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

tilinumero: 
danske Bank Fi85 8000 1600 355771

Maksaessasi käytä viitenumeroa 11109 
Ilmoita yhteystietosi (myös sähköposti) osoitteessa 
krunikka@krunikka.fi.

Kruununhaan asuKasyhdistys
Föreningen för invånarna i Kronohagen

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

FÖreningenS ändamål är att aktivera Kronohagens 
invånare till att åstadkomma ett tryggt och trivsamt 
boende med mångsidig service och hälsosam miljö. 
Föreningen är partipolitisk obunden. Grundad 1975.

hALLituS
•  Puheenjohtaja 
Taina Rasi | tainarasi@hotmail.com | 050 5279 821

•  Sihteeri 
Liisa Isomaa | liisomaa@gmail.com

•  Varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja 
Mikko Nygrén | mikko@nygren.fi | 040 5394 225

jonas Forsman | jonas.forsman@edu.hel.fi
jussi heinämies | Oikokatu 8 B | 040 5173 433
Leo koskiluoma | leo.koskiluoma@gmail.com
mirja Pyykkö-Larson | mirja.pyykkolarson@saunalahti.fi
marje Vuorisalo | marje.vuorisalo@gmail.com 

Varajäsenet | margit Aalto, iiris Björnberg,  
johanna mannila ja Seppo Välinen

tapahtumaryhmä  Vastaava Taina Rasi
tiedotusryhmä  Vastaava Marje Vuorisalo
Svensk kontakt  Vastaava Jonas Forsman
Ympäristöryhmä  Vastaava Jussi Heinämies
Puistoryhmä Vastaava mia marttiini | mmarttiini@gmail.com

Asukastila mesta Meritullinkatu 6, 
tiina huczkowski | mesta@krunikka.fi | 0401488204
 (tekstiviesti)
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3.9. 2018

Pohjoisranta 10:n pihaa.  
Rauni Ollikaisen akryylityö.

ASukASAktiViSmiA parhaimmillaan on 
saatu tuutin täydeltä elokuussa ja syys-
kuussa nautitaan kaupunginosan omista 
festareista. 

Krunan tahtonaiset ovat saaneet aikaan 
elokuussa pari merkittävää tapahtumaa. 
Elokuun alussa Krunika puhui ja Mirja 
Pyykkö ohjasi keskustelua Zinnkelleris-
sä. Aikaan saatiin muun muassa uusi 
puistoryhmä, jonka johtoon valittiin Mia 
Marttiini. Puistoryhmän tavoitteena on 
vaikuttaa esimerkiksi Liisanpuistikon viih- 
tyisyyteen ja terassin sekä Tervasaaren toi-
mintaan. Apua tullaan saamaan uudelta 
stadiluotsilta. 

Toinen suuri menestys elokuun puoli-
välissä oli Taina Rasin ja Liisa Isomaan 
organisoima pihapäivä. Kukkiva Kruunun-
haka -hanke on tuottanut tulosta, kukkia 
näkyy kaupunginosamme kaduilla entistä 
enemmän ja pihakierroksesta on muotou-

tunut asukasyhdistyksen suosituin kaikille 
avoin tapahtuma. Tehokas tiedotus ja huo-
lellisesti suunniteltu tapahtuma tavoitti ih- 
miset.

Yksi alkuaikojen aktivisti on poissa. 
Elokuun alussa nukkui pois Acci Fors-
man, Kruununhaan asukasyhdistyksen 
perustajajäsen ja 70- sekä 80-luvulla toi-
mintaan osallistunut tahtonainen. Hänen 
poikansa Jonas Forsman jatkaa työtä hal- 
lituksen jäsenenä. Toimitus ottaa osaa 
suuren menetyksen hetkellä.

mikko nygrén
Päätoimittaja

toimitus@krunikka.fi

Kauniit pihat ja 
puistot Kunniaan
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Katajanokkalainen Tiina Huczkowski 
on Mestan uusi talkkari, joka on vastan-
nut asukastilan käytännön järjestelyistä 
elokuun puolestavälistä lähtien. Mestaa 
vuosikausia pyörittänyt Raisku eli Raija-
Liisa Jokinen luopui tehtävästä omasta 
toiveestaan. 

Tästä syksystä kaikki Mestaa koske-
vat kyselyt, tilavaraukset ja toiveet tulee 
osoittaa Tiinalle. Asukastila on tarkoitettu 
kaikille kruununhakalaisille ja se sijaitsee 
Meritullinkatu kuutosessa.

Polkupyörällä joka paikkaan viilettävä 
Tiina on syntyperäinen helsinkiläinen, 
mutta konsonantteja vilisevä sukunimi 
johtuu puolalaisista sukujuurista. ”Puolas-
sa Huczkowski osataan kirjoittaa ilman, 
että tavaan joka kirjaimen. Siellä se on 
yhtä tavallinen sukunimi kuin Virtanen 
täällä”, Huczkowski kertoo.

Suomessa Tiina Huczkowski tunnetaan 
parhaiten ammattitanssijana ja modernien 

Syksyllä Mestassa pyörähtävät käyntiin 
lapsiperheille suunnattu perhekahvila ja 
eläkeläisten seniorisumpit.

 PerhekAhViLA on kaikille lapsiper-
heille avoin viikoittainen tapahtuma tors-
taisin klo 10.30–12. Aluksi on yhteinen 
lauluhetki, sen jälkeen tarjolla on kahvia, 
teetä, juttuseuraa ja leikkikavereita. Perhe-
kahvilan järjestää Mannerheimin lasten-
suojeluliiton Etelä-Helsingin yhdistys., 
tiedustelut 050-530 3733.

 eLäkeLäiSet kokoontuvat parin vii-
kon välein perjantaisin klo 13–15 keskus-
telemaan ajankohtaisista asioista. Seniori-
sumppien päivämäärät ovat 14. syyskuuta, 
12. lokakuuta, 26. lokakuuta, 9. marras-
kuuta, 23.marraskuuta, 7. joulukuuta 
ja 21. joulukuuta. Sumppilaiset tekevät 
myös vierailuja eri kohteisiin. Toiminnasta 
vastaavat Kruununhaan asukasyhdistys ja 
Helsingin kaupungin Kampin palvelukes-
kus

kAunokirjALLiSuudeStA kiinnos-
tuneille sopii Mestan rento lukupiiri, joka 
kokoontuu yleensä joka kuukauden toise-
na tiistaina klo 19–21. Syyskuun kirjana 
on Gabriel Garcia Marquezin Rakkautta 
koleran aikaan, WSOY 1988.

Lokakuun lukupiiri pidetään tavallista 
aikaisemmin eli 25. syyskuuta Krunikan  
festareiden johdosta. Teoksena on Mary 
Ann Shafferin ja Annie Barrowsin Kir-
jallinen piiri perunankuoripaistoksen ys-
täville, Otava 2010. Lukupiiriläiset käyvät 
katsomassa kirjan pohjalta tehdyn saman 
nimisen elokuvan.

13. marraskuuta on vuorossa Nadine 
Gordimerin Palvelija ja herra, WSOY 
1983.

11. joulukuuta lukupiiriläiset keskus-
televat Louis-Ferdinand Célinen Linnas-
ta linnaan kirjasta, Siltala 2016. Kirjan 
suomentanut Ville Keynäs on mukana 
lukupiirissä. Lisätietoja Marje Vuorisalol-
ta marje.vuorisalo@gmail.com

Maanantai- ja torstai-iltaisin Mestas-
ta saa apua liialliseen juomiseen, sillä 
AA-rYhmien kokoukSet alkavat siellä 
klo 19 ja kestävät noin puolitoista tuntia. 
Lisäksi sunnuntaisin on kokoontuminen 
klo 20-21.

Torstaisin Mestassa toimii kaksi 
LASten kuViSkerhoA, ensimmäinen on 
eskarilaisille klo 15.45–16.45 ja toinen 
5-vuotiaille klo 17–17.45. Mahdollisia pe-
ruutuspaikkoja voi kysellä Chloé Mahyltä. 

Vapaita aikoja erilaisille kokouksille, 
kursseille tai perhejuhlille on siis tarjolla. 
Tilassa on mahdollisuus järjestää myös 
pieniä konsertteja ja näyttelyitä. Asukas-
yhdistyksen jäsenet saavat vuokrattua tilat 
halvemmalla kuin muut.

johanna mannila

tanssiesitysten koreografina. ”Tein aiem-
min myös trapetsia, mutta se sopii parem-
min nuoremmille”, 55-vuotias Husczkows-
ki toteaa nauraen. 

Moderni tanssi vei hänet myös vuo-
sikausiksi ulkomaille, pisimmät jaksot 
kuluivat New Yorkissa ja Barcelonassa. 
”Murrosikäiset lapseni pitävät minut nyt 
Suomessa”, hän kertoo.

Mestan puolipäivätyö mahdollistaa 
sen, että hän voi osallistua Cris af Enehiel-
min vetämän Chechov Machine -ryhmän 
toimintaan. Ryhmä tekee monitaiteellisia 
esityksiä, jotka saavat inspiraatiota muun 
muassa Anton Tšehovin näytelmien maa-
ilmasta.

Mestaan on tämän syksyn aikana tu-
lossa sähköinen varausjärjestelmä, josta 
kurssit, varaukset ja vapaat ajat näkyvät. 
Ennen sen valmistumista varauksista huo-
lehtii Tiina.

Mesta sai 
tiinasta 
uuden 
talKKarin

Asukasyhdistys • Förening
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tiina huczkowski on syntyperäinen helsinkiläinen, 
joka vastaa mestan käytännön asioiden pyörittämisestä

tiina on Mestassa 
keskiviikkoisin klo 14–19 
ja torstaisin klo 9–14. 
muuten tavoitettavissa 
sähköpostilla: 
mesta@krunikka.fi tai 
tekstiviestit 0401488204.
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heLteinen keSä on näyttänyt Kruunun-
haan parhaita puolia. Ihmisiä on ollut pal-
jon liikkeellä kävellen ja pyöräillen. Pienet 
terassit ovat olleet täynnä, mutta yksi te- 
rassi on ollut kiinni Liisanpuistikossa. 
Tervasaari on tarjonnut varjoisan viileän 
vetäytymispaikan. 

Keskellä kuumaa kesää ilmestyi taivaal-
le punainen kuu – kuunpimennys. Se oli 
tapaus. Tervasaari veti väkeä ympäri Hel-
sinkiä.  Satoja ihmisiä vaelsi sinne illan 
pimetessä tuijottamaan kuunpimennystä. 
Kuuta ei paljon näkynyt pilvien takaa. Se 
oli pettymys.  Mutta tunnelma oli ihmeel-
linen ja erikoinen. Tervasaaressa oli kaiken 
ikäisiä kruununhakalaisia ja pyöräilijöitä 
muualta. Sellainen tunnelma on mahdolli-
nen vain pimeässä lämpimässä illassa. 

Elokuun alussa järjestettiin keskustelu-
tilaisuus Kruununhaan stadiluotsin kanssa 
tuomalla esille Kruununhaan ongelmia ja 
tulevaisuuden visioita. Keskustelutilaisuus 
oli menestys. Yleisöä oli paljon ja keskus-
telu vilkasta. Toisaalla lehdessä enemmän 

tästä tilaisuudesta. Tulevaisuuteen suun-
tautuva idea oli ehdotus puistoryhmästä, 
joka miettii ympäristön, puistojen ja eri 
alueiden kehittämistä.  Keskustelussa to-
dettiin, että Pohjoisrannan ranta-alueen 
mahdollisuuksia ei ole käytetty. Se olisi 
mahtava alue kesäisin viettää aikaa meren 
ääressä. 

Taloyhtiöt ovat osallistuneet pihakier-
rokseen innostuneesti. Vuodesta toiseen 
yleisön mielestä paras piha on ollut Oi- 
kokatu 11 piha. Miksi näin on? Piha on 
pieni, mutta suunniteltu asukkaiden viih- 
tyvyyden näkökulmasta ja on vehreä, 
kasvillisuutta täynnä sekä eri toiminnot 
erotettuna toisistaan. Tämä piha kertoo 
sen, mitä ihmiset toivovat ympäristöltä.

