat menneet
pieleen? ”Meillä on varastossa vieläkin muovi-

leivoksia, ne tössähti. Kiinasta piti ostaa iso erä –
aluksi myi hyvin ja sitten yht´äkkiä stoppi.”

35

Krunikka 2/2019
MOJO ERÄMETSÄ

KULINARISTIN KRUUNUNHAKA, OSA 1: KUURNA

SUURIA MAKUJA
pieniltä tiloilta

S

aavumme Meritullinkadulle kauniin keväisenä arki-iltana. Ravintola Kuurnaan ei luultavasti kiinnittäisi huomiota mikäli juuri se
ei olisi kohteenamme. Kuurna kun on ulospäin
varsin huomaamaton, kuten moni kaupungin parhaista ravintoloista.
Olen käynyt Kuurnassa muutaman kerran
vuosien varrella, mutta edellisen käynnin jälkeen
muutoksia on tapahtunut. Paikan perustaneet
Antto Melasniemi ja Heikki Purhonen luopuivat viime vuonna ravintolastaan. Manttelinperijät löytyivät kuitenkin läheltä. Kuurnan vetäjiksi
ryhtyivät sinne palaava Laura Hansen ja miehensä
Tom, joka oli toiminut paikan keittiömestarina
jo kolme vuotta ja rakentanut tuona aikana hyvin
tiiviin yhteistyön lukuisten pientuottajien kanssa.
Tämä onkin yksi Kuurnan kulmakivistä tänä päivänä ja raaka-aineiden alkuperä avataan hienosti
jo menussakin.

Pienessä avokeittiössä
säpinää riittää.
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Laura toivottaa meidät lämpimästi tervetulleiksi ja ohjaa ikkunapöytään, josta saattaa nähdä
kuinka Uspenskin katedraali kylpee hiljalleen laskevan auringon valossa. Syvemmällä pienessä ravintolassa on tunnelmallisen hämärää.
Alati vaihtuvat ruokalistat ja pysyvät
klassikot / Maistelemme seuralaiseni kanssa ra-

vintolassa juureen leivottua maukasta sämpylää
ja varsin mainiota kuohuviiniä samalla kun tutkimme ruokalistoja. Menujen selaaminen on itselleni aina jo merkittävä osa nautiskelua. Herkuttelua mielikuvilla ja lupauksia tulevasta. Illallisen
esileikkiä. Kuurnassa menu vaihtuu kahden viikon välein, mutta eräitä klassikoita voi tilata aina
listan ulkopuolelta. Sellainen on muun muassa
tartar, jota en pysty tälläkään kertaa vastustamaan. Laadukkaan lihan päällä keltuainen kelluu
omassa kupissaan ja sormisuolaa sekä pippuria

Possun poskia, porkkanaa, juuriselleripyrettä.

Lakritsivaahtoa, vadelmagranita, mantelikeksi.

saa annostella oman maun mukaan. Raaka pihvini ja sen kaveriksi suositeltu itävaltalaisen Strohmeierin Schilcher N°28 -roseviini on täydellinen
mätsäys. Ah, niin herkullista! Pöydän toisella puolella syödään tyytyväisenä karitsan lapaa suoraan
Bovikin luomutilalta.
Pöydät alkavat täyttyä iloisista illallistajista ja
ympärillämme käy hyvä kuhina. Tunnelma on oikein mukava.
“Me molemmat olemme myös tutustuneet ja rakastuneet vuosia sitten Kuurnaan rosoisena, hieman ahtaana ja meluisana paikkana, joka häivyttää
suomalaisen kankean ravintolakulttuurin illallisen
ajaksi jonnekkin kauas taustalle. Tästä johtuen keittiö tulee aina olemaan avoin, pöydät lähellä toisiaan
ja tunnelma välitön”, Laura kertookin.

