Kruununhaan
kaupunginosalehti

laura pyrrö

”Nuorempana halusin
olla dramaattinen,
nykyään en säikäytä
yleisöä mahtipontisilla
aarioilla.”

jörn donner

”Isoisä haki taloon
mallia Wienin ja Pariisin
uusrenessanssitaloista.
Samanlaisen hän
halusi Pohjoisrannan
merimaisemiin.”
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VÄRIKÄS syksy

T

ämän syksyn ruska on ollut värikäs. Se
on kuvastanut myös syksyn tapahtumia.
Krunikan festarit järjestettiin tänä vuonna
kuudennen kerran ja ne onnistuivat hienosti. Kävijöitä tilaisuuksissa oli n. 3200. Asukasyhdistys
on ollut aktiivinen avajaisten järjestäjänä. Nyt on
aika miettiä, mikä on asukasyhdistyksen rooli tulevaisuudessa festareiden yhtenä järjestäjänä. On
ideoiden aika.
Olemme odottaneet jännityksellä, miten
OmaStadi toteutuu Kruununhaan osalta. Mikä
OmaStadi on? Helsingin kaupunki jakaa ensimmäisen kerran osallistuvan budjetoinnin määrärahaa asukkaiden ideoimiin suunnitelmiin. Osallistuvan budjetoinnin avulla voi kehittää omaa kaupunginosaa. Tätä suunnitteluprosessia on kestänyt kohta vuoden. Nyt lokakuun aikana on äänestetty suunnitelmista ja eniten ääniä saaneet toteutetaan. Kaikki yli 12 vuotiaat asukkaat ovat saaneet äänestää. Kaupungin toimialat ovat tehneet
suunnitelmista kustannusarviot. Kaupunki myös
toteuttaa projektit.
Kruununhakaa koskevia suunnitelmia oli
useita. Yksi niistä oli Vehreä kaupunki. Vehreyden
avulla voidaan hillitä kaupunkien paahteisuutta ja

ilman laatua. Kruununhaka on kahden liikenneväylän välissä. Liikenteen muuttuvat reitit aiheuttavat
autojen määrän kasvua erityisesti Pohjoisrannassa.
Lisääntyvä liikenne tulee vaikuttamaan myös ilman
laatuun, joka tällä hetkellä on jo usein tyydyttävä.
Kasvillisuuden lisääminen alueella auttaisi.
OmaStadi äänestyksessä “Vehreä kaupunki”
oli 2052 äänellä ylivoimainen voittaja. Sen lisäksi
kruununhakalaisista ehdotuksista toteutettaviksi
äänestettiin ehdotukset “Kaupunginosapenkki kukkaistutukset” sekä “Taidetta julkisiin tiloihin
ja korttelikyltit”.
Kaupunki on myös tukenut Kruununhakaa
tänä syksynä antamalla 400 kukkasipulia Meritullinkadun ja Oikokadun pihakatualueille istutettavaksi. Odotamme kukkivaa kevättä.
Asukasyhdistys päätti vuosi sitten, että Krunikka -lehteä uudistetaan. Päätös on ollut rohkea
ja poikkeuksellinen, sillä monet järjestöt ja yhdistykset ovat lopettaneet oman lehden tekemisen tai siirtäneet sen kokonaan nettiin. Kruununhaan asukasyhdistys on halunnut säilyttää lehden
kautta yhteyden kruununhakalaisiin. Uudenlaisen lehden päätoimittajaksi valittiin Mirja Pyykkö-Larsson, joka innostuneesti aloitti lehden tekemisen ammattitoimittajaryhmän kanssa. Lehti on
ulkoasultaan ja sisällöltään
tasokas.
Uudistunut Krunikka
lehti on saanut paljon hyvää
palautetta ja kiitosta. Lehti
on ollut menestys ja se on
tavoittanut uusia lukijoita
ja uudenlaista näkyvyyttä.
Tämä on tämän vuoden neljäs ilmestyvä lehti. Ensimmäinen vuosi on ollut intoa
täynnä.
Kiitän kaikkia lehden tekijöitä ja muita asukasyhdistyksen aktiivisia toimijoita
onnistuneesta vuodesta.
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aljon kiitoksia saamastamme positiivisesta
palautteesta! Olemme tänä vuonna kysyneet haastateltaviltamme, minkälainen on
heidän Kruununhakansa. Vastauksissa piirtyy
kuva meren rannan hienosta, Helsingin vanhimmasta kaupunginosasta historiallisine rakennuksineen, kivijalkamyymälöineen, pikkukylän tunnelmineen.
Ainoa asia, joka turhauttaa, on julkisen liikenteen puutteelliset yhteydet. Kesäkuun numerossa
neljän presidentin kansliapäällikkö Jaakko Kalela
toivoi, että krunikkalaisia palveltaisiin vaikka kevytbussin avulla. Tässä numerossa julkisesta liikenteestä puhuu Jörn Donner ja TV I:n Ajankohtaistoiminnan päällikkö Riitta Pihlajamäki, joka
ihmettelee, ”miten on mahdollista, että tämä kaupunginosa on jäänyt tällaiseen paitsioon? Miten
on voinut käydä näin, että esimerkiksi bussilinja
18 lopetettiin?”
Julkinen liikenne on päivittäisen turhautumisen syy monille asukkaille.
Sen vuoksi kysyin perusteluja tehtyihin ratkaisuihin HSL:n liikennesuunnittelija Sakari Metsälammelta.

Muistin virkistämiseksi: 70-luvulta lähtien kulkenut bussilinja 18 lakkautettiin v. 2012.
Syyksi ilmoitettiin liian vähäinen kävijämäärä.
Päätöstä vaati silloin kohtuuttomana kumottavaksi kahdeksan kaupunginosayhdistyksen ja
2600:n allekirjoittajan adressi. Muutosvaatimuksessa todettiin muun muassa näin:
”HSL:n linjastosuunnitelmassa 2012 linjojen
16, 18 ja 55 reittimuutokset on perusteltu tarkoitushakuisesti, tulkinnanvaraisesti ja harhaanjohtavasti. Suunnitelmasta puuttuu täsmällinen tieto
siitä, mikä on todellinen liikennetarve eli mistä
ja minne asukkaat eri kaupunginosista nykyisillä
bussilinjoilla 16 ,18 ja 55 päivittäin liikkuvat.”
Adressilla ei ollut vaikutusta.
Tilalle tuli linja 17. Viiskulmaan kulkevaa linjaa perusteltiin niin, että sillä pääsee Viiskulman
terveysasemalle. Vähin äänin linja muutettiin niin,
ettei se kulje enää Viiskulmaan.
17 kulkee vain arkipäivinä. Kuitenkin Vironniemen alueella, johon kuulumme, on 1252
työssäkäyvää asukasta. Heistä vain 9% käy töissä
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Ullanlinnan alueella, jota linja 17 palvelee.
Ehdotimme vuosi sitten kansalaisadressin
avulla, että paikattaisiin linjan 18 menetystä edes
niin, että bussi 16 kääntyisi Sotamuseolta Pohjoisrantaan, siitä Kirkkokadun-Mariankadun kautta
Liisankadulle, eli huolehtisi noiden katujen ihmisistä niin kuin 18 aikoinaan teki.
Esityksemme hylättiin, HSL:n hallituksen
pj. Risto Rautava vastasi, että "reitti on ahdas ja
häiriöherkkä busseille."
Herää kysymys, eikö reitti ole häiriöherkkä
Pohjoisrannassa, Relandersgrundin kohdalla,
jossa 17 kääntyy samanasteisen käännöksen Aleksille ja vielä kohdassa, jossa muulta liikenteeltä
kääntyminen on kielletty?
Toinen Rautavan esittämä syy oli jälleen se,
että kävijämäärä olisi vähäinen. Vähäiseen kävijämäärään vetoaa myös Sakari Metsälampi.
Herää kysymys, kun veronmaksajien rahoja
kuitenkin käytetään, kunnat maksoivat 47.6 %
HSL:n menoista v. 2018 ja lipputulot ovat nyt
merkittävässä nousussa, että jos rahat eivät riitä
helsinkiläisten tarvitsemiin linjoihin julkisessa liikenteessä, niin mihin HSL rahoja laittaa?
Kuinka paljon maksoi esimerkiksi Kamppiin
rakennettu ratikkalinja ja Stefan Lindforsin pysäkit, jotka kaikki ovat edelleen käyttämättöminä?
Kuinka paljon maksoi Mikonkadun uusi
ratikkaraide, jossa ratikat kulkevat vastakkaisiin
suuntiin samaa raidetta?
HSL:n Sakari Metsälammen vastaus on
luettavissa seuraavalla sivulla. Se toimii lähinnä
perusteluna tehdyille muutoksille, ei niinkään
huolena Kruununhaan asukkaiden tarpeista.

HSL:n liikennesuunnittelija Sakari Metsälampi vastaa: ”Fredrikinkadun radan kus-

tannukset olivat aikoinaan 1,4 miljoonaa euroa
ja Stefan Lindforsin designpysäkit 130 000 euroa.
Jos vireillä oleva Länsi-Helsingin raitiotiet -hankekokonaisuus toteutuu, rata palautuu säännölliseen
linjaliikenteeseen 2020-luvun loppupuolella.
Mikonkadun radan kustannukset olivat 1,3
miljoonaa euroa, josta itse rata ja pysäkit maksoivat 450 000 euroa. Rata on uudessa linjastossa
säännöllisessä linjaliikenteessä linjoilla 5 ja 7.”
Linja 18 lakkautettiin Kruununhaasta
säästösyistä: ”Munkkivuoren pään matkusta-

jamäärät olivat tuolloin nelinkertaiset verrattuna
Kruununhaan pään matkustajamääriin. Taloudellisesti oli hyvin epäedullista, että Munkkivuoren
pään mukaan mitoitettu kapasiteetti jouduttiin
tarjoamaan myös Kruununhakaan.. Kun linja 14B
samanaikaisesti lakkautettiin Hernesaaren telakan
toiminnan supistuttua, oli loogista kääntää linjan
18 eteläpää Kruununhaasta Kampin kautta Eiraan.”
Ehdotuksemme linjan 16 reitin muuttamisesta Kruununhaassa Kirkkokadun ja Mariankadun kautta vaatisi Metsälammen mukaan esimerkiksi pysäköinnin poistoa kapealta Kirkkokadulta,
jotta bussit mahtuisivat kohtaamaan toisensa ongelmitta. ”Toiseksi ongelmaksi muodostuu Pohjoisranta, jonne ei nykytilanteessa saa pysäkkejä

Hakaniemen ja Kirkkokadun välille 1300 metrin
matkalle. Tilanne muuttuu, kun uusi Hakaniemensilta rakennetaan ja Pohjoisrannan pohjoisosaan saadaan käyttöön uusi pysäkkipari.”
Ehdotuksemme maksaisi 300 000 euroa
vuodessa ja pidentäisi hänen mukaansa kiusallisesti kulosaarelaisten ja Korkeasaareen menijöiden matkaa.
Metsälampi: ”Tällainen reitti on vaikeasti
hahmotettava ja vastoin HSL:n suunnitteluperiaatteita, joissa reitit pyritään selkeyden vuoksi
ohjaamaan yhteisille reittikaduille molemmissa
ajosuunnissa.
Linjaa 16 liikennöidään nyt kolmen auton voimin, joiden avulla linjaa pystytään juuri ja juuri
liikennöimään 20 minuutin vuorovälillä.
Reitin pidentäminen vaatisi lisäauton 300 000
euron vuosikustannuksineen, mutta olisi varsin
tehotonta resurssien käyttöä, sillä neljällä autolla
liikennöitäessä autokiertoihin tulisi paljon tyhjäkäyntiä. Linjan 16 reittimuutos tarkoittaisi myös
suurelta osin päällekkäistä palvelua linjan 17
kanssa, joka antaa nykyiselläänkin yhteydet Kruununhaasta Hakaniemeen, Kauppatorille ja pidemmälle Etelä-Helsinkiin. Muutos heikentäisi samalla linjan 16 palvelua linjan muiden käyttäjien
näkökulmasta (Korkeasaareen menijät ja Kulosaaren asukkaat) sekä lisäisi linjan epäluotettavuutta
liikenteellisesti hankalan lisäosuuden myötä.”

Tästä huolesta huolimatta,
koko toimituksemme toivottaa:

Hyvää ja rauhallista
joulun aikaa!
Seuraava lehtemme ilmestyy 19.3.
MIRJA PYYKKÖ

Päätoimittaja
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SOPRAANO ja kultaiset vuodet
Taiteilijana Laura Pyrrö elää parasta aikaansa.
Mutta riittääkö klassiselle laulajalle Suomessa töitä.

41

- VUOTIAS LAURA PYRRÖ näyt-

tää noin 30-vuotiaalta. Sileä iho,
suuret silmät, vahvat hiukset, notkea
kroppa – täydellinen ulkomuoto lavoille. Hänen
iässään ääni on myös parhaimmillaan, se soi vahvana ja pakottomana. Repertuaari on laaja, oma
osaaminen ja ilmaisu hallussa.
Töitä siis riittää?
Lauraa on onnistanut, sillä hän on elättänyt

itsensä liki 20 vuotta laulajana, mutta klassisen
laulajan työt ovat pieninä muruina maailmalla.
Murto-osa Sibelius- Akatemian käyneistä työllistyy klassisen laulun kautta. Vapaan taiteilijan on
oltava innovatiivinen ja myytävä itseään.
”Kukaan ei ryhtyisi tähän ammattiin, ellei itse
saisi musiikin kautta niin suuria elämyksiä”, sanoo
Laura.
Hänelle ammatinvalinta oli itsestään selvä.

Laura Pyrrö kuvattiin Svenska Klubbenin tiloissa.
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Kotona hän kuunteli äitinsä, oopperalaulaja Katriina Pyrrön, aarioita. Vanhemmat veivät häntä
oopperaan ja balettiin. Laura soitti poikkihuilua ja pianoa. Musiikin maisteriksi hän valmistui
Sibelius-Akatemiasta 2007.
ESIINTYMISET OVAT ympäri Suomea – ooppe-

rassa, teattereissa, konserttisaleissa, firmojen tilaisuuksissa, kirkoissa, festivaaleilla, jazzklubeilla.
Laura laulaa mitä tilaaja toivoo - aarioiden lisäksi
liediä, kirkkomusiikkia, operettia, kansanlauluja,
chansoneita, negro spirituaaleja, kabareeta, musikaaleja. Monipuolisuus takaa työt.
”Nuorempana halusin olla dramaattinen, pauhata ja uhota. Nykyään en säikäytä yleisöä mahtipontisilla aarioilla, ellei niitä ole nimenomaan toivottu. Nyt laulan mieluiten lyyrisiä kappaleita, perisuomalainen haikeus vetoaa. Minulle mieluummin Tsehovia kuin komediaa!”
Jos Lauran kodin ikkunat ovat auki, kruununhakalaiset naapurit voivat nauttia hänen laulustaan tai oppilaittensa ääniharjoituksista.
”Opin itsekin, kun selvennän oppilaille musiikin olemusta ja sen vaatimaa tekniikkaa. Kunnioitan myös naapureiden rauhaa iltaisin ja viikonloppuisin enkä koskaan laula putkeen kahta tuntia
kauempaa”, huomauttaa Laura.