Yhdistyksellä alkoi uusi kausi, kun 
kaikkien tuntema Raisku luovutti asu-
kastila Mestan hoidon asukasyhdistyksen 
työntekijälle Tiinalle. Kiitokset vielä Rais-
kulle hienosta työstä Mestan hyväksi.

taina rasi 
puheenjohtaja
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Krunikka puhuu-tapahtumat Zinnkellerissä maanantaisin: 
24.9. Pirjo honkasalo ja Pirkko Saisio kertovat elokuvasta. mirja Pyykkö haastattelee.
22.10. Varhaiskasvatus, Papilio-ohjelma ja lasten sosioemotionaaliset taidot. iiris 
Björnberg alustaa.
26.11. (aihe päätetään myöhemmin).
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KruniKa puhui       ZinnKellerissÄ 6.8.2018

enSimmäinen ehdotuS: Bussilinjojen 
huonoa tilannetta korjattaisiin niin että 
linja 16 tekisi idästä palatessaan entisen 18 
linjan mukaisen kierroksen Pohjoisranta-
Kirkkokatu-Mariankatu-Liisankatu

toinen ehdotuS:  Rakennettaisiin  
Helsingin yliopiston metroasemalle  uusi 
sisäänkäynti Liisankadun ja Unioninkadun 
kulmaan. 

koLmAS ehdotuS: Puuttuvia  terveys-
palveluita paikattaisiin niin että Kruu-
nunhaassa avattaisiin kahdeksi  päiväksi 
viikossa lääkärin/terveydenhoitajan 
vastaanotto.

neLjäS ehdotuS: Liisanpuiston terassin 
maavuokran kohtuullistamista niin että 
vuokraa ei perittäisi neliöiden mukaan, 
koska maa-ala on poikkeuksellisen suuri.

uuntelemassa ja keskustelemassa 
oli ensimmäistä kertaa kaupungin 
Kruununhaalle osoittama stadiluot-

si Jarkko Laaksonen. Uuden käytännön 
mukaan stadiluotsit tulevat toimimaan 
kaupunkilaisten ja Helsingin kaupungin 

eteenpäin Hannu Lehtilä, joka muutti 
perheineen tänne v.-87. Pitkään Kivijal-
kayrittäjissä toiminut Minna Pajari toi 
keskusteluun yrittäjien näkökulman.

Martti Heiton muistoissa vilahteli lap- 
suusajan  Kruununhaka, alkaen vuodesta 
-44, jolloin oltiin pommituksia paossa   
Kristianinkatu 9:n kellarissa ja toisena 
vaikuttavana muistona rotanpurema 
samoihin aikoihin. ”Äitini Aili Heitto oli 
poliisilaitoksen vastaava sairaanhoitaja ja  
hän joutui usein iltaisin meillä kotona lää-

helteestä huolimatta  Zinnkellerin ruokasali täyttyi yli 50 kruununhakalaises-
ta, jotka seisomapaikkoja myöten halusivati osallistua keskusteluun asuin-
alueemme palveluista. keskustelun tuloksena päädyttiin vaatimaan kaupun-
gilta ja hSL:tä seuraavia toimenpiteitä adressin muodossa:

yhteyshenkilöinä tästä eteenpäin.
Minkälainen Kruununhaka on  ollut 

asukkaiden silmin aiemmin, siitä  kerto-
massa olivat Martti Heitto, joka on syn-
tynyt ja asunut alueella 40-luvulta lähtien. 
Hänen kertomaansa jatkoi 80-luvusta 

kitsemään sairastuneita poliiseja. Niinpä 
rotan puremaan sain hoidon kotona, välillä 
olivat kaverinikin meillä paikattavana.  
Martin lapsuudessa Kruununhaassa riitti 
kauppoja – itseasiassa – istuimme asukas-
iltaa entisessä Varubodenissa, nykyisessä 
Zinkellerissä. 

Oli neljä sekatavarakauppaa, maito-
kauppoja, lihakauppa, kolme paperikaup-
paa, kouluissa ei ollut ilmaista kuin liidut 
ja aapinen. – Krunikka oli rauhallinen 
kaupunginosa eikä Krunassa ollut ylä-ja 
alaluokkaa, oli duunareiden/pankinjohta-
jien kakarat sekaisin. Autoimme talonmie-
hiä lumi- ja halkotöissä. Ja kun kaikkien 
vanhemmat olivat töissä niin sisarukset 
vahtivat nuorempia. Pienempiä ja heikom-
pia suojeltiin. 

Martin muistoista jatkoi 1987 Kruu-
nunhakaan muuttanut Hannu Lehtilä. 
Lapsiperheen isänä Hannuun tekivät vai- 
kutuksen puistotätien palvelut, lasten-
tarhat, hyvät lähikoulut, Vironniemen 
terveysasema, jossa neuvolan lisäksi toimi 

myös vanhusten huolto. Tärkeänä asiana 
myös  Bussilinjan 18 päätepysäkki, joka oli 
lähellä Pohjoisrannassa.

–Paljon hyvääkin on tapahtunut, Ter-
vasaari saneerattiin nykyiseen kuntoonsa 
90-luvulla, Pohjoisrannan yksikaistainen 
kapea ränni  laajennettiin nykyiseksi neli-
kaistaiseksi. Liikenne on lisääntynyt viime 
vuosikymmeninä hurjasti ja oli myös viit- 
tä vaille valmis päätös  keskustunnelin 
rakentamisesta Pohjoisrannan liikenteen 
vähentämiseksi mutta demareiden viime-
hetken päätös jättää tunneli rakentamatta 
ja ohjata rahat vanhusten huoltoon, vesitti 
hankkeen. Positiivista on, että taloyhtiöt  
hoitavat hienosti talojen kunnon, valtio  
samoin osuutensa. Hyviä asioita ovat olleet  
Terde, Lippakioski ja erinomaisesti palve- 
leva huoltoasema mutta erityisesti bussi-
linja 18:a jää kaipaamaan.

Aktiivisena kivijalkayrittäjänä, optik-
koliikkeen omistajana toimiva Minna 
Pajari totesi Kruununhaan olevan yrittä-
jille haastava paikka sijaintinsa puolesta; 

Seisomapaikatkin täyttyivät keskus-
telijoista, jotka halusivat vaikuttaa 
asuinalueemme palveluihin.

Mara Heitto ja Hannu Lehtilä
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liian lähellä keskustaa että 
krunikalainen valitsisi vält-
tämättä täkäläisen liikkeen 
mutta liian kaukana, että 
esimerkiksi turistit kävelisi-
vät tänne. Heidän näkö-
kulmastaan Senaatintorin 
jälkeen ei näyttäisi olevan 
minkäänlaisia palveluita. 
Muuttuneet liikenneyhteydet hankaloitta-
vat asiakkaiden liikkumista, myymälätilat 
eivät aina vastaa tarpeita, vuokrat ovat 
korkeita.

Tämän jälkeen stadiluotsi Jarkko Laak-
sonen kertoi tehtävästään luotsina todeten 
ottavansa mielellään vastaan uudet ideat 
sillä hänen tehtävänsä on ohjata ehdotuk-
set kaupungilla oikeisiin osoitteisiin. Hän 
totesi syksyllä käynnistyvän osallistuvan 
budjetoinnin tarkoittavan sitä että 4,4 
miljoonaa jaetaan asukkaiden ehdotusten 
mukaan. Hyvien aloitteiden toteuttamisek-
si äänestysvaiheessa jokaisella asukkaalla 
on yksi ääni – alueen kehittämisen suhteen 
asukkailla on valta. Aloitteita budjetoidaan  
vuodeksi kerrallaan. Kaupungin uusi lop- 
puvuodesta valmistuva nettiportaali on 
kaikille avoin kanava, johon kannattaa tu- 
tustua.

Näiden puheenvuorojen jälkeen alkoi 
yleinen keskustelu, jossa selvästi erottui 
kaksi linjaa; asukkaat, joiden pyrkimykse-
nä on parantaa arjen sujumista sekä liiken-
neyhteyksien että esim. terveydenhuollon 
uudelleenjärjestämisellä, ja toinen, jossa 
yksityiskohtien sijaan haettiin ”isompia 
linjoja” esimerkiksi Pohjoisrannan muut-
tamiseksi erilaisten toimintojen tyyssijaksi; 

kahviloita, ravintoloita, kioskeja, terasseja.
Keskustelun pohjaksi käytiin läpi Hel-
singin kaupungin ja HSL:n vastaukset 
aiemmin esittämiini kysymyksiin:

terde – LiiSAnPuiSton terASSi
Lähdettiin liikkeelle Facebookissa tänä 
kesänä eniten puhuttaneesta Sveska klub-
benin terassista, Terdestä, joka helteistä 
huolimatta on pysynyt koko kesän tiukasti 
kiinni. Monet olivat lukeneet Helsingin Sa-
nomien artikkelin ja tietävät, että  Terden 
tilannehan on pääpiirteittäin  tämä:

Kaupungin terassihinnaston mukainen  
maavuokra, 9,18 euroa neljänä kesäkuu-
kautena ja 4,59 euroa jokaisena talvikuu-
kautena, merkitsee yli 2000 euron vuokraa 
kuukaudessa, sillä Terden maa-ala on yksi 
kaupungin suurimpia, 270 neliötä. Vuonna  
2018 ravintolayhtiö Royal Ravintolat lopet-
ti kesäkahvilan maa-alan vuokrasuhteen 
kaupungin kanssa ja laittoi kesäkahvilan 
myyntiin. 

Helsingin kaupungin alueiden käytön 
tiimipäällikkö Iiro Grömberg: 

–Mielestäni Liisanpuistikko on hyvä 
paikka kioski- ja terassitoiminnalle ja aina- 
kin henkilökohtaisesti toivon, että puisto  
pysyisi eläväisenä myös tulevaisuudessa. 

Käytännössä kaikki kaupungit maailmas-
sa perivät maanomistajina maanvuokraa 
yleisille alueille sijoittuvista rakenteista/
toiminnoista. Meillä on syksyllä käynnis- 
tymässä selvitys, jossa tutkitaan Helsingin 
kaupungin hintatasoa suhteessa muihin  
Suomen ja Euroopan suuriin kaupunkei-
hin.

Kysymykseeni huhusta, jonka mukaan  
Svenska Klubbenin terassi on määrätty 
purettavaksi, hän vastasi: – Tarjoilukioski 
on jäänyt sijoilleen maa-alueen sopimuk-
sen päättymisestä huolimatta. Tarjoilu-
kioskille on annettu siirtokehotus, mutta 
koska kioskin myyntiprosessi on käynnissä 
ja kioskille yritetään löytää uusi toimija, 

Asukasyhdistyksen 
puheenjohtaja Taina Rasi ja 

kokouksen vetäjänä toiminut 
Mirja Pyykkö. Oikealla 

stadiluotsi Jarkko Laaksonen.

tämisen arvoisena.
Mia Marttiini ehdotti puistoryhmän 

perustamista. Ajatusta kannatettiin ja pää-
tettiin perustaa puistoryhmä, joka jatkaisi  
sekä Terden että lippakioskin tulevaisuu-
den hahmottamista. Mia Marttiini suos-
tui  puistoryhmän  vetäjäksi ja  jäseniksi 
ilmoittautui 10 henkilöä.

Tilaisuuden jälkeen syntyneessä kes-
kustelussa on heitetty myös ajatus Halko-
laiturin hyödyntämisestä. Laituri on jo 
valmiina, puuttuu vaan yrittäjä, joka näkee 
sen mahdollisuudet ja osaa hyödyntää ne.

LiPPAkioSkit 
Tekninen isännöitsijä Elina Murtola: 

–Helsingin kaupunki on luopunut 
yhdeksästä kioskista. Myynnin taustalla on 
kaupungin tavoite pienentää rakennusten 
korjausvelkaa luopumalla tiloista joita se ei 
tarvitse omaan käyttöönsä. Kioskin osta-
neelta yritykseltä ei ole saatu vastausta.

Minna Pajarin tietämän mukaan syy  
on ostajan  varojen puute – eli useampia 
kioskeja hankkinut ostaja ei ole pystynyt 
käynnistämään vielä kaikkia, Liisanpuis-
ton lippakioski niiden joukossa.

 
PALVeLeVA huoLtoASemA 
Palveleva huoltoasema on yksi suljettujen 
listalla. Vuokralaisen, ST 1:n edustaja, 
kiinteistöpäällikkö Mari Passoja-Juola  

olemme rauhoittaneet tilanteen toistaisek-
si. Uskoisin, että kaikkien osapuolien toi-
veena on, että ostaja löytyy ja jonkinlainen 
myyntitoiminta jatkuisi Liisanpuistikossa. 

Tässä vaiheessa virisi myös keskustelu 
Pohjoisrannan rakentamisesta virkistys-
käyttöön. Ilmaan heitettiin ajatus mm.  Ter-
vasaaren sillan pielessä toimivan, HMVK:n   
paviljongin tiloihin  avattavasta terassista 
yleiseen käyttöön.

Soitin tilaisuuden jälkeen HMVK:n  
kommondoorille, hallituksen puheenjoh-
tajalle Jon Holmströmille joka piti ilmaan 
heitettyä ajatusta mielenkiintoisena, selvit-

Vanhojen puiden kaataminen terassin  
tieltä herätti aikanaan närää.
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vastasi: – Miehitetty asematoiminta lope- 
tettiin koska se ei ollut taloudellisesti 
kannattavaa. Nyt kylmäasemaksi muutet-
tua polttoainejakelupistettä ollaan kehit-
tämässä hyvässä yhteistyössä kaupungin 
kanssa siten, että näkymät Liisanpuistosta 
avartuvat. Asemalle suunnitellaan lisäpal-
veluja yhteistyökumppanien kanssa. 