haudutettu pitkään, sillä liha on niin mureaa, että
veistä ei syömiseen tarvitsisi. Possun kaveriksi
kaadetaan kuusitoista senttiä punaista ranskalaista
Jura-alueen viiniä. Sekä annokset ja viinit maistuvat ja ovat oikein riittoisia.
Jälkiruoallehan löytyy tunnetusti aina tilaa ja
useimmiten eteeni päätyy jotain makeaa. Tällä
kertaa teen kuitenkin poikkeuksen tilaamalla
juustolautasen, joka osoittautuu melko perinteiseksi, mutta oikein hyväksi; sini- ja valkohomejuustoa sekä kovana juustona vuohenjuustoa.
Tämä trio tarjoillaan erittäin maukkaan appelsiini-porkkanahillon kanssa. 10-vuotinen Tawny
Port toimii todella mainiosti juustojen kyljessä.
Seuralaiseni nautiskelee lakuvaahtoa ja on silminnähden kovin mielissään.
Kaksi tuntia on kulunut ja täydellinen irtautuminen arjesta tapahtunut. Vatsat kylläisinä ja iloisin mielin kiitämme meitä hyvin ystävällisesti palvelleita tarjoilijoita ja huikkaamme kiitokset myös
keittiön puolelle. Mukava puheensorina jää taustalle, kun astumme ulos lämpimään iltaan, ja mietin kuinka kiitollinen saa olla, kun lähikortteleista
löytyy sellaisia paikkoja kuten Kuurna.

Suuhun sulavat possun posket / Pääruoat
kannetaan pöytään; uuninieriää Ahvenanmaalta
ja Karkkilasta Kiven Säästöpossulta peräisin olevia possun poskia. Esillepano on kaunis kummassakin annoksessa. Possuni lepää juuriselleripyreen päälle rakennetulla porkkanapedillä ihanan
liemen ympäröimänä. Myös seuralaiseni ylistää
omaa savukalalientään. Possun poskia on taatusti
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JUSSI HEINÄMIES

Go vänner!

I

fall ni trodde att kolumnen på svenska försvunnit i samband med tidningsförändringen tog ni miste. Helt i samråd med chefredaktören gör undertecknad en återkomst i detta nummer och dyker, enligt planerna, upp med
jämna eller ojämna mellanrum. Alla i styrelsen är ense om att tidningen, och föreningen, skall lyfta fram det svenska inslaget i vår stadsdel. Detta borde ju också
vara kutym i andra delar av staden; att på ett naturligt sätt föra fram det andra inhemska och varför inte andra språk ävenledes. Det är också förstås fritt fram att
skicka insändare och andra texter, samt annonser till tidningen på olika språk.
Planeringen av Brobergskajen och Hagnässtranden går med jämna steg
framåt och nya justerade ritningar dyker med jämna mellanrum upp. Generellt
ser det bra ut. En oro som uttryckts i sociala medier är att småbåtsplatserna verkar försvinna från den nyplanerade stranden. Oron är enligt min uppfattning
befogad. Kön är lång till båtplatserna. Dessutom har småbåtarna alltid utgjort
en naturlig del av Helsingfors stränder. Hoppas här på lyhördhet från planerarna. Och fortsättningsvis tror jag vi alla önskar att, ifall centrumtunneln byggs,
så förläggs öppningen österifrån till Hagnäs strandväg och inte invid Broberget.
En intressant nyhet i vintras var nyheten om att en tysk hotellkedja tar över
den stora fastigheten på Mariegatan där jord- och skogsbruksministeriet tidigare höll till. Det vore det första större hotellet i vår stadsdel om vi bortser från
stadshuset som i tiden var hotell. Hoppas på att allt går bra och att det också ger
en vitaminspruta till all stenfotsverksamhet som finns här. Problemet med bilparkering kommer dock att återstå. Få se hur de kommer att lösa det.
Appropå bilplatser, och det har jag skrivit om tidigare, så är det av största
vikt att husbolagen även i framtiden får bestämma om sina bilplatser (obs!
stadsplanerare!) Även om jag inte är stormförtjust i dessa ting på gummihjul
(egentligen otroligt klumpiga och gammalmodiga) så förstår jag att de behövs
och därmed också parkeringsplatser. Vintern med den stundvis myckna snön
visade igen behovet platser. Hellre ser vi väl bilarna på innergårdar, som ändå
är för skuggiga, kalla eller otympliga att användas till sociala utrymmen, än på
torg och gator? Och så ger platserna viktig tilläggsinkomst till husbolagen som ständigt tampas med
ökande utgifter. I eget husbolag ändrade vi styrelsebeslutet och fattade beslut om att inte minska
på platserna, utan tvärtom ta tillbaka två. Om ett
husbolag i stället vill ha sittplatser och det lämpar
sig mer för det så, så väljer de det. Det går också att
kombinera dessa behov.
Slutligen är det trevligt att få fortsätta skriva i en
tidning som fått ett nytt utseende och tagits emot
med beröm. Den utgör en viktig grund för vår
stadsdel, dess verksamhet och identitet. Och nu ser
ni också hur jag ser ut!
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Kymmenen
kysymystä
1. Krunikasta löytyy lukuisia
hienoja, alkuperäisinä säilyneitä porrasovia. Missä rakennuksessa on yllä olevan kuvan ovi?
2. Missä kohden Kruununhaan
rantoja on aiemmin ollut laivaravintola?
3. Missä on Helsingin tiettävästi vanhin säilynyt puurakennus?
4. Missä sijaitsi Krunan viimeinen yleinen sauna?
5. Milloin Helsingissä toteutui
ensimmäinen pihakatu?
6. Mitkä koulut sijaitsevat
Kruununhaassa ja mitkä ovat
niiden viralliset nimet?
7. Mikä yhdistää Kruununhakaa ja Pellinkiä?
8. Missä sijaitsi Tieteellisten
Seurain Talo 19311978?
9. Missä sijaitsee Tieteiden talo
ja mitä siellä tapahtuu?
10. Miten tekstiilitaiteilija Päikki
Priha (s.1948) liittyy Kruununhakaan?