VITSIEN PAKSUJEN SOPRAANOJEN ja pikkuisten tenorien aika on ohi. Ohjaajat vaativat
hyvää fyysistä kuntoa esiintyjiltä, yleisö haluaa
nauttia myös näkemästään, eikä ainoastaan kuulemastaan.
Fysiikasta on pidettävä huolta ja sen Laura
tekee.
”Onneksi olen aina ollut urheilullinen. Juoksen, joogaan, kahvakuulailen, lenkkeilen koiran
kanssa ja kävelen. Kävelen aina kun määränpäähän ei ole enempää kuin viitisen kilometriä. Kävelen myös keikalle – iltapuku vaan paperipussiin ja
sillä siisti. Autoni kököttää kadun varressa ja vilkaisen vaan välillä, onko se edelleen tallella. Käytän autoa vain pakon edessä. Joskus se on palvellut myös pukuhuoneena, kun samana päivänä on
monta keikkaa ja vaatteet on vaihdettava jossakin.
Ennen esiintymistä Lauraa hermostuttaa,
jos hän ei ole hermostunut. Koska adrenaliinia

on saatava jostain ja syke nousemaan, hän tekee
kyykkyjä.
Hänellä on ajoittain esiintymisiä myös ulkomailla. ”Työmatkat on eettinen syy lentää. Pyrin
käyttämään matkat hyväkseni käymällä samalla
myös museoissa ja näyttelyissä.”
”Yritän elää kohtuullisesti, kierrätän paljon,
jotkut iltapukuni ovat 20 vuotta vanhoja. Juhlin,
kun on juhlan aika, mutta perusarkeni on askeettista. Nautin luonnosta ja terveellisestä ruoasta,
urheilen ja pyrin olemaan kanssaihmisille kohtelias ja ystävällinen.”
MASSAYLEISÖ TUTUSTUI LAURAAN Tähdet,

tähdet -laulukilpailun säteilevänä osanottajana.
Kilpailun jälkeen keikkakalenteri täyttyi aivan kuten Timo Mustakallio -laulukilpailun voiton jälkeen vuonna 2002.
”Toivon, ettei minua pyydetä Tanssii Tähtien
Kanssa -ohjelmaan, koska saattaisin suostua”, sanoo Laura ja naureskelee itsekin logiikalleen. ”Tiedän tietenkin, että työn vuoksi julkisuudessa olisi
tärkeää näkyä, mutta olen juuri se tyyppi, joka pysyttelee poissa punaiselta matolta ja toivoo, ettei
kukaan kysyisi ainakaan henkilökohtaisuuksia. En
valinnut ammattiani kuuluisuuden takia.”
Jos Laura ei ole jostain asiasta varma, hän tempaisee nopeasti kännykkänsä esiin ja guuglaa oikean tiedon. Kotiin tulee Tiedelehti. Tietokirjat
ovat mieluista luettavaa. Trivial pursuitissa Lauran
voittaa vain hänen isänsä. Suomen kieli on rakas
harrastus, jota hän ikävöi jo lukioaikana ollessaan
oppilasvaihdossa Kaliforniassa. Hän onkin kääntänyt englannista, saksasta ja italiasta kymmenisen oopperalibrettoa suomeksi ja sovittanut ne.
”Olen kauhean pedantti. Joko siivoan perusteellisesti tai en ollenkaan. Hermostun, jos joku
tarjoutuu auttamaan ruoanlaitossa. Hän nimittäin
kuitenkin leikkaa ne kurkut väärin. Mieluiten teen
kaiken itse. Periaate kunnolla tai ei ollenkaan pätee kaikkeen muuhunkin elämässäni.”
Joillain keikoilla pedantinkin on ollut pakko
joustaa: Beninissä Laura säesti itseään sähköpianolla, josta koskettimet hajosivat samaan aikaan
kun kappale edistyi. Toisaalta sillä ei ollut väliä,
koska innostuneen yleisön meteli peitti alleen
esityksen.
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RIITTA HEIMONEN

TYTTÖJEN KOULUSTA
oppineiden taloksi
Tieteiden talo on uusklassismin helmi. Sen suojissa on aina arvostettu sivistystä.

C

afe-kyltti houkuttelee satunnaisen
kulkijan sisään Kirkkokatu 6:een. Eteisen
kaksi enkelireliefiä saattelevat tulijan sisään avaraan ala-aulaan. Tunnelma on selkeä ja ilmava. Valo pyrkii sisään isoista kahdeksanruutuisista ikkunoista ja ovista. Värisävyt ovat pehmeät.
Tieto ja erilaiset opinpolut ovat talon sydänjuurta. Peruskivi muurattiin tyttökoululle, ja valmis talo avasi ovensa oppilaille syksyllä 1925.
Vuodesta 1997 talo on palvellut Tieteiden talona,
jota isännöi Tieteellisten seurain valtuuskunta.
Tieteellisten seurain valtuuskuntaan kuuluu yli 200 seuraa. Niiden lisäksi Helsingin
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kesäyliopisto ja erilaiset yhdistykset vuokraavat
tiloja. Myös kruununhakalaiset taloyhtiöt pitävät
tiloissa yhtiökokouksiaan.
Kahvila löytyy eteisaulan oikeasta kainalosta.
Se toimi aikoinaan tyttökoulun ruokalana ja lounasta on tarjolla tänäkin päivänä.
Talon historia kertoo vahvoista ja määrätie-

toista naisista. Tunnetulla naisasianaisella, Lucina
Hagmanilla (1853–1946), oli oma koulu Kirkkokadun yläpäässä. Kun tilat kävivät ahtaiksi, hän kannusti veljentytärtään, kansakouluopettaja Lisa Hagmania (1882–1950), uuden koulun perustamiseen.

Lisa Hagman tarttui asiaan tarmolla ja vuokrasi tontin Kirkkokatu 6:sta. Myöhemmin hän
osti sen rakennuttaakseen tyttökoulun. Opinahjo,
Lisa Hagmanin Yksityisluokat, toimi ensin puurakennuksessa, mutta haaveet kivitalosta kävivät toteen, kun varat antoivat myöten.
Ketju vahvistui kolmannella naisella, arkkitehti Elsa Arokannolla (1892–1982), jota pyydettiin koulun suunnittelijaksi. Talo oli Arokannon
ensimmäisiä töitä. Koulujen suunnittelu annettiin
usein naisarkkitehtien tehtäväksi.
Talo nousi harjakorkeuteen kesän 1925 aikana. Voi vain aavistella, kuinka täpinöissään
Lisa Hagman oli. Kerrotaan, että hänen itsetuntonsa nousi samaan tahtiin talon kanssa. ”Parasta
vaan komentaa, niin maailmakin luotiin – siitä
koetan minäkin ottaa esimerkkiä”, hän kirjoitti
voimansa tunnossa Lucina-tädilleen.
Jo rakennusvaiheessa kouluun kannettiin
Emil Cedercreutzin (1879–1949) reliefejä. Niitä
kertyi lopulta yli 70 kappaletta. Tästä ei hiiskuttu
arkkitehti Arokalliolle, joka ymmärrettävästi pillastui asiasta, mutta ei voinut kuin taipua.
Emil Cedercreutz oli Lisa Hagmanin ystävä, ja
tämä selittänee osaltaan hankintoja. Cedercreutz
oli tunnettu myös silhuettitaiteilijana. Hänellä
näyttää olleen erityisen läheinen suhde hevosiin.
Aihe toistuu myös useissa talon reliefeissä.
Kaikki ei kuitenkaan mennyt kuin onnelassa:
Hagmanin koulu ajautui konkurssiin vuonna
1933, kun yksityiskouluille annettavaa valtion
apua leikattiin. Hengen lento ja opin ylistys haihtuivat tuhkana tuuleen. Konkurssin raunioille jäi
myös Cedercreutzin ja Hagmanin ystävyys. Cedercreutz jäi nuolemaan haavojaan, sillä hän oli
taannut koulun lainoja.
Talo ei jäänyt tyhjilleen pitkäksi aikaa, vaan
sinne marssi sivistyksen henkeä kunnioittaen
muun muassa Helsingin tyttölukio ja Helsingin
yliopisto. Tieteellisten seurain valtuuskunta siirtyi taloon, kun pöly oli ehtinyt laskeutua vuonna
1996 tehdyn peruskorjauksen alta.

Miten Tieteiden talon interiööri puhuttelee

nykykatsojaa?

Taidehistorian professori Ville Lukkarinen
kiittelee hyvin tehtyä restaurointia ja alkuperäisten elementtien – valaisimien, porraskaiteiden ja
pienten yksityiskohtien – säilyttämistä. Talo heijastaa 1920-luvun klassismin selkeää ja avaraa ilmapiiriä.
– Sisääntuloaula on erityisen hieno. Se laajenee poikittain juhlasalin suuntaan ja tuo tilan tunteen selkeämmin esille, Ville Lukkarinen sanoo.
Hurautamme hissillä viidenteen kerrokseen.
Sieltä löytyy piirustusluokkana palvellut tila, jolle
isot ikkunat antavat valoa.
Jokainen kerros ja porrastasanne on erilainen.
Reliefit kertovat klassishenkisiä tarinoita perheen
yhteydestä, Jumalan suojeluksesta ja ahkerasta
työnteosta.
Valoa on käytetty taiten: kaikki luokkahuoneet ovat etelän puolella.
– 1920-luvulle tyypillisesti luokkahuoneiden
peiliovet on maalattu monivärisiksi ja värisävyt
haettu antiikin Rooman värimaailmasta.
Portaikosta löytyy myös madonnaveistos. Katolilaisuutta ihannoitiin 1920-luvulla Suomessa.
Mitä tulee Cedercreutzin kromipatinoitujen
reliefien ja muutaman vaalean kipsityön sanomaan, nousee kolme avainsanaa: koti, uskonto ja
isänmaa. Pateettista, mutta ajalle tyypillistä.
– Näissä naulataan kiinni miehen ja naisen tulevat roolit. Reliefit toimivat ajan pedagogisena
kuvaohjelmana, Lukkarinen sanoo.
Lukkarinen ihastelee talon hyvin säilyneitä
kattolamppuja. Ne ovat ajalle ja valtion konttoreille tyypillisiä Siemensin valaisimia, joita näkee
myös yksityiskodeissa.
– Reliefimäiset laakeriseppelkuviot ikkunoiden ja ovien päällä kuuluvat 1920-luvun arkkitehtuurin peruskuvastoon samoin kuin holvikaaret ja
pylväät, Lukkarinen kertoo.

Lähde:

Hannu Heikkilä: ”Lisan koulusta Tieteiden taloksi.”
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JÖRN DONNER
Kirjailija ja ohjaaja Jörn Donnero
 n kolmannen polven
kruununhakalainen. Hänen isoisänsä rakennutti
Pohjoisrantaan talon, johon haettiin mallia Wienistä ja Pariisista.
PIRJO HOUNI

MOJO ERÄMETSÄ

R

apeaksi paistetut silakat. Niitä Jörn Donner syö mieluiten Kolmessa Kruunussa,
ja siellä hän on käynyt siitä lähtien kun ravintola perustettiin Liisankadulle.
”Olen käynyt Kolmessa kruunussa vuodesta
1952. Pieniä muutoksia lukuun ottamatta ravintola
on pysynyt samanlaisena kaikki vuosikymmenet.
Syön siellä silakoita silloin, kun niitä saa. Muikut eivät ole mielestäni silakoiden veroisia.”
Donner on kolmannen polven kruununhakalainen. Nykyisin hän asuu puolisonsa Bitte Westerlundin kanssa Rauhankadulla, mutta työhuone
10
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on edelleen Pohjoisranta 12:ssa. Samassa talossa,
jonka hänen isoisänsä, senaattori ja kielitieteen
professori Otto Donner rakennutti 1890.
”Lähimiljöö on pysynyt koko minun ikäni
aika samanlaisena”, Jörn Donner sanoo.
Pohjoisrannassa ei tosin ole enää elintarvikeliikkeitä, ja elokuvateatterit ovat sulkeneet ovensa
niin Liisankadulla kuin Pitkänsillan kupeessakin.
Isoisä haki Helsinkiin rakennuttamaansa taloon mallia Wienin, Pariisin ja Berliinin uusrenessanssitaloista. Hän piti niiden tyylistä ja samanlaisen hän halusi matalien puutalojen vierelle

Pohjoisrannan merimaisemiin. Siitä tuli Donnereiden suvun koti useamman sukupolven ajaksi.
Omaksi ja monilapsisen perheensä asunnoksi
senaattori valitsi ensimmäisen kerroksen paraatihuoneiston, jossa oli yli 400 neliötä ja huoneiden
korkeus 4,20 metriä.
Ensi vuonna Pohjoisranta 12 täyttää 130
vuotta ja juhlan kunniaksi talosta julkaistaan ruotsinkielinen historiikki.
Kesäkuussa Jörn Donner sairastui keuhkotulehdukseen ja siitä hän toipuu edelleen. Paraneminen on ollut hidasta.
”Elän sairauden varjossa. Keuhkotulehdus on
86-vuotiaalle vakava tauti.”
Painoa on pudonnut viitisentoista kiloa ja
Donner on ryhtynyt syömään taas lihaa, jottei
laihtuisi enempää.
Puoliso Bitte Westerlund on ollut osan ajasta
maalla perheen Bromarvin-kodissa Tammisaaressa. Hänen toimittamansa ruokakirja ¨Makumatka Länsi-Uudellamaalla. Lähiruokaa tunteella” ilmestyi lokakuussa suomeksi.
Koko perhe asui meren rannalla Bromarvissa
kymmenen vuotta sen jälkeen, kun Donnerin
työ Los Angelesissa Suomen pääkonsulina päättyi 1996.
”Se oli aika yksinäistä elämää. Paikka on umpimaaseutua ja lähimpään naapuriinkin kolme kilometriä.”
Kun perheen pojista Daniel aloitti lukion,
Donnerit palasivat Helsinkiin.
Jörn Donner on muuttanut monta kertaa
Kruununhaasta, mutta palannut yhtä monta kertaa takaisin vanhoille kotikulmilleen Puhvelin
kortteliin.
”Olen hyväksynyt kohtaloni. Olen palannut
tänne helpotuksen tuntein”, hän sanoo Kruununhakaan viitaten ja naurahtaen.
Joskus elämä samoissa kortteleissa on tuntunut vähän liiankin tutulta ja jopa ikävystyttävältä. Etenkin silloin, kun kaukokaipuu on ollut
voimakkaimmillaan ja on ollut ikävä kotimaata
avarampaan henkiseen ilmapiiriin ja toisenlaisiin
maihin.
”Olen matkustanut aina paljon eri maissa ja
maanosissa. Jos olisin valinnut ajoissa, asuisin nyt
Australiassa tai Uudessa-Seelannissa.”