Näin ollen Zinnkellerissä esiin heitetty 
ajatus huoltoaseman maa-alueen saami-
sesta esimerkiksi terassikäyttöön, ei liene 
toteuttamiskelpoinen ainakaan ennen 
vuotta 2027, jolloin ST 1:n voimassaoleva 
vuokrasopimus päättyy. 

 terVASAAri 
Tervasaari vuokrattiin v. 1804 lautakaup-
pias Petter Heidenstrauchille lautavaras-
toksi ja hän rakennutti v. 1805 aitan, joka 
on saaren ainut säilynyt rakennus ja  toimii 
nyt Tervasaaren ravintolana. 

Ravintolan ympärillä on viimeaikoina 
pyörinyt huhuja paikan myymisestä  mutta 
niille tuli nyt  kaupungilta lopullinen piste. 

–Tervasaari ei ole myynnissä, toteaa  
kaupunkiympäristöyksikön päällikkö Su- 
sanne Leppänen:  –Tervasaaren aitan 
vuokrasopimus päättyy 31.12.2019 ja  kau-
punki on tekemässä Tervasaaren aitasta ja 
sen käytöstä kokonaisvaltaista suunnitel-
maa, jo nyt Tilapalvelut on hakenut tähän 
liittyen kaavamuutosta. Kaavamuutos on 
aloitettu, asemakaavamuutos mahdollistai-
si mm. ravintolan ympärivuotisen käytön. 

Ravintolan  toiminta edellyttää muutoksia 
rakennuksissa ja asemakaavassa. 

PoSti 
Posti suljettiin keväällä ja sulkemisen syi-
hin vastasi Lasse Huttunen Postista: 

–Perinteisen kirjeliikenteen määrä 
on laskenut ja samaan aikaan verkkokau-
pan kasvun johdosta pakettimäärät ovat 
kasvussa. Postin omien myymälöiden 
lopettamispäätökset ovat kohdistuneet 
alueen pienimpiin myymälöihin. Kruu-
nunhaan postipalveluiden siirto Hakanie-
men myymälään johtui juuri näistä syistä. 
Lisäksi päätökseen vaikutti se seikka että 
Kruununhaan myymälä ei ollut esteetön, 
Hakaniemen myymälässä pystymme pal-
velemaan myös liikuntarajoitteisia asiak-
kaitamme paremmin. 

Foorumissa ei katsottu järkeväksi läh-
teä vaatimaan postia takaisin.

BuSSiLinjAt
Lähestyttiin siis krunikkalaisten kipeää 
ongelmaa, liikenneyhteyksiä, ja bussilin-
jan 18 menettämistä. Linja on toiminut 
ainakin 70-luvulta lähtien ja mahdollis-
tanut suoran yhteyden Töölöön, HUS:iin 
ja Munkkivuoreen. HSL:n joukkoliiken-
nesuunnittelijan, Sakari Metsälammen 
vastaus on koruton: –Linjaa 18 ei olla 
palauttamassa Kruununhakaan, sillä lin-
jalla on nykyään keskeinen rooli Kampin 
ja eteläisen kantakaupungin välisissä 

terVeYSASemA
Terveysasema, jonka suojissa aikoinaan 
toimi myös neuvola ja vanhusten huolto, 
lopetettiin ja kruununhakalaiset ohjattiin 
Viiskulmaan ja nyttemmin Kalasatamaan. 
Sen vuoksi Zinnkellerissä kannatettiin esi-
tystä, jonka mukaan vaadittaisiin lääkäri- 
tai terveydenhoitajapäivystystä Kruunun-
hakaan esim. kahtena päivänä viikossa. 

Lisäksi toivottiin menevän perille seu-
raavanlaiset terveiset: • Kaupunkipyörien 
säilytystelineen eteen huoltoaseman sei-
nään monikielinen kyltti jossa tiedotetaan 
turisteille että pyöräily jalkakäytävillä on 
kielletty • Toivottiin myös varoitustauluja 
tai hidasteita liiallisen vauhdin suitsemi-
seksi sekä autoilijoiden että pyöräilijöiden 
ajotavoista • Penkkejä lisää esim. rannoille 
ja puistoihin • Roskiksia muuallekin kuin 
puistoihin ja pysäkeille.

Stadiluotsi Jarkko Laaksonen totesi tilai-
suuden lopuksi arvostavansa syvästi asuk-
kaiden aktiivisuutta ja aloitteellisuutta. 
Hän totesi tässä Kruununhaan ”suljetussa 
hermeettisyydessä” olevan myös hyviä 
puolia; alue on rauhallinen. Hän totesi 
ehkä joskus muuttavansa tähän rauhaan.          
Me arvostamme kaikki alueemme rauhaa 
mutta toivomme samalla että arki rullaisi 
mahdollisimman hyvin. 

Kuten tiedämme, Kruununhaasta on 
äänestetty kuusi kaupunginvaltuutettua 
valtuustoon. Yksikään heistä ei ollut tilai-
suudessa paikalla asukkaan roolissa.

Niinpä lähetimme heille kysymyksiä 
alueemme asioidenajamisesta, että tietäi-
simme, miksi heitä kannattaisi äänestää 
seuraavissa vaaleissa. Valtuutettujen vas-
taukset ovat ensi numerossa.

mirja Pyykkö

yhteyksissä yhdessä linjan 14 kanssa, sillä 
linja 14 ei yksinään tuolle osuudelle riitä. 
Linjalla 18 matkustajamäärät jäivät pois-
tuneella osuudella pieniksi.Vuoden 2012 
linjamuutoksesta huolimatta eteläisestä 
Kruununhaasta on edelleen suora yhteys 
Meilahteen raitiolinjan 4 muodossa.  

Huhut linjan 17 muutoksesta ovat luo-  
neet odotuksia. Linjan 17 reitti muuttui 
14.8., eikä bussi kulje enää Viiskulmaan. 
Lähin pysäkki Viiskulmaa on Tehtaanka-
dulla Eiran Sairaalan kohdalla. 

Linjan 18 poistaminen on koettu asuk- 
kaiden keskuudessa kohtuuttomana; mo-
net ovat aikoinaan muuttaneet  alueelle 
linjan 18 vuoksi. Asukkailta meni linjan 
myötä mahdollisuus päästä Pohjoisran-
nan päätepysäkiltä kyytiin. Siksi adressiin 
ehdotettiin huonon tilanteen parantelemi-
seksi pientä muutosta linjan 16 reittiin.

Adressin allekirjoitus
• s-posti: krunikka@krunikka.fi • Old Tea Shop: Vilhonkatu 4
• Kruununhaan apteekki  

Allekirjoita adressi krunikan 
palvelujen kehittämiseksi:
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on paljon ihmisiä, joilta kukaan ei 
koskaan kysy, mitä sinulle kuuluu? 
kalasataman terveys- ja hyvinvointi-
keskuksen aularobotti Pepper kysyy!

enSimmäiSeLLä käYnniLLäni erittäin 
ystävällinen mies aulan neuvonnassa opas-
ti menemään ensin kolmanteen kerrok-
seen ja sitten toiseen kerrokseen. Asiak-
kaasta tulee mukava, kun hänelle ollaan 
mukava. Tämä unohtui niinä vuosina, kun 
alibudjetoitiin kilpailukykyistä peruster-
veydenhuoltoa. Niinä vuosina asiakkaasta 
tuli rasite. Se oli silloin kun suositeltiin 
karsimaan iäkkäät seurustelunkipeät van-
huspotilaat jonoista. Paine oli ajanvarauk-
sissa ilmeisen kova. Ala-auloihin ilmestyi-
vät vartijat. Alettiin puhua väkivaltaisista 
potilaista. Poliittisesti masinoitu pihistely 
oli järjenvastaista, koska perusterveyden-
huoltomme oli jo entuudestaan edullista 
verrattuna muihin länsimaihin.

Onko tämä parempi systeemi vanhaan 
verrattuna, kysyin kolmannen kerroksen 
palvelevalta henkilöltä. Itse nimittäin oli- 
sin mielelläni ottanut koneelta jonotusnu-
meron ja jäänyt istuen odottamaan. Nyt 

odotin ilman numeroa jonossa seisten 
kolmekymmentäviisi minuuttia. Tämäkin 
ystävällinen henkilö sanoi, että ei, ei ole, 
kun työntekijät ovat vielä kesälomilla. Kun 
he palaavat, ilmoittautuminen esimerkiksi 
lääkärille nopeutuu huomattavasti ja muun 
muassa ilmoittautumispisteitä tulee lisää. 
Hyvä. Uskotaan.

Sain ajan lääkärille kohtalaisen pian, 
vaikka mitään akuuttia vaivaa ei ollut. 
Huomioin lippusia ja lappusia joka puolel-
la, tarralappusiin kirjoitettuja opastuksia. 
Niitä oli ikkunoissa, seinillä ja pylväissä.

Toisessa kerroksessa jälleen erittäin ys-
tävällinen henkilö. Aika hammaslääkärille 
olisi järjestynyt samalle päivälle, mutta 
myöhäistin aikaa itse.

Ala-aulassa interaktiivinen Pepper-
robotti jutteli pikkupojan kanssa. Onko se 
kiva, kysyin. Poika sanoi, että on.

Työntekijöiden palattua lomiltaan kä-
vin laboratoriossa. Valitsin paikaksi jälleen 
Kalasataman. Pääsin sisään ilman tarkem-
paa ajanvarausta puolen minuutin odotta-
misen jälkeen. En ehtinyt edes istahtaa 
aulan istuimelle.

Poistuessani hymyilin Pepperille. Veri-
kokeiden ottaja sanoi tottuneensa siihen, 
ettei ole omaa huonetta. Niinpä! Se on ny- 
kymeno muissakin työpaikoissa.

Kolmannella kerralla olinkin jo lää-
kärin vastaanotolla. Kutsuttiin nimellä 
sisään. Käytiin läpi kiirettä pitämättä koh-
ta kohdalta vuosien varrella kasaantuneet 
kipupisteet. Vaikka itse olen erittäin tyyty-

väinen, olen kuullut jonkin verran muiden 
kävijöiden valittaneen uuden hyvinvointi-
keskuksen toiminnoista. Ehkä monet heis-
tä sittenkin ovat lähinnä hämmentyneitä. 
Toisaalta jossain elämänvaiheessa ei enää 
jaksa suhtautua uusiin asioihin seikkai- 
lunhaluisesti. Uusi lakkaa kiinnostamasta. 
Viimeistään silloin me tietenkin tarvitsem-
me ulkopuolisten apua ja tukea koko ajan 
monimutkaisemmaksi kokemassamme 
arjessa.

teksti ja kuva marje Vuorisalo

Hyvää päivää! Mitäs sulle 
kuuluu? Meneekö hyvin?

 à la KalasataMan    terVeys- ja hyVinVointiKesKus

KALASATAMAN TERVEYS- JA HYVINVOINTIKESKUKSEN 
TAPAISIA KESKITETTYJÄ KESKUKSIA TULEE HELSINKIIN 

JATKOSSA USEITA.

huS:n toimituSjohtAjA Aki Lindén 
kirjoitti tiedelehti Lancetissa:  

–Suomessa on maailman paras 
terveydenhuolto, kertoo kansainvälinen 
tutkimus.

Lindén jatkaa: –Suomen terveyden-
huolto maksoi yhteisistä varoista  n. 2835  
euroa per asukas vuonna 2015. Esimer- 
kiksi Yhdysvalloissa hoito maksaa yli  
8000 dollaria vuodessa henkeä kohden.  
Tutkimukset näyttävät selkeästi, että  
koko maailman huonoin terveyden-
huolto on Yhdysvalloissa. Sen pääosin  
yksityisesti markkinamekanismilla toi-
miva terveydenhuolto ei pysty lähes-
kään samaan kuin julkisesti hallinnoitu 
terveydenhuoltomme.

Vertailumaista esimerkiksi Ruot- 
sissa menot olivat samaan aikaan 4784,  
Norjassa 6055, Tanskassa 4434, Saksas- 
sa 4769, Ranskassa 4087 euroa vuodes-
sa per asukas.
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mYÖS hAkAniemenrAntA pohjoista 
Kruununhakaa vastapäätä tulee pian koke-
maan melkoisia muutoksia. Keskustan alu-
eeseen kuuluva uusi asemakaavaehdotus 

Vuonna 2016 järjestettiin norjalaista 
hotellisijoittajaa ajatellen kutsukilpailu, 
jonka tuloksena Hakaniemenrantaan to-
teutettaisiin kansainvälisesti maineikkaan 
arkkitehtitoimisto Snøhettanin suunnitel-
mien mukainen korkeatasoinen hotelli. 
Hotellin suuri rakennusmassa ikään kuin 
jo suuntaa antavalla tavalla määrittikin 
sen, mitä kaupungin nykyideologiaan par-
haiten sopisi hotellin ja Merihaan edustan 
väliselle rantaosuudelle.