Vastaukset sivulla 51.
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Metron sisäänkäynti Liisankadulle

Muovin keräys etenee

TEKSTIT JUSSI HEINÄMIES

HSY:n uusien ympäristönsuojelumääräysten
mukaan erillinen muovipakkausten keräys tulee
pakollisiksi kaikissa taloyhtiöissä vuoden 2020
alusta lähtien. Jo sitä ennen on lukuisa joukko taloyhtiöitä siirtynyt vapaaehtoisesti keräämään
muovia erillissäiliöihin. Yllättävän paljon on vielä
epäselvyyttä siitä, mitä näihin säiliöihin saa kerätä.
Selvyyden vuoksi tässä luetteloa sallitusta keräysmuovista:
- elintarvikkeiden tyhjät muovipurkit ja –
pakkaukset
- tyhjät muoviset pesuaine-, shampoo- ja
saippuapullot
- muovikassit, -pussit ja –kääreet
- tyhjät muovipullot, -kanisterit ja -purkit
litistettynä (kannet ja korkit erikseen)
Keräysastiaan ei saa laittaa:
- PVC-pakkauksia, PVC tai 03/3 –merkintä
- lelut, keittiötarvikkeet, hammasharjat tai
kastelukannut
- maali-, liuotin-, kemikaali-, öljy- tai lääkepurkit
tai -pakkaukset
Erillinen muovinkeräys tuo taloyhtiöille säästöä,
koska sekajätteen määrä vähenee sen myötä tuntuvasti. HSY:n ohjeiden mukaan myös mustaa
muovia saa laittaa keräykseen, vaikka sitä on aiemmin pidetty ongelmallisena.

Kaisaniemen eli nykyisin Yliopiston metroaseman nimellä tunnetun aseman suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä varauduttiin siihen, että
yksi pohjoinen sisäänkäynti asemalle toteutetaan
Liisankadun ja Unioninkadun risteyksen yhteyteen. Säästösyistä sitä ei kuitenkaan rakennettu
aseman toteutuessa. Sen sijaan tarvittavia tunnelin louhintoja tehtiin pitkälle jo valmiiksi. Asukasyhdistys on eri vaiheissa tehnyt esityksiä sisäänkäynnin rakentamiseksi.
HKL:n johtokunta käsitteli kokouksessaan 2.5.
valtuutettu Osmo Soininvaaran valtuustoaloitetta
sisäänkäynnin toteuttamisesta. HKL:n mukaan
risteyksen uudet järjestelyt ja uusi metron sisäänkäynti tulisi toteuttaa ennen Kruunusillat-raitiotien valmistumista Keskustan ja Laajasalon välille
v. 2026. Uusi sisäänkäynti helpottaisi ja nopeuttaisi selvästi kruununhakalaisten matkaa Yliopiston metroasemalle. Virasto esittää sisäänkäynnin suunnittelun ja kustannusarvion laatimista v.
2020. Sisäänkäynti rakennettaisiin mahdollisesti
vuosien 2021-30 välillä.