Mutta ei, kotimaahan hän on jäänyt, ja juuri
tällä hetkellä Helsingin Kruununhaka tuntuu hyvältä paikalta asua. Lääkärit ja yhteiskunnan sairaalapalvelut ovat sopivasti ulottuvilla.
”Aikoinaan kaipasin pois, mutten enää. Kruununhaka on keskellä kaikkea, valtiovaltaa, kulttuurilaitoksia ja Kansallisarkistoa, ja onhan täällä
luontoakin, merta ympärillä.”
Jörn Donnerilla on ollut kremppaa ja terveysongelmia viime vuosina paljon ja liikkumiseen
hän tarvitsee sen vuoksi usein invaliditunnuksin
varustettua autoaan.
”Pystyn kävelemään vain lyhyitä matkoja”.
Lähikadut ovat mäkiset, ja kauppamatkat Donner kulkee verkkaiseen tahtiin Rauhankatua pitkin.
Ratikkapysäkit ovat liikuntaongelmaiselle harmillisen kaukana, eivätkä bussitkaan kulje kovin läheltä.
Donner on ollut useampaan otteeseen Helsingin kaupunginvaltuutettuna ja kolmessa eri puolueessa. Hän aloitti 60-luvulla SKDL:n edustajana, mutta erosi puolentoista vuoden jälkeen ja
perusti oman yhden miehen ryhmänsä. 80-luvulla
hänet valittiin valtuustoon Rkp:n edustajana ja
vuonna 2004 demarina.
Kunnallispoliitikkona hän keskittyi vaikuttamaan kulttuuriasioihin.
”Voin kerskailla ansioikseni Kaapelitehtaan
kehittämisen kulttuurin monitoimikeskukseksi.
Se on eurooppalaisittainkin ajateltuna ainutlaatuinen paikka.”
Viime keväänä Donner anoi lääkärintodistuksella eroa valtuustosta ikäänsä ja terveydellisiin
seikkoihin vedoten.
”Aavistin keuhkotulehduksen ja sen, ettei terveyteni tulisi olemaan hyvä.”
Pohjoisrannan työhuoneelle Jörn Donner kulkee edelleen, kun hän kirjoittaa. Jotain pientä syntyy koko ajan.
”Kirjoittaminen on kiinni elämänhalusta. Toipilaana olen ollut passiivisempi kuin ennen. Kirjoittelen kolumneja silloin tällöin. Olen sen sijaan
lukenut kirjoja entistä enemmän ja minun tapauksessani se on paljon.”
Haastattelun jälkeen hänellä on tapaaminen personal trainerinsä eli kuntovalmentajansa
kanssa.
”Katsotaan, mitä hän tällä kertaa minulle keksii.”
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MATIAS UUSIKYLÄ (kuvat 3,4,5 ja 6)

TAIDETTA JA TAITEILIJOITA
Kruununhaassa 1800-luvulla

K

un Suomi oli osana Ruotsin valtakuntaa,
sen itäinen maakunta, olivat olosuhteet
täällä kuvataiteen opiskeluun suorastaan
olemattomat. Suomen sodasta (1808–1809) seurannut uusi valtiollinen asema Venäjän keisarikunnan alaisena autonomisena suuriruhtinaskuntana
muutti tilanteen oleellisesti. Kun Helsingistä tehtiin vuonna 1812 valtakunnan uusi pääkaupunki,
merkitsi se kaupungin nopeaa kehittymistä uutta
asemaansa vastaavaksi metropoliksi. Sitä kuvasti
ennen kaikkea keisarillista mahtia kuvastava Carl
Ludwig Engelin suunnittelema empirekeskusta kivirakennuksineen Senaatintorilla; Senaatti, Keisarillinen Aleksanterin yliopisto ja Nikolainkirkko.
Haminanlahdella syntynyt Magnus von
Wright (1805–1868) oli vanhin kolmesta taiteilijaveljeksestä. Keskimmäinen, Wilhelm (1810–
1887) asui ja teki elämäntyönsä tieteellisenä
eläinkuvittajana Ruotsissa, Magnusta seitsemäntoista vuotta nuorempi, Haminanlahdella asuva
veli Ferdinand (1822–1906) oli heistä ainoa, jolla
oli mahdollisuus opiskella kuvataidetta, muut olivat lähinnä itseoppineita taiteilijoita.
Magnus oli veljensä Wilhelmin tavoin suunnitellut eläintieteellisen kuvittajan ammattia, mutta
joutui Helsinkiin palattuaan tyytymään aluksi
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kartanpiirtäjän tehtäviin. Hän asui sitten Helsingissä useissa osoitteissa vuodesta 1836 aina kuolemaansa saakka vuoteen 1868. Helsinki-aiheiset
teokset hänen omasta asuinympäristöstään muodostavat merkittävän osan hänen monipuolisesta
tuotannostaan.
Kaupungin asutus kasvoi Senaatintorin mahtavien Engelin kivirakennusten ympärille etenkin
pohjoiseen Kruununhakaan, jonne syntyi matalia
empiretyylisiä taloja suorien katujen varsille. Yksi
näkymä näistä kruununhakalaisista taloista on aiheena Magnus von Wrightin teoksessa ”Kylmä talviaamu Helsingissä” vuodelta 1846. (kuva 1) Taiteilija on maalannut näkymän oman kotinsa ikkunasta ns. Lechen talossa Konstantininkadun (nyk.
Meritullinkatu) ja Rauhankadun kulmassa, missä
von Wrightit asuivat seitsemän vuotta. Lyijykynällä ja vesiväreillä kevyesti luonnosteltu teos kuvaa
myös hyvin taiteilijan Helsinki-aiheisten maalausten ominaislaatua. Niissä on mukana lintumaalarina kehittynyt tarkkuus ja täsmällisyys yhdistyneenä vahvaan lyyriseen tunnelmaan.
Samasta asunnosta, salin Rauhankadun puoleisesta ikkunasta, Magnus von Wright maalasi maaliskuussa 1850 näkymän Konstantininkadun korkeimmalla kohdalla olevasta kaupungin toisesta
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paloasemasta (kuva 2). Kevättalvisen lumipyryn
jälkeen maalattu maisema on toteutettu varsin niukalla väriasteikolla; valkoista, ruskeaa, harmaata
ja rakennuksen empiren keltaista. ”Palotorni” on
hieno esimerkki sommittelun kiinteydestä ja välittömästä otteesta, mihin von Wright oli jo tässä vaiheessa päässyt myös öljyvärien käsittelyssä, jonka
hän opetteli pitkälti itseoppineena taiteilijana vasta
myöhemmällä iällä. Öljyvärien käyttöön hänet ohjasi ja innosti nuorin veli Ferdinand.
Kun Suomen Taideyhdistys perustettiin
vuonna 1846, sai kuvataide uutta pohjaa, tukea ja
kannustusta taiteilijoiden tukemisessa alan opintoihin ja ryhtymisessä taiteilijan uralle. Taideyhdistys kehittyi Suomen Taideakatemiaksi, jonka
osa myös Ateneumin taidemuseo oli.
Taideyhdistyksen piirustuskoulun lisäksi monella taiteilijalla oli oppilaita omassa ateljeessaan.
Näistä merkittävin oli Unioninkadulla vuodesta
1870 toiminut Adolf von Beckerin (1831–1909)
”Beckerin akatemia”. Hän oli jo varhain lähtenyt
ulkomaille taideopintoja harjoittamaan. Düsseldorfin jälkeen hän jatkoi opintojaan Pariisissa,
missä hän tutustui ranskalaiseen realismiin. Näitä
oppeja hän sitten opetti oppilailleen Helsingissä.
Hänen omat varsin pienikokoiset teoksensa esittävät ranskalaisen realismin henkeen kohtauksia
tavallisten ihmisten arkisesta elämästä (kuva 3).
Von Beckerin oppilaina olivat mm. Axel Gallén,
Helene Schjerfbeck (kuva 4) Maria Wiik.
Albert Edelfelt (1854–1905) asui ja työskenteli suuren osan aikuiselämäänsä Pariisissa,
mutta hänellä oli myös jonkin aikaa ateljee Helsingissä Liisankadulla. Edelfelt tunnetaan ennen
kaikkea taiturimaisen kauniista naismuotokuvistaan. Edelfeltin vain seitsemäntoistavuotiaana
maalaama, vielä hieman kömpelö teos ”Saappaita
myyvä juutalainen” (kuva 5) on kuitenkin selvä
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osoitus kuvataiteellisesta lahjakkuudesta. Pieni
maalaus on myös mielenkiintoinen ajankuva – talvinen näkymä Kauppatorilta, jossa taustalla näkyy
Nikolai I:n ja keisarinna Alexandra Feodorovnan
vuonna 1833 Helsinkiin tehdyn vierailun muistoksi pystytetty C.-L. Engelin suunnittelema graniittiobeliski ”Keisarinnan kivi”.
Aiheeltaan taiteilijalle erityisen harvinainen
maalaus on Edelfeltin kansankuvausten aihepiiriin
kuuluva, kaupungin vähävaraisten elämän kuvaus
”Sisäkuva Helsingin poikien työkodista” vuodelta
1885 (kuva 6). Kyseessä on Helsingin Ratakadulla
sijainnut koulu, jossa köyhiä poikia opetettiin eri
käsityöläisammatteihin, jotta heille turvattaisiin
tulevan aikuiselämän elannon hankkiminen. Edelfelt on kuvannut eläytyvästi nuorten poikien oppimiseen keskittyneitä ilmeitä. Taulun vivahteikasta
keltaokran sävyistä kokonaisvaikutelmaa keventävät
valkeat verhot ikkunassa ja ikkunalaudan viherkasvi.
Syntyperältään ruotsalainen Severin Falkman
(1831–1889) opiskeli pari vuotta aiemmin perustetussa Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulussa vuonna 1848. Hän rakennutti myöhemmin
itselleen Theodor Höijerin suunnitteleman ateljeen perheen nk. Brummerin talon pihan puolelle
Aleksanterinkadulle. Ateljee oli ajan kulttuurieliitin
suosittu tapaamispaikka. Todentamattoman tiedon
mukaan Edelfeltkin olisi jonkun aikaa työskennellyt Falkmanin ateljeessa. Severin Falkmanin tunnetuimmat teokset ovat Helsingin Yliopiston kirjaston (nyk. Kansalliskirjasto) kupolisalin lynettipintojen eri tieteenaloja symboloivat, vain ruskean ja
harmaan sävyillä toteutetut maalaukset. Presidentin linnassa on myös muutamia aikanaan keisarilliseen kokoelmaan kuuluneita Falkmanin teoksia.
Axel Gallénin (1865–1931) (myöh. Akseli Gallen-Kallela) (kuva 7) mehevin värein ja luistavin
siveltimenvedoin kuvaama näkymä on ilmeisesti
13
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maalattu samana vuonna valmistuneen asuintalon
Meritullinkatu 13:n ylimmän kerroksen ikkunasta.
Teoksen etualalla Pohjoisrannalla on sittemmin hävinneitä matalia puutaloja, Tervasaaren edustalla
näkyy purjeveneitä ja hiekkajaala.
Gallén oli jo edellisenä vuonna toiminut
Kruununhaassa. Sanomalehdessä oli 7.5.1890 ilmoitus: ”Taiteilija Gallén tulee t.k. 12 pnä myymään huutokaupalla täkäläisestä huutokauppakamarista joukon taulujaan. Muitten muassa myydään silloin ”Haavakuume”-niminen taulu, yksi
taiteilijan parhaita. Toivottavasti käyttävät kotimaisen taiteen ystävät tätä tilaisuutta hankkiakseen itselleen nuoren, etevän taiteilijamme teoksia”. Huutokauppa pidettiin Mariankatu kolmessa,
niin kutsutussa ”Suuressa Meritullihuoneessa”,
joka on Helsingin toiseksi vanhin 1700-luvulta
säilynyt kivitalo. Rakennuksessa toimi pitkään
Kruununhaan poliisikamari.
Kruununhaassa on työskennellyt myös kuvanveistäjiä Walter Runeberg. Hän asui pitkiä aikoja
Pariisissa, mutta sai Suomessa ollessaan työskennellä kauppaneuvos Henrik Borgströmin naapurissa Mariankatu 7:ssä nk. Tengströmin talossa.
Hänen veistoksensa Aleksanteri II Senaatintorilla
samoin kuin hänen isästään, kansallisrunoilijastamme J.L.Runebergistä tekemä veistos Esplanadin puistossa ovat tärkeä osa helsinkiläisten visuaalista ympäristöä.
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Helsingfors Skridsskoklubb – Helsingin Luistinseura avasi 1870-luvun puolivälissä Pohjoissataman
jäälle luistinradan, josta tuli välittömästi erittäin suosittu ”sivistyneen yleisön kohtauspaikka”. Radalle oli
rakennettu pieniä paviljonkeja erikseen naisille ja
miehille, palveluskunnalle ja lisäksi oma paviljonki
virvokkeiden tarjoilua varten. Seuran johto oli sopinut Borgströmin tupakkatehtaan kanssa sähkövirran toimittamisesta radan valaistukseen. Luistinradan yhteydessä oli myös jäädytetyt kelkkamäet. Iltavalaistuksen loisteessa hohtava luistinrata innoitti
monia ajan taiteilijoita, mm. arkkitehti Nils Wasastjernaa, taidemaalari Torsten Wasastjernaa ja Gunnar Berndtsonia ikuistamaan näkymää teoksissaan.
Yllättävää kyllä, myös Helene Schjerfbeck on
kuvannut tämän näkymän isokokoisena tussipiirroksena. (kuva 8) Kyseessä lienee tilaustyö,
juliste, jonka otsikkona on ”The Skating Rink in
Helsingfors. Finland.” Julisteen keskiosassa on
kuvattu eri ikäisiä luistelijoita, naisia, miehiä ja
lapsia. Kuvan keskiössä on työntökelkassa istuva
nainen, lampaannahka polvillaan, kädet lämpimässä turkismuhvissa. Kelkkaa lykkii luistimillaan
tumma, parrakas mieshenkilö. Olisiko taiteilija
kuvannut tässä itsensä – lapsena saadun lonkkavammansa takia Schjerfbeck ei voinut ajatellakaan, että voisi itse luistella, mutta näin hän on
päässyt nauttimaan luistelun tuomasta vauhdin
hurmasta ja talven riemuista.

Kuva 1. Magnus von Wright. Kylmä talviaamu Helsingissä, 1846. Vesiväri ja lyijykynä. Helsingin kaupunginmuseo.
Kuva 2. Magnus von Wright. Palotorni, 1850. Öljy paperille. Yksityisomistuksessa. Kansallisgalleria.
Kuva 3. Adolf von Becker. Vähän kissalle, luonnos. n. 1880. Öljy kankaalle. Reitzin säätiön kokoelmat.
Kuva 4. Helene Schjerfbeck. Tyttö punaisella sohvalla. 1882, Öljy kankaalle. Reitzin säätiön kokoelmat.
Kuva 5. Albert Edelfelt. Saappaita myyvä juutalainen, 1873. Öljy kankaalle. Reitzin säätiön kokoelmat.
Kuva 6. Albert Edelfelt. Sisäkuva Helsingin poikien työkodista, 1885. Öljy kankaalle. Reitzin säätiön kokoelmat.
Kuva 7. Akseli Gallen-Kallela. Näkymä Pohjoissatamasta. Helsinki, 1891. Öljy kankaalle. Helsingin kaupunginmuseo.
Valok. Esko Toivari 2004.
Kuva 8. Helene Schjerfbeck, The Skating Rink in Helsingfors, Finland. Tussipiirros. Helsingin kaupunginmuseo.
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MINUN MANSIKKAPAIKKANI

ULLA JANHONEN

”KRUNA on kirjoitettu tähtiini”
Jenni Milonoff on asunut Kruununhaassa viisi vuotta. Yksi paikka on ylitse muiden.