Hakaniemenrannasta järjestetystä 
ja keväällä ratkenneesta ideakilpailusta 
vastasivat Helsingin kaupunki yhteistyössä 
Suomen Maisema-arkkitehtiliitto Markin 
ja Suomen Arkkitehtiliitto Safan kanssa.

Kilpailun voitti ehdotus Cinque palazzi, 
joka on Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik 
Oy:n sekä VSU maisema-arkkitehdit 
Oy:n käsialaa. Toimisto on arvostettu ja 
kokenut ja oli selvästikin osannut ”lukea”  
Helsingin kaupungin johdon tämän het- 
ken kaupunki-ideologista tahtotilaa. 
Sinänsä ehdotus on Hakaniemen puolen 
osalta elegantti ja suorastaan trendikäs 
– edellyttäen että toteutuksessa päästään 
vähintäänkin tietokonekuvien esittämään 
tasoon. Voittajaehdotuksessa on ikään 
kuin tehty Kallion kaupunginosalle uusi 
merellinen, hieman 1920-luvun henkeen 
viittaava urbaani ”julkisivu”. Kilpailussa 
tärkeänä asiantuntijana toimi arkkitehti, 
emeritusprofessori Vilhelm Helander, 
jolla on laajaa kokemusta ja ymmärrystä 

kaupunkien rakentamisesta ja urbaanin 
kehityksen historiasta. Kun on otettu 
vaihtoehdoksi täyttää entisen opetushalli-
tuksen rakennuksen edusta ja sen itäpuoli 
uusilla ja mahdollisimman ”urbaaneilla” 
rakennuksilla ja ottaa merenrantaa raken-
nusmaaksi, voi voittanutta ehdotusta pitää 
tässä mielessä asiallisena. Rannan raken-
nusmassojen kuuden kerroksen korkeutta 
voi sitäkin pitää kohtuullisena.

Toinen asia ja toisen keskustelun 
paikka olisi jo aikoja sitten ollut, onko 
aivan merenrantaan rakentaminen pitkällä 
tähtäimellä järkevää. Aika näyttää, ja mah-
dollisesti myös ilmastonmuutos.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 
laatii nyt voittaneen ja toiseksi jääneen 
toimiston (Arkkitehtitoimisto OPUS Oy) 
kanssa yhteistyössä tarkempaa asemakaa-
vaehdotusta. Viraston edustaja arkkitehti 
Perttu Pulkka kertoi asemakaavaehdotuk-
sen valmistuvan ensi vuoden alkupuolella. 

Voittaneen ehdotuksen esittämät ma-
talammat rakennukset Kirjatyöntekijän-
kadun puolella eivät tule olemaan mukana 
asemakaavassa, mutta muuten puistoa 
muokataan paremmin helsinkiläisten käyt-
töön sopivaksi. Voittaneessa ehdotuksessa 
on mukana myös tulevan sillan kupeeseen 
uusi ”kotisatama” Kruununhaan puolelle. 

Syksyllä 2018 on tarkoitus järjestää 
yleisölle keskustelutilaisuus, josta kaupun-
ki tiedottanee omilla sivuillaan.

tarja nurmi
kirjoittaja on kruununhaassa asuva arkkitehti SAFA

uutta rantaraKentaMista
helsinki on viime vuosina alkanut 
rakentaa rannoilleen. jätkäsaari ja 
kalasatama ovat tästä uusimpia 
esimerkkejä, ja myös kruunuvuoren-
rantaa rakennetaan vauhdilla.

on ollut tekeillä jo useamman vuoden.
Muutoksien takana on mm. Merihaan 

sivuitse johtavan sillan tulo ns. teknisen 
ikänsä päähän sekä raitiovaunuyhteys 
ns. Kruunusiltojen välityksellä Helsingin 
itäisiin osiin. Uusi silta tehdään nykyistä 
matalampana ja sen linjausta korjaillaan. 
Uusi raitiotie tulee myös Hakaniemen 
puolelle, mikä tuo paljon muutoksia koko 
alueelle. 
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Suunniteltua Hakaniemen 
rantaa, kruununhakalais-
ten tulevaa maisemaa.
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jo koLmAnnen kerrAn peräkkäin jär-
jestettiin ”Avoimet pihat” tapahtuma. Pi-
hoille pääsi ennen vapaasti, mutta nyky- 
ään pihojen portit ovat kiinni. Tänä vuon-
na 12 pihan portit avautuivat yleisölle. 
Kierrokselle osallistui reilu 100 henkeä. 
Lähes jokaisella pihalla oli esittelemässä ta- 
lon asukas, jonka asiantuntemuksella tari- 
vna talosta ja pihasta oli elävää historiaa. 
Kierroksen viestinä voi sanoa, että ihmiset 
arvostavat kulttuuriympäristöä ja haluavat 
tutustua tarkemmin historiallisiin kohtei-
siin, joita myös kruununhakalaiset pihat 
ovat. 

Kierroksen pihat ovat lähes kaikki 
palkittuja pihoja, jotka on toteutettu suun- 
nitelmallisesti ja hoidettu aktiivisesti. Nä-
mä pihat ovat hyvinä esimerkkeinä muille. 

”Kukkiva Kruununhaka” -projektin 
tavoitteena on saada taloyhtiöt lisäämään 

kasvillisuutta ja kukkaistutuksia pihoille 
sekä katualueille.

Vuoden PihA 2018
Vuoden pihaksi on valittu Kenraalien ta- 
lon piha Maneesinkatu 2–Pohjoisranta 
18. Talo on valmistunut 1885 arkkitehtina 
Albert Melin. Kenraalien talo oli puolus-
tusvoimien ja on saanut nimensä, koska 
talossa on asunut Suomen itsenäisyyden 
aikana ennen kaikkea kenraaleja. Parikym-
mentä vuotta sitten se muutettiin normaa-
liksi asuintaloksi.

Kenraalien talon piha on pieni, mutta 
siitä on saatu viihtyisä ja tyylikäs oleske-
lupiha. Se on kaksitasoinen.  Yläpihalla 
sijaitsee istuinryhmä ja mahdollisuus gril-
laamiseen sekä viihtymiseen. Alapihalla 
on autoja varten on tallit, jotka näkyvät 
siistinä seinänä. Pihakiveys on erittäin 
huolellisesti ladottu ja pihaan tulo on huo-

aVoiMet 
pihat

liteltu, koska  myös porttikongi on  kivetty. 
Pihalla on puu sekä muuta viherkasvilli-
suutta, jotka on rajattu kiveyksillä.

Pihojen hoitAjAt
Pentti Penttilän suunnittelema Oikoka-
tu 11 piha oli myös tänä vuonna yleisön 
suosikki. Toiseksi eniten ääniä sai Oikoka-
tu 3–Liisankatu 19 piha, jonka vastaava on 
ollut vuosikymmenien ajan Sari Mäntylä.  
Tällä hetkellä pihalla kukkii valtavat veren-
pisarat.  Näitä molempia pihoja pääsimme 
ihailemaan kierroksen aikana. Molemmat 
pihat ovat jo aikaisemmin palkinnon saa-
neita vuoden pihoja. Kolmanneksi suosi-
tuin piha oli Liisankatu 11 Pekka Pesosen 
elävän esittelyn takia.

Kruununhaan asukasyhdistys haluaa 
huomioida kunniakirjalla molempia, Pent-
ti Penttilää ja Sari Mäntylää, pitkäaikaises-
ta pihapuutarhan vastuullisesta hoidosta.

tALohiStoriikit
Kiinnostus talojen historiikeistä heräsi  
kierroksella. Esitänkin toivomuksen talo-
yhtiöille, että he lahjoittaisivat asukasyh-
distykselle yhden kappaleen historiikkiä.  
Asukasyhdistys voisi pitää ne esillä asukas-
tila Mestassa luettavana. Tarvittaessa sieltä 
voisi myös ostaa kirjan.

taina rasi
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Sirkka Könönen 
on poissa

ekstiilitaiteilija Sirkka Könösen 
omaperäisyys näkyi kaikkialla 
hänen ympärillään. Visuaalinen 
luova ajattelu oli aina läsnä sekä 

hänen työssään että elämässään.
Muistan elävästi ensimmäisen tapaa-

misemme joskus 70-luvun lopulta. Olin 
opettajana Taideteollisessa korkeakoulussa 
ja pidin tuntejani Ateneumin rakennuk-
sessa. Elettiin käsintekemisen kultakautta 
ja siihen sopi Sirkan spontaani rajoja rik- 
kova asenne ja käsiteollinen tuotanto. 
Sirkka ryntäsi opettajanhuoneeseen ison 
nahkaisen villapaitakassinsa kanssa. Iloi-
senväriset paidat levittäytyivät hetkessä 
pöydälle ja me opettajat saimme valita 
niistä omamme. Paidoissa oli kettuja, kar- 
huja ja variksia, joista tulikin sitten Siken 
tavaramerkki. Myöhemmin hän paljasti,  
ettei hän ollut koskaan nähnyt elävää ket- 
tua. Hahmona tuo eläin kiinnosti häntä  
ja eräänä päivänä hän oli hankkinut Lii-
sankadun pihalle lauman leikkikettuja 
ihmisten ihmeteltäväksi. 

Kissat kuuluivat Sirkan elämään. 
Niiden seurassa syntyi uusia kudontamal-
leja tuhansiin paitoihin, jotka olivat tosi 
suosittuja tuohon aikaan. Pienimuotoisella 
markkinoinnilla ne levisivät eri puolille 
maailmaa useiden kansainvälisten julk-
kisten garderoobeihin. Presidentti Bill 
Clinton poseerasi Sirkan paidassa ja niin 
tekivät monet muutkin suuret julkkikset 
Madonnaa myöten.  Sike oli myös innokas 
keräilijä. Pari varastoa Liisankadulla on 
edelleen täynnä Siken löytöjä. Vietimme 
monia hauskoja iltoja hänen inspiroivassa 
kodissaan, jossa kaikkialla oli kirppari-

aarteita ja seinillä kollegoiden taidetta. 
Kesäisin hän siirtyi mökilleen nauttimaan 
luonnon rauhasta. 

Pub Patrikissa oli näyttelyni, jossa 
oli pienimuotoinen karikatyyri Mauno 
Koivistosta Leningrad Cowboys-tyyppisine 
otsatöyhtöineen. Manun kuva hurmasi 
Sirkan ja hän ehdotti minulle, että ostan 
villapaidan ja hän Manun kuvan, joka oli 
näyttelyn jälkeen pitkään näyteikkunas-
sani. Presidentti Mauno Koivisto kuvaili 
uudenvuoden puheessaan, miten pieni-
muotoinen taide voi olla koskettavaa. Hän 
käveli päivittäin ikkunani ohi ja ajatus oli 
ehkäpä syntynyt tästä karikatyyristäni. 
Sirkka keksi, että voisin tehdä hänelle 
kaikkien Suomen presidenttien karikatyy-
rit. Villapaidat ovat kuluneet lähes puhki, 
mutta ovat nyt minulle entistä rakkaam-
pia. Karikatyyrini puolestaan riippuvat 
vaiteliaina Könösen kaupan peräseinällä 
miettien tulevaisuuttaan.

Sirkka Könönen iloitsi hänelle myön-
netystä valtion taiteilijaeläkkeestä ja in- 
nostui mahdollisuudesta luoda entistä 
vapaammin, mitä ikinä halusi. Villapaita-
trendi oli hiipumassa, kun nuoret sukupol-
vet eivät enää olleet kiinnostuneita villasta 
ja laadukkaita villalankoja oli vaikeampaa 
saada. Niinpä Sirkka alkoi luoda mieliku-
vituksellisia tekstiilikakkuja. Hänen luo- 
vuutensa  oli rajatonta ja rönsyävää. 
”Pursuavia värejä, hulvattomia muotoja”, 
ilmaisi kuvanveistäjä Hannele Kylänpää 
ajatuksensa Sirkan viimeisestä kakku-
näyttelystä. 

Sike oli aidon reilu ja luotettava ystävä. 
Kaipaan häntä monella tavalla. RIP. 

teksti ja kuva: tita rossi

enäjän keisareille alun perin raken-
nettu Presidentinlinna oli 16.7. päi-
vän verran maailman silmätikkuna, 
kun nykyiset ”keisarit”, presidentit 

Putin ja Trump saapuivat huippukokouk-
seen. Tuskin presidenteille ja medialle oli 
kerrottu linnan paikalla olleen aikoinaan 
suolamakasiini.