Saksalainen hotelli avautuu 2021
TEKSTIT JOHANNA MANNILA

Entiseen virastotaloon Liisankadun, Mariankadun
ja Maneesikadun kulmaan tulee saksalaisen ketjuun kuuluva hotelli. 142 huoneen Ruby-hotellin
on tarkoitus avautua alkuvuodesta 2021. Hotelliin tulee myös baari, ulkoterassi ja sauna. Rubyn
kumppanina Helsingissä toimii Icon Kiinteistörahasto, joka osti arvokiinteistöt valtion Senaatti-kiinteistöiltä kaksi vuotta sitten.

Vanhan tullihuoneen remontti etenee
Vanhan tulli- ja pakkahuoneen remontointi etenee hitaasti mutta varmasti Mariankatu 3:ssa. Ortodoksijuutalainen Chabad Lubavitch –järjestö
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Haluamme kiittää mainostajiamme:

MYYNNISSÄ: Välikatu 2 B
4–5h, k, 2 kph, s, 2 sis.käyntiä | 138 m2
Vh. 1 075 000 € | Mh. 1 008 624 €
Oiva Kallion suunnittelemassa, vuonna
1910 valmistuneessa jugend-talossa
Kruununhaassa, Lammaskorttelissa,
upea, kauttaaltaan laadukkaasti
remontoitu kulmahuoneisto.
Tervetuloa tutustumaan!

osti erittäin huonokuntoisen rakennuksen Helsingin kaupungilta neljä vuotta sitten.

Luxusm2 lkv:
krunalaiset välittäjät esittäytyvät

Koska 1765 valmistunut rakennus on historiallisesti hyvin kiinnostava, Museovirasto valvoo
rakennuksen peruskorjausta ja tekee samalla arkeologisia kaivauksia. Arkeologi John Lagerstedtin mukaan rakennuksen lattian alaisista maakerroksista on löytynyt runsaasti 1600-luvun lopun
ja 1700-luvun alun tyypillistä esineistöä: lasi- ja
keramiikka-astioiden kappaleita, kolikoita, valkosavesta tehtyjä tupakkapiippuja, uunikaakeleiden
jäännöksiä, ikkunalasien sirpaleita, metallisia rakennusten osia sekä arkipäiväisiä käyttöesineitä.
Chabad Lubavitch –järjestö suunnittelee avaavansa rakennukseen keskuksen, jossa esiteltäisiin
juutalaista kulttuuria. Järjestöllä on toimintaa erityisesti Yhdysvalloissa ja Israelissa.

Kirsi on asunut koko elämänsä pääkaupunkiseudulla, joista viimeiset kahdeksan vuotta Krunassa.
Sporttinen Kirsi on todellinen maailmanmatkaaja. Hän pyrkii reissaamaan
ulkomaille aina, kun työt antavat myöden. ”Kotiin on kuitenkin joka kerta ihana
palata ja Kruununhaka on unelma paikka asua.”
Parasta Krunassa on sen keskeinen sijainti, jossa vanhat kivikorttelit yhdistyvät
merelliseen miljööseen. Myös arvokkaat instituutiot kuten Suomen Pankki ja
Helsingin yliopisto sekä Presidentinlinna ja koko Senaatintorin ympäristö tarjoavat
vertaansa vailla olevan asuinympäristön.
Kirsi on toiminut pitkään myös muodin ja kauneuden parissa. Designia
rakastava nainen tunteekin Kruununhaan kivijalkakaupat kuten omat taskunsa.
”Myös antiikista ja vintagesta viehättyvälle kaupunginosa antaa todella paljon.”

Kirsi Mäntymäki
Kiinteistönvälittäjä LKV
KiAT, KED
050 66953
kirsi.mantymaki@luxusm2.fi

LUXUSm2 LKV Kiinteistönvälitystoimisto
Kivijalassa Eteläespalla, Havis Amandan patsasta vastapäätä.
Avoinna ma–to 11–17.30, pe 11–15 tai sopimuksen mukaan
Eteläesplanadi 2 | www.luxusm2.fi
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VUOKRAA VARASTO
KRUNIKASTA, alk. 2€/pvä
ensimmäinen kk

-50%
(min. 2kk sopimus)

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

KAIPAATKO LISÄTILAA?