J

enni Milonoffin, 38, ensimmäinen muis-

tikuva Kruununhaasta on vuosikymmenien
takaa. Hän asui Käpylässä, mutta kävi balettitunneilla Hakaniemessä. Yhtenä päivänä hän kyläili samalla tunnilla tanssineen ystävänsä kotona
Snellmaninkadulla.
Mikä ihana, vanha asunto, korkeat huoneet,
pariovet ja kristallikruunu!
Kun Jenni alkoi seurustella miehensä Tunna

Milonoffin kanssa, Kruununhaka tuli entistäkin
tutummaksi, sillä Tunnalla – katajanokkalaisena –
oli paljon ystäviä Kruununhaassa.
Mutta se, mikä sai Jennin muuttamaan Kruununhakaan oli Vironiemen päiväkoti ja Säätytalon
puistikko.
Keväällä 2006 Jenni kävi hakemassa Tunna
Milonoffin veljen lapsia Vironniemen päiväkodista. Miten upea, vanha päiväkoti! Ja päiväkodin
lähellä Säätytalon puisto.
”Tiesin, että tänne haluan tuoda myös omat

lapseni. Minuun teki vaikutuksen päiväkodin ilmapiiri, joka kannusti lapsia kokeilemaan uutta.
Säätytalon puistikko puolestaan tuntui heti
yhteisölliseltä paikalta, jossa vanhemmat tapasivat
toisiaan ja jossa pidettiin päiväkodin juhlia.”
Säätytalon puistossa Jenni käy vieläkin, vaikka
omat pojat ovat jo koulussa.
”Muistan Säätytalon puiston ja Vironniemen
päiväkodin paikkoina, jonne saatoin viedä poikani todella turvallisin mielin.”
Milonoffien koti sijaitsee Kulmakadulla ja
kuinka ollakaan, kodissa on korkeat huoneet aivan samoin kuin lapsuudenaikaisen balettiystävän
Snellmaninkadun-kodissa.
”Juu, ympyrä on sulkeutunut. Kruna on selvästi kirjoitettu tähtiini.”
Sirkustaiteen opettajana ja ohjaajana sekä Ilo
by Dakini -vaatemerkin omistajana toimivalla Jennillä oli pitkään työhuone Kruununhaassa.
”Nyt työhuone on sentään muualla ja käyn
myös Espoossa opettamassa.”
15
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”En ollut myöskään ymmärtänyt, kuinka väsynyt olin”, Askola kertoo tunnelmistaan kaksi
vuotta sitten. Hän vertaa seitsemän vuoden piispa-aikaansa maratoniin. ”Pidin työstäni, mutta työtä
oli silloin tauotta. Nyt voin onneksi sanoa myös ei.”
Kahden eläkevuoden jälkeen elämä on nyt
mukavaa, Askola sanoo. Kokouspaperit ovat vaihtuneet kaunokirjallisuuteen. Askolalla on ollut aikaa huoltaa itseään Katajanokan avannossa ja Allas Sea Poolin merivesialtaassa sekä kävelyillä Tervasaaressa. Luottamustehtäviä on hyvin vähän.
Muutto piispan virka-asunnosta Ullanlinnasta
Kruununhakaan tarkoitti myös mittavaa konmarittamista. ”Kirjoista oli haikeinta luopua, sen sijaan turhista astioista, kakkuvuoista ja paistinpannuista oli helppo päästä eroon. Monet maahanmuuttajat ottivat ne ilolla vastaan”, Askola kertoo.
Lapset tarvitsevat kuulevia korvia / As-

”ILO LÖYTYY tavallisesta arjesta”
Eläkkeellä oleva piispa Irja Askola muistuttaa kiireisiä perheitä siitä, 
että lapsen hetki on tässä ja nyt.

H

elsingin eläkkeellä oleva piispa Irja Askola on asunut Kruununhaassa runsaat kaksi vuotta. Eläkkeelle siirtyminen
yllätti hänet. ”Oli havahduttavaa huomata oma
keskeneräisyys. Olin mieltänyt itseni iloiseksi ja
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innostuvaksi karjalaistytöksi, mutta eläkeläisenä
jouduin tutustumaan oman itseni muihin puoliin
kuten alakuloon ja saamattomuuteen. Mutta kun
hyväksyy keskeneräisyyden, tulee tilaa kasvaa.”

kola tunnetaan ennen kaikkea yhtenä ensimmäisistä naispapeista, ensimmäisenä naispiispana,
homoparien siunaajana ja maahanmuuttajien
puolustajana. Nyt hän haluaa puolustaa lasten oikeutta tulla kuulluiksi ja nähdyiksi.
Lasten asia on tullut Askolalle tärkeäksi vapaaehtoistyön kautta. Hän käy kerran viikossa
leikkimässä päiväkoti-ikäisten lasten kanssa. Leikin lomassa käydään seikkaperäisiä keskusteluja
maitohampaista, lemmikeistä, avioeroista ja uudesta laastarista. Vakavia aiheita tulee usein esille.
”Onko sinulla äiti? Ei, hän on kuollut. Onko sinulla isä? Ei, hän on kuollut. Miksi sinä et ole
kuollut?”, Askola kertoo lasten pohdinnoista.
Askola on tavannut pappina ja piispana paljon
lapsiperheitä. Leikkituntien myötä hänelle on vahvistunut käsitys, että lasten asemassa on vielä paljon kohennettavaa. ”Ilo löytyy tavallisesta arjesta”,
hän haluaa vakuuttaa kiireisille vanhemmille.
Erityisesti häntä huolestuttaa vanhempien ja
muitten aikuisten kiire lasten kanssa.
”Lapset tarvitsevat kuulevia korvia ja lämmintä syliä, ei puhelimen räpläystä. Lapsen hetki
on tässä ja nyt”, hän korostaa.
”Lasten asema on tietysti parantunut omaan
lapsuuteeni verrattuna. Vanhempainvapaat ja ruumiillisesta kurituksesta luopuminen ovat tärkeitä
asioita”, Askola arvioi.

Askola muistuttaa myös lapsiperheköyhyydestä ja lasten yksinäisyydestä, joita on kaikissa
kaupunginosissa. ”Lasten harrastamisen tukeminen on yksi hyvä keino ehkäistä syrjäytymistä.”
Joulu on kauhein juhlapyhä / Lähestyvä
joulu ei ole kaikille idyllinen perhejuhla. ”Joulu on
vuodenkierrossa vaikein ja kauhein juhlapyhä”, Askola arvioi vuosikymmenten kokemuksella. Jouluna yksinäisyys korostuu, koska osalla ihmisistä ei
ole enää läheisiä ihmisiä tai välit ovat katkenneet.
”Odotukset ovat aivan mahdottomat. Toiset
asettavat ylimitoitettuja odotuksia ihanasta perhejoulusta ja lahjoista. Toiset puolestaan pelkäävät
sitä, että kaikki menee taas pieleen tai että joutuu olemaan joko yksin tai liian suuressa seurassa.
Aattoillan pelätään päätyvän riitaan ja itkuun.
Köyhissä perheissä pelätään sitä, ettei ole varaa
lahjoihin ja jouluruokiin.”
Askolan joulusanoma on yksinkertainen. ”Armahtakaa itseänne ja toisianne kaikessa keskeneräisyydessä. Jos joulu ei mene kuten toivoo, niin
Jumala armahtaa. Epäonnistunut joulu voi olla se
oikea joulu. Olen itsekin viettänyt hyvin erilaisia
jouluja.”
Tuomiokirkkoon konserttiin / Tuomio-

kirkko liittyy erottamattomasti Irja Askolan jouluihin, saarnasihan hän siellä piispana seitsemän
vuoden ajan. ”Minut myös vihittiin siellä papiksi
1988, kun naispappeus tuli mahdolliseksi. Valmistuttuani teologiksi jouduin odottamaan 13 vuotta
papiksi pääsyä.”
Tänä vuonna Askola osallistuu Tuomiokirkossa järjestettävään jouluaaton iltapäivän jumalanpalvelukseen. Jouluperinteisiin kuuluu myös
Cantores Minores -kuoron konsertti, joka tänä
vuonna toteutuu perjantaina 20. joulukuuta klo
18 ja 20. ”Luen siellä joulutekstit. Lasten ja nuorten joululaulujen huikea sävelsointi kutsuu jouluviikonlopun alkuun.”
”Muistutan itseäni siitä, että joulu ei ole suoritustapahtuma, vaan tuokio. Mahdollisuus luoda
itselleen omanoloisensa joulu.”
”Lopulta kaikuu alkuperäinen jouluviesti: Älä
pelkää!”
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PIRJO RÖNKKÖ

TUHANNEN tarinan kauppa
Rauhankadun pikkuinen Play it again Sam myy menneen ajan lumoa,
joka on myös tiukasti tämän päivän muotia. Arja Könönen on tehnyt
vintage-liikkeestään Pohjoismaiden tunnetuimman, mutta nyt yli
30 vuoden jälkeen hän haluaa jättää työn ja tanssia tangoa.

A

RJA KÖNÖSTÄ ei nähdä verkkareissa
ulkoiluttamassa Evita–koiraansa, kauppaakin varten laitetaan huulipunaa. Nimittäin Richard Gerehän saattaa tulla koska tahansa vastaan. Kotikin on vanhassa talossa Vironkadulla - Arja ei viihtyisi valkoisissa persoonattomissa neliöissä. Ympärillä pitää olla patinaa ja
estetiikkaa.
Töihin hän pukeutuu aina mustaan, koska ei
halua kilpailla vaatteidensa kanssa. Ne ovat pääosassa: paletin kaikki värit, röyhelöt, pitsit, rusetit, paljetit, strassit, höyhenet, koko kiehtova mennyt maailma, joka on nyt myös huippumuotia.
Sen tietää niin farkkunuori, joka hakee iltapukua koulunsa vanhojen tansseihin kuin esimerkiksi ne viisitoista daamia, jotka olivat pukeutuneet Play it again Samin iltapukuihin viime vuoden Linnan juhlissa.
SUKUPUOLIROOLIT OVAT KIRKKAAT niin
daamien naisellisissa iltapuvuissa ja herrojen hyvin
leikatuissa frakeissa kuin Arjan omassa elämässä ja
hänen rakastamassaan tangossa. Mies vie ja nainen
seuraa. Arja toivoisi myös, että arki ja juhla erotettaisiin toisistaan yhtä selvästi pukeutumisella.
”Kotikylässä Lieksassa olin menossa hieno nylonpuku päälläni navettaan. Ompelijaäitini kielsi
ja opetti työ- ja juhlavaatteiden eron.”
Silloin käytettiin vaatteita, joiden nimiä nykynuori ei enää tunne: ulsteri, palttoo, kävelypuku,
välikausitakki, poplari, twinset. Stoolasta ja keepistä puhumattakaan. Arja kouluttaa liikkeessään
harjoittelijoita ja painottaa heille, että iltapuku
ei ole mikään mekko ja hame on puolihame. Samalla pedanttisuudella asiakkaasta otetaan mitat,
huomioidaan silmien ja hiusten väri. Arja ei anna
kenenkään ostaa itselleen sopimattomia vaatteita.
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HÄN OLI AIKOINAAN au pairina Los Angele-

sissa, jossa löysi vanhojen vaatteiden kaupat ja oli
mennyttä. Loistavat leikkaukset, hienostuneet yksityiskohdat, upeat kankaat… niiden parissa hän
halusi työskennellä.
Niinpä hän äitinsä kauhuksi käytti asuntorahansa Play it again Samin perustamiseen vuonna
1987 Rauhankadulle ja ryhtyi metsästämään vanhoja vaatteita. Idea oli Suomessa uusi. Helsingissä
oli muutama käytettyjen vaatteiden kauppa. Liikeideana käytetyt vaatteet ei tuntunut erityisen
kutsuvalta, joten Arja päätyi lopulta sanaan vintage, joka oli uutta Suomessa.
Hän määrittelee vintagen vuosiksi 1920 –
1970. Sitä ennen valmistetut vaatteet ovat historiallisia, sen jälkeen jotain muuta kuin vintagea.
Ajan myötä ennakkoluulottomat asiakkaat, muotitoimittajat, elokuvien ja tv-sarjojen väki, löysivät
Arjan vaatteet ja asusteet.
Jussi-palkitulla Arjalla ei ole muodollista koulutusta alalle, mutta hän on koko elämänsä tutkinut muotilehtiä ja kirjoja ja oppinut tarkan ompelijaäitinsä periaatteet. Äiti puolestaan pukeutui
huolellisesti mennessään kotikylänsä kauppaan –
ties vaikka Tauno Palo tulisi vastaan.
Arja itse arvelee realistisesti olleensa vintagen
asiantuntija kymmenen vuotta liikkeensä perustamisen jälkeen.

”Tiesin, että olin tullut kotiin”, sanoo
Arja yksinkertaisesti.
Vauhdikkaana naisena hän perusti
viisi vuotta sitten Cafe Engeliin tangoillat kerran kuussa. Pöydät siirretään
syrjään ja sitten tanssitaan. Kaikki ovat
tervetulleita.
Tango edesauttoi myös terveyttä.
Arja sai vuonna 2007 kuolion jalkaansa. Varpaat oli leikattava. Hän
meni punaiset korkkarit kädessään
kirurgin luokse ja ilmoitti, että näillä
kengillä pitää sitten pystyä tanssimaan
leikkauksen jälkeen Buenos Airesissa. Myös toista jalkaa uhkasi kuolio,
mutta se pelastui, koska tangoa tanssitaan päkiöillä, mikä vahvisti jalkaa.
Tangossa häntä viehättää neljän
kappaleen romanssi. Ensimmäisen
kappaleen aikana tunnustellaan, miten
mies vie. Naisen on opittava seuraamaan aina uutta kavaljeeria.
On siis aika löytää seuraaja Rauhankadun ikoniselle liikkeelle. Seuraajaan on voitava luottaa, ettei Arjan 30 vuoden aikana hankkima tietotaito valuisi hukkaan.