   Helsinki oli 1812 korotettu Suomen 
suuriruhtinaskunnan pääkaupungiksi ja 
Aleksanteri I oli antanut tehtäväksi uuden 
keskustan suunnittelun. Senaatintorin ym- 
pärille suunniteltujen arvorakennusten li- 
säksi tarvittiin myös keisarillinen palatsi 
mahdollisimman edustavalle paikalle. Hal- 
litsijan määräys poiki tietysti liudan ehdo-
tuksia, mm. Asehuoneen mäki Marian-
kadun eteläpäässä oli esillä. Ullanlinnan 
vuorta ehdotettiin yli kaupungin avautu-
van uljaan näköalan vuoksi. C. Engelin 
mielestä ”tsaarin residenssi” tuli kuitenkin 
sijoittaa Helsingin paraatipaikalle, jona 
hän piti Katajanokan kalliota. 

   Z. Topeliuksen mukaan ”Viranomai-
set tirkistelivät toisella silmällään Kataja-
nokan silloisia hökkeleitä, toisella silmällä 
Engelin kustannusarviota ja ostivat kaup-
paneuvos Heidenstrauchin vastarakenne-
tun yksityistalon keisarilliseksi linnaksi.” 
Aikansa komeimman yksityispalatsin oli  
luutnantti Pehr Granstedt suunnitellut 
upporikkaalle kauppiaalle entisestä suola-
makasiinista 1814. 

   Harmistunut Engel määrättiin suun-
nittelemaan talo vielä edustavammaksi, 
olihan kyse keisarin palatsista.  Juhlavuut-
ta saatiinkin aikaan julkisivun pylväistä ja 
matalista sivurakennuksista, joiden väliin 
muodostui linnanpiha. Uusiin tiloihin 
rakennettiin kahden kerroksen korkuinen  

tanssisali, joka nykyään tunnetaan Pei-
lisalina. Pietarista tilattiin hienoimmat 
huonekalut ja lampetit. Muutostyöt saatiin 
valmiiksi vasta 1843, jolloin todettiin, että  
ostohinnalla ja korjauskustannuksilla olisi 
saatu Engelin haaveilema uljas linna ny-
kyisen Uspenskin katedraalin paikalle.

    Presidentinlinna on nähnyt monia 
arvovieraita alkaen keisareista kunin-
kaisiin. Kun Aleksanteri II saapui 1863 
avaamaan kauan odotetut valtiopäivät 
tanssisalista tehtiin valtaistuinsali, nykyi-
nen valtiosali, tuomalla senaatista keisarin 
istuin.  Hallitsija piti valtaistuinpuheensa  
sen ajan sivistyskielellä ranskaksi. Se kään-
nettiin ruotsiksi ja suomeksi. Keisarin 
tarjoaman päivällisen jälkeen ylioppilas-
laulajat kajauttivat pihassa Maamme-lau-
lun, jota Aleksanteri II tuli armollisesti 
kuuntelemaan parvekkeelta. Valtiopäivä-
tanssiaiset järjestettiin rautatieaseman 
upeasti koristellussa asemahallissa.

   Viimeinen suuri keisarivierailu oli 
1885, jolloin Aleksanteri III ja Maria Feo- 
dorovna viipyivät Helsingissä peräti kolme 
päivää. Viimeinen keisari Nikolai II vain 
pistäytyi sotilassairaalaksi muutetussa 
linnassa 1915.

   Suomen itsenäistyttyä palatsia eh-
dittiin jo sovitella tulevalle kuninkaalle. 
Ensimmäinen presidentti K.J. Ståhlberg 
muutti linnaan 1919 ja näin siitä tuli val- 
tion päämiesten asunto. Presidentit Ryti,  
Mannerheim ja Kekkonen asuivat Tam- 
miniemessä. Presidentti Koivistolle pa- 
latsi taas kelpasi asunnoksi. Ympäristön 
raskaan liikenteen lisääntyessä uusi virka-
asunto rakennettiin Mäntyniemeen jossa 
hän asui hetken kautensa lopulla ja linna 
jäi edustustilaksi. 

Skitari

Presidentinlinna?
Miten suolamakasiinista tuli
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oppukesä 1962: taas oli seilaukset 
seilattu ja oli aika tulla Krunaan 
rentoutumaan. Vanhemmat ja 

nuorempi systeri Katri olivat maalla ja 
Maurinkadun asuntomme tyhjänä. Tutut 
kundit ja friidut kylään ja hissillä 
hakemaan alakerran sotilasaptee-
kista juotavaa.

Äitini soitti mökiltä, van-
hemman siskoni Kirstin avio-
miehen Hansin saksalaisia 
sukulaisia oli pyydetty kylään 
ja oli tarkoitus järjestää heille 
rapujuhlat. Mutta koska pai-
kalta ei saanut rapuja niin 
toisinko Hesasta 100 rapua 
seuraavana päivänä?

Krunaan tulojuhlani jat-
kuivat aamupuolelle asti 
ja kun heräsin aamulla 
oli aika lähteä Kauppato-
rille ostamaan rapuja. Ra-
pukauppias ilahtui kun näki 
minut “Tälle nuorelle her-
ralle varmasti lisää rapuja”. Teimme 
kaupat 100:sta ravusta ja torikauppias 
pakkasi ravut kahteen suureen paperikas-
siin tilleineen. Maurinkadulla ammeeseen 
vettä ja ravut sinne. Herättelin nukkuvia 
kavereitani ja hissillä alakertaan hakemaan 
lisää juotavaa. Ajalla on siivet ja huomasin, 
että klo oli 13.30 ja bussi Artjärven kautta 

Rapuja Krunikasta
Kouvolaan lähti 14.15. Kaverit pihalle, 
ravut kasseihin ja taksi Mariankadulta 
linja-autoasemalle. 

Bussi oli jo irti laiturista, mutta taksi 
ajoi bussin eteen ja ehdin kyytiin rapui-
neni. Märät ravut ja paperikassit olivat 

huono yhdistelmä. Molemmat kassit 
repesivät kuskin selän takana ja 
100 rapua painelivat jokainen eri 
suuntaan. Konttasin pitkin bussin 
lattiaa keräillen rapuja pikkutak-

kini taskuihin. Bussikuski 
ajoi bussin Messuhallin 

pysäkille koska hän ei pysty-
nyt nauramiseltaan ajamaan 

bussia. Sain ostettua bussin 
matkustajilta pari kassia ja 

nauravat ihmiset auttoivat 
minua karkulaisten kerää-
misessä. Loppumatka sujui 
ilman vaikeuksia.

Mökillä Artjärvellä tein 
saksalaisiin vieraisiin vaikutuk-
sen, kun kerroin heille, että olen 

tänään pyydystänyt ravut, sen 
jätin kertomatta, että Helsinki–Kouvola 

bussin lattialta.
Rapujuhlat olivat ohi, muiden nuk-

kuessa, istuin rauhallisen isäni kanssa 
savusaunan terassilla katsellen auringon 
nousua Villikkalanjärven takaa. Tuntui 
kuin aurinkokin olisi hymyillyt isäni kans-
sa rapureissulleni.
         mara heitto

Tässä pikku tarina vuodelta 1962

Syyskuun 23.päivä sunnuntaina 
Krunikan festarit lähtee elokuviin. 
Kaupunginosamme pursuaa ohjelma koko 
viikon ja kaikille löytyy varmasti tekemistä!

AVAJAISTAPAHTUMASSA 
LIISANPUISTIKOSSA 23.9. KLO 13-15 
saadaan nauttia Krunikan ravintoloiden 
antimista suolaisesta makeaan sekä 
osallistua arpajaisiin. Musiikista vastaavat 
Unna Korkiakoski trio, Krunikka Star Big 
Band, Kenkävaahto-kuoro sekä Jussi 
Saksa ja KiKy Orchestra. Tilaisuuden 
juontaa Satu Silvo.

MAANANTAINA 24.9. klo 19 kaksi 
Krunikan musiikkiopistoa eli Meri-
Helsingin musiikkiopisto sekä HNMKY:n 
musiikkiopisto yhdistävät voimansa ja 
järjestävät konsertin NMKY:n salissa, 
Vuorikatu 17. 

TIISTAINA 25.9. klo 19 Kun aika on. 
Elokuvamusiikin suosikkisävelmiä 
Svenska Klubbenilla. Solistina Timo 
Peltosen juhlaorkesterilla on huikea 
viihdyttäjä, Rita Linna.  

KRUNIKAN FESTARIT RY

KESKIVIIKKONA 26.9. klo 12 lounaaksi kulttuuria 
Suomalaisen Kirjallisuuden seuran salissa.  
Ohjelmassa on mm. Rachmaninovin, Elgarin ja 
Kreislerin musiikkia musiikkiopiston  opettajien 
tulkitsemana. 

TORSTAINA 27.9. on festarikansalla tiedossa 
vilskettä. Musiikki-illan voi aloittaa Rauhankadun 
K-marketista tai Herkkutalosta ja jatkaa siitä 
Relandersgrund-laivalle klo 19.00, jossa 
arvoituksellinen The Bürokrätz esittelee 
sylvanialaista elokuvamusiikkia. 

PERJANTAINA 28.9. Marian Helmessä kuullaan 
kestosuosikki Rauli Badding Somerjoen tuotantoa 
Kimmo Härmän orkesterin tulkitsemana. 

LAUANTAINA 29.9. klo 16 on tarjolla 
festareiden huipennus Yliopiston juhlasalissa. 
Helsinginkadun filharmonikot paneutuu 
elokuvasävelmiin kapellimestarina Veli-Antti 
Koivuranta ja solisteina Adam Herd, piano ja Eeva 
Oksala, viulu. Konsertissa kuullaan Coplandin, 
Barberin, Williamsin, Bernsteinin ja Gershwinin 
musiikkia. Konsertin päätyttyä 
on aika siirtyä Vaelsaan, jossa 
päätöskaronkka nostattaa 
kannat kattoon klo 18.30 
alkaen.  
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AVAJAISET
23.9.2018 klo 13–15 
Liisanpuistikossa

Krunikka Star Brass Band 
Unna Kortehisto trio
Kenkävaahto-kuoro
Jussi Saksa ja KiKy Orchestra
Ruokaa ja juomaa, arpajaiset

TULE MUKAAN  
KAUPUNGINOSAN  
KYLÄJUHLAAN!

SUNNUNTAI 23.9.  Opastus kestää n. 45 minuuttia ja  
ryhmä voi olla kooltaan max. 20 henkilöä. 
Lisätietoja opastuksista löytyy sivulta  
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/info/
opastetut-kierrokset.

Klo 19  Krunan mesta, Meritullinkatu 6 
Krunan Mestan lukupiiri. Mary Ann 
Shaffer ja Annie Barrows, Kirjallinen piiri 
perunanpaistoksen ystäville. Lukupiirissä 
keskustellaan kirjasta ja kirjan pohjalta tehdystä 
samannimisestä elokuvasta.

Klo 19  Svenska Klubben, Liisankatu 2 
Rita Linna ja Timo Peltosen juhlaorkesteri  
Kun aika on – Elokuvamusiikkia eri 
vuosikymmeniltä.

Klo 19  Teatteri Jurkka, Vironkatu 7 
Idiootti. Yhden naisen intiimi monologi 
Dostojevskin klassikosta. Ohjaus: Riku 
Saastamoinen. Näyttämöllä: Kaija Pakarinen, 
Teemu Kupiainen (musiikki). Liput www.jurkka.fi

KESKIVIIKKO 26.9. 
Klo 12  Suomalaisen kirjallisuuden  
seuran Sali, Hallituskatu 1 
Kamarimusiikkia elokuvista.

Klo 18  Balderin Sali, Aleksanterinkatu 12 
Puhallinorkesteri Apollo elokuvan pauloissa

Klo 19  Helsingin työväenopisto,  
Helsinginkatu 26 
Helsinginkadun filharmonia kapellimestarinaan 
Veli-Antti Koivuranta ja solisteinaan Eeva 
Oksala, viulu ja Adam Herd, piano. Coplandin, 
Barberin, Williamsin, Bernsteinin ja Gershwinin 
musiikkia.

Klo 19  Teatteri Jurkka, Vironkatu 7 
Idiootti. Yhden naisen intiimi monologi 
Dostojevskin klassikosta. Ohjaus: Riku 
Saastamoinen. Näyttämöllä: Kaija Pakarinen, 
Teemu Kupiainen (musiikki). Liput www.jurkka.fi

Klo 17  Cafe LOV Mariankatu 13B. 
Katumankeli-duo 

Klo 19  Kolme Kruunua, Liisankatu 5 
Kauneimmat elokuvasävelmät  
Laura Lintula, viulu ja Jasse Merivirta, piano.

MAANANTAI 24.9.
Klo 19  HNMKY:n juhlasali, Vuorikatu 17  
Meri-Helsingin Musiikkiopiston ja HNMKY:n 
Musiikkiopiston yhteinen oppilaskonsertti.