• tarjoamme yli 1000m2 lämmintä ja raikasta varastotilaa Helsingin Kruununhaassa osoitteessa

Mariankatu 26

• valitse tarpeillesi sopiva 2-10m2 varasto netistä ja ota mukaasi riippulukko - kännykkäsi toimii
•
•
•
•

avaimena!
kulku varastolle oman aikataulun mukaan viikon jokaisena päivänä klo 05.30-23.30
varastolla on 24/7 videovalvonta
kätevä lastaus - halliin voi ajaa sisään henkilöautolla tai normaalikokoisella pakettiautolla
alueen edullisimmat hinnat alkaen 2€/päivä

MakeSpace Oy | www.makespace.Þ | 040 515 4747 | Mariankatu 26

42 Kruununhaan Asukasyhdistys

43

Krunikka 2/2019

Kesämökille Tervasaareen!

ttu
Kate rassi!
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–
ma 15
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klo 12

MMökkitunnelmaa
Mök
Mökkitunne
kk unnn m jja kkesänn pparhaita
h
mmakuja
kujj
Ravintola Savu, Tervasaari • p. 09 7425 5574
Avoinna: ma–la 12–23, su 13–18 (suljettu: 21.–23.6.)
.–23
–233.6
.6

www.ravintolasavu.ﬁ
las
asav
saavvu.
u.ﬁ

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

C A F E
Liisankatu 14, HKI

facebook.com/thestarcafee

44 Kruununhaan Asukasyhdistys

S A M P O 2 0 1 9 -nukketeatterifestivaali
28.8.–1.9.2019
Kansainvälinen nukketeatterifestivaali valloittaa kaupungin.
Luvassa on huippuosaajia Suomesta ja ympäri Eurooppaa.
Ohjelmistosta löytyy esityksiä lapsille, aikuisille ja nuorille.
Tervetuloa!
Nukketeatteri Sampo Erottajankatu 7, Helsinki • p. 020 735 2235
sampofestival.ﬁ | nukketeatterisampo.ﬁ
facebook.com/sampofestivaali

RAUHANKATU

Kaikki hyvä on lähelläsi!
45

Krunikka 2/2019

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

Remox Oy

www.kruununhaanapteekki.fi

ODENT-Hammaslääkärit:

Maali- ja
pienrautakauppa,

Outi Salonen
Tiina Aaltonen
Suuhygienisti Anu Vakkilainen

Meritullinkatu 13
Puh. 09 135 7047

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

www.remox.fi
Avoinna Ma–Pe klo 9–17 LA 9–14

Aurinkoista kesää!

RAKENTAA
JA MAALAA
RAKENTAA
JA MAALAA

Hammashoitoa koko
perheelle!

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

Kukkakauppa

Vironkatu 5
09 135 6585

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

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

Kauneutta elämään
kivenheiton päästä
Mariankadulta
09 135 4073 / 040 727 6466
Liisankatu 18

Tervetuloa!

Krunikan oma optikko
Unioninkatu 45, 09-1352661
www.kruunuoptiikka.fi
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Mariankatu 13, Kruununhaka
p. 0400 400 388
kukkia@lareine.fi
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FUTON PATJAT
&
VUODESOHVAT

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

KAKSIPÄIVÄINEN TIETOKIRJAFESTIVAALI

28.–29.8.2019

Sköne
Kanavaranta 7 D
00160 Helsinki
Avoinna:
ma-to: 15–24, pe: 15–02
la: 13–02, su: 13–24

045 - 77 33 00 11
mulperipuu.fi

Kruununhaan
oma isännöintifirma
toivottaa aurinkoa, lämpöä
ja onnistuneita kesäremontteja

asiakkailleen

Helsingissä Tieteiden talolla
Teemana

sekä
kaikille muillekin
Krunikka-lehden lukijoille

RIKOTTUJA RAJOJA

Hieman erilaista isännöintiä

Lisätiedot: www.tietokirja.fi

YLI SATA
ESIINTYJÄÄ.
VAPAA PÄÄSY,
TERVETULOA!
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Snellmaninkatu 15, 00170 Helsinki
www.kruununisannointi.fi

