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PÄÄKIRJOITUS

Keskiajalla ritarit riisuivat kypäränsä
tervehtiessään hallitsijaa tai ystävää
Paljastamalla päänsä he osoittivat olevansa ystävällisin aikein
ja valmiita näin asettamaan itsensä hengenvaaraan.

T

ervehtiminen hattua nostamalla jatkui myös
suurten pandemioiden, mustan surman, koleran ja espanjantaudin jälkeen, kun ajateltiin sen
olevan poskisuudelmaa tai kättelyä terveellisempi
tapa. Herrasmiehet nostivat hattua vielä 2000-luvullakin, kunnes tulivat pipot.
Ainakin sellainen hyöty satoja miljoonia ihmishenkiä vaatineista pandemioista oli. Jääkö covid-pandemiasta sen suurempaa jälkeä, jää nähtäväksi. Mutta toivoisi, että koko maailmaa koskeva
koettelemus toimisi oppituntina meille kaikille, myös
poliittisille päättäjille. Että jos ilmastonmuutoksen
tulvat tulevat tai aurinkomyrsky tuhoaa kaiken sähköisen toiminnan maailmasta, kansan ei tarvitsisi pimeiden televisioiden ääressä odotella pelastuspäätöksiä lausuntokierrokselta.
Me tavalliset kansalaiset olemme koronavuoden
ajan huolehtineet maskiemme läpi ratikoissa ja kaupoissa lastemme ja lastenlastemme elämästä ja terveydestä -vailla minkäänlaista kiinnostusta ja tietoa toistemme poliittisesta suuntautumisesta. Samaan aikaan
edustajamme ovat väitelleet päidemme yli turvallisuudestamme argumentein, jotka riippuvat siitä, kuuluvatko he hallituksen vai opposition riveihin.
Suomi on pärjännyt vertailussa, mutta nopeamminkin olisi voitu reagoida. Me ehdimme viikkojen
ajan nähdä uutisia niiden kansojen kärsimyksistä, joita
pandemia kohtasi ennen meitä. Jos katsoimme.
Meillä olisi ollut aikaa kuvitella etukäteen tulevan
kärsimyksen ja surun määrää. Näimme CNN:n uutisissa helmikuussa 2020 muun muassa sen nuoren
kiinalaislääkärin kuolevan koronaan, joka jo syksyllä 2019 oli epäillyt Kiinan tautiepidemiaa koronaksi ja
joka epäilyksensä vuoksi julistettiin kansan viholliseksi. Kiinalainen politiikka käveli kohtalokkaasti oman
kansalaisensa, asiantutijan yli. Tuolloin muut kiinalaiset asiantuntijat jo kehottivat vertaamaan covidia
espanjantautiin, joka tappoi 1900-luvun alussa 30100 miljoonaa ihmistä.
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Mutta ennen kaikkea, olisivatko hallituspuolueet
ja oppositio tämän kerran voineet lyödä kättä päälle, että politikointi tämän hengenvaarallisen asian
ympärillä unohdetaan ja suunnitellaan yhteisen
työryhmän avulla strategiat taudin voittamiseksi?
Unohdetaan lausuntokierrokset ja valiokuntakäsittelyt,
otetaan kaikki tahot mukaan saman tien, varsinkin kun
suomalaisilla päättäjillä on tuuria:
Heillä on päätöstensä kohteena kansa, joka
luottaa valtion johtoon ja terveydenhuoltoon
enemmän kuin yhdenkään muun 11 vertailun
kohteena olleen maan kansalaiset. Suomalaiset
ovat muita valmiimpia käyttämään maskia, sulkemaan
ravintolapalvelut, kieltämään uskonnolliset tilaisuudet, sulkemaan liikuntapaikat ja toisen asteen koulut ja jopa noudattamaan liikkumis-rajoituksia, jos ne
koetaan tehokkaiksi, kertovat gallupit. Onko vallankäyttömme vanhanaikaista jo nyt, mutta varsinkin
silloin, jos tarvitaan päätöksiä tunneissa todellisen katastrofin iskiessä?

MIRJA PYYKKÖ
Päätoimittaja

MIRJA PYYKKÖ

MARCO HANNULA
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Vallan varjossa
Olemme tottuneet näkemään hallituksen kiipeävän Säätytalolle ohi kukkien ja
kameramiesten. Mutta oikealla, pensaikon suojassa puhkeaa kukkaan vieläkin
yksinäinen tulppaani, menneiden koirien muistoksi. Ihan oikeasti, koirien muistoksi.

M

ahtavan Säätytalon katveeseen piiloutuvat ”Säätytalon kiertäjiksi” itsensä nimenneen koirien ja
taluttajiensa lauman kaipauksen tunteet. Ne ovat puhjenneet tulppaanien ja krookusten kukkiin jo 15 vuoden ajan Hipun, Roopen, Mimin, Jehun, Reenan, Penan ja Czufian muistoksi. Luvan istutuksille antoi silloinen huoltomies Jussi Kuisma.
”Koiria alkoi pikkuhiljaa nukkua pois”, kertoo kiertäjiin kuulunut Piia Siljamo.
”Ensin lähtivät Czufi, Roope ja Mimi. Silloin ajateltiin, että kun tätä Säätytaloa kierretään joka ilta,
niin istutettaisiinko poismenneiden muistoksi pensaan alle kukkia? Ostettiin sitten krookuksen ja tulppaanin sipuleita.
Ihmiset vaihtuivat, mutta joka ilta kierrettiin tunti
ja juteltiin. Se oli todella terapeuttista.
Koirat tutustuivat kaikkiin poliitikkoihin. Mauno Koivisto tykkäsi meidän Roopesta, ja hän tunsi

Roopen nimeltä. Hänellä oli silloin työhuone Suomen Pankissa ja kotiin lähtiessään hän rapsutteli
Roopea.
10 vuotta sitten porukkaan yritti huuhkaja, joka huhuili Ritaripuistossa ja kirkon ristillä istuen.
Kun meille tuli uusi koira Urkki 11 vuotta sitten,
emme enää kiertäneet Säätytaloa. Kaikki kaverit olivat
kuolleet. Ei ollut enää Penaa, ei Czufia ei Mimiä, niin
mitä siellä sitten.
Nyt pensaikossa on jäljellä yksi tulppaani, mutta
aiemmin oli enemmän. Oli tulppaaneita ja krookuksia,
mutta ne ovat hävinneet vuosien saatossa.
Mutta ihmisten välinen ystävyys ei ole kadonnut.
Ihmiset tulivat sillä tavalla tutuiksi, että meistä tuli elinikäisiä ystäviä, tai ainakin kavereita.”
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA / LEENA NOUSIAINEN

Treffattiin ja treffaillaan…

K

auan odottamamme kesä on ovella: pandemia
on hiipumassa, rajoitukset vähentyneet, rokotuksia saatu ja kohtaamiset sallittuja. Asukasyhdistyskin pääsi talven horroksesta toteuttamaan toimintasuunnitelmaansa. Yksi tärkeimmistä painopistealueista onkin krunikkalaisten kohtaaminen – treffaaminen. Vuosikokous pidettiin koronatilanteen vuoksi 17.5.2021 etänä.
Jäsenkampanja on alkanut hyvin, yhteistyökumppaneita on saatu, jäsenkyselyyn saimme kiitettävästi vastauksia, ja ennen kaikkea vastaajat antoivat paljon ideoita toiminnan kehittämiseksi. www.krunikka.fi -sivuilla esitellään ja seurataan Kruununhakaa koskevia hankkeita. Mukaan on otettu Kruununhakaa koskevat kaavahankkeet sekä katu- ja puistosuunnitelmat. Tarvittaessa esitellään myös muita merkittäviä hankkeita, joista esitellään tämänhetkinen suunnittelutilanne ja lyhyt kuvaus
hankkeesta sekä linkit niitä koskeviin aineistoihin.
Olemme aloittaneet myös yhteistyön Katajanokka
Seuran kanssa. Katajanokka Seuran puheenjohtaja Kati
Laasonen johti vuosikokouksemme ja yhdessä tapasimme myös Nuorisoasiainkeskuksen edustajia. Tavoitteenamme on kehittää, miten asukasyhdistykset voisivat olla enemmän mukana lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämisessä alueillamme. Krunan Mesta on erinomainen paikka kokoontumiselle, kerhoille
tms. Jos olet kiinnostunut ohjaamaan esim. jotain lasten- tai nuorisokerhoa, niin ole yhteydessä puheenjohtajaj@krunikka.fi. Tavoitteenamme on laajentaa yhteistyötä myös muiden lähiasukasyhdistysten kanssa,