Klo 19  Ravintola Zinnkeller, Liisankatu 7 
Krunikka puhuu -tilaisuudessa vieraina Pirjo 
Honkasalo ja Pirkko Saisio. Mirja Pyykkö 
haastattelee heitä elokuvasta.

TIISTAI 25.9.
Klo 15  Kansalliskirjaston, Unioninkatu 3, 
opastettu kierros. Kierroksella käsitellään 
kirjaston arkkitehtuuria, toimintaa ja 
historiaa. Lisäksi mahdollisuus tutustua 
näyttelyihin omatoimisesti. 

TORSTAI 27.9.
Klo 17  K-market Rauhankatu 
Oopperaa elokuvista tarjoilee kauppias Juuso.

Klo 18  Herkkutalo, Mariankatu 13 
Chanson-ilta 

Klo 19  Majakkalaiva Relandersgrund, 
Meritullintori 
The Bürokrätz – syldavialaisia elokuvasävelmiä

Klo 19  Teatteri Jurkka, Vironkatu 7 
Idiootti. Yhden naisen intiimi monologi 
Dostojevskin klassikosta. Ohjaus: Riku 
Saastamoinen. Näyttämöllä: Kaija Pakarinen, 
Teemu Kupiainen (musiikki). Liput www.jurkka.fi

PERJANTAI 28.9.
Klo 11  Kansalliskirjasto, Unioninkatu 3, 
opastettu kierros. Kierroksella käsitellään 
kirjaston arkkitehtuuria, toimintaa ja historiaa. 
Lisäksi mahdollisuus tutustua näyttelyihin 
omatoimisesti. 
 Opastus kestää n. 45 minuuttia ja  
ryhmä voi olla kooltaan max. 20 henkilöä. 
Lisätietoja opastuksista löytyy sivulta  
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/info/
opastetut-kierrokset.

Klo 13  Kansallisarkisto, Rauhankatu 17 
Tutkijasali. Sibelius-lukion 
kamarimusiikkiryhmien lounaskonsertti.

klo 17 Kiinteistömaailma, Liisankatu 12 
Afterwork / Tangon taikaa, Duo Oblivion

Klo 19  Marian Helmi, Mariankatu 17 
Rauli ”Badding” Somerjoki – tribuutti 
Kimmo Härmä orkestereineen.

Klo 19  Teatteri Jurkka, Vironkatu 7
Kaasperin Lundström. Volter Kilven novelliin 
perustuva, Juha Hurmeen dramatisoima ja 
ohjaama esitys. Liput www.jurkka.fi

LAUANTAI 29.9. 
Klo 16  Helsingin yliopiston  
juhlasali, Fabianinkatu 33 
Helsinginkadun filharmonia 
kapellimestarinaan Veli-Antti Koivuranta ja 
solisteinaan Eeva Oksala, viulu ja Adam 
Herd, piano. Coplandin, Barberin, Williamsin, 
Bernsteinin ja Gershwinin musiikkia.

Klo 18.30  Päätöskaronkka (seuraa Krunikan 
festareiden facebook-sivua)

Klo 19  Teatteri Jurkka, Vironkatu 7
Kaasperin Lundström. Volter Kilven novelliin 
perustuva, Juha Hurmeen dramatisoima ja 
ohjaama esitys. Liput www.jurkka.fi

Klo 19  Elannon näyttämö 
Huojuva talo 
Huojuva talo on Lea ja Eero Markun avioliiton 
tarina: kertomus vääristä valinnoista, 
elämän arvaamattomuudesta, väkivallasta 
ja alistamisesta, mutta myös alistumisen 
synnyttämästä noidankehästä. 
 Elannon Näyttämön Huojuva talo juhlistaa 
Lean ja Eeron rooleissa esiintyvien, Eija 
Kankareen ja Juho Tuomisen 30-vuotista uraa 
teatterin lavalla.

KOKO VIIKON 
Kansallisarkiston aulan asiakirjanäyttely 
”Elokuva huolen aiheena  
– Den bekymmersamma filmen”. Näyttely 
on avoinna festivaalin ajan Kansallisarkiston 
aukioloaikoina ma–ti, to–pe klo 9–16 ja  
ke 9–20.
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Kiffen 
matkustaa 

taas
Perinteikkään kruununhaassa peruste-
tun seuran käsipallojoukkue osallistui 
turnaukseen Barcelonassa. Seura itse 
juhlii syksyllä tasavuosia.

Mustaan huppariin ja mustiin shortseihin 
pukeutunut Jan Holmberg röyhistää rin-
taansa. ”Koska rakennutin uuden saunani 
mustaksi, olen tilannut lauteiden yläpuo-
lelle Kiffenin logon”, Holmberg kertoo.

Ei ihme, että Holmberg on aateloitu 
Kiffenin kunniamerkillä, onhan hän ny-
kyisin seuran keskeisin vaikuttaja käsi- 
pallon puolella. Musta väri puolestaan 
tulee seuran väreistä, joiden mukaan sen 
pelaajia on jo 1950-luvulta asti kutsuttu 
”mustiksi hurmureiksi” – nimitys tarttui 
matkaan jääpalloilijoiden Ruotsin turnaus-
matkalta. 

Nyt seuran juniorit ovat kuitenkin vie-
läkin kauempana Kruununhaasta, Barcelo-
nassa, jossa pelataan maailman suurimpiin 
käsipalloturnauksiin lukeutuva Granollers 

Cup, joka kerää puolensataa joukkuetta 
liki paristakymmenestä maasta pelaa-
maan helteisiin olosuhteisiin. Reissu on 
luonnollista jatkumoa Kiffenin traditiolle, 
jossa sen eri jalka- ja käsipallojoukkueet 
ovat kiertäneet kaukomailla Brasiliaa ja 
Jamaikaa myöten. ”Taktisesti latinalaisen 
maailman joukkueet pelaavat täysin omal-
la laillaan. Olemme vuosittain kiertäneet 
eri turnauksissa Skandinaviassa, joten se 
pelitapa on tullut tutuksi. Jos jotkut pelaa- 
jistamme päätyvät ammattilaisiksi tai edes 
kotimaiseen liigaan, kokemuksesta on var-
masti hyötyä”, kertoo joukkueen valmenta-
ja Mikael Saajasto.

SeurALegendAt toiSeLLA kierrokSeLLA
Kiffenin joukkue onkin varustettu harvi-
naisen kovilla käsipalloilullisilla geeneillä. 
Vähintään toisen polven mustia hurmurei-
ta joukkueessa on runsaasti, kuten pitkän 
pääsarjatason uran pelanneiden Holm-
bergin ja Saajaston pojat. Kaksi Suomen 

Kiffen 
matkustaa 

taas

Ohjelmalehtisen tuottaja ei ole vastuussa ohjelmanmuutoksista. Visu, taitto ja www-sivut: Tarja Petrell, 2018.

IHMISIÄ KRUNIKAN FESTAREIDEN TAKANA
JUSSI SAKSA
Jussi Saksa Band pistää 
Liisanpuistikon svengaa-
maan soittamalla pop-, 
rock- ja jazzklassikoita 
rennolla otteella. Yhtye koostuu Meri-Helsin-
gin musiikkiopiston opettajista. 
 Jussi aloitti muusikonuransa jo kesällä 
1969 perustamalla veljiensä kanssa yhtyeen 
Saksa Brothers. Myöhemmin Jussi on soitta-
nut kotimaisten artistien bändeissä tuhansia 
keikkoja. Lisäksi hän on toiminut mm. 
Finnair Pilots’ Big Bandin kapellimestarina ja 
saksofonina 1990-luvulta lähtien. Muusikon 
uran lisäksi Jussi Saksa on toiminut Pop & 
Jazz Konservatorion apulaisrehtorina 1987-
2016 sekä Meri-Helsingin musiikkiopiston 
apulaisrehtorina 2017 lähtien, vastaten oppi-
laitoksen rytmimusiikkilinjan kehittämisestä 
(Rytmimajakka).

HELSINGINKADUN FILHARMONIKOT
Helsinginkadun filharmonikot on perinteikäs, 
vuonna 1945 perustettu Helsingin työväen-
opiston sinfoniaorkesteri, jossa soittaa 
aikuisikäisiä, taustaltaan erilaisia musiikin 
harrastajia. Monilla on takanaan pitkäjäntei-
nen, usein jo lapsuudessa aloitettu soitto-
harrastus, jonka jatkamiseen orkesteri antaa 
hyvän mahdollisuuden. Orkesteri on kokoon-
panoltaan sinfoniaorkesteri, joka muodostuu 
jousista, puupuhaltimista, vaskipuhaltimista 
ja lyömäsoittimista. Konserttimestarina 
toimii Laura Lintula ja orkesteria johtaa 
kapellimestari Veli-Antti Koivuranta.

ADAM HERD
Australialainen pianisti 
Adam Herd valmistui 
Sibelius-Akatemiasta 
musiikin maisteriksi, jossa 
hän opiskeli professori Erik T. Tawastjernan 
oppilaana. Tällä hetkellä hän valmistelee 
taiteellista väitöskirjaansa.
 Adamilla on kandidaatin tutkinto 
(first-class honours) ja yliopistomitali 
Queenslandin konservatoriosta. Hän on 
voittanut useita pianokilpailuja mm. Austra-
lian kansallisen pianokilpailun, Helmi Vesa 
pianokilpailun ja Lev Vlassenko pianokilpai-
lun, jossa hänet palkittiin sekä konsertto-
palkinnolla, että yleisöpalkinnolla. Adamin 
debyytti albumi, From Shadows, julkaistiin 
2011, ja se sai kiitosta kriitikoilta sekä viisi 
tähteä australialaisilta muusiikkijulkaisuilta. 
Nykyään Adam asuu Helsingissä, opettaa 
pianoa Meri-Helsingin musiikkiopistossa, ja 
työskentelee freelance esiintyjänä. Va-
paa-ajallaan löydät hänet todennäköisesti 
hiihtoladuilta, saunan lauteilta tai avannosta.

EEVA OKSALA 
Rohkeana ja valovoimai-
sena esiintyjänä tunnettu 
viulisti Eeva Oksala toimii 
aktiivisesti solistina sekä 
kamari-, teatteri- ja orkesterimuusikkona 
Suomessa ja ulkomailla. Viime vuosien  
kohokohtia ovat olleet kahden viikon 
duo-konserttikiertue Saksassa, tohtorikon-
sertit Helsingin Musiikkitalossa, tutkimus-
matka Transilvaniassa, mustalaisviulistin 
rooli näytelmässä Mustalaisleiri muuttaa  
taivaaseen sekä Oksalan perustaman Finn-
gips -yhtyeen konsertit. 
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mestaruutta voittaneessa 2004-syntynei-
den poikien joukkueessa on myös mukana 
kymmeniä pelaajia eri sukupolvissa Kiffe-
niin tuottaneen Vaskolan suvun tuorein 
käsipalloilija, mutta myös seuran moder- 
nin ajan menestyneimpien käsipalloilijoi-
den Mikael Perovuon ja Mikko Kosku- 
en pojat. Sekä Perovuo että Koskue pelasi-
vat aikanaan Tšekin, Italian ja Saksan suur-
seuroissa. ”Vanhempani asuvat edelleen 
Pirkkolan hallin lähellä, joten kun Kiffen 
treenaa edelleen siellä, poikani meni Kiffe-
niin. Seura on toki oma juniorijoukkueeni, 
mutta nykysin haaste on, että seurassa 
on vain vähän joukkueita”, näkee Mikko 
Koskue.

Kiffen kärsiikin kaikilla rintamilla väen 
vähyydestä. Jalkapallossa sillä oli vielä 
2000-luvun alussa HJK:n hegemoniaa rik-
koneita menestyneitä juniorijoukkueita, 
mutta nykysin ei yhtään. Käsipallossakin 

2004-syntyneiden joukkue on toistaiseksi 
ainoa, mutta ensi syksynä on perusteilla 
2010- ja 2011-syntyneille oma. Edustus-
puolella neljän Suomen mestaruuden Kif- 
fen on mukana jalkapallon kolmosdivi-
sioonassa, mutta käsipallossa sillä ei ole 
enää niin naisissa kuin miehissäkään jouk-
kuetta. Niin ikään seura on vetäytynyt 
kokonaan jääpallosta ja jääkiekosta. 