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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KYMMENEN VASTAUSTA / Johanna Mannila ja Jussi Heinämies

LUKITUSALAN
AMMATTILAISET
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Vastaukset: Kymmenen kysymystä
1. Näädän korttelissa osoitteessa Meritullinkatu 16. Rakennus on kansallisromanttista tyyliä edustava asuinrakennus, jonka suunnitteli arkkit., prof. Onni Tarjanne (ent. Törnqvist) v. 1900. Hän
asui myös itse tässä Asunto-Oy Onnin talossa. Onni Tarjanteen (1864-1946) suunnittelijan päätyö oli Kansallisteatteri (v.1902), joka oli ensimmäisiä kansallisromanttiseen tyyliin toteutettuja
julkisia rakennuksia Suomessa. Onnin talossa ovat asuneet mm. kirjailija Johannes Linnankoski
ja prof. Yrjö Hirn.

Snellmaninkatu 19-21

010-239 2900 24/h

2. Siltavuorenrannassa, sen keskivaiheilla, toimi laivaravintola M/S Glückauf (kuunari, rak. 1896),
joka v. 1996 siirtyi takaisin Porvooseen. Tervasaaressa, Tervasaaren kannaksen vierellä toimi laivakahvila S/S Pikinytky 1970-luvulla. Tämä tervahöyry tuotiin v. 1970 Saimaan vesiltä. Se siirrettiin myöhemmin Turkuun.

www.avainahjo.fi

3. Tervasaaren aitta on ilmeisesti Helsingin vanhin säilynyt puurakennus. Punahongasta rakennettu
aitta on peräisin 1600-luvulta. Samalta ajalta ovat peräisin saaren kallioon hakatut ankkuriköysien kiinnitysrenkaat. Tervasaari säilyi Ison vihan ajan suurpalosta v. 1713 merellisen sijaintinsa
vuoksi. Tämä entinen terva-aitta kunnostettiin v. 1967 kahvila-ravintolaksi, jota piti ensivaiheessa
Primula Oy.
4. Osoitteessa Kristianinkatu 7 toimi yleinen, puulämmitteinen sauna vuoteen 1988 saakka. Lähin
yleinen sauna on nyt Arla osoitteessa Kaarlenkatu 15.

KAIKKI ALAN
PALVELUT 100 VUODEN
KOKEMUKSELLA
Kaikki alan palvelut perinteitä
kunnioittaen: arkut, uurnat, kukat,
adressit, kuljetukset Suomessa ja
ulkomailla. Muistotilaisuudet,
hautakivet ja perunkirjoitukset.

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

Töölö
Nervanderinkatu 9
00100 Helsinki

Kruununhaka
Liisankatu 25
00170 Helsinki

Itäkeskus
Vanhanlinnantie 3
00900 Helsinki

Tikkurila
Ratatie 16, 01300 Vantaa
Käynti Männistönpolulta

5. Oikokadun varren taloyhtiöt, Virkkulan päiväkoti ja Oikokadun alakoulu tekivät v. 1983 aloitteen
Oikokadun rakentamisesta pihakaduksi. Kaupunginhallitus hyväksyi pihakadun suunnitelman v.
1985. Oikokadun pihakadun avajaisia vietettiin 8.10.1985. Hollannissa pihakatuja on rakennettu
1960-luvulta lähtien.
Jussi Heinämies kuva ja teksti
6. Kruununhaan yläasteen koulu, Sibelius-lukio ja Grundskolan Norsen, Kronohagen-enheten.
7. Liisanpuistikossa sijaitseva Gunnar Finnen
ja Armas Lindgrenin patsas. Se pystytettiin
Pellingin saaressa 1918 kuolleiden valkoisten muistoksi. Pellinki sijaitsee Porvoon
edustalla.
8. Säätytalossa Snellmaninkadulla.
9. Kirkkokatu 6:ssa järjestetään muun muassa
tieteellisten seurojen erilaisia tilaisuuksia.
10. Hän on suunnitellut Tuomiokirkossa käytettävät kirkkotekstiilit.
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