esimerkiksi erilaisten lausuntojen, kannanottojen tai
aloitteiden merkeissä. Yhdessä olemme enemmän.
Maaliskuun alussa treffasimme myös kaupungin
pormestari Jan Vapaavuoren. Luovutimme hänelle
Krunikka-korut (riipus ja pinssi) muistoksi pormestariajasta Kruununhaassa. Korun suunnittelija Tiina Elovainio / Galleriakoru kertoi korun tarinan: Tuomiokirkon ympärillä on kirjoitettu kaikki Kruununhaan kadut
sekä suomeksi että ruotsiksi. Koru on erinomainen lahja erilaisiin tapahtumiin tai merkkipäivinä annettavaksi.
Treffasimme Liisanpuistikossa siivoustalkoiden
merkeissä toukokuun alussa. Myrskyn jälkeen tuli poutasää ja aurinkokin lämmitti osallistujia. Sibelius lukion opiskelijat toivottivat ihanalla musisoinnillaan osallistujat tervetulleiksi. Tämän jälkeen hajaannuimme ympäri Kruununhakaa ja Tervasaaren rantoja ja huokailimme, kuinka paljon roskaa löytyykään. Asukasyhdistyksen hallitus oli myös paikalla keskustelemassa asukkaiden kanssa ja innostamassa asukkaita mukaan työryhmiin. Liikennejärjestelyt olivat päällimmäisenä huolenaiheena, ja miten Hakaniemen alueen uudistus tulee vaikuttamaan myös Kruununhaan liikenneturvallisuuteen.
Pohjoisrantahan on osoittautunut välillä oikeaksi ralliraitiksi. Asukasyhdistys tulee kokoamaan tämän teeman
ympärille ryhmän ja jos olet kiinnostunut vaikuttamaan,
niin ota yhteyttä puheenjohtajaj@krunikka.fi.
Toivotan kaikille krunikkalaisille ihanan aurinkoista kesää ja nautitaan toistemme kohtaamisista. Syksyllä treffit jatkuvat!

Sibelius-lukion kuoro lauloi.

6 Kruununhaan Asukasyhdistys

KOLUMNEN / JONAS FORSMAN
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Stadsplanering och trygghet

M

an talar för tillfället mycket om en stadsplanering som främjar trygghet och om delaktighet
i den. Då man bygger ut städer funderar man på, hur
man med små detaljer som gatubelysning främjar
tryggheten, men också hur samhörigheten kan ökas.
Stadsdelar med blandad verksamhet av restauranger,
kontor och bostadshus skapar en levande stadsmiljö, som också har konstaterats skapa en trygghet för
fotgängare.
Ett annat sätt att skapa trivsel och trygghetskänsla
är, att involvera stadsbor i stadsplaneringen genom att
höra om deras förslag och åsikter på förbättringsförslag. ”Oma stadi” -projektet och stadsdelslotsarna har
varit ett led i processen att få invånarna engagerade i sin

närmiljö. Nu är kanske inte våra kvarter i sig de mest otrygga i Helsingfors, om vi bortser Kajsaniemiparken.
Det är ett område som just nu inte fungerar optimalt,
varken vad gäller trygghet, funktionalitet eller säkerhet. I flera år har meningen dock varit att parken skall
genomgå en ansiktslyftning och bli mer användarvänlig. Förvisso har vi haft lite fler inbrott och skadeståndsgörelse i Kronohagen de senaste åren, så förvisso gäller
det att hålla ögonen öppna.
Apropå på detta har vi i styrelsen tänkt gå in för arbetsgrupper som jobbar med specifika saker i vår stadsdel. Bl.a. är tanken att vi skulle ha en grupp som jobbar
med barn- och ungdomsfrågor och en som jobbar med
stadsplanering, och en om vår närmiljö. I dessa grupper
kan vem som helst som är intresserad vara med.
I samband med detta vill jag lyfta fram att beslutet
att höja medlemsavgiften samtidigt hängde ihop med
att också erbjuda något för själva medlemskapet. Vi
har nu under våren erbjudit gratis filmförevisningar,
men framför allt har tanken varit att samarbeta med
stenfotsföretagen och erbjuda rabatt för medlemmar.
Snabbt är medlemsavgiften inbesparad genom några
uppköp med rabatt!
Eftersom jag tidigare ondgjort mig kring hundägare och i vissa fall ointresse av att plocka upp bajsen efter sig så måste jag, i rättvisans namn, berömma den senaste utvecklingen. Mängden av ”spår” efter vintern
var mindre än under tidigare år. Tack för det! Hundarnas antal har för övrigt ökat i spåret av pandemin, vilket
kanske inte kommer som någon överraskning.
Vi ses på våra hundbajsfria och trevliga gator!
Jonas ”FoJo” Forsman
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Kruununhaan Asukasyhdistys –
Föreningen för Invånarna i Kronohagen r.y

Asukasyhdistyksen hallitus toivottaa
tervetulleiksi asukasyhdistyksen
toimintaan nykyiset ja uudet jäsenet
– yhdessä olemme enemmän!
Yhdistyksestä, sen toiminnasta, jäsenyydestä ja jäseneduista saat tietoa krunikka.fi-sivustolta:
https://www.krunikka.fi/
Tiedotamme toiminnastamme myös asukasyhdistyksen Facebook-sivulla:
https://fi-fi.facebook.com/kruununhaanasukasyhdistys/
Krunikka-lehdissä, yhdistyksen ilmoitustaululla Mariankadun ja
Liisankadun risteyksessä ja Mestan ikkunassa.
Uusi jäsen: Hae jäsenyyttä hakulomakkeella, joka on krunikka.fi-sivustolla:
https://www.krunikka.fi/liity-jaseneksi/
Kun hakemuksesi on vastaanotettu, saat ohjeet jäsenmaksun maksamiseen ja
jäsenkortin hakemiseen.
Jos olet jo jäsen: Pyydämme maksamaan vuoden 2021 jäsenmaksun käyttäen
tilinumeroa: Danske Bank FI85 8000 1600 355771 ja viitenumeroa 11109.
Muista lisäksi hakea jäsenkorttisi ja hyödyntää tarjolla olevat jäsenedut.
Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2021 ovat:
• henkilöjäsen: 20 euroa/vuosi
• yhteisöjäsen 100 euroa/vuosi
Jäsenkortti 2021: Jäsenmaksun maksettuasi saat jäsenkortin, jolla saat etuuksia
mm. osasta Kruununhaan yrityksiä. Sovi kortin hakemisesta tai postittamisesta
puh. 040 148 8204 tai mesta@krunikka.fi
Kumppanuus: Asukasyhdistys on aloittanut yhteystyökumppanuuden Kruununhaan
yritysten kanssa, tavoitteena tehdä tunnetuksi ja tukea alueen kivijalkaliikkeiden toimintaa.
Yrittäjä, jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä puheenjohtaja@krunikka.fi
Yhteistyökumppanit: Ekokampaamo & parturi-kampaamo Hiusgalleria,
Galleria Koru, Kampaamo 3nd, Kauneushoitola Kruunu, Kukkakauppa Madonna,
La Reine -kukkakauppa, Ravintola Kolme Kruunua, R-kioski, RUU shop & studio,
Winestories, Zen sushi – sushi & sake ja Zinnkeller.
Jäsenedut, katso: https://www.krunikka.fi/jasenedut/
tai asukasyhdistyksen ilmoitustaulu tai asukastila Krunan Mestan ikkuna.
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Kysely Kruununhaan asukkaille
ja yhteisöille keväällä 2021
Kysely toteutettiin ajalla 31.3.–15.4.2021 ja siihen vastattiin krunikka.fi-sivustolla olleen linkin kautta. Kyselyä sai
paperiversiona Kruununhaan liikkeistä, joissa on Krunikka-lehden teline. Kyselyn toteutti Kruununhaan asukasyhdistyksen hallitus. Vastauksia saatiin yhteensä 50. Vastaajista 66 % oli 18–65-vuotiaita ja 44 % yli 65-vuotiaita.
Asukasyhdistyksen jäseniä vastaajista oli 22.
Millaista toimintaa ja millaisia tapahtumia?
Asukasyhdistykseltä toivottiin edunvalvontaa ja vaikuttamista, aloitteiden ja kannanottojen tekemistä sekä
Kruununhaan kannalta parhaiden ratkaisujen edistämistä. Tapahtumia voisi olla ympäri vuoden ja eri kellonaikoina matalan kynnyksen periaatteella. Ohjelmaa toivottiin eri ikäisille ja erilaisille ryhmille, lapsia ja
nuoria unohtamatta.
Tärkeänä pidettiin ajantasaista tiedotusta ja viestintää
ja tiedon saatavuutta. Moni vastaajista tunsi Krunikka-lehden, tunnetummaksi taas voisi tehdä yhdistyksen muut viestintäkanavat, krunikka.fi-sivuston ja asukasyhdistyksen oman Facebook-sivun.
Tapahtumia ja kerhoja ehdotettiin monenlaisia, esim.
keskustelut päättäjien kanssa, kulttuuri- ja taidetapahtumat, luentosarjat, kirpputorit, liikuntajutut, toripäivät, kuukauden ravintola, tutustuminen Kruununhakaan, ympäristön hoitoon liittyvät tapahtumat ja kaupunkiviljely.