”Itse lähdin vetämään seuran käsipal-
loa poikani mukana, koska koen olevani 
aina Kiffen. On harmillista, että seurassa 
on vain vähän toimijoita. Itselläni ei riitä 
aika useamman joukkueen pyörittämi-
seen”, kertoo penkin takana takavuosien 
seuralegenda Matti Norstedtin tavoin 
päähineeseen aina pukeutuva Holmberg 
– ”Holtsalla” se on pipo, kun ”Nortilla” oli 
susireuhka. 
”Kai olen sitten Pikku-Nortti”, Holmberg 
naurahtaa.

hiFk:n PerinteikäS hAAStAjA
Kiffen on perustettu Maneesikatu 2A:n 
kellarissa vuonna 1908. Seuran ensimmäi-
nen kenttä oli Liisanpuistikossa. Koulupoi-
kien puuhastelusta pian vakavaksi harras-
tustoiminnaksi muuttunut KIF nousi niin 
ikään Kruununhaassa perustetun HIFK:n 
pahimmaksi kilpakumppaniksi kaikissa 
urheilun muodoissa. Taistelun ankaruutta 
kuvaa se, että Kiffenin vahvojen toimijoi-
den muodostamaan Helsingin suojelus-
kuntaan HIFK suostunut liittymään kuin 
omana erillisenä komppanianaan. Vielä 
II maailmansodan jälkeen pahin temppu 
oli seurojen välillä tehty loikkaus – yhtenä 
suurena syynä oli Kiffenin suvaitsevaisuus 
kielikysymyksessä, sillä se salli vuosikym-
meniä HIFK:ta aiemmin seuransa jäsenien 
olevan myös suomenkielisiä. 

Samalla Kiffen liukui pois kantakau-
pungista – jalkapalloilijoiden kodiksi tuli 
Siilitien maisemat Itä-Helsingissä, käsipal-
loilijat siirtyivät Maunulaan ja Pirkkolaan. 
Noihin aikoihin alkoi myös seuran hidas 
hiipuminen. ”Sinänsä myönteinen libe-
ralismi oli johtanut siihen, ettei Kiffeniin 
kuulumisella ollut kielellisiä tai sosiaalisia 
syitä, ja se alkoi olla ns. ei kenenkään seu-
ra”, kirjoitetaan vuonna 2008 ilmestyneessä 
ansiokkaassa Kiffenin seurahistoriikissa.

Mutta vaikka Kiffenin käsipalloilijat 
ovatkin suurimmaksi osaksi Pohjois-Hel-
singistä, on nytkin joukkueen mukana 
pelaajia Kruununhaan yläasteelta. Uutta  
Kiffenin sukua edustavat puolestaan Palo-
heinästä kotoisin olevat Kolkit, joiden 
kolme lahjakasta poikaa ovat edustaneet 
mustissa paidoissa. Barcelonassa mukana 
kentällä on heistä kaksi. 

”Ilman Kiffeniä emme olisi löytäneet 
käsipallon pariin, sillä me vanhemmat 
emme ole pelanneet lajia”, Urpo Kolkki 
kertoo.

markus Ånäs

kiFFen
Kronohagens Idrottsförening, eli KIF, on 
perustettu vuonna 1908. Nykyisin toimintaa 
jalkapallossa, keilailussa sekä käsipallossa, 
jossa seuran ainoat juniorijoukkueet. 

Suomen mestaruuksia joukkuelajeissa 
jääkiekossa 3 (1939, 1941, 1943), jalkapal-
lossa 4 (1913, 1915, 1916, 1955) ja käsipal-
lossa 3 (miehet: 1978, naiset 1992 ja 1993). 
Yksi yleisurheilun Kalevan malja (1943).

Seurahistoriikki 
göran Wallén, timo huotinen, erkki 
Alaja: muStAt hurmurit 
(tilattavissa: timo.huotinen@hotmail.com). 

KiFFenin 
110-Vuotisjuhlat 
Kilta-Kellarissa 29.9. 

illallisKortti 50 euroa
ilmoittautumiset: 

timo.huotinen@hotmail.com
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”krunikkA Puhuu”-tillställningen 
6.8.2018 lockade många åhörare i som-
marvärmen. En viktig orsak till uppslut-
ningen var,förutom bra marknadsföring, 
säkert det att stadslotsen var närvarande. 
Samtidigt var det också på agendan teman 
som står traditionellt Kronohagsborna 
nära: trafiken, allmänna kommunikatio-
ner, hälsovård, service.. En intressant sak 
som lotsen introducerade  var stadens 
initativ till deltagande budgetering. Det 
innebär att staden reserverar 4.4 miljo-
ner euro för stadsborna själva att välja ut 
projekt de vill att skall finansieras. Efter 
att man kommit med förslag, som läggs ut 
på nätet, har stadsborna sedan en röst per 
man att lägga på de olika förslagen. Tycker 
dylik deltagande demokrati är ett steg i 
rätt riktning och uppmuntrar stadsborna 
att engagera sig i sin närmiljö. Intressant 
blir nu också hur lotsen i praktiken kan 
förmedla våra åsikter ”uppåt” och sedan 
förmedla svar från staden tillbaka. Detta 
är en av huvidéerna med hela systemet. 
Av de kommentarer och förslag som nu 
lades fram på tillställningen finns en hel 
del att säga om, men återkommer till dem 
i kommande nummer. Vid samma tillfälle 
påbörjades en adress som tar upp vissa 
olägenheter. En sak som dock inte gladde 
oss var att inte en enda av kommunalfu-
mäktigeledamöterna från Kronohagen var 
på plats.

Arkitekt tArjA nurmi ger i sin artikel 
sin syn på de nya förslagen till Kronbergs-
stranden och Hagnässtranden. Hon ser 
med tillförsikt på hur planerna för tillfället 
ser ut. Men det är, som hon säger, en sak 
hur det ser ut på bild, en annan hur för-

verkligande till slut tar sig i uttryck. Börjar 
man alltför mycket spara och förenkla är 
risken överhängande att det blir ett intetsä-
gande resultat.

en BrA trAFikFÖrändring har också 
nu skett då det kommit en trafikdelarramp 
på Elisabetsgatan som gör att hastigheter-
na minskar.

Det verkar emellanåt lite som om 
dylika lösningar väntar på sig då det gäller 
innerstaden, men sker effektivt då det 
gäller nya gator och kvarter i mer perifera 
områden. Men bättre sent än aldrig.

min mor Anna-Christina ”Acci” Fors-
man avled 8.8.2018. Hon hörde till dem 
som var med och grundade invånarföre-
ningen i mitten av 1970-talet. Till saken 
hörde att jag i den åldern tillbringade tid i 
Ständerhusparken, vars skick då var ytterst 

 1.  Kruununhaasta löytyy hienoja alkuperäisiä   
  takorautaportteja monesta porttikäytävästä  
  ja pihapiiristä. Missä on  kuvan portti? 

 2.  Montako elokuvateatteria on Kruununhaassa?
  a. 2   b. 3    c. 4

 3.  Montako teatteria on Kruununhaassa?
  a. 2    b. 3    c. 4

 4.  Minä vuonna toteutettiin Oikokadun piha-  
  katu?
  a. 1986   b. 1996   c. 2001
 
 5.  Montako kävelykatua on Krunassa?
  a. 2    b. 4    c. 6

 6.  Minkä pankin pääjohtajana kruununhaka-  
  lainen Sirkka Hämäläinen on toiminut?

 7.  Miksi Helsingin yliopisto -metroasemalle 
  ei rakennettu pohjoista sisäänkäyntiä Unionin 
  kadun ja Liisankadun kulmaukseen 1990-
  luvulla?

 8. Mistä Kirjatyöntekijäkatu on saanut nimensä?
 
 9. Mikä oli Kirjatyöntekijänkadun aiempi nimi?

10. Mihin ammattiliittoon kirjatyöntekijät kuulu- 
  vat nykyisin?

dåligt. Denna olägenhet gjorde att vissa 
föräldrar tog initiativet och grundade en 
ny förening som tag i saken. Detta var ju 
också en tid då bilarna totalt dominerade 
gatubilden och genomfartstrafiken genom 
stadsdelen var stor och smutsig. Detta var 
också en av huvuduppgifterna för förenin-
gen att ta sig an. Acci var länge med och 
jag kommer bra ihåg då styrelsen träffades 
hemma hos oss och hade sina, tycker jag 
ofta, rätt muntra möten där. Intresset för 
vår stadsdel fortsatte genom åren och gen-

om svenska pensionärsföreningen fortsatte 
delvis också engagemanget. Med andra 
ord så har jag nog henne att till stor del 
tacka för det samhällsintresse som jag själv 
också anammade. Tack för allt du gjort 
föreningen och vår stadsdel! Vila i frid.

krunikAS FeStiVAL närmar sig igen 23-
29.9 så kolla in programmet och välkom-
men med!

jonas Forsman 
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Krunikassa on viimeaikoina 
paljon puhuttu alueen palve-
luiden parantamisesta. Kes-
kusteluissa on noussut esille 
tyhjät tilat, peruspalveluiden 
häviäminen (kuten Posti) sekä 
ehkä suurimpana; julkisten 
kulkuyhteyksien lisääminen.

tYhjiä tiLojA Kruununhaassa on paljon. 
Yrityksiä tulee ja surullista kyllä, menee. 
Krunikassa yrittäjänä toimiminen on 
ihanaa, mutta haastavaa. Pelkkä tuottei-
den myyminen paikallisille ei ehkä riitä 
kattamaan yrityksen kuluja. On oltava 
muutakin (esim. nettimyyntiä) tai sitten  
on saatava asiakkaita Kruununhaan ulko-
puolelta. 

Kruununhaka on hyvin lähellä keskustaa, 
jossa suuret kauppakeskukset jylläävät. 
Tänne tuleminen vaatii tietoutta, jota me 
yrittäjät yritämme mainostuksella levit-
tää. Vaikka nuoret jalat kävelevät tänne 
rautatieasemalta kymmenessä minuutissa, 
ihmiset jäävät kuitenkin keskustan hu-
muun. Jos julkiset liikenneyhteydet Kruu-
nunhakaan olisi paremmat, uskoisin sen 
lisäävän paljon asiakaskuntaa. Varsinkin 
turistien osalta. 

Postin lopettaminen oli meille yrittäjille-
kin iso menetys. Useat meistä lähettävät 
postitse tuotteitaan asiakkaille sekä tilaavat 
materiaaleja. Oli ihanaa kun pystyi jopa 
kesken työpäivän kipaisemaan postissa.
Lopettamisen yhteydessä oli paljon puhet- 
ta siitä, että voisiko joku yrittäjä ottaa pal- 
velun hoitaakseen. Kenelläkään ei kuiten-

uinuVa 
Kaupungin-
osa

suositelkaa siis paikallisia palveluita 
ystävillenne ja tuttavillenne. Viekää heitä 
syömään ja ostoksille Kruununhakaan. 

kaan ollut siihen mahdollisuutta, sillä 
suurimmaksi ongelmaksi muodostui 
tilanpuute. Meidän ihanissa ja persoonal-
lisissa liikeissä ei vaan ole tilaa pitää pos-
tia. Pidetään peukut pystyssä, että edes 
Hakaniemen posti palvelisi meitä mahdol-
lisimman pitkään.

Meillä on täällä lukuisia pieniä uniikkeja 
putiikkeja, ihania kahviloita ja erikoisia 
ravintoloita. Täällä jokaisessa liikkeessä saa 
persoonallista ja henkilökohtaista palve-
lua, jollaista ei saa keskustassa. Suositelkaa 
siis paikallisia palveluita ystävillenne ja 
tuttavillenne. Viekää ystävänne syömään  
ja ostoksille Krunikaan. Näin sana leviää, 
Kruununhaka elävöityy ja julkisten kulku-
yhteyksien tarve kasvaa, jolloin päättäjien 
on pakko tehdä asialle jotakin.

minttu Virsunen
krunikan kivijalkayrittäjät ry

hallituksen pj.
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Kruununhaan palveluhakemisto

 soittamalla numeroon 
045 21222 866  

tai netissä osoitteessa 
www.dandypuku.com/ajanvaraus

Räätälinpalvelut
Mittatilausvaatteet
KoRjausoMpelu

avoinna  Ma–pe 10–18
 la 11–16

 MaRianKatu 13 B  
 00170 HelsinKi

hammashoitoa koko 
perheelle!

odent-hammaslääkärit:
outi salonen
tiina aaltonen                                               

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

Kaipaako parvekkeesi tai 
pihasi piristystä istutuksiin?
Talven yli kestävät callunat, 
hopealangat ja havut valikoimas-
samme.

Kaipaatko sinä ja ystäväsi 
piristystä?
Räätälöidään teille sopiva  
kurssi tiloissamme; kranssikurssi, 
syysistutusten sommittelua... 
Kaikenlaista kivaa kukkien parissa 
puuhastelua toiveidenne mukaan.

Varaa 
aiKa

rÄÄtÄlille

47
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p.020 735 2235

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

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

Tervetuloa!