NYT HÄN ON JÄTTÄMÄSSÄ pitkän uransa,

mutta edessä on vielä monta hyvää vuotta. Diskosukupolven lapsi haluaa käyttää edessä olevat vuodet suuren intohimonsa, tangon, tanssimiseen. Tangoon hän hullaantui puvustaessaan
Markku Pölösen elokuvaa Onnen maa, jossa
esiintyi Reijo Taipale. Tango soi kaikkialla. Sitten
hän näki Savoyssa 1996 argentiinalaista tangoa.
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MARJE VUORISALO

EUROOPPA-turnee jatkuu

O

lga Tokarczuk, s. 1962, on puolalainen
kirjailija. Hänen luettavana ollut teoksensa Vaeltajat, Otava 2012, jatkoi lukupiirin Eurooppa-teemaa. Tokarczuk sai 2018 maailman merkittävimpiin kirjallisuuspalkintoihin
lukeutuvan Man Booker International -palkinnon
teoksesta Vaeltajat, engl. Flight. Tokarczuk valittiin uudestaan myös 2019 Booker -ehdokkaaksi.
Ehdokkuus varmentui juuri samaan aikaan, jolloin lukupiiri kokoontui. Tänä vuonna hänelle
myönnettiin odotetusti myös viime vuonna jakamatta jätetty Nobel 2018.
Tokarczuk on kansainvälisesti tunnetuin puolalainen nykykirjailija. Hän on myös Puolassa erittäin suosittu. Hän on sekä lukijoiden että kriitikoiden rakastama kirjailija. Tästä huolimatta, tai
ehkä juuri siksi, hänen filosofinen ja metafyysinen
tekstinsä ei päästä lukijaa helpolla. Kirjailija vieroksuu perinteistä romaanimuotoa.
Tapani Kärkkäinen,

lukupiirin vieras, Tokarczukin kirjojen kääntäjä, toimittaja ja tietokirjailija, on erikoistunut Puolaan ja erityisesti sen kulttuuriin,
kirjallisuuteen ja historiaan. Hän sai Vaeltajien
suomennoksesta 2013 Mikael Agricola-palkinnon.
Vuonna 2014 Tokarczukin juutalaisten historiasta kirjoittama teos Ksiegi jakupowe suututti
Nowa Rudan kaupungin patrioottien yhdistyksen. He vaativat Nowa Rudan kaupunginvaltuustoa perumaan Tokarczukin kunniakansalaisuuden. Heidän mukaansa kirjailija on vanhingoittanut puolalaisten mainetta eikä ole täten isänmaan
ystävä. Arvosteluun yhtyi Laki ja oikeus -puolueen kansanedustaja. Tokarczuk vastasi syytteeseen että on todellinen patriootti, toisin kuin
häntä parjaavat ryhmät, joiden jäsenet ovat rasisteja ja muukalaisvihamielisiä. Noin 1000-sivuinen
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Jacubin kirjat ilmestyi ruotsiksi viime vuonna.
Kirjan Jacob Frank on mehevä henkilö Puolan
historiassa.
Maailma päässä / ”Kyseessä ei ollut mikään

iso joki, pahainen Oder vain, mutta olin silloin itsekin pieni. Joella oli oma paikkansa jokien hierarkiassa - tarkistin asian sittemmin karttakirjoista.
Tuo paikka tosin oli melko vähäpätöinen, vaikkakin havaittava: provinssista tullut varakreivitär
kuningatar Amazonin hovissa. Minulle Oder riitti
mainiosti, se näytti valtavalta. Se virtasi miten halusi, koska sitä ei enää aikoihin ollut säännelty.”

Matkalla kaiken aikaa / Fragmenteista ja tari-

noista koostuvan kirjan ytimessä on 1700-luvulla
syntynyt venäläinen vanhauskoinen lahko. Kirjassa
nykypäivään sijoitettu moskovalainen perheenäiti
jättää miehensä ja vammaisen lapsensa nähtyään
metroasemalla oudon kerjäläiseukon. Eukko kuuluu salaperäiseen lahkoon, joka uskoo maailman
joutuneen saatanan valtaan. Keino pysyä puhtaana
on olla jatkuvassa liikkeessä ja välttää yhteiskunnan
järjestäytyneitä organisaatioita. Lahkon filosofia on
koko kirjan kantavia ajatuksia. Punaisena lankana
on vaeltaminen, matkustaminen, muukalaisuus ja
pakeneminen.
Kärkkäisen sanoin: ”Tokarczukia kiehtovat
lentokenttien nomadit, jotka lakkaamatta siirtyvät
paikasta toiseen jotain etsien tai jostakin paeten.
Mitä he etsivät, mihin he pyrkivät, on Tokarczukille ihmetyksen aihe. Eräässä haastattelussa hän
sanoo, että uuden etsiminen ja vanhan jättäminen
on ihmisen perusominaisuus ja koko evoluution
ehto. Siksi hän ei halua demonisoida juurettomuutta - se on ihmisen perusominaisuus.”
Illan lopuksi Tapani Kärkkäinen suositteli lukupiiriläisille Hanna Krollia. Hän suositteli myös
Bruno Schulzin Kanelipuodit ja muita kertomuksia. Schulzin tekstiä kääntäjävieras kuvaili näin:
”Tiivistä, ihanaa, suloista, monimutkaista, täyttä
ja tihkuvaa!”

Mestan lukupiiri onnittelee Riitta Toivonojaa / ilmestyneen runokirjan johdosta! Vii-

leiden vesien kirkkaat linnut on jo aika mones
lukupiiriläisiltämme ilmestynyt kirja. Kuvassa
oik. Riitta julkistamistilaisuudessa Kampissa
19.9.2019.
Tilaisuuden järjesti Pääkaupunkiseudun
omaishoitajat ry. Psykologi Pirkko Lahti (kuvassa) haastatteli runoilijaa.
Riitan runojen muusana on vanhuus. Kielikuvat kumpuavat luonnosta. Taustalla helisee lapsuuden Heinävesi.
Riitan ja Pirkon dialogi muistutti helminauhan
punontaa. He lisäsivät nauhaan vuorotellen yhden helmen. Helmiä olivat muun muassa vanheneminen, omaishoito, mummous, elämän rajallisuus ja sen hyväksyminen. Lahti nosti esille myös
kaikesta valittavat, marmattavat mummot. Tämän

Riitta kuitenkin torjui. Hän on tavannut vain
mukavia mummoja. Pirkko innostui: hän kertoi
tositarinan kreivistä, joka käyskenteli päivittäin
tiluksillaan. Ulos lähtiessä hän laittoi herneitä toiseen taskuunsa. Vähän väliä hän pysähtyi kohdattuaan jonkun mukavan asian, ihmisen tai luonnonihmeen. Kreivi kiinnitti tietoisesti huomionsa
myönteisiin asioihin. Kierroksensa tehtyään hän
päivän lopuksi laski ne herneet, jotka hän oli siirtänyt tyhjään taskuun yksi kerrallaan kunkin ilahduttaneen asian jälkeen. Pirkko Lahti suositteli
kreivin kikkaa myös Kampin palvelukeskuksen
ison juhlasalin yleisölle.
Tilaisuudessa Kirsti Aaltonen lausui Riitan runoja nimiltään Antini on kovin vähäinen, Kiikuri
kaakuri kirjava lintu, Kesä kukkii rakkautta, Sydämeni puu kukkii ihmisistä, Vanha nainen säteilee...

Asukastila Krunan Mestan lukupiirit ovat kuukauden
toisena tiistaina klo 19, Meritullinkatu 6.
Tiedustelut: marje.vuorisalo@gmail.com
www.krunikka.fi
http://krunikka.fi/krunan-mesta-mainmenu-916/viikko-ohjelma

21

Krunikka 4/2019
SEPPO VÄLINEN

MOJO ERÄMETSÄ

NAINEN äänessä

K

ruununhaka on peittynyt värikylläiseen
huntuun, ruska on villisti värittänyt kotikulmamme upeaan väriloistoon. Kumisaappaiden alla litisevä vesi, korvissa vinkuva
tuuli ja kaihoisasti kitisevät raitiovaunun jarrut
luovat osaltaan maisemaa. Äänimaisema on aivan
toinen kuin kirjoittaessani edellistä juttuani mustarastaan laulaessa alkukesän puhtaassa vihreydessä.
”Ääni luo tilan, se voimistaa näkymää”, toteaa
hyistä syysilmaa kanssani kahvilan lämpöön paennut muusikko, säveltäjä ja äänisuunnittelija Sanna
Salmenkallio. Taiteilija tietää mistä puhuu, sillä
kolmella Jussi -patsaalla ja lukuisilla muilla palkinnoilla kiitosta saanut tekijä on luonut meille näkymiä niin elokuvissa kuin teatteri- ja tanssiesityksissäkin. Mutta miten hän synnyttää nämä maisemat?
Salmenkallio miettii tovin, haukkaa leipäänsä,
hörppää kahviaan: ”Kaikki lähtee teoksen aiheesta.” Hän pohtii vielä hetken ja jatkaa: ”Mä putosin jo pienenä pataan ja olen ollut koko elämäni
musiikin ympäröimänä, äänimaisemien hahmottaminen alkoi jo lapsena.” Taiteilijaperheen kasvatti aloitti säveltämisen jo varhain ja tie kulki perinteikkään krunikkalaisen Sibelius-lukion kautta
Sibelius-Akatemiaan. Keskittyminen pelkästään
viulunsoittoon ei tuntunut oikealta, hän halusi
työskennellä laajemmin ja karkasi opinahjostaan.
Vaikka Sanna Salmenkallio tuntee olevansa sisimmiltään muusikko, hän kertoo hahmottavansa
maailmaa myös kuvan kautta: hän päätyikin opiskelemaan Kuvataideakatemiaan tila-aika -linjalle.
Opinnot maineikkaassa koulussa veivät eteenpäin
taiteilijan polulla. Koska Salmenkalliolle teatterista oli tullut vuosien varrella yksi keskeinen työympäristö, hän on päivittänyt osaamistaan myös
opiskelemalla äänisuunnittelijaksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.

22

Kruununhaan Asukasyhdistys

On selvää, että Salmenkalliota ei kiinnosta
jäädä tuttuun ja turvalliseen. Hänen mukaansa
taiteen keskiössä on tarve nähdä asioita toisin,
asettua toiseen kulmaan katsomaan todellisuutta.
”On tärkeää nähdä oma yhteiskunta laajasti, eikä
vain jäädä kiinni omaan.” Tästä osoituksena on
työskentely maahanmuuttajien ja vankilasta kotiutuvien kanssa. Suomen Kansallisteatterissa
maahanmuuttajien kanssa toteutettuja teoksia taiteilija kuvaa huikeiksi kasvuprosesseiksi.
Työ vankilasta kotiutuvien kanssa Porttiteatterissa on saanut tänä syksynä arvoisensa kiitoksen,
kun teatteri palkittiin Arska -palkinnolla. Porttiteatterin toiminnassa Sanna Salmenkallio on ollut
mukana alusta alkaen.
Salmenkallio kulkee rohkeasti elokuvan ja näyttämön sekä eri tyylilajien välillä. Kun katsoo hänen tuotantoaan, huomaa, että helpolla taiteilija ei
ole päästänyt itseään. Naisen maisemat ovat väkeviä olivat ne sitten suuren näyttämön draamaa tai
dokumenttielokuvaa – taiteilija haluaa olla mukana
pohtimassa maailmaa, olemassaoloamme. Salmenkallion taide katsoo rohkeasti aikaamme ja muuttuvaa maailmaa. Eikä taiteilija lepää, hän syöksee
itseään tulisesti eteenpäin. Tälläkin hetkellä Salmenkallio risteilee kulttuurien välissä säveltäessään
musiikkia niin israelilaiseen elokuvaan kuin kotimaiseen dokumenttielokuvaankin. ”Välillä mä haaveilen, että voisin keskittyä säveltämiseen ja omaan
muusikkouteen, mutta sitten taas huomaan, että
en voi olla yksin kammiossani, vaan kaipaan ihmisiä ympärille”, kertoo laajakatseinen tekijä. Salmenkallio kaivaa pöydän alta kaksi viulukoteloaan,
sillä hänen on kiirehdittävä syyssateen ropinan läpi
harjoituksiin. Mitähän saamme seuraavaksi kuulla
tältä vahvalta ja moniääniseltä kruununhakalaiselta
taiteilijalta?
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Syksyn perinteiset tapahtumat

STADIN SILAKKAMARKKINAT 6.–12.10.
Jokavuotiseen tapaan Silakkamarkkinat houkuttelivat kansaa kauppatorille lokakuun ensimmäisestä
sunnuntaista eteenpäin.

KRUNIKAN FESTARIT 22.9.–28.9.

PERINTEINEN PURJELAIVAPÄIVÄ 13.10.

Festareita juhlittiin tänä vuonna kuudetta kertaa ja teemana oli taiteen suuret mestarit. Avajaisia vietettiin Liisanpuistikossa ja lavalla nähtiin useita paikallisia esiintyjiä.

Eri puolilta maamme rannikkoa purjehtineet neljätoista upeaa laivaa valtasivat Eteläsataman heti Silakkamarkkinoiden jälkeen.
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Leenan ohjaaja ja Heidin teatterikoululaisten
riveistä löytänyt Veikko Itkonen ilmoitti kuvausryhmälle, ettei Heidin läsnä ollessa sitten kiroilla.
”Minua suojeltiin, koska minua pidettiin hemmoteltuna perhetyttönä”, naureskelee Heidi, jolla
oli omasta mielestään kova menneisyys Kirjatyöntekijänrannan kaltsilaisten jengin jäsenenä. Jengin
vihollisia olivat kentsulaiset eli luistinradan kakarat.
Myös isä, kirjallisuustieteen professori Eino
Krohn, ja äitipuoli, näyttelijä Kerttu Krohn pitivät tytärtään liian kilttinä teatterimaailmaan, jossa
rooleista taisteltiin ja selkään puukotettiin. Vuosikymmeniä myöhemmin Heidi jättikin mittavan
teatteriuransa juuri näistä syistä paria vuotta ennen eläkeikäänsä.
MAISTIAISIA AMMATISTA Heidi oli saanut lu-

ELINA SIMONEN
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Kruununhaan OMA TÄHTI
”Heidiii, anna nimppariii”, huutelivat lapset 50-luvun Kruununhaassa. Se
oli helppoa, olihan Heidi omaa porukkaa. Muun muassa hänestä kertoo
hiljattain ilmestynyt teos Unelmatehdas Liisankadulla.
Liisankadulla. Se kattaa herkullisesti
ja perusteellisesti Suomen Filmiteollisuuden tuotannon 30 vuoden ajalta.

S

UOMALAISEEN ELOKUVAAN ilmes-

tyi 50-luvulla uuden tyyppinen näyttelijätär. Siihen asti naiset olivat olleet yleensä
blondeja muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta (mm. uhkeat Assi Nortia, Mirjami Kuosmanen, Anneli Sauli). Heidi Krohn oli hento,
raikas, suurisilmäinen perhetyttö ja sellaisen
rooleja hän sitten enimmäkseen joutui myös tekemään.
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”Roolihahmot olivat ikäisiäni, olin oikeastaan
oma itseni kameran edessä. En jännittänyt ollenkaan, kaikki oli kuin leikkiä”, kertoo Heidi.
Hänen ensimmäinen elokuvansa oli tuhkimotarina Leena
Leena,, jossa Heidi näytteli adoptiolasta. Ja
kuten asiaan kuului, elokuvan lopulla paljastui,
että Leena onkin hienon perheen tytär. (Se oli
ajan henki. Jopa mustalaistyttö Kaunis Veera paljastui lopuksi valkolaisten tyttäreksi).