Yhdistyksessä tehtävä työ perustuu vapaaehtoisuuteen ja palkattomuuteen. Kerhoja, kursseja, tapahtumia
yms. voidaan järjestää, kunhan kiinnostuneita vetäjiä ja
toteuttajia löytyy.

Mitä jo tehdään ja tullaan tekemään!
Monia tapahtumia ja toimintoja on sisällytetty yhdistyksen toimintasuunnitelmaan vuosille 2021–2022.
Asukasyhdistyksen hallitus nosti kyselystä kehittämisen kohteiksi seuraavat asiat:
•
•
•
•

liikenneturvallisuus ja liikennejärjestelyt Kruununhaassa
lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien lisääminen
vehreyden ja tätä kautta viihtyvyyden lisääminen
Kruununhaassa
asukasyhdistyksen näkyvyyden vahvistaminen
sekä yhteistyökumppanuuksien ja yhteistyön lisääminen.

Kyselystä on julkaistu yhteenveto krunikka.fi-sivustolla osoitteessa www.krunikka.fi /Ajankohtaista. Katso
myös www.krunikka.fi/asukasyhdistys-invanarforeningen ja www.krunikka.fi/hanke-sivut/, joissa on tietoa yhdistystä ja Kruununhakaa koskevista asioista ja
hankkeista.

Leena Nousiainen puheenjohtaja@krunikka.fi ja
Marjut Huttunen jasenasiat@krunikka.fi

”Asukasyhdistyksen tarkoituksena on edistää yhteisöllisyyttä
ja osallisuutta sekä koota Kruununhaan asukkaita
toimintaan turvallisen ja viihtyisän asumisen, monipuolisten
palvelujen ja terveellisen ympäristön puolesta.”
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TÖISSÄ KRUUNUNHAASSA / Pormestari Jan Vapaavuori

MIRJA PYYKKÖ

MOJO ERÄMETSÄ

Kultaseppä Tiina Elovainio ja askukasyhdistyksen puheenjohtaja Leena Nousiainen luovuttivat maaliskuussa pormestarille
Krunikka-pinssin. Samassa tapaamisessa aloitimme uuden juttusarjan ‘Töissä Kruununhaassa’, ensimmäisenä haastateltavana
väistyvä pormestari Jan Vapaavuori.

Jäähyväiset työhuoneelle
Kruununhaassa?
Jos pormestari olisi touhunnut jo 1800-luvulla nykyisessä työhuoneessaan, hän olisi
ollut hotellialalla, johtamassa Hotelli Seurahuonetta. Sillä Pohjoisesplanadille vuonna
1833 rakennetussa, Engelin piirtämässä empirerakennuksessa vuokrattiin tuohon aikaan huoneita tarvitseville. Mutta tämän päivän Helsingin johtajana pormestari istuu
kaupungintalossa, joka otettiin Seurahuoneelta nykyiseen käyttöönsä 108 vuotta sitten
ja uudistettiin sisäpuolelta nykykuosiinsa 60-luvulla. Arkkitehti Aarno Ruusuvuori nimesi uudistussuunnitelmansa silloin nimellä ”Kivinen eläintarha”. Eikä kaupunkia vaatimattomalla seudulla johdetakaan, parin talon päässä naapurina on Presidentinlinna.
Miten entinen Seurahuone on taipunut työpaikaksi?
Sekä että. Eli on selvää, että Seurahuoneen yleiset tilat, sisääntulot, juhlasali jne. taipuvat kaupungintaloksi erinomaisen hyvin. Mutta sitten taas entiset hotellihuoneet taipuvat työhuoneiksi vähän haastavammin.
Mutta on hienoa, että Helsingin kaupungintalo on talo,
jolla on historia, joka on kerroksittain kehittynyt matkan varrella. Luova kaupunki sopeutuu moniin asioihin oikein hyvin. Ei tämä ehkä nykyajan modernin
10 Kruununhaan Asukasyhdistys

kaupungintalon vaatimuksia aivan sellaisenaan täytä,
tämä kertoo kaupungin historiasta ja menneisyydestä
monentyyppistä tarinaa. Hyvä täällä on olla.
Onko missään vaiheessa mietitty,
että palautettaisiin tämä hotelliksi?
Ei ainakaan viime aikoina, mutta sen historian aikana on varmasti tehty kaikenlaista. Meillähän oli ennen
koronaa varsin vahva hotellibuumi tässä kaupungissa.
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Haettiin kissojen ja koirien kanssa hyviä hotellipaikkoja ympäri kaupunkia. Tämä talo on kuitenkin jätetty rauhaan. Kun tähän kaupungintalo silloin aikanaan
päätettiin laittaa, niin pidetään siitä kiinni.
Sinusta tuli pormestari kaupunginjohtajan jälkeen.
Kuinka paljon olette möbleerannut työhuonetta ja
myöskin pormestarin työtä?
Minulle oli tärkeätä möbleerata tätä kaupungintaloa.
Kaupungintalon aulasta tehtiin niin sanottu Tapahtumatori. Tämä on minun aloitteestani syntynyt innovaatio. Heti sisään tultaessa avautuu tila, joka on avoin sekä
kaupungin työntekijöille että kaupunkilaisille, ja tässä voidaan järjestää erilaisia tapahtumia. Ennen koronaa tästä ei voinut kulkea ilman, että olisi joku tilaisuus
ollut menossa. Kun Helsingin ja koko Suomen vahvoihin ominaispiirteisiin kuuluu avoimuus, ja Helsinki jo
edeltäjieni aikana avasi dataansa ja omia tietokantojaan
yleisölle enemmän kuin ehkä mikään muu kaupunki maailmassa, niin jatkumo minulla oli se, että avataan
myös kaupungintaloa ja niin tätä möbleerattiin uudelleen. Olen möbleerannut myös työhuonettani. Se siirtyi muutaman vuosikymmenen tai vuosisadan eteenpäin, halusin sen omalla tavallani modernisoida. Koen,
että oma työhuoneeni on myös eräänlainen kaupungin
ikkuna. Se heijastaa sitä, mitä kaupungissa tehdään, mihin uskotaan, mitä halutaan viestiä.
Entä pormestarin viran möbleeraus?
Jokainen tekee tavallaan. Olemme kovin erilaisia persoonia edeltäjäni kanssa, joka oli kovin erilainen persoona oman edeltäjänsä kanssa. Jokainen tekee tavallaan. Jätetään muiden arvioitavaksi, että millä tavalla
sitä on sitten uudelleen möbleerattu.
Miksi lähdet?
”Aikansa kutakin, elämän on lyhyt. Täytyy ehtiä tehdä
erilaisia asioita.”
Nythän vapautuu tässä parin talon päässä parin vuoden kuluttua työhuone. Olisiko hyvä ratkaisu siirtää
kamat sinne?
Todella viekkaasti asetettu kysymys..
On paljon ihmisiä, jotka elävät menneisyydessä –
ennen oli kaikki paremmin. On paljon ihmisiä, jotka
elävät tulevaisuudessa; sitten kun – sitten kun kesäloma
alkaa, sitten kun lapset muuttavat pois kotoa tai sitten
kun pääsen eläkkeelle.
Minä uskon vahvasti siihen, että ihmisten pitäisi elää hetkessä, tässä ajassa, eikä omaa

tulevaisuuttaankaan kannata miettiä kuin päivä kerrallaan tai ihan korkeintaan puoli vuotta eteenpäin. Minulla ei ole aavistustakaan, missä työhuoneeni tulee
olemaan parin, kolmen vuoden kuluttua ja olen aika
onnellinen siitä, ettei siitä ole aavistustakaan. En anna
ajatusteni häiriintyä tämäntyyppisten asioiden vuoksi.
Yksi kysymys, jota ihmiset pohtivat on, että myykö
Helsinki nyt niin paljon omistamiaan rakennuksia,
ettei tuleville sukupolville jää mitään?
Voisi sanoa jopa päinvastoin. Kaupunki on koko historiansa ajan sekä myynyt tontteja että vuokrannut niitä vähän tilanteesta ja paikasta riippuen. Ja vähän siitä
riippuen, haluaako siihen muutoin sijoittava yrittäjä ostaa vai ei. Tällä vaalikaudella on tehty linjauksia, joissa on selkeämmin painotettu tätä vuokraamista päävaihtoehtona. Eli käytännössä myymme vähemmän ja
vuokraamme enemmän. Joskus voi olla elinkeinopoliittisista syistä kannattavaa myydäkin, mikäli esimerkiksi joku yksityinen investoija, joka rakentaa, ei muuten
lähtisi johonkin hankkeeseen mukaan. Painopistettä on
kuitenkin siirretty vuokraamisen suuntaan ja se on minusta hyvä asia.
On hyvä muistaa se, että maapohjassa on se hyvä
puoli, että melkein kaiken muun voi viedä maasta,
mutta maata ei voi viedä. Ja sen vuoksi se, että kenen
omistuksessa maa on, ei ole niin kohtalokasta kuin
joidenkin muiden asioiden osalta. Eli jos meillä siirtyy vaikkapa yrityksiä ulkomaiseen omistukseen, niin
ne voidaan periaatteessa viedä maasta. Jos taas kiinteistö siirtyy ulkomaiseen omistukseen, niin kiinteistöä ei silti voi viedä maasta. Yksityisellä omistajalla,
jopa ulkomaisella sellaisella, on intressi panostaa siihen, että se kiinteistö on elinvoimainen ja tuottaa lisäarvoa.Siitä hyötyvät kaikki.
Mitä jäät kaipaamaan ajastasi
kaupungintalolla ja pormestarin työssä?
Helsingin johtaminen on ollut hyvin antoisaa. Helsinki
on Suomen suurin työnantaja, ja sillä on yli neljän miljardin euron liikevaihto. Työ on ollut hyvin operatiivista, ja vähemmän poliittista kuin moni muu niin sanottu
poliittinen tehtävä. On hyvin palkitsevaa johtaa tällaista organisaatiota, vaikka se onkin monella tavalla myös
haastavaa. Kaupungin johdossa voi vaikuttaa hyvin
konkreettisiin asioihin helsinkiläisten elämässä. Kaupunki on asukkaan rinnalla koko hänen elämänsä ajan,
aina neuvolasta ikääntyvien palveluihin ja kaikessa siinä välillä. Jään myös kaipaamaan fantastisia avustajiani.
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Näyttelijä puhuu siviiliystävänsä kanssa itsestään. Sitten hän nolostuu: ”Anteeksi, puhutaan välillä sinusta. Mitä mieltä olit viimeisestä esiintymisestäni?”
Vanha näyttelijävitsi ei päde Jarkko Niemeen. Päinvastoin – välillä on pidettävä lomaa itseensä keskittyvästä työstä. Muuten elämä menee liian kapeaksi.