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

www.kruunuoptiikka.fi
Unioninkatu 45, 09-1352661

Krunikan oma optikko

LukitusaLan 
ammattiLaiset

Snellmaninkatu 19–21 
010-2392900 24/h  

www.avainahjo.fi

Rakentaa ja maalaa

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

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

RAKENTAA JA MAALAA

Veljekset lehtinen maalausliike Oy 
puh. 09135 2516 
maalaus@veljeksetlehtinen.com 
www.veljeksetlehtinen.com

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

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

Luxusm2 lkv tuntee erityisen hyvin 
Kruununhaan asuntomarkkinat.

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

HILJAISESSA MYYNNISSÄ: 
Laivastokatu 8-10 | Täysin saneerattu läpitalon asunto
3h, avok, vh, kph, eril. wc, p | 120 m2

Vh. 1 195 000 €

YHTEYDENOTOT:
Kirsi Mäntymäki 

050 66 953

TIMO PARTANEN
LKV
050 66952

MERVI ÅHGREN
Myyntiassistentti
044 444 0470

JUKKA NORTA
Asuntomyyjä
040 046 1415

KIRSI MÄNTYMÄKI
LKV, KiAT, KED
050 66953

EEVA KEMMO
Varatuomari, LKV
050 68922

MIKA HAUTALA
Toimitusjohtaja,LKV
050 2311 

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

Luxusm2_Krunikka_3-2018_122x180mm_CMYK_v2.indd   1 27.08.2018   11.21



38    Kruununhaan Asukasyhdistys 39

Jouluisia Makuja 20.11.–15.12. 
Parhaat pikkujoulupöydät varataan nyt!

Krunikkalaisten oma 
ravintola Tervasaaressa

Ravintola Savu, Tervasaari
p. 09 7425 5574
Avoinna: ti–la 18–23
1.10.–19.11. avoinna 
yksityistilaisuuksiin
www.ravintolasavu.fi 

Vuoden Olutravintola 2016

M E S TA R I T  T E K E VÄT  J A
ASIAKKAAT NAUT TIVAT
Sofiankatu 2, 00170 Helsinki  ·  www.bryggeri.fi

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

mondaidesign.fi    info@mondaidesign.fi    +358 44 954 2447      

Mondai Design 
Sisustusarkkitehdit

Luomme tiloja 
joilla on merkitystä
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C   A   F   E
Liisankatu 14, HKI

www.starcafe.fi

 
 
 

www.doithai.fi 

 
Welcome to enjoy Thai food 

 
Tervetuloa nauttimaan hyvästä Thaimaalaisesta ruoasta 

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

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

www.doithai.fi 
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Tarjoamme 
ensiluokkaista  

isännöintipalvelua 
Kruununhaan ja Katajanokan 

alueella  
 

Kysy lisää! 
 

Hieman erilaista isännöintiä 
 

 
 

Snellmaninkatu 15, 00170 Helsinki 
Toimitusjohtaja Janne Kukkonen 

puh. 045 2311 074 
 

www.kruununisannointi.fi 
 

Old Tea Shop 
Teehuone                         ja -kauppa

Vilhonkatu 4 
avoinna ma–la 
klo 11–19
Puh. 041 7512332

www.oldteashop.fi
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Tarjoamme 
ensiluokkaista  

isännöintipalvelua 
Kruununhaan ja Katajanokan 

alueella  
 

Kysy lisää! 
 

Hieman erilaista isännöintiä 
 

 
 

Snellmaninkatu 15, 00170 Helsinki 
Toimitusjohtaja Janne Kukkonen 

puh. 045 2311 074 
 

www.kruununisannointi.fi 
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suunnitteluKilpailu 
senaatintorin
uusista 
ValaisinpylVÄistÄ
Senaatintorille pystytetään parin vuoden 
kuluttua uudet valaisinpylväät, jotka sopivat 
nykyistä paremmin arvokkaaseen empirekes-
kustaan. Pylväisiin tullaan asentamaan katu- ja 
torivalaisimet sekä ympäröivien rakennusten 
julkisivuvalaisimet. Lisäksi ne toimivat raitiotien 
virtajohtimien ja kännyköiden tukiasemien 
kannattimina.

Uudesta pylväsmallista on käynnissä 
suunnittelukilpailu, jonka Helsinki toteuttaa 
yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n 
ja Ornamon kanssa. Kilpailusääntöjen mukaan 
uusilta pylväiltä edellytetään viimeisteltyä  
muotoilua, jossa on huomioitu käytön ja tek- 
niikan tarpeet sekä paikan arkkitehtuurin 
vaatimukset.

Kilpailuaika päättyy lokakuussa ja voittaja 
julkistetaan joulukuun lopussa. jm

palKinto 
luontoKilpailussa
Luonto-Liitto järjesti keväällä kiertotalous-
aiheisen kilpailun yläkouluille. Kuvassa 
voittajatyö. Kruununhaan yläasteelta ollut 
oppilasryhmä – diya Bhuiyan, Aino Liski ja 
mona Wager – voitti kilpailun. Toisen sijan 
jakoivat Haukiputaan yläkoulu ja Oulun 
normaalikoulun oppilasryhmä.

–Kilpailuun osallistui yli 60 oppilas-
työtä monista eri kaupungeista. Voittaja- 
ryhmät saavat kiertotalousdiplomit ja  
stipendin. Koulukiertueemme tavoitti ke- 
vään aikana nuoria eri puolella Suomea yli 
3000, kertoi Leena koivula Luonto-Liitosta. 

Anniina tarasova on krunalainen kirjailija, 
joka on toiminut mm. kasvuyritysjohtajana. 
Hänen taustassaan seikkailevat hämäläiset, 
karjalaiset ja Pietarista vallankumousta paen-
neet emigrantit. Tarasovan esikoisteos Venäläi-
set tilikirjani (Gummerus 2018) on bisnesdek-
kari kunnianhimoisesta ja nautinnonhaluisesta 
sisäisestä tarkastajasta Reija Wrenistä.

Kruna-suhteestaan Anniina kertoo seuraavaa:
 –Olen asunut Kruununhaassa kaksivuoti-

aasta, jos ei oteta lukuun neljää opiskeluvuotta 
Turussa ja puoltatoista vuotta Pietarissa. Ke-
väällä ilmestynyt esikoisromaanini, jännittävä 
viihderomaani Venäläiset tilikirjani on paljosta 
velkaa Krunalle, vaikka itse kirjassa mässäillään 
venäläistä ruokaa ja tehdään vaarallista työtä 
Pietarin bisnesmaailmassa.

asuKasyhdistyKsen 
stipendit
Kruununhaan asukasyhdistys on myöntänyt 
stipendit yhdistyksen Krunikka-lehden avus-
tamisesta. Stipendit jaettiin kevätjuhlassa 
seuraaville Kruununhaan yläasteen oppilaille: 
Aino Liski, ruut Paananen, llmari Parviala 
ja katariina Vaarna. PL

Kruna ja luoVan elÄMÄn alKu

–Pääsin luovan elämän alkuun jo Vironnie-
men päiväkodissa, jonka silloista hippimäistä 
meininkiä vanhempani kauhistelivat. Kuitenkin 
päiväkotiaika oli täynnä toinen toistaan jännit-
tävämpiä projekteja, kuten näytelmä Hannu 
& Kertut, jossa esitin ahnetta ja ylensyövää 
kyyhkystä. Sadut kuuntelimme päiväkodissa 
tilkkutäkeiltä, jotka olivat tietenkin lentäviä 
mattoja.

–Inspiraation lähteenä Kruna ei petä edel-
leenkään. Saan kirjoittamiseen virtaa pyörimäl-
lä Tiedekirjassa, antikvariaatti Laterna Magi-
cassa tai SKS:n kirjastossa. Kun kirjoittaminen 
työhuoneella tökkii, toimisto siirtyy ideoimaan 
Espresso Edgeen tai Papuun. Pahaan blokkiin 
auttavat Marian Helmi tai Kolmen kruunun 
tonic. Pahimmissa luovuuden tuskissa mikään 
ei rauhoita niin hyvin kuin Krunalle tyypillinen 
lokkien kirkuna, etäältä kirskuvat raitiovaunut 
ja Pata-Ässästä kantautuva Albatrossi. At
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ruisKuMestarin talo 
200 Vuotta
Kantakaupungin vanhin puinen asuintalo 
juhli 200-vuotisjuhliaan 1800-luvun hengessä 
ihanana alkukesän sunnuntaina. Musiiikkiesi-
tyksistä nauttivat yleisö ja naapuripihojenkin 
sunnuntainviettäjät.

Talon rakennuttaja, merimiehen leski  
Christina Wörtin kehräsi kamarissaan ja an- 
toi muidenkin kokeilla karstaamista. Rovasti 
saapui ruustinnoineen pitämään lukusia van- 
hasta katkismuksesta. Hilkat ja pitkät helmat  
sopivat tunnelmaan.  Marttojen puhvetissa myy- 
tiin vanhanajan leivonnaisia. Pihalla soittivat 
Sibbo spelmanslag uusmaalaista kansanmu-
siikkia, lauluryhmät Kiehinä ja Kera lauloivat 
kansanlauluja ja Balalaikkaorkesteri Kalinka 
loi venäläistä tunnelmaa. uh

stadiluotsit
Helsingin kouluttamat stadiluotsit. Kuvassa alla kol-
mas vasemmalta krunikalaisten stadiluotsi Jarkko 
Laaksonen. 

tÖhryt pois
Asukasyhdistyksen nopean toiminnan joukot ovat 
kesällä poistaneet useita töhryjä peittomaalaamal-
la sähkömuuntajista, kaiteista ja hiekkasäiliöistä. 
Toimintaa voisi laajentaa joka kortteliin kauniissa 
kaupunginosassamme. jh
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Krunikka-lehti on kruununhaan Asukasyh-
distys–Föreningen för invånarna i krono-
hagen ry:n julkaisu. Lehti ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. Se toimitetaan vapaaehtoisin voimin 
ja rahoitetaan ilmoitustuloilla.
kiinnostaako sinua lehden toimittaminen? 
Soita tai lähetä viesti! 
Hallitusten jäsenten nimet ja yhteystiedot löy-
dät 3. sivulta.  Voit lähettää meille myös juttuja 
ja kuvia lehteen tai kerro meille, mistä meidän 
pitäisi tehdä juttu. 

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

 Ilmoitusvaraukset:
 toimitus@krunikka.fi
 040 539 4225
 Krunikka 4/2018 ilmestyy viikolla 49
 Aineisto 5.11.2018 mennessä

KruniKKa-lehti

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

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

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

jh, jm

1. Oinaksen korttelissa osoitteessa Meritullinkatu 
33 ja Kristianinkatu 4 (ent. Kulmakoulu). Arkki-
tehti Claes gripenberg rakennutti v. 1900 tälle 
paikalle kaksikerroksisen ns. Kruununhaan linnan 
(suunn. Bruno F. granholm) asuintalokseen. 
Vuodesta 1914 siinä asui Ranskan Suomen-
lähettiläs. Talossa toimi Kulmakoulu ja teosofinen 
Ruusu-Risti-järjestö vuosina 1928–1981. Talo 
suunniteltiin uuteen asuun v. 1929 (arkkit. jussi ja 
toivo Paatela). Rakennus vaurioitui myös sodan 
pommituksissa ja rakennettiin täysin uuteen 
asuun. Alkuperäisestä linnasta on kuitenkin säily-
neet portit ja alaovet. Talossa toimii nyt teatteri-
alan järjestöjä.

2. Elokuvateattereita on kaksi: WHS Union (ent. 
Alfaromeo) osoitteessa Siltavuorenranta 18 ja 
Kino Engel (ent. Amanda) osoitteessa Sofiankatu 
4. Liisankatu 17:n talossa toimi Bio Aula vuosina 
1940–1993. Nykyiset tilat ovat Vapaamuurarijär-
jestön käytössä.

3. Teattereita on kaksi: Helsingin Kellariteatteri 

10 KysyMystÄ Vastaukset 

(per. 1956) osoitteessa Liisankatu 27 ja Teatteri 
Jurkka (per. 1954) osoitteessa Vironkatu 7. Lisäksi 
Teatterikulmassa (ent. Kulmakoulu) on teatteriesi-
tyksiä ja Tervasaaressa toimii kesäteatteri.

4. Oikokadun pihakatu toteutettiin Suomen 
ensimmäisenä pihakatuna v. 1986. Pihakatu 
peruskorjattiin vuonna 2000. Myös Meritullin-
kadun pohjoispään alue nimettiin pihakaduksi 
asemakaavassa.

5. Kävelykatuja on kaksi: Yrjö-Koskisen katu ja 
Ritarikatu Säätytalon puiston osuudella.

6. Suomen Pankin

7. Sisäänkäyntiä pidettiin liian kalliina.

8. Suomen vanhimman ammattiosaston mukaan 
(Helsingin kirjatyöntekijäin yhdistys perustettiin 
1869)

9. Siltavuorenkatu

10. Teollisuusliittoon
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