kiessaan vastanäyttelijän repliikkejä äitipuolelleen
ja seuratessaan toisen kruununhakalaisen, Esko
Salmisen, kanssa Kirjan talon ikkunoista teatterikoululaisten harjoittelua.
Ennen elokuvia Heidillä oli takanaan vain
puolitoista vuotta teatterikoulua. Siitä ei välittänyt
ohjaaja Aarne Tarkas. Kun Heidi kysyi neuvoa,
Tarkas murisi palkanneensa ammattilaisen hoitamaan työnsä.
”En törmännyt leffapuolella kilpailuun, hyvänen aika, enhän tavannut SF:n halleilla kuin kampaajia ja maskeerajia. Myöskään metoo – liikkeen
tapaista häirintää ei ollut.”
Työmatka Kirjatyöntekijänkadulta Liisankadulle oli lyhyt, Heidi oli kello 06 aamulla meikissä
ja istui sen jälkeen odottamassa, kun hienot teatteri-ihmiset tulivat, näyttelivät, ja menivät pois.
Hän itse oli paikalla 12 tuntia.
Heidillä oli idolinsa. Jarl Kulle tarjosi kirsikoita
studiolla ja Heidi oli pyörtyä silkasta onnesta. Hän
lähetti ihailemalleen Elina Pohjanpäälle ruusuja tämän suureksi järkytykseksi. Myöhemmin hän ihastui vastanäyttelijänsä Jussi Jurkkaan, joka seisoi filmauksen taukojen aikana päällään studion nurkassa
Vuosikymmeniä myöhemmin hän kertoi tunteistaan Jurkalle. ”Mikset sanonut mitään silloin”,
Jurkka motkotti.
ENSIMMÄINEN PALKKANEUVOTTELU SF:n

johtajan, legendaarisen ”Maisteri” Toivo Särkän

kanssa oli ikimuistoinen. ”Mikä te luulette olevanne, ette mikään”, karjui Särkkä vierellään alituinen seuralaisensa susikoira Lida.
Heidi perääntyi, hän ei edes ollut yrittänytkään nostaa surkeaa palkkaansa, joka meni vanhempien säästötilille. Hän itse sai siitä taskurahaa.
Mutta itsevaltias Särkkä tapasi voittajansa, kun
Heidi oli menossa kielikursseille Salzburgiin ja
tarvitsi rahaa. Kassa ilmoitti, että Maisteri oli kieltänyt palkkojen maksun sairaalassaolonsa aikana.
”Missä sairaalassa hän on”, tiedusteli Heidi ja
saatuaan vastauksen marssi Särkän sairashuoneeseen. Ällistynyt Särkkä tarttui puhelimeen ja hoiti
palkka-asian.
”ELOKUVISSA VIETETTIIN viattomuuden aikaa
ja viattomia me oltiinkin”, sanoo Heidi. Ns. rohkeita kohtauksia ei tehty. Elokuvassa Tähtisilmä
Heidi esiintyy alusvaatteissa. Tosin lasten keskellä.
”Minua pidettiin kilttinä ja reippaana, myös
julkisuus kohteli kauniisti.”
Elokuvat seurasivat toisiaan, suosio kasvoi, samoin ihailijaposti. Elokuva-Aitan äänestyksessä
hänet valittiin monena vuonna lukijoiden suosikiksi. Ensi-iltoihin pukeuduttiin hienosti. Heidi
istui elokuvateatteri Rexin aitiossa ja vajosi häpeästä hiljalleen alas. Roolit olisi hänen mielestään aina pitänyt tehdä paremmin. Nimirooliinsa
elokuvassa Silja – nuorena nukkunut, hän on edelleen tyytyväinen. Elokuva perustuu Sillanpään
tekstiin. Vastanäyttelijänä oli Jussi Jurkka.
ELOKUVIEN JÄLKEEN Heidi perusti muutaman

muun näyttelijän kanssa kiertävän teatterin. Sen
jälkeen alkoi pitkä ja hieno teatteriura Helsingissä,
Tampereella ja Turussa. Pisimpään hän viihtyi
Helsingin Kaupunginteatterin palveluksessa.

HEIDI ON ASUNUT nyt 22 vuotta taitelijakoti

Lallukassa Töölössä, mutta Kruununhaka ei jätä
häntä rauhaan.
”Tulen bussilla pitkin Kulosaaren siltaa ja ajattelen, että kohta nousen pois Kruununhakaa lähellä olevalla pysäkillä. Se on minun ja myös lasteni Kriston, Sannan ja Minnan lapsuuden maisema, joka tulee uniini.”
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KULINARISTIN KRUUNUNHAKA, OSA 3: Pienet kansainväliset ravintolat

KUULUISAA GEORGIALAISTA
viiniä ja vieraanvaraisuutta

ILOISTA vietnamilaista lounasta

Alaverdi, Snellmaninkatu 16

N

”

Asiakkaasta pitää tuntua siltä kuin tulisi kotiin”, kertoo Alaverdin perustanut Kakhaber
Baramidze, ja myönnetään, että hyvin tervetullut olo ravintolassa on heti ensi hetkistä alkaen.
Georgialainen Alaverdi avasi ovensa toukokuussa,
kun Baramidze oli saanut paikan remontoitua.
“Tää on mun teatteri”, hän naurahtaa kertoessaan
kuinka on yksin suunnitellut ja rakentanut ravintolansa. Ravintolan nimi juontaa juurensa ikivanhaan georgialaiseen perinteeseen, jossa isäntä kertoo ruokailun yhteydessä tarinoita ja jakaa välillä
puheenvuoroja (alaverdi) vieraillekin.
Saamme pöydän täydeltä ruokia maisteltavaksemme ja yhteiset annokset ovatkin paras tapa
nauttia georgialaista ruokaa. Annokset ovat melko
miedosti maustettuja, mutta oikein maistuvia ne
ovat ja tuoreista raaka-aineista hyvin valmistettuja. Kaikki maistuu, mutta jos yhden ruokalajin
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nostaisin ylitse muiden, niin se olisi Khachapuri
- paistettu, juustolla täytetty ja taivaallisen herkullinen leipä. Ravintolan konseptin keskiössä ovat
mahtavat georgialaiset viinit, maailman vanhimmilta viinialueilta, ja näihin saamme myös tutustua. Oma suosikkini löytyy punaviineistä - Badagoni Mukuzani on uskomattoman pehmeä ja toimii mainiosti naudanlihapadan kaverina.
Alaverdiä ei ole ensimmäisten kuukausien
aikana kovin hyvin vielä löydetty ja Baramid-ze myöntääkin, että markkinointi ei ole heidän vahvinta osaamistaan. Kun palvelu ja ruoka
sekä viinit ovat tällä tasolla, niin todella toivon,
että asiakaskuntaa löytyy ja Alaverdi pysyy aina
Kruununhaassa.

No5 Coffee, Kirkkokatu 5
o5 Coffee on nimestään huolimatta täysiverinen vietnamilainen lounasravintola. Se vaan aloitti kahvilana ennenkuin
alkoi tarjoilemaan ruokaa. Paikan perustamisesta
tulee helmikuussa kuluneeksi viisi vuotta.
Lounasaikoihin ravintolassa on aina ruuhkaa,
mutta myöhemmin iltapäivällä vapaita pöytiä alkaa löytyä helpommin. Me saavummekin tällä
kertaa syömään kello kolmen aikaan ja saamme
siten valita vapaasti ravintolan reilusta kahdestakymmenestä paikasta. Korokkeella ikkunan
edessä on yksi matala erikoispöytä, jonka äärellä
istutaan tyynyillä. Se vaikuttaisi houkuttelevalta
valinnalta, mutta kun mukana on myös taapero
ikäinen ruokailija, niin päädymme istumaan normaalissa pöydässä, johon takahuoneesta löytyy
iloksemme lastenistuin.
Olen käynyt No5 Coffeessa useita kertoja
aiemmin ja yleensä nauttinut Pho-keittoa, joka on
yksi kaupungin parhaista.Tällä kertaa päädymme
kuitenkin testailemaan muita annoksia; lämpimiä
friteerattuja kasviskevätkääryleitä, kylmiä tiikeriravuilla täytettyjä kesärullia sekä naudanlihaa riisinuudelin kera. Ruoat tarjoillaan erilaisten kastikkeiden kera. Rullia voi dipata esimerkiksi makeaan
chilikastikkeeseen tai maapähkinätahnaan. Makumaailma on herkullisen harmoninen, ja annokset
runsaita. Ruoat edustavat pohjois-vietnamilaista
keittiötä, jossa ruoka ei ole niin makeaa kuin etelässä tai niin tulista kuin keski-Vietnamissa.
Palvelu ravintolassa on erittäin hyvällä tasolla
ja henkilökunta vilpittömän hyväntuulista. Hahn
Vu omistajaperheestä korostaakin sitä kuinka tärkeitä asiakkaat ovat ja kuinka monista on tullut
jopa ystäviä.
Syötyämme itsemme kylläisiksi, kiitämme
herkullisista annoksista ja poistumme hyvillä
mielin. No5 Coffee saa ainoan miinuksensa siitä,
että se ei ole iltaisin auki. Silloin kävisin paikassa
vielä useammin.
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KULINARISTIN KRUUNUNHAKA, OSA 3: Pienet kansainväliset ravintolat

SUSHIA suurinälkäisillekin
Miss Sushi, Meritullinkatu 5

JAPANILAISTA
ruokaa
vastuullisesti
Zen Sushi, Snellmaninkatu 16

Y

K

esällä lopettaneen thaimaalaisen Doi
Thain paikalle avasi syyskuussa uusi ravintola nimeltä Miss Sushi, joka on edeltäjäänsä valoisampi ja tiloiltaan avoimempi. Päiväsaikaan tarjolla on buffet, josta sushien lisäksi
löytyy lämpimiä ruokia sekä lihan- että kasvissyöjille. Iltaisin tilataan listalta, mutta silloinkin
on mahdollisuus valita 17,90 euron hintainen “all
you can eat” -vaihtoehto.
Me saavumme testaamaan Miss Sushia kello
neljän aikoihin, jolloin lounasbuffet alkaa olla lopuillaan. Ravintolaa pyörittävällä Ting Echolla on
vauhti päällä. Asiakkaiden palvelun ohella askareita uudessa paikassa riittää. Ystävällisesti hän
kuitenkin ottaa meidät vastaan ja ohjaa pöytään.
Tilaamme listalta 16 palan sushilajitelmat, joiden
ohelle saamme vielä valkoviiniä. Sushit maistuvat
hyviltä ja tuoreilta. Annos on riittoisa isommallekin miehelle.
Ting Echo kertoo, että paikka on jo melko
hyvin löydetty. Hän on mainostanut sitä aktiivisesti paikallisessa facebook-ryhmässä ja tyytyväiset asiakkaat ovat levittäneet tietoa. Kysyn miten
hän päätyi ravintoloitsijaksi juuri Kruununhakaan
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ja Echo kertoo rakastavansa kaupunginosaa. Hän
kävi ensimmäistä kertaa Krunikassa vuonna 2012
ja siitä asti alue on ollut hänelle todella tärkeä.
Miss Sushi on oikein tervetullut lisäys etnisten
ravintoloidemme joukkoon ja paikkaakin hyvin
Norillan jättämää aukkoa Krunikan sushikartalla.

livoimaisesti vanhin tämän jutun ravintoloista on Zen Sushi, joka sai alkunsa
jo vuonna 2004. Omistaja vaihtui viime
vuonna, kun paikan pitkä-aikainen työntekijä
Yumi Sugano otti ohjat käsiinsä. Sittemmin ravintolan tarjonta on monipuolistunut ja listalta
löytyy paljon muutakin kuin sushia. Myös vastuullisuuden merkitys on kasvanut kaikessa tekemisessä. “WWF:n punaisen listan kalojen
käytöstä luovutaan ja keskitymme sertifioituihin ja läheltä pyydystettyihin kaloihin. Myös
kasvissushivaihtoehtoja lisätään. Hävikin ja roskien määrää vähennetään ja siivousaineet valitaan ympäristöystävällisin perustein. Toki kaikki
tämä toteutetaan niin, että japanilaisuus ja aitous
säilyy”, Sugano kertoo.
Käymme sisään pieneen, noin 10-paikkaiseen,
Zen Sushiin lauantai-iltapäivänä. Sillä hetkellä
paikan ainoa asiakas sattuu olemaan tuttu, joka
tekee juuri lähtöään ja luovuttaa pöytänsä meille.
Ravintolassa olisi myös mahdollista ruokailla tiskin äärellä, mikä juontaa juurensa kiotolaiseen ravintolakulttuuriin, jossa asiakkaat ja henkilökunta
ovat pienissä tiloissa lähellä toisiaan.
Saamme alkuun vihreää teetä kuten usein japanilaisissa paikoissa on tapana. Seuralaiseni tilaa
sushilajitelman ja itse valitsen vaihtelun vuoksi
sushikulhon. Annos on rakennettu riisipedille,
jonka päällä on avokadoa, ituja, merilevää, lohta
ja wasabia. Ruoka on raikasta, lohi ihanan tuoretta ja riisi hyvin valmistettu. Myös seuralaisen
sushilajitelma näyttää maistuvan.
Huomaan mainoksen Sake-tasting -illoista.
Maisteluita pidetään kerran kuussa ja ne ovat kuulemma olleet suosittuja. Sen lisäksi Yumi Sugano

on harkinnut joskus järjestävänsä japanilaisen
kulttuurin iltoja.
Kaikki hyvä loppuu aikanaan ja niin myös
sushikulhoni. Tehdessämme lähtöä eräs pariskunta asettuu tiskille aterioimaan. Ajattelen, että
niin teen ensi kerralla minäkin. Kiotolaisittain
sushit ja saket tiskillä Yumin kanssa jutellen.
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RIITTA PIHLAJAMÄKI
on asunut Kruununhaassa 34 vuotta
Hän on kahden tyttären äiti ja yhden lapsenlapsen isoäiti, asunut
Kruununhaassa 34 vuotta. Riitta johtaa Ylen Ajankohtaistoimitusta, joka
tuottaa A-studioita, A-Talkia, Perjantaita, Sannikka & Ukkolaa ja MOT:tä.
Toimitus tekee tv-lähetysten ohella verkkoon laajoja artikkeleita.
Minkälainen on sinun Kruununhakasi? Tämä on koti! Meri, kaunis historial-

linen ympäristö, hyvin hoidetut pihat, ihania
kauppoja, tuttuja ihmisiä, päiväkodit, koulut
ja se kylähenki. Tähän on sydän kiinnittynyt,
vaikka olen kotoisin Pohjanmaalta, Ilmajoelta,
joka on minun lapsuudenmaisemani ja edelleen hyvin tärkeä. En voisi kuvitella asuvani
missään muualla Helsingissä. Ainut, mikä rassaa, on bussiyhteydet. Miten on mahdollista,
että tämä kaupunginosa on jäänyt tällaiseen
paitsioon? Miten on voinut käydä näin, että
esimerkiksi bussilinja 18 lopetettiin?
Bussi 18 kulki, kun Riitta aloitti matkat Kruununhaasta kesätoimittajaksi YLE:n
tv-uutisiin. Elettiin 80-luvun juppiaikaa,
70-luvun politisoitunut ilmapiiri takana,
90-luvun lama edessä.