J

arkko Niemi on työllistetty näyttelijä, jonka teatterityöt, elokuvat, mutta varsinkin lukuisat roolit television suosikkisarjoissa, ovat tehneet hänet tunnetuksi
ennen kaikkea taitavana komedianäyttelijänä.
Kaksivuotias Jarkko istui vanhempiensa kanssa
yleisössä, kun tarhan täti tiedusteli, kuka haluaisi olla
näytelmän kettu. ”Minä”, kiljaisi Jarkko ja juoksi lavalle.
Debyyttiä seurasi nuoriso- ja harrastusteatteria, sitten
Kallion ilmaisutaidon lukio. Jo sen aikana Jarkolla oli
koekuvauksia. Vuonna 2003 hän teki läpimurtonsa elokuvassa Hymypoika, jota seurasi runsas määrä rooleja
niin elokuvissa kuin televisiossa.
Töiden myötä kumppaniksi tuli jännittäminen.
”Olen sukumme ainoa esiintyjä. Siksi pystyn harvoin rentoutumaan sukujuhlissa, koska koen painetta esiintyä niissä. Jännitän tuttujen edessä esiintymistä enemmän kuin tuntemattomien. Olin bestman ja
minun piti pitää puhe hääparille. Jännitin niin sairaasti, että päätin näytellä puheeni. Sitten ajattelin, että he
ovat ystäviäni ja minä olen täällä ystävänä enkä minään
näyttelijänä.”
Jarkko antaa näyttelijä Jaana Saarisen kanssa esiintymiskoulutusta. Hänet tilataan yksityistilaisuuksiin
puhumaan vaikka siitä, miten hyödyntää jännitykseen
liittyvää energiaa. Istuessaan taksissa matkalla tilaisuuteen esitelmöitsijä toivoo, että taksi törmäisi raitiovaunuun.
”Ramppikuumeella on hyvätkin puolensa, koska niin kauan kuin jännitän, koen työni kiinnostavana.
Rooli on myös pakopaikka ja tarjoaa mahdollisuuden
rohkeudella leikkimiseen. Sen sisällä voi kokeilla asioita, joita muuten ei uskaltaisi tehdä. Jännittäminen myös
koukuttaa.”
Kallion lukion jälkeen Jarkko haki sekä Tampereen

yliopiston näyttelijätyön laitokselle että Teatterikorkeaan. Hän päätyi kuitenkin pitämään välivuotta ja hakeutui koulunkäyntiavustajaksi. Kokemus sai hänet
miettimään, kuinka paljon näyttelijäkoulutuksen tietyllä tavalla vaativa minäkeskeisyys kaventaa ajattelua.
”Olin ala-asteikäisen, erityishuomiota tarvitsevan
lapsen kanssa koko ajan. Minun piti yrittää saavuttaa
hänen luottamuksensa ja oli palkitsevaa, kun se vihdoin

syntyi välillemme. Olin 19-vuotias ja ensimmäistä kertaa vastuussa siitä, miten toisen ihmisen elämä etenee.
Lapsen avun tarve meni oman minäni edelle ja se oli
terveellinen, hieno ja kasvattava kokemus.”
Jarkko valmistui teatteritaiteen maisteriksi Tampereelta vuonna 2011. Seurasi herkullisia rooleja tv-sarjoissa: Nymfit, Hotelli Swan, Modernit miehet, Sisäilmaa, Siskonpeti. Jarkko luopui Syke-sarjan kirurgi Holopaisen roolista, koska ei halunnut tehdä samaa roolia
vuosi toisensa jälkeen.
Kingissä hän näytteli angstista teiniä huppareineen,
ja joutui ensimmäistä kertaa sekä suoraan lähetykseen
että myös laulamaan julkisesti. Jännittämisen mestari valmistautui mm. ottamalla omalla kustannuksellaan
laulutunteja.
Hän nauroi ääneen saadessaan Sunnuntailounaan
ensimmäisen käsikirjoituksen luettavakseen. Sarjassa
hän esittää oman elämänsä sankaria Jania, näyttelijää,
joka ei ymmärrä, miksi hän ei ole Hollywoodissa, vaan
juontaa ostoskeskuksissa.
Välillä oli pidettävä taas taukoa minä-maailmas-

ta. Jarkko lähti kävelemään yksin Santiago de Compostelan ikivanhaa pyhiinvaellusreittiä. ”Vaellus ei ollut uskonnollinen riitti, halusin vain olla yksin ajatusteni kanssa. Kävelin 790 kilometriä. Muutamien kävelijöiden kanssa muodostui pieni porukka, joka söi illallista yhdessä. Tutustuimme toisiimme ihmisinä. Emme
tienneet toistemme ammatteja ja oli vapauttavaa, etteivät ne määrittäneet meitä.”
”Matka toi ilon itsensä ylittämisestä ja hyväksynnän siitä, ettei elämässä ole maalia, on vaan etappeja. ”
Jarkko on kampanjoinut Itämeren suojelun puolesta. Hän on myös WWF:n sademetsälähettiläs. Borneolla hän näki, miten palmuöljyteollisuus tuhoaa sademetsiä. Siellä tuli myös selväksi, kuinka paljon ihminen voi
vaikuttaa asioihin omilla valinnoillaan.
Viime aikoina on keskusteltu kulttuurisesta omimisesta. Jarkolla on siihen tiukka kanta:
”Olisi väärin näytellä esimerkiksi saamelaista, koska edustan valtaväestöä, jolle saamelaiset ovat olleet
alisteisia koko historiansa ajan.”
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Vapaa-aikoinaan Jarkko käy koiransa kanssa Tervasaaressa.
Elämässä on nyt hyvä vaihe. Kesällä on kuvauksia ja

syksyllä Helsingin Kaupunginteatterissa saa ensi-iltansa työpaikkakomedia Paahtimo.
Jarkolla riittää komediarooleja, mutta monotonisuus on mörkö. ”Haluaisin näytellä muutakin kuin näppärää komediaa. Pahiksen rooli olisi kiinnostavaa tehdä
niin, että ihmisen pahuus ja sen syyt tulisivat ymmärrettäviksi.”
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Jarkolla on viha-rakkaussuhde näyttelemiseen. Siksi kirpaisee lujaa, jos koe- esiintymisen jälkeen rooli menee toiselle. Kirpaisee, vaikka tietää, ettei torjunta
koske Jarkkoa henkilönä, vaan hänen tulkintaansa.
”Toisaalta on hyvä, että kirpaisee, koska se osoittaa,
että kipinää riittää edelleen. Mutta intohimo näyttelemiseen ja tarinan kertomiseen ei yksin riitä. Muutakin
on oltava, muuten elämä jää kapeaksi.”

PIRKKO HOLMSTRÖM
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PIRJO RÖNKKÖ

Kasvatettu KIERRÄTTÄMÄÄN
Viime syksynä Sara Louhela avasi reippaasti koronasta huolimatta piskuisen vintage
putiikin Liisankadulle. Sillä on trendikäs nimi: THREADS vintage&secondhand

S

ara Louhelalla on tradenomin koulutus, johon
kuului myös vähittäiskaupan opintoja. Kokemusta
kertyi myös työskentelyssä vaateyrityksissä. Kierrätykseen hän sai opin jo lapsena.
”Kotona Ylikiimingissä äiti ompeli vaatteita meille
lapsille, ja ne kiersivät vanhemmalta nuoremmille. Materiaalien piti olla laadukkaita, jotta ne kestivät ja säilyttivät kuosinsa. Minut on kasvatettu kierrättäjäksi, ja
kaupassani voin nyt toteuttaa filosofiaani”, kertoo Sara.
Vintage kulttuuri on tuttua eri puolilla Eurooppaa.
Kauppias hankkii käytettyjä vaatteita kauppaansa, joka
on usein keskittynyt tietyn vuosikymmenen muotiin.
Meillä Saran yrityksen kaltainen toiminta on vasta kehittymässä. Hän on edelläkävijä kiertotaloudessa, joka
alkaa olla yhä tärkeämpi osa meidän kaikkien elämää.
Liisankadun putiikin tuotevalikoima heijastelee 90-

lukua. ”Silloin valmistettiin vielä laadukkaita tuotteita - ei vaatteita, jotka hajoavat helposti ja heitetään pois
muutaman käyttökerran jälkeen. Tuon ajan vaatteiden
mitoitus vastaa aika hyvin tämän päivän ihmisten mittoja. Vaatteet sopivat monelle.”
”Kierrätettyjen tuotteiden myyntikanavat kasvavat Keski-Euroopassa. Ostan tuotteet pääasiassa

Hollannista ja Englannista, tosin Brexit on hidastanut kauppaa. Voin ostaa yksittäisiä vaatteita tai tilata esimerkiksi lajitelman mekkoja. Tärkeää on, että tarjolla on myös eri kokoja. Myyn sekä miesten että naisten vaatteita, ja kaikenikäiset ovat tervetulleita kauppaan. ” Sara on päivisin muualla töissä, mutta asiakkaat
ovat löytäneet iltapuolellakin Liisankadulle. Keväällä
avattiin verkkokauppa ja sitä kautta on saatu uusia asiakkaita, koska ihmiset ovat olleet niin paljon kotona.
Myymälän nurkassa nököttää ompelukone: Saran mielestä rakasta vaatetta ei pidä heittää pois, jos sen
voi vielä korjata. ”Harrastelijaompelijan taidoillani voisin tehdä asiakkaille pieniä korjauksia, jos aikaa riittää,
mutta en uskalla enempää luvata.”
Ompelun lisäksi Saran rakas harrastus on maalaaminen, jota hän opiskeli Helsingin Evankelisessa Opistossa vuoden verran. Liisankadun myymäläkin on varmalla silmällä ja kierrätetyillä kalusteilla toteutettu.
Hänellä on paljon ideoita: Kaupan pitää olla monipuolinen tapahtumapaikka, jossa voisi pitää pienimuotoisia taidenäyttelyjä, teemaan sopivia tuote-esittelyjä
ja vaikka kirjan julkkareita.
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MIRJA PYYKKÖ

JAMES CLARKE

Kuka on hän, joka kiertää työkseen konserttilavoja, koskettamassa ihmisten sieluja?

Hän on PIANISTI

Eero Heinonen on soittanut pianoa 64 vuotta, voittanut Maj
Lind -kilpailun 16-vuotiaana, pitänyt ensikonsertin 18-vuotiaana,
opiskellut Turun Musiikkiopistossa ja Moskovassa, konsertoinut
ja opettanut kotimaassa ja ulkomailla – koronaan saakka.

E

ero Heinonen syntyi 1950 Turussa, aloitti pianonsoiton opinnot 6-vuotiaana yksityisopetuksessa ja jatkoi Turun musiikkiopistossa 11-vuotiaasta 18-vuotiaaksi. / ”Olin per-

heen kuopus. Sisareni oli kahdeksan vuotta vanhempi
ja soitti pianoa jo ollessani vauva. Hänen perässään sain
opettajakseni Astrid Joutsenon, enkä silloin ymmärtänyt, kuinka hyvä tuuri minulla opettajan suhteen kävi.
Hänen kuoltuaan aloitin Turun Musiikkiopistossa Tarmo Huovisen johdolla. Isäni oli liikemies, eikä kukaan
toivonut minusta ammattipianistia. Ajateltiin, että se
on kiva harrastus, mutta lukioluokilla jo konsertoinkin.
Kävin ylioppilaaksi ja kirjoitusten jälkeen tuli sellainen
olo, että ammatti on valinnut minut.”
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Ensimmäinen palkinto Maj Lind -kilpailussa
vuonna 1966. / ”Olin 16-vuotias, enkä paljonkaan

ymmärtänyt, mistä on kysymys. Harjoittelin kappaleita ja opettajani Tarmo Huovinen ehdotti osallistumista. Silloin se oli kansallinen kilpailu. Nyt Maj Lind on
kansainvälinen, ja meillä on kansallinen kilpailu erikseen. Silloin oli yksi erä, yhteensä vain n. puolen tunnin ohjelma. Nykyisin eriä on 3. Kilpailu oli silloin tunnelmaltaan aika kotoinen, ei ollut paljon yleisöä. Sodan
jälkeen perustetussa kilpailussa oli usein ollut hyvin vähän osallistujia, joskus vain kaksi tai kolme. Palkinnot
olivat stipendiluonteisia, eikä julkisuus ollut ollenkaan
samanlaista kuin nykyisin. Kun musiikkiopistoja tuli
sitten 60-luvulla, myös kiinnostus pianoon kasvoi. Kun
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minä olin mukana vuonna -66, oli ennenkuulumatonta,
että osanottajia oli 16. Olin silloin ihmeissäni siitä touhusta, voitosta tuli julkisuutta, mutta tärkeää se oli siinä
mielessä, että tulin tunnetuksi ja sain apurahoja. Mutta nyt kun vertaan, mitä nuoret osaavat, niin ei siinä mitään ihmeellistä ollut.”
Ensikonsertti 18-vuotiaana… / ”Olin kilpailun

jälkeen soittanut RSO:n nuorten solistien konsertissa,
ja opettajani ehdotti ensikonserttia. Soitin sen kolmessa paikassa, Turussa, Helsingissä ja Hangossa, se oli ensimmäinen konserttimatkani. Ensikonsertit olivat silloin julkisempia tapauksia kuin nyt, kun konsertteja on
niin paljon.
Nuoret ammattilaiset ovat nykyään paljon tietoisempia ammatin vaatimuksista ja opiskelevat päämäärätietoisemmin. Soitin Bachia, Beethovenia, Ravelia ja
Musorgskin ’Näyttelykuvat’. Se oli todella iso ohjelma,
ja sen saama huomio auttoi eteenpäin”.

Soitatko eri tavalla nyt? / ”Hyvin eri tavalla. Tai-

teessa opitaan ja muututaan koko ajan, ja myös yksittäiset teokset saavat uutta oivallusta ja syvyyttä. Kaikki se, mitä on elämässään nähnyt tai kuullut vaikuttaa
myös omaan tekemiseen, ja ainahan ainakin kuvittelee edistyvänsä. Tuolloin ensi kertaa ohjelmassani ollut
Musorgskin ’Näyttelykuvat’ on säilynyt ohjelmistossani vuosikymmenien ajan, se on erityinen teos. Siinä
on kymmenen musiikillista, hyvin naturalistista taulua,
jotka Musorgski sävelsi juuri kuolleen ystävänsä Hartmannin muistonäyttelyyn. Musorgski oli nerokas ihminen, mutta hänellä oli erittäin vähän musiikillista koulutusta. Hän teki kaiken omalla ainutlaatuisella tavallaan. Nuoteissa olevat ohjeet, miten tulee soittaa, ovat
niin monimerkityksellisiä, että teokseen täytyy mennä
ihan eri tietä kuin sen nuottikuvan kautta.”

Vuonna 1970 Moskovaan yksin, 20-vuotiaana? / ”Olin menossa Wieniin, siellä oli paljon nuoria

pianisteja, mm. Erik nuorempi Tawaststjerna, jonka
opettajalle kävin soittamassakin.
Olisin kai päässyt Wieniin, mutta samana kesänä oli
ensimmäinen Jyväskylän Kesä -festivaali. Seppo Nummi
oli kuullut ensikonserttini ja soitti, että tule Jyväskylään,
siellä on venäläinen pianisti Dmitri Bashkirov, joka pitää
kurssin. Bashkirov piti soitostani ja sanoi, että jos haluaisin tulla Moskovaan, se olisi hänen mielestään mahdollista. Olin siellä kolme vuotta. Myöhemmin kävin siellä,
kun osallistuin Tšaikovski-kilpailuun, jossa pääsin 80:n
joukosta finaaliin yhtenä 12:sta ja sain siitä diplomin.