Miten toimittajan työ poikkeaa nyt
sen ajan ohjelmatyöstä? Nykyisin me-

dia ottaa yleisönsä paremmin huomioon. Ja se
on hyvä asia. Tekemisen vauhti on myös kiihtynyt valtavasti. Silloin tehtiin harvakseltaan
lähetyksiä, tekninen toteutustapa ja alusta oli
aivan toinen. Nyt tehdään kolmea välinettä
päällekkäin. Plus tietenkin some-alustat. Tahti
on aivan toinen, kone pyörii 24/7.
Naistoimittajia oli vähän. Naisille
ohjautuivat yleensä sosiaalialan aiheet niin toimituksissa kuin politiikassakin. Kyllä minäkin muistan tuolta ajalta,

kun toimitussihteeri sanoi että ”tällainen
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uutispäivä ja pelkkiä naisia töissä”. Sellaista ei onneksi enää kuule. Aiheet valikoituvat sen mukaan,
kuka on asiantuntevin niihin tarttumaan ja kuka
ehtii. Pioneerinaiset alalla ovat raivanneet polkua
ja ala on ottanut pitkiä askeleita tasa-arvoon.
Minulla on noin 60 hengen toimitus, huipputiimi! Pyrin siihen, että tasapuolisesti miehiä ja
naisia. Mutta myös eri ikäisiä, eri koulutustaustaisia, eri kokemustaustaisia, etteivät kaikki ole samasta puusta. Erilaisuus on hyvä!
Myös haastateltavien sukupuolijakaumalla on
merkitystä. Yle pyrkii uutis- ja ajankohtaistoiminnassaan siihen, että haastateltavat jakautuisivat
50/50. Miehet ovat edelleen yliedustettuina. On
tietenkin selvää, että jos pääministeri on mies, et
voi häntä naiseksi muuttaa. Jos halutaan studioon
vastuuministeri tai päättäjä, hän on sitten mies tai
nainen. Mutta pyrimme rohkaisemaan naispuolisia asiantuntijoita tulemaan studioon. Liian usein
he arastelevat omaa osaamistaan.
Olet ollut kirjeenvaihtajana Berliinissä, Pariisissa ja Wienissä. Seurasit
Berliinin muurin murtumisen, minkälainen kokemus? Nyt tuli kuluneeksi 30 vuotta

siitä, kun 9.11. Berliinin pormestari sanoi tv-puheensa lopuksi, vähän niin kuin sivulauseessa,
että -”ai niin muuten, muuri on sitten auki ja rajamuodollisuudet ovat poissa”. Kuuntelin sitä
monien toimittajien kanssa samassa hotellissa,
Länsi- ja Itä-Berliinin rajalla. Pormestarin puheen jälkeen syöksyimme kaikki käytävälle
ihmetellen ”sanoiko hän todella näin?” Yllätyimme, vaikka sitä ennen oli tapahtunut paljon.
DDR:n puoluekoneisto oli romahtanut silmissä,
väki pakeni Tsekkoslovakian ja Unkarin kautta
länteen ja Gorbatshov oli kääntänyt Honeckerille peukun alaspäin. Merkit muutokseen olivat
olemassa. Silti muurin murtuminen tuli yllätyksenä, koko maailmalle.
Seuraavana päivänä itäberliiniläiset jonottivat
Länsi-Berliinin puolelle ihmettelemään mainosvaloja ja kaupoissa suklaata ja hedelmiä. He tulivat
kuin toiseen maailmaan. He myös tapasivat sukulaisiaan, joita eivät olleet nähneet muurin rakentamisen jälkeen kymmeniin vuosiin.”

Mitä pidät ajan suurimpana haasteena?

Tänä päivänä journalistien tekemistä haastetaan
monesta suunnasta. Valeuutiset ilmiönä tuli vahvasti esiin muutama vuosi sitten. Somessa toimii
iso joukko itseään vastamediaksi kutsuvia alustoja, jotka eivät halua sitoutua journalismin eettisiin sääntöihin. Nuo sivustot julkaisevat usein häikäilemätöntä, tahallista harhaanjohtamista jonkun tietyn agendan puolesta. Se ei ole journalismia, se on jotain ihan muuta. Mutta Suomessakin
on ihmisiä, jotka kokevat saavansa noilta sivustoilta “oikean tiedon”. Tämä on valtava haaste.
Ja toimittajien mustamaalaaminen. Esimerkiksi Jessikka Aro, meidän toimittajamme, joka on
tehnyt juttuja Venäjän trolleista. Hän on joutunut
maksamaan valtavan henkilökohtaisen hinnan
siitä, että on antanut kasvonsa trolliuutisoinnille.
Somessa on myös muihin kiistanalaisia, hankalia
aiheita käsitteleviin toimittajiin kohdistuvaa vihapuhetta, joka on ihan karmeata. Erityisesti tuon
vihan kohteena ovat naistoimittajat. Tämä on minun mielestäni huolestuttavaa.
Iso kysymys on myös television tulevaisuus.
Suurin osa television katsojista on varttuneempaa väkeä, nuorempi väki saa uutisensa
muualta.
Tutkimukset kertovat, että nuoret ovat valveutuneita, kiinnostuneita yhteiskunnallisista
asioista, politiikasta, ilmastonmuutoksesta.
Mutta heille täytyy tarjoilla uutiset eri tavalla ja
eri alustoilla. Ei kovin moni kolmekymppinen
tule enää katsomaan puoli yhdeksän tv-uutisia.
He eivät edes omista televisiota. Se ei ole heidän
tapansa kuluttaa mediaa. He lukevat älypuhelimestaan uutisensa, hakevat eri alustoilta videoita.
He ajattelevat, että jos Putinille tapahtuu jotain,
tieto heidät saavuttaa, tavalla tai toisella. Yhtä aikaa kun korostuu syventävän, maailmaa ymmärtävän tiedon tarve, korostuu nopeuden vaatimus.
Media-alan tapahtumissa näkee, kuinka paljon
tulee uusia juttuja pienille, ns. niche-yleisöille.
Iso kysymys onkin siinä, kuinka kauan säilyy
tällainen massamedian kyky tavoittaa isoja yleisöjä? Nyt me saavutamme parhaimmillaan maanantai-illan A-studiolla 500 000 katsojaa. Se on
iso määrä.
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PIKKU-UUTISIA / Mirja Pyykkö
JOHANNA MANNILA

Ulkoilijat ovat toivoneet vastausta kaupun-

gilta siihen, miksi Tervasaaren ulkoiluun tarkoitettua tietä ei aurata talvisin.
Kysyin Helsingin kaupungin ylläpitoinsinööriltä, Tarja Mylleriltä, olisiko auraus mahdollista
saada ja näin hän vastaa:
”Tervasaari on puistoaluetta. Auraamme ja
hiekoitamme talvella kadut ja vain työmatkaliikennettä palvelevat keskeiset puistokäytävät.
Helsingin strategian tavoitteena on myös tasapuolisuus eri kaupunginosissa. Jos ottaisimme
Tervasaaren talvihoitoon tarkoittaisi se sitä, että
kaikkialla kaupungissa tulisi järjestää tasavertaisesti talvihoidettavia puistoreittejä ulkoilua varten.
Tervasaaren puistokäytäviä ei ole myöskään
rakennettu talvikunnossapidettäväksi, eikä Tervesaaressa oleva silta kestä talvihoitokalustoa.”

Kodit.io on tehnyt selvityksen kantakaupungin parvekkeista.

”Parvekkeet Kruununhaassa ovat harvinaisempia
kuin muissa Helsingin kantakapungin osissa”, toteaa Sakari Turunen Kodit.io:sta.
Kantakaupungin asunnoista parvekkeita on
keskimäärin 7 %:ssa, Kruununhaassa vain 3,55
%:ssa. Eniten parvekkeita on Munkkiniemessä,
21,61 %.
”Vaikka parveke on Kruununhaassa harvinaisuus, se ei näytä silti nostavan neliöhintaa kerrostaloasunnoissa, joissa on parveke.Eirassa parvekkeet nostivat asuntoja hintoja vuonna 2018 16
% neliöhinnasta, keskihajonta huomioiden lähes
1000 euroa neliöltä toteutuneissa kaupoissa.”
”Yleisöltä tullut toive: Korjatkaa koirien jä-

tökset ja laittakaa jätöspussit roskakorien sisään,
ei roskisten päälle!”
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Tervasaaren kävijät ovat kesän aikana ihme-

telleet yksinäisen joutsenen elämää veneiden ja
Tervasaaren välissä. Jotkut ovat epäilleet sen loukkaantuneen sen pysytellessä kuukausia paikoillaan, pienessä lahdessa.
Koirapuiston väki on seurannut alueen joutsenia jo vuosia ja olemme todenneet, että samainen,
yksinäinen joutsen on pyrkinyt aiempina vuosina
saarta kiertävän joutsenpariskunnan seuraan, ja
saanut kylmää kyytiä pariskunnan koiraalta.
Viime kesänä meno muuttui rankaksi; yksinäinen joutsen ui pitkin Tervasaaren rantaa mutta
poikkesi tasaisin väliajoin rannan kivikkoon. Pariskunta seurasi perässä ja koirasjoutsen kuritti
sitä kovakouraisesti, ravistaen kurkusta, naputtaen
välillä nokallaan tunkeilijaa päähän.
Tämä toistui seitsemän kertaa, niin monesti
yksinäinen joutsen poikkesi vapaaehtoisesti kivikkoon. Vapaaehtoiselta se ainakin näytti.
Olemme epäilleet, voisiko kysymys olla pariskunnan aikamiespojasta, joka ei ymmärrä lähteä,
vai kilpakosijasta?
Kysyin tätä BirdLife Suomen tiedottajalta,
päätoimittaja Jan Södersvediltä, joka totesi kyhmyjoutsenten saattavan olla hyvinkin kovakouraisia kilpakosijoita kohtaan.
”On jopa todettu niiden tappavan toisiaan reviiritaisteluissa, kun mitataan, kuka aluetta hallitsee. Mutta harvinaista se on. Mutta on mahdotonta tietää, onko kysymys pariskunnan peräkammarin pojasta vai kilpakosijasta. Joskus näitä yksinäisiä aina näkyy. Ne voivat olla nuoria tai pariutumattomia lintuja.”

MOJO ERÄMETSÄ

SAPALLE taas iso lahjoitus
yksityishenkilöltä
Lahjoitus mahdollistaa kausimaksujen pitämisen alhaisena.

K

ruununhaan oma futisseura SAPA on
saanut syksyllä suuren rahalahjoituksen
yksityishenkilöltä. Lahjoitus mahdollistaa kausimaksujen pitämisen matalina eikä harrastaminen jää rahasta kiinni.
”Nykyään puhutaan paljon etenkin pääkaupunkiseudulla kustannusten suuruudesta ja siitä
onko kaikilla lapsilla edes taloudellista mahdollisuutta harrastaa toivomiaan lajeja. Edullisilla kausimaksuilla SAPA on pystynyt pitämään jalkapallon aloittaminen ja hienon harrastuksen jatkamisen kynnyksen mahdollisimman matalana”, kertoo seuran puheenjohtaja Tytti Säilä.

Seuran junioripuolen vahvistamiseksi seura on
saanut tuekseen kahden vuoden sisään jo toisen
merkittävän lahjoituksen yksityishenkilöltä.
Tänä syksynä saadulla 15 000 eurolla vahvistetaan junioreiden mahdollisuutta saada laadukasta
valmennusta ja tarjotaan mahdollisuus harrastaa
hyvässä seurassa, riippumatta vanhempien lompakon paksuudesta, Säilä kertoo.
Viime vuonna seura sai 10 000 euron lahjoituksen, myös yksityishenkilöltä.
”Näiden hienojen lahjoitusten avulla olemmekin saaneet kertoa ilouutisia lukuisille perheille,
joille taloudellinen tuki tulee todelliseen tarpeeseen. Iloksemme olemmekin saaneet huomata,
että hyväntekeväisyys on yleistymässä myös lasten harrastuspuolella”, iloitsee puheenjohtaja
Säilä.
SAPA perustettiin 50 vuotta sitten. Erikoisen
nimensä se on saanut perustamispaikastaan ravintola Savannasta, jonka paikalla Mariankadulla toimii nykyisin korealainen ravintola. Vuonna 1970
Palloliitto ei hyväksynyt seuran nimeksi ravintolan nimeä, jolloin seuran aktivistit rekisteröivät
SAPA-nimen.
Seurassa on reilut 200 pelaajaa. Joukkueita on
13, niistä yhdeksän koostuu junioreista. Miesten
joukkueita on neljä.
Aiemmin seura pelasi pääasiassa Kaisaniemen
hiekkakentillä, mutta viisi vuotta sitten käyttöön
vihitty Haapaniemen tekonurmikenttä tarjoaa
huomattavasti paremmat olot lasten ja nuorten
jalkapalloilulle.

www.sapa.fi
facebook.com/SAPA1970
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Tunnelseende

J

ag måste medge att jag är besviken. Besviken på att centrumtunnelidén torpederades utan att man helt satt sig in i hur den sist och slutligen skulle se
ut och utformas, men också av renodlade politiska skäl. Det ligger fortfarande något i detta projekt (faktiskt mer än i broprojektet till Degerö...) också
om den onekligen skulle bli rätt dyr. Säg en annan stad i Europa av denna storlek
och med dessa geografiska premisser där det inte finns en tunnel/eller tunnlar
av något slag. Det jag inte är övertygad om är den långa dragningen till Sumparn
och tunnelingången i Kronohagen som skulle förstöra det fina Broberget. Men
nu tycks det som tunneln blivit en politisk omöjlighet att genomföra.
Däremot tycks det ha funnits, glädjande nog, politisk enighet i att bygga den
s.k. Kronohagsöppningen till universitetets metrostation vilket gör stationen
mycket mer åtkomlig. Utmaningen ligger främst i att försöka bygga en ingång
som så lite som möjligt inverkar på Fölparken och dess miljö.
När jag nu ändå är inne på trafik (hur mycket har vi inte skrivit om detta och
hur mycket kommer vi inte att skriva...?) så plågas förstås också vår stadsdel av
rullsparkbrädena som lämnas lite här och där men också äventyrar trafiksäkerheten. Missförstå ej. Sparkbrädena, liksom cyklarna, har sin givna plats i en allt
mindre bildominerad miljö, men vissa begränsningar måste dock införas. Kan
jämföras med tonåringar med en sprudlande energi och i vissa fall ganska våldsam attityd där man måste sätta gränser. Hastighetsbegränsningar är en sak.
Att på något sett begränsa möjligheterna att lämna dem var som helst vore också
en idé. Kunde cykelställningarna som dykt upp på nästan varje gata vara en plats
för dem? Kanske inte, men det här blir nog något för staden och beslutsfattarna
att tänka på.
En hel del cyklister borde för övrigt sättas på skolbänken vad gäller trafikvett och-regler. Det är otroligt hur nonchalant velocipedister i vissa fall hanterar
sin hoj. Givetvis är inte alla bilister änglar heller. Vi måste nu bara alla lära oss
leva med varandra. Frapperande var hur många fler
cyklister det fanns i gatubilden i somras. Mer än någonsin tidigare? Kom ihåg när min morbror som
bor i Köpenhamn någongång för ganska länge sedan påstod att Helsingfors aldrig blir en cykelstad.
Där tog han (också) miste...
Vi skall ju annars också bli världens mest fungerande stad, eller hur!?
Då detta är det sista numret inför jul uppmanar
jag än en gång alla att understöda våra stenfotsbutiker i vår stadsdel som berikar vårt gatuliv och gör
det levande och bidrar med värdefulla (hyres)tillskott till husbolagen.
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KRUNAN KUULUMISIA / Jussi Heinämies

Sähköautojen latauspiste tarvitaan
Asukasyhdistys on tehnyt kaupungille aloitteen sähköautojen julkisen paikan latauspisteen saamiseksi myös Kruununhakaan:
”Helsingin liikenteessä varaudutaan henkilöautoliikenteen osalta sähkö- ja hybridiautojen suhteellisen osuuden huomattavaan
kasvuun ilmastonmuutoksen torjunnan ja
puhtaamman kaupunki-ilman nimissä. Näiden autojen osuus on jo nyt näkyvässä kasvussa. Kaupungin julkiseen tilaan järjestettyjä sähköautojen latauspisteitä on kuitenkin
erittäin harvassa paikassa. Kruununhaassa ei
ole ainoatakaan latauspistettä, vaan lähin löytyy Vanhan kauppahallin vierestä Kaartinkaupungin kaupunginosasta.