Se oli Brezhnevin aikaa. Lähdin ensimmäistä kertaa
ylipäätään kotoa pois ja se oli suuri taitekohta joka tapauksessa. Moskova oli järisyttävä.
Elintaso oli shokki, ja totalitaarisen maan sulkeutuneisuus. Ihmiset eivät tienneet maailman menosta mitään, mutta käsittämättömällä tavalla se toimi. Ja pelko on aina läsnä totalitaarisessa valtiossa - mitä saa puhua, miten olla.
Mutta muusikot olivat onnellisessa asemassa, jos
vertaa esim. Kiinaan, jossa päätettiin silloin, ettei saa
soittaa mitään länsimaista musiikkia. Neuvostoliiton
vallankumouksessa nähtiin suurten taiteilijoiden propaganda-arvo ja taiteilijat saivat soittaa länsimaista musiikkia. Kiellettiin kylläkin suuri osa eurooppalaisesta
nykymusiikista ja kaikki uskonnollinen musiikki. Syntyi kuitenkin valtavan hieno taiteilijakunta, joka eli musiikista. Heitäkin säännösteltiin, kontrolloitiin ja rangaistiin, mutta musiikissa oli kuitenkin jonkinlainen
luomisen vapaus. Ja taiteilijat nauttivat yhteiskunnassa myös erityistä arvonantoa, vaikka heidänkin vapauttaan rajoitettiin.
Mikä henkireikä musiikki olikaan ihmisille! Kirjallisuutta on helpompi säännöstellä, kun tiedetään, mitä
sana tarkoittaa, mutta musiikki on abstraktia ja kuitenkin siinä on, niin kuin vaikkapa Beethovenissa, suurta humaaniutta, vapautta, totuutta ja tasa-arvoa. Moskovassa asui myös säveltäjä Šostakovitš, jonka näin kerran kaukaa hänen sinfoniansa kantaesityksessä. Hänen
musiikkinsa on tullut minulle läheiseksi niin kuin moni
venäläinen musiikki. Shostakovitsh on välillä suorastaan kauheata, ei päästä kuulijaa helpolla, mutta se on
aina ilmiselvästi kärsivän ihmisen puolella. Siellä ei ole
mitään diktatuuria tukevaa, se on ikään kuin salakieli.
Tämä kaikki on minusta vaikuttavaa totalitarismin keskellä. Neuvostoliittolainen opetustyyli oli perua ehkä
1800-luvulta. Se oli usein autoritääristä ja suorastaan
julmaa. Opettajalla oli oikeus kohdella oppilasta huonosti, sitä pidettiin normaalina. Moskovan aika oli kuitenkin ammattitaidolleni ihan käänteentekevää. Sain
olla keskellä venäläisen musiikin ja erityisesti pianokoulun loistavia perinteitä, ja unohtumattomia olivat
konsertit, joita kuuntelin usein monta viikossa. Siitä alkoi minun urani, siellä opin soittamaan, koska siellä
myös keskityin siihen. Eihän siellä muuta tekemistä ollutkaan, ei ravintoloita, mihin olisi päässyt, ei aina edes
kunnollista syötävää. Mutta kun me opiskelijat saimme harjoitella klo 23:een saakka, ja sitten kävelimme lähellä Kremliä olevasta Konservatoriosta yöllä asuntolaan puolen tunnin matkan, kaduilla oli ihan turvallista. Kuri oli kova.”
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Olet levyttänyt kaikki Sibeliuksen pianoteokset, miksi Sibelius? / ”Olin jo lapsena ahkera

radionkuuntelija ja kuulin Sibeliusta ihan pienestä pitäen. Olen miettinyt, kuinka paljon se on verissä minulle suomalaisena, sillä se on alusta saakka koskettanut
hyvin syvältä. Mitä tulee pianosävellyksiin, soitin joitakin jo lapsena, jotkuthan ovat aika helppoja. Myöhemmin Yleisradion musiikkipäällikkö Antero Karttunen
pyysi nauhoittamaan niitä radioon ja nauhoitin kaikki
painetut teokset, yli 20 opusta, noin 120 kappaletta, ja
nämä äänitykset julkaistiin sitten myös levynä. Kokonaislevytykseni valmistui v. 2000 ja nyt ilmestyi muutama kuukausi sitten uusi CD, jossa on neljä opusta Sibeliusta. Levytin ne uudestaan, koska ne ovat muuttuneet
minun käsissäni ajan myötä.
Sibeliuksen teoksista, etenkin orkesterikappaleista minulle tulee voimakas sisäinen liikutus. Olen kiitollinen, että olen pianisti ja suomalaisena olen saanut olla niin lähellä, soittaa ja kuulla Sibeliusta lapsesta lähtien.”
Onko olemassa muillakin sellainen kansallinen sielu, japanilaisilla japanilaiseen, saksalaisilla… / ”Kyllähän tietyillä säveltäjillä, esim. Grieg

Norjassa, Nielsen Tanskassa, Tšekeissä Smetana, on
kansallinen leima. Mutta minusta olisi vaikeata väittää,
että Beethovenilla olisi saksalainen tai itävaltalainen leima, hän edusti kylläkin wieniläisklassista tyyliä, mutta se on sisällöltään täydellisen universaalia. Esim. japanilaiset soittavat mitä tahansa, ja parhaimmillaan he
ovat kiinnostuneita ja vastaanottavia. Japanilainen pianisti rakentaa useimmiten uransa länsimaiseen musiikkiin, vaikka mukana on tietysti myös japanilaista musiikkia. Meidän kapellimestarimme kuulevat Sibeliusta
lapsesta saakka, usein tuntevat ne partituurit jo nuorena, ja siitä nousee suomalainen Sibelius-perinne. Mutta
se ei tietenkään tarkoita, etteivät muut Sibeliusta osaisi.
Vaikka taide syntyisi kansalliselta pohjalta, se voi nousta universaaliin merkitykseen.”

Kun kierrät maailmalla konsertoimassa, miten konserttiin vaikuttaa, jos lento on myöhässä, laukku kateissa? / ”Kaikki alkaa ammatti-

taitoisista järjestäjistä. Mutta yllätyksiä tulee, näitä esimerkkejä on paljon, että laukku menee muualle ja taiteilija esiintyy kotiasussa. Mutta ei taiteilijan keskittyminen ja tasapaino voi olla näistä asioista kiinni, se on
yksi puoli ammattitaitoa, että osaa olla myös riippumaton olosuhteista. Hommat on tehtävä aina.
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Henkilökohtaisen elämän tapahtumat tietenkin
myös vaikuttavat. Kuulostaa kliseeltä, kun sanotaan,
että ’se on sellainen herkkä taiteilija’, mutta se on ihan
totta. Taiteilijalle herkkyys on instrumentti. Minuun
vaikuttavat kaikki henkilökohtaiset asiat, mutta niihin
ei voi heittäytyä, joskus vain työn tekeminen on vaikeampaa. On huonoja ja hyviä päiviä, ja joskus toivoisi,
että yleisökin sen ymmärtäisi. Ihmiset kuuntelevat levyjä kotona ja ajattelevat, että kaiken pitäisi olla yhtä
virheetöntä siellä salissa. Kuitenkin taiteilijat antavat
esiintyessään kaikkensa. En tunne yhtäkään, joka sanoisi, ettei tällä konsertilla ole niin väliä. Voin soittaa Utsjoella tai New Yorkissa ja annan ehdottomasti
kaikkeni. Vain se mihin pystyn kulloinkin, vaihtelee.”
On tehty listoja suurimmista pianisteista, miten sinulle määrittyy huippupianisti? / ”Tämä

huippu-sana on nykyään liitetty moneen paikkaan, ja
ihmettelen, mihin sitä tarvitaan. Kvaliteetin taju on keskeinen taiteessa, mutta yksiselitteistä määritelmää ei
ole. Soittimen hallinta ja musiikillinen elävyys ovat tietysti lähtökohtia. Muusikon työssä on kysymys musiikista, ja kaikki tekniset kvaliteetit määräytyvät vain sen
kautta, miten soitin soi ja välittää musiikillisia ajatuksia.
Meillä on tavattoman hieno perinne siinä, että konserteissa ja levytyksissä voi kuulla musiikkia monelta vuosisadalta, joka aina soidessaan on nykyhetkessä, tässä ja
nyt. Se on myös suuri vaatimus. Muusikon tulee perehtyä ja ymmärtää musiikin ominaislaatua samalla, kun
hän ilmentää omaa musiikillista maailmaansa. Näiden
yhdistäminen on esittävän taiteen lähtökohta.
Kansainvälisillä pianisteilla on korkea ammattitaito, tällä alalla ei yleensä pääse eteenpäin huijaamalla.
Siinä mielessähän musiikki on erilaista kuin kirjallisuus tai kuvataide, että sen tuotteet jatkavat olemassaoloa, mutta musiikki liikkuu ajassa ja menee ohi. Kritiikki kuuluu taiteilijan julkisuuteen, mutta siitä ei voi
liikaa välittää. Soitamme ihmisille, mutta emme voi
olla riippuvaisia kuulijoiden toiveista, koska niitä jo
yhdessä konsertissa on satoja erilaisia. Loppujen lopuksi rehellisyys suhteessa musiikkiin on aina vaikuttavinta myös yleisölle.”

MINUN MANSIKKAPAIKKANI

ULLA JANHONEN
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Jörn johdatti Laternaan
Toimittaja, tietokirjailija Bitte Westerlund löysi Laterna Magican
vuosikymmeniä sitten. Se on edelleen hänen lempiantikvariaattinsa.

Y

li kolmekymmentä vuotta sitten Bitte Westerlund alkoi liikkua Kruununhaassa, kun hän alkoi
seurustella Jörn Donnerin (1933–2020) kanssa.
”En tiennyt mitään antikvariaatista nimeltä Laterna
Magica, kunnes Jörn mainitsi siitä.”
Kirjat kiinnostivat Bitte Westerlundia, sillä hän oli
töissä kustantamossa. Poiketessaan ensimmäistä kertaa
Laterna Magicaan hänestä tuntui kuin olisi tullut laajennettuun olohuoneeseen.
”Suhteeni Laternaan on pysynyt tiiviinä jo siksikin,
että se sijaitsee kotikadullani, Rauhankadulla.”
Laterna Magica on myös yllättänyt.
”Vuosikausia pysyttelin vain antikvariaatin puolella
ennen kuin tajusin, että myös kellarissa on galleriahuone. Kun ensimmäisen kerran laskeuduin kellariin, ajattelin, että wau! Olin niin innoissani, etten edes muista,
kenen näyttely siellä silloin oli.”

Kellarigalleria on kuin kätketty huone. Siinä on jotakin salaperäistä ja taianomaista. Se ei liene ihme, sillä
Laterna Magica tarkoittaa taikalyhtyä.
Aapo ja Mikko Pekarin jälkeen antikvariaatin omistajiksi tulivat Eira Sillanpää ja Tapio Wilska.
”Luonteva suhteeni jatkuu Laternaan, vaikka omistajat vaihtuivat. Pari vuotta sitten julkaisin lähiruokakirjani Smaka på Västnyland, ja juhlimme sen ilmestymistä Laternassa.
Laterna Magica on kuin aarreaitta, josta löytyy harvinaisuuksiakin.
Nyt Bitte Westerlund etsii sieltä Jörn Donnerin kirjoja, sillä monet haluavat täydentää kirjastojaan Donnerin teoksilla.
”Sen teen mielelläni, sillä ilman häntä en ehkä
koskaan olisi löytänyt Laternaa. Tämä on kuin kiitos
Jörnille.”
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ELINA SIMONEN

PIRJO RÖNKKÖ

VÄLIMIES
Hän tulee ensimmäisenä kuvauspaikalle ja lähtee viimeisenä. Hän neuvottelee poliisiin, virkamiesten, palokunnan, armeijan kanssa, lepyttelee vastahakoiset naapurit. Pauli Kairismaa on ammatiltaan kuvauspaikkajärjestäjä, mutta
työhön kuuluvat myös salapoliisin, aarteenmetsästäjän ja diplomaatin taidot.
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P

auli Kairismaa ajaa tuhansia kilometrejä vuo-

dessa hakien sopivia kuvauspaikkoja tulevaa elokuvaa varten: järviä, vuoria, rantoja, kallioita, vanhoja huviloita, puistoja, pihoja, katunäkymiä, taloja, koskia…
mitä ikinä käsikirjoitus vaatii.
”Pystytkö enää nauttimaan maisemista vai näetkö
kaiken mahdollisena kuvauskohteena?”
”Vähän sinne päin”, myöntää Kairismaa, joka sanojensa vakuudeksi, tullessaan kotiini ilmoittaa, että olohuonettani olisi helppo kuvata ikkunan kautta. Haastattelun jälkeen hän lähtee tutustumaan linja-autoon, jonka on määrä esittää poliisin johtokeskusautoa työn alla
olevassa jännityselokuva Omertassa.

Kun tuottaja saa uuden elokuvan käsikirjoituksen, hän ottaa ensimmäiseksi yhteyttä kuvauspaikkajärjestäjään. Pauli lukee tekstin huolella läpi ja vielä kerran kohtaus kohtaukselta. Hän hakee elokuvaan sopivia
kohteita netistä ja omasta, noin 10 000 kuvan arkistostaan. Hän uusii arkistoaan koko ajan ja poistaa yli kolme vuotta vanhat kuvat, koska maisemat muuttuvat.
Sitten hän istuu autoonsa ja lähtee metsästämään,
ammattikielellä scouttaamaan, käsikirjoituksen edellyttämiä paikkoja. Taloudellisista syistä johtuen kuvauspaikan olisi oltava mahdollisimman lähellä Helsinkiä. Matkoillaan Pauli on löytänyt paikkoja, joita
on hyödynnetty niin elokuviin, televisiosarjoihin kuin
mainoksiinkin.
Jos hän löytää sopivan kohteen – esimerkiksi vanhan maalaistalon - hän lähettää saman tien siitä kuvan
ohjaajan hyväksyttäväksi. Hae varmuudeksi pari muutakin samankaltaista taloa, tulee väistämätön pyyntö takaisin.
”Pelkkä oikea maisema ei yksin riitä. Onko sähköä
saatavissa. Millainen on liikenne eri vuorokauden aikoina. Miten auringon valo kiertää paikan. Mihin suuret kuvausautot voi parkkeerata. Miten järjestetään sosiaaliset tilat, entä ruokailu tai mahdollinen yöpyminen”, luettelee Pauli.
”Vieressä saattaa olla myös rakennustyömaa tai kuvauspaikka on lentoreitin varrella. Olen saanut pienkoneita muuttamaan aikataulujaan, mutta isoille matkustajakoneille ei mahda mitään.”
”Kesäisin on helpompaa. Lomakylissä ja kouluissa voi yöpyä. Päivällä voidaan pitää piknikkejä ulkona.
Suomalainen elokuvaväki on rentoa, meillä ei diivailla.”
Sää tarjoaa oman jännitysmomenttinsa. Paulilla
onkin puhelimessaan lukuisia eri sovelluksia, jotka ennustavat tunnilleen sään.

Paulin kotikulmilla Kruununhaassa kuvataan
paljon, koska täällä on ehjiä, vanhoja pihoja, porttikäytäviä ja saman aikakauden taloja. Kodeista on ainainen
pula. Kruununhaan korkeissa vanhoissa huoneistoissa
on kuvauksellisia erkkereitä, parvekkeita, kauniita ovia.
Pauli tutkii asuntoilmoituksia, haastattelee kiinteistönvälittäjiä ja kyselee koteja esimerkiksi Kruununhaan
omilta facebook-sivuilta. Hänelle voi ilmoittautua, jos
on halukas antamaan kotinsa kuvattavaksi. Asunnon
käytöstä maksetaan ja se siivotaan perusteellisesti kuvausten jälkeen.
Pauli lenkkeilee koirineen iltapimeällä ja kurkistelee valaistuihin koteihin. Jos hän innostuu asunnosta,
hän ryhtyy selvittämään sen omistajaa. Keinoja on: rakennusvirasto, kiinteistöhuoltoliikkeet, autojen rekisterinumerot, naapurit. ”Yleensä pelkällä puhumisella selviää pitkälle”, sanoo Pauli.
Kun oikea piha tai katu tai huoneisto on löytynyt,
alkaa lupalappusirkus.
Neuvottelukumppaneita riittää: kunnan ja kaupungin virkamiehet, poliisi, pelastuslaitos, HSL. Kuvauksesta pitää tiedottaa alueen asukkaille. Kauppojen ikkunat ja kyltit pitää saada peitetyksi, jos kuvataan
epookkia. Raskas kuvauskalusto ja elokuvan kadunvarsiautot vievät asukkaiden parkkipaikat. ”Ymmärrän hyvin ihmisten närkästymisen”, sanoo Pauli.
Tarvitaan neuvottelutaitoa, diplomatiaa tai ainakin
rahaa. Paulilla on 15 vuoden kokemus suostuttelemisesta. Näinä vuosina ihmistuntemus on kasvanut, ja taito lähestyä heitä oikein. ”Juodaan kahvia, jutellaan, tarjotaan ensi-iltalippuja, rahaa. Suurin osa ihmisistä suostuu kuvauksiin.”
Kuvauspaikkajärjestäjä on linkki naapuruston ja
elokuvantekijöiden välillä. Hän on ensimmäinen kuvauspaikalla ja viimeinen, joka lähtee. Kunnia-asia on,
että paikat jäävät sellaiseen kuntoon kuin siellä ei olisi
ikinä kuvattukaan.
Isoissa tuotannoissa , joissa on paljon autoja, tarvitaan myös autovastaava. Kerran Paulin piti hankkia
kymmeniä erilaisia 70-luvun venäläisiä autoja ranskalaisen elokuvan Láffaire Farewell tarpeita varten. Hän
hakee autoja netin kautta. Espoossa ja Tampereella on
automuseot. On keräilijöitä, perinneyhdistyksiä ja keskustelufoorumeita.
”Elokuva huijaa”, sanoo Pauli. ”Esimerkiksi jäähallin katsomon osaan pannaan 100 henkeä istumaan ja
kuva monistetaan studiossa – halli näyttää nyt täydeltä.
Elokuvan Raja itäinen karjalaiskylä oli pelkkiä seiniä.
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Röllin pelottava rotko tehtiin digitaalisesti studiossa.
Elokuvan Tove kohtaus Pariisin Seine-joella kuvattiin
iltahämärissä Turun Aurajoen rannalla.”
Televisiosarja Nyrkissä ihmiset menevät sisään hotelli Vaakunan huoneen ovesta, mutta astuvatkin Kämpin huoneeseen. Samassa sarjassa näyttelijä putoaa
portaikkoa alas ravintolakoulu Perhossa, mutta päätyy
Laulumiehet-ravintolan lattialle.
”Nyrkki sijoittuu 50- luvun Helsinkiin, siksi hotelli Vaakuna sopi hyvin tarkoitukseen. Mutta aulan
sisäilmaventtiili oli väärä”, paheksuu Pauli. Järjestelyt vaativat logistiikkaa ja tarkkuutta ja eri aikakausien
tyylin tuntemista. Se kaikki on kuvauspaikkajärjestäjän vastuulla.
Aku Louhimiehen ohjaama Omerta on vaativa työ.

”Helsingissä saa yleensä vaivattomasti kuvausluvan.
Kaupunki tuli myös hienosti vastaan, kun tarvitsimme
luvan kuvata useampana yönä kello 23.00 ja 05.00 välillä Omertan takaa-ajokohtauksia.”
Elokuvaa varten Presidentinlinnaa on kuvattu
kauko-ohjattavalla dronella itsenäisyyspäivänä, jolloin linnan kaikki ikkunat oli valaistu. Nyt Pauli on
anonut lupaa, että linnaa voisi kuvata uudestaan valaistuine ikkunoineen. ”Tuskin he meidän takiamme
sytyttävät valot, joten ne täytyy varmasti lisätä studiolla”, hän epäilee.
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Pauli on tehnyt satoja mainoksia, noin 45 pitkää
elokuvaa, useita tv-sarjoja. Sarjoihin hän ei halua enää
lähteä mukaan, koska ne sitovat hänet moneksi kuukaudeksi. Pauli on siitä mukavassa asemassa, että hän
voi valita työnsä.
”Pystyisitkö toimittamaan pyramidin Erottajalle?”
”Se pitäisi pystyttää yöllä, koska päivällä se ei liikenteen takia onnistu. Minkä kokoinen pyramidin pitäisi
olla”, tiedustelee Pauli käytännöllisesti.

PAULI KAIRISMAA on ollut
mukana mm. seuraavissa:

tv-sarjat: Colorado Avenue,
Kylmäverisesti sinun, Rauhantekijä,
Advokaten, Nyrkki, Bullets,
Maria Kallio, Sisäilmaa.
elokuvat: Onnen maa, Raja,
Tuntematon mestari, Teräsleidit.
tulossa: Omertan,
Mielensäpahoittajan ja Rikinkeltaisen
taivaan elokuva ja tv- sarjat.

MIRJA PYYKKÖ

KIMMO SAIRA
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”AIKA TOIMIA”
– sanoivat Kaisaniemen koulun
5. musiikkiluokan oppilaat, ja tekivät opettajansa,
Kirsi Pettisen tuella ympäristöaiheisen levyn.

Osan ”Aika toimia”-levyn tuotosta he lahjoittavat Suomen luonnonsuojeluliiton ilmastotyöhön.

L

evyllä on neljätoista lasten itse säveltämää, sanoittamaa, soittamaa, räppäämää ja laulamaa kappaletta, jotka sisältävät teemoja uhanalaisten eläinten, sademetsien, merten ja jäätiköiden suojelusta, kierrätyksestä, kulutushysteriasta, saasteista, päästöistä, muovista, roskaamisesta ja luonnonvarojen tuhlaamisesta. Tuotannon taustavoimina on musiikkialan ammattilaisia, ja yhteistyökumppaniksi lapset saivat Suomen luonnonsuojeluliiton ja Treebuddyn, joka lahjoitti jokaiselle luokan oppilaalle oman puukaverin Filippiineiltä. Levy on myynyt hyvin, sitä on
jäljellä enää 50 kappaletta.
Otteita levyn sanoituksista:

Ajatuksia sanoitusten takaa:

- Aika toimia Kuka nyt tuhoais maailmaa,
kun voisi sen yhdessä pelastaa?
Kun ihmiset aina kuluttaa,
eikä välitä mitä siitä seuraa.

”Meidän perheessä kierrättäminen on ollut jo pitkään
itsestäänselvyys. Nykyään se on tullut paljon helpommaksi, metallit
ja muovit voi esimerkiksi viedä kauppareissulla kierrätyspisteisiin.”
Senni Peltoniemi
”Levyn teema on ajankohtainen ja tärkeä.”
Reino Kauppinen ja Senni Peltoniemi
- Autetaan maapalloa yhdessä Jos kaikki tekee osuutensa, yhdessä onnistumme.
”Levystä tuli tosi hyvä!”
Jos maapallo tuhoutuu, kukaan ei elä.
Reino Kauppinen
Kyllä varmasti tässä onnistumme.
”Koko luokka ahkeroi tosi paljon tämän projektin kanssa.”
Sävel Vakkala
- Julkiset Julkisista tulee vähän päästöä,
”Luonnonsuojelu on tärkeää.”
se on ilmaston säästöä.
Elli Saarikorpi
”Luonnonsuojelu
on kaikkien etu.”
Ei elämä olis kivaa ilman lintuja ja kaloja.
Nooa Smith
Ei elämä olis kivaa ilman puita ja pensaita.
Nyt yritä maailmaa auttaa. Sinä saat vaikuttaa.
”Luonnonsuojelu on jo pitkään ollut itsestäänselvyys,
Nyt yritä maailmaa auttaa. Sinun pitää vaikuttaa!
silti joka päivä jotkut heittävät roskia maahan vaikka roskis
olisi ihan vieressä. Se ei ole järkevää.”
Helmi Tanska
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MARKO KULMALA

PURJEHDUSKUVAT JARI SALO, KASVOKUVA MARKO KULMALA

Super Happy Huusela
– maailman ympäri
yksin purjeveneellä

H

uhtikuun loppupuolen iltapäiväaurinko paistaa kirkkaasti Tervasaareen.
Vilakka tuuli pakottaa pistämään takkia kiinni.
Puistonpenkille istuu Ari Huusela. Kahvia termoksesta. Huusela tarttuu korvapuustiin kädellä, josta näkee, että purjeita on nostettu.
Ari Huusela osallistui maailman vaativimpaan purjehduskilpailuun, Ranskan
Les Sables D’Olonnesta 8. marraskuuta 2020 startanneeseen Vendée Globe -kisaan, jossa purjehditaan maapallon ympäri yksin, pysähtymättä, ja palataan lähtöpisteeseen. Matka otti 116 vuorokautta, 18 tuntia, 15 minuuttia ja 46 sekuntia.
Huusela tuli talven aikana tutuksi purjehduksen ystäville ympäri maailman.
Tiedotusvälineet kiinnostuivat. Huuselaa seuraava yleisö kasvoi ja kasvoi. Myös
maakravut innostuivat.
Huuselan raportit Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa, mainiot lyhyet videot, olivat taianomaista katsottavaa. Aava meri ympärillä, välillä myrskyisää menoa, auringonpaistetta. Syntyi ilmiö Super Happy Sailorista. Niin Huusela itseään
videoilla kutsui, kuin allekirjoituksena.
Välillä ilmeistä näki, että super happy -ajattelutapa tuli väsymyksen ja jännityksen kyyneleiden läpi. Tuli silti.

Kuva: Jari Salo
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Huusela katsoo merelle, Katajanokan jäänmurtajien Voiman ja Sisun vieritse.
”Me istumme Tervesaaressa meren rannalla. Tämä
on oikeastaan samaa merta, joka ulottuu kaikkialle. Atlantille, Etelämerelle, Intian valtamerelle. Me elämme
meren äärellä ja välillä on vaikeata hahmottaa, kuinka valtava rooli merellä on koko ihmiskunnalle, Huusela pohtii.”
Meri on yksi.
Polku maailmalle ja Krunikkaan / Ari Huuse-

la on asunut vaimonsa Niinan kanssa Kruununhaassa
kaksi vuotta. Matka Krunikkaan on kulkenut Espoon ja
Töölön kautta. Huusela syntyi Puotilassa 58 vuotta sitten. Teinivuodet Ari varttui Maunulassa.
”Olen Maunulantieltä lähtenyt, yksinhuoltajaperheestä. Maunula oli paikka, jossa oli aika paljon mahdollisuuksia myös siihen, että elämä olisi voinut kääntyä väärille poluille. Saimme sisarusteni kanssa kasvatuksen, jossa oikean ja väärän ero tehtiin näkyväksi. Se
oli monella tavalla ratkaisevaa.”
Nyt Huusela on lentokapteeni. Hän lentää