Kruununhaan Asukasyhdistys esittää, että
Kruununhakaan järjestetään sähköautojen
latauspiste. Sopivana sijoituspaikkana sille pidämme Liisankadun ja Pohjoisrannan risteyksessä sijaitsevaa automaattihuoltoaseman
tonttia, joka on kaupungin omistama vuokra-alue huoltoasemalle. Keskustelemme mielellämme latauspisteen järjestämisen yksityiskohdista kaupungin edustajien kanssa.”
Nykyisellään latauspiste, johon kerralla
mahtuu kaksi autoa, löytyy Vanhan Kauppahallin vierestä Kauppatorin eteläpuolelta ja
Säästöpankinrannasta Hakaniemestä.

Pop-up-kulttuuritila sopisi uudenmaan
kasarmin rakennukseen
Asukasyhdistys on tehnyt rakennuksen omistavalle Senaatti-Kiinteistöille aloitteen tyhjillään seisovan kasarmirakennuksen, entisen
sotamuseon, väliaikaisesta käytöstä kulttuuritoimintoihin:
”Usean vuoden ajan tyhjillään ollut Uudenmaan tarkk`ampujapataljoonan kasarmirakennus, entinen Sotamuseo ja sotakorkeakoulu (os. Liisankatu 1), sijaitsee keskeisellä
ja kaupunkikuvan kannalta tärkeällä paikalla
Liisankadun alkupäässä Kruununhaassa. Rakennus on kulttuurihistoriallisesti erityisen
merkittävä suojelukohde (rak. 1883). Tiedossa on, että rakennus vaatii mittavia peruskorjaus- ja kunnostustöitä ennen uutta pysyvää käyttötarkoitusta mahdollisen uuden
omistajan toimesta.

Kruununhaan Asukasyhdistys ry. esittää,
että osaan rakennusta, esimerkiksi ensimmäisen kerroksen aulatilaan, perustetaan väliaikaisena toimintana Pop-Up-kulttuuritila. Mahdollisina toimintoina esitämme näyttelytilaa,
konserttitilaa, teatteri- ja tanssitilaa, käsityöläisten myynti- ja työtilaa, järjestöjen kokous- ja
tapahtumatilaa tai kirpputoritoimintaa.
Asukasyhdistys on valmis keskustelemaan
ja neuvottelemaan edustajienne kanssa rakennuksen väliaikaisesta käytöstä ja odottaa yhteydenottoanne.”
Rakennuksen saattaminen väliaikaiseen
käyttöön elävöittäisi Liisankadun alkupään
ja Liisanpuistikon ympäristöä ja avaisi uusia
mahdollisuuksia monipuolistaa Kruununhaan kulttuuritarjontaa.
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KYMMENEN KYSYMYSTÄ / Johanna Mannila ja Jussi Heinämies
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JUSSI HEINÄMIES

Kymmenen kysymystä

Suomalainen
perheyritys jo
vuodesta 1999.

DESIGNKLASSIKOT · VINTAGEKALUSTEET · SUUNNITTELUPALVELU
VALAISINKUNNOSTUS · MITTATILAUSKALUSTEET · VERHOILUTYÖT

Vastaukset sivulla 51.

1. Krunikassa on harvinaisen hienoja arvorakennusten julkisivuja. 				
Yhdessä rakennuksessa on koristeaiheita kullattu esiin. Missä? (kuva)
2. Missä sijaitsee Helsingin vanhin kivirakennus?
3. Kenen henkilön mukaan on Kristianinkatu saanut nimensä?
4. Kuinka suuri osa Kruununhaan asukkaista on syntyperäisiä, paljasjalkaisia helsinkiläisiä?
A: 11–15 %, B: 26–30 %, C: 36–50 %.
5. Minkä niminen elokuvateatteri toimi Liisankadulla vielä 1980-luvulla?

fasetti.fi

6. Montako oppilasta on Sibelius-lukiossa?
7. Mikä on Kulmakadun ruotsinkielinen nimi?

PALVELEVA DESIGNKAUPPA LÄHELLÄSI

8. Mitkä venekerhot toimivat Kruununhaassa?
9. Mitkä ompelimot toimivat Kruununhaassa?

Valmistamme 100% suomalaista käsityötä olevat, ylelliset Ornäs designklassikot, kymmenittäin eri verhoiluvaihtoehtoja valittavana. Vanhojen huonekalujen ja valaisimien kunnostustyöt, sovittaessa nouto kunnostukseen
ja palautus kotiin. Mittatilauskalusteiden suunnittelu ja valmistus. Kysy lisää: info@fasetti.fi tai 010 423 1000.

10. Missä Suomalaisen kirjallisuuden seura SKS toimii?

Tervetuloa!
FASETTI · Pohjoisranta 2, 00170 Helsinki · Avoinna ti-to 11–18, pe 11–16, la 10–14 · 010 423 1006

Krunikka_150x220.indd 1
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KUVAT OVAT HAVAINNEKUVIA

MYYNNISSÄ: Satamakatu 4
17 huoneistoa, kooltaan 35–107.4 m2
Vh. 299.000,00–1.264.000,00€
Mh. 295.290,59–1.252.654,14 €
ET-F2007

Te toivoitte,
me uudistimme
A&A Kruununhaka muuttui
kauppakahvilaksi. Palvelutiskissä on
yhä samat juustot, kalat ja lihat. Ja tiskin
takana näkyy vanhoja tuttuja tyyppejä.
He auttavat sinua löytämään etsimäsi.
Kahvilasta kertovat pöydät ja tuolit.
Lisäsimme ne, koska olemme niin
monta kertaa kuulleet teidän sanovan
”voisipa tänne jäädä”. Meille voi nyt
tulla syömään kuten ravintolaan, mutta
ruokaa saa pitkin päivää aamusta iltaan:
• Aamulla puuroa.
• Lounaalla lasagnea, keittoja ja
salaatteja.
• Töiden jälkeen voi ottaa vaikkapa
juustolautasen ja sen kanssa lasin
viiniä. Tai lihapullat.
• Lauantaisin on pitkä ihana brunssi.
• Mainitsimmeko jo, että viiniäkin saa?

huoneistoja merinäköalalla
kaupungin upeimmalla paikalla
Satamakatu 4:n huoneistot sijaitsevat kaupungin upeimmalla paikalla
Uspenskin katedraalin sekä Katajanokan rantabulevardin kupeessa tarjoten
henkeäsalpaavat näkymät kuvankauniille merenlahdelle. Keskeinen sijainti,
meren, sataman sekä palveluiden läheisyys tekevät Satamakatu 4:stä
poikkeuksellisen paikan asua.
Moderniin kerrostalorakentamiseen verrattuna asunnoissa on poikkeuksellisen korkeat huoneet. Huoneistoissa yhdistyvät vanhan rakennuksen klassinen kaunes sekä uudenaikaiset arkkitehtoniset ratkaistut. Jokainen asunto on
erinlainen ja varusteltu omalla persoonallaan. Suurimmassa osassa huoneistoja on saunat.
Turvallinen asuinympäristö Helsingin paraatipaikalla on unelma kenelle
tahansa, joka arvostaa rentoutumista aivan kaupungin sykkeen tuntumassa.

Pientä purtavaa
tarjoushintaan:
Charklautanen &
lasi punaviiniä 15 €
Graavilohilautanen &
lasi kuplivaa 15 €
Burrataa paahdetuilla
hasselpähkinöillä &
lasi roseeta 15 €
Avokadoa raakamarinoidulla
fenkolilla ja pecorinolla &
lasi valkoviiniä 15 €
Tryffelisipsit, dippi, oliiveja &
valinnainen olut 8 €

Tiedustelut:

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

LUXUSm LKV Kiinteistönvälitystoimisto
Kivijalassa Eteläespalla, Havis Amandan patsasta vastapäätä.
Avoinna ma–pe 10.00–16.30 | Eteläesplanadi 2 | www.luxusm2.fi
2
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Anton&Anton Kruununhaka, Mariankatu 18, Helsinki.
Korttelikauppamme palvelee: ma – pe 8–20, la 9–18
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Meritullinkatu 25
Puh 050 471 0126
zinnkeller@kolumbus.fi
www.zinnkeller.fi

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

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

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

045 - 77 33 00 11
mulperipuu.fi

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

Nukketeatteri Sampon joulu
17.11. – 22.12.!

Erottajankatu 7
00130 Helsinki

C A F E
Liisankatu 14, HKI

facebook.com/thestarcafee
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Ohjelmistossa
Yllätyslahja ystävälle,
Joulu tulla jollottaa, Ihana joulu.
Liput p. 020 735 2235 tai
www.nukketeatterisampo.fi.

RAUHANKATU

Kaikki hyvä on lähelläsi!
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HYVÄÄ JOULUA!
Kruununhaan apteekki
Liisankatu 21
09 6120 760
0400 214 033
ma-pe 8.30–18, la 9–15

Remox Oy

www.kruununhaanapteekki.fi

Maali- ja
pienrautakauppa,

Hammashoitoa koko
perheelle!
ODENT-Hammaslääkärit:

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

The Left Handed Barber
Rauhankatu 8
puh. 09 663 530

RAKENTAA
JA MAALAA
RAKENTAA
JA MAALAA

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

Puh. 09 135 42 59
Liisankatu 9

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

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2020!

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

Iloista joulua ja
kiitos kuluneesta vuodesta!
Toivottaa Niina

Ompelimo Blomst
09 135 4073 / 040 727 6466
Liisankatu 18
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Avoinna ma–pe klo 10–18
Liisankatu 6, puh 046 812 1188

Hyvää joulua!

ZEN SUSHI

Vironkatu 5
09 135 6585
www.salonmb.fi

Snellmaninkatu 16
09 671 336
info@zensushi.fi
www.zensushi.fi
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Joulutunnelmaa Tervasaaressa

KAIPAATKO
LISÄTILAA?

HINNA
T AL
2€/PV K.
Ä

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

Varaa ikimuistoiset ppikkujoulut
j
Savun mökille!
Ravintola Savu, Tervasaari • p. 09 7425 5574
Avoinna 14.12. saakka: ti–la 18–23 www.ravintolasavu.ﬁ

ELÄM
ÄNVA
IKEUD
ET

Kukkakauppa

voimava
raksi VALKONAUHASSA
Suomen Valkonauhaliitto on toiminut 115 vuotta ja siitä
ajasta keskustoimisto on sijainnut 99 vuotta Krunikassa,
osoitteessa Liisankatu 27 A 3.
Aloitamme jälleen kevätkaudella 2020 uusia terapeuttisia
vertaistukiryhmiä, jatkamme perhetyötä, yksilötapaamisia ja järjestämme yhdessä Helsingin Valkonauhan kanssa
lauantaina 18.1.2020 (Bulevardi 15 C 32) resilienssiä
käsittelevän seminaarin.
Toimintoja ohjaavat ammattihenkilöt. Ylläpidämme Krunikassa myös Opiskelijakotia naisille.
Toimistossa on myynnissä työmme tukemiseksi tyylikkäitä
ja edullisia suruadresseja.

Kotimaiset pöytäkynttilät itsenäisyyspäivän ja joulun
väreissä meiltä.
Loistava lahjaidea!
Sekä käsintehdyt kotimaiset nahkatuotteet, kuten vyöt, lompakot,
käsineet, reput ja laukut.

Kauneutta elämään
kivenheiton päästä
Mariankadulta
Tervetuloa!

Meidät tavoitat toimistoaikana puhelimitse 09-1351 268.
Tietoja meistä löydät myös www.suomenvalkonauhaliitto.fi.
Tule mukaan
”Järjestäytyneen äidinrakkauden” -liikkeeseen!

Suomen Valkonauhaliitto
– Förbundet Vita Bandet i Finland ry
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@nippanappa

09 1351 229

Liisankatu 19, 00170 Helsinki

Mariankatu 13, Kruununhaka
p. 0400 400 388
kukkia@lareine.fi
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KYMMENEN VASTAUSTA / Johanna Mannila ja Jussi Heinämies

LUKITUSALAN
AMMATTILAISET

Vastaukset: Kymmenen kysymystä
1. Villisian korttelissa osoitteessa Liisankatu 16. Tämän jugendtyyliä edustavan asuin- ja
toimistorakennuksen on suunnitellut arkkit. Vilho Penttilä ja se on rakennettu vuonna
1904. Julkisivun koristeina on mm. kukkoja, kissoja ja kasviaiheita ja ne on päällystetty
lehtikullalla. Rakennuksen pihasiivessä oli yleinen sauna vuosina 1919–69. Talossa toimii mm. Suomen Sukututkimus- seura, Suomen Psykologinen Seura sekä Sedmiradskys Småbarnskolan päiväkoti.

Hyvää joulua!
Asiakaspysäköintiruudut sisäpihan puolella.

Hermannin Rantatie 10
Verkkosaarenkatu 4, 00580 Helsinki

Krunikan oma optikko

(n. 300m kalasataman metroasemalta)

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

Unioninkatu 45, 09-1352661
www.kruunuoptiikka.fi

Ostetaan asunto
Isoisä ostaa Helsinkiin opiskelemaan
tuleville lapsenlapsilleen yksiön/kaksion,
remontoitavankin, käteisellä. Myyjälle ei kuluja.
Yst. vast. p: 050 553 7001 / Piiroinen

Joulutee

L’Essenza Originale

-tapahtuma

Intohimolla ja rakkaudella yli 20 vuoden ajan

su 8.12. klo 12–20

URHEILU- JA KLASSISTA HIERONTAA
VYÖHYKETERAPIAA | AYURVEDA

Old Tea Shop

Virpi Rajaniemi-Favale
puh. 044 956 3222 | Vironkatu 5
info@essenzaoriginale.fi

Vilhonkatu 4
www.oldteashop.fi

essenzaoriginale.fi

TERVETULOA SYÖMÄÄN,
KAHVILLE TAI LASILLISELLE!
LOPPUVUODEN
AREPA-AFTERWORK
KLO 16-18.00: AREPA JA
LASI TALON VIINIÄ 10 €

Maneesikatu 1-3
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Avoinna
ti-ke klo 9-18
To klo 9-20
Pe klo 9-21 ja la klo 11-21

2. Helsingin vanhin kivirakennus on Suomenlinnassa toimivan Merisotakoulun piharakennus, joka on rakennettu vuosina 1750–56. Kruununhaassa oleva Sederholmin talo
on rakennettu vuonna 1757 ja on kaupungin toiseksi vanhin kivitalo.
3. Kristianinkatu on saanut nimensä kadun varrella asuneen laamanni Christian Magnus
Ivendorffin (1778–1837) mukaan. Nimi esiintyy ainakin jo kartassa vuodelta 1866.
4. Kruununhaan asukkaista on syntyperäisiä stadilaisia 26–30 % eli vajaa kolmannes.
5. Liisankatu 17:n osoitteessa
toimi elokuvateatteri Aula
vuodesta 1941 vuoteen
1985 asti. Vuodesta 1993
samoissa tiloissa on toiminut miesjärjestö Vapaamuurarit. Vapaamuurarien paikallisen loosin keskusjärjestönä toimii Suomen Suurloosi.
6. Noin 530 oppilasta.
7. Vinkelgatan.
8. Suomen Moottoriveneklubi
ja Helsingin Moottorivenekerho.
9. Ihanus Snellmaninkadulla,
Blomst Liisankadulla, Kupla
Liisankadulla ja Saiver Vironkadulla.
10. Osoitteissa Hallituskatu 1 ja
Mariankatu 19 E sisäpihalla.
Arkistolla on myös sivupiste
Joensuussa.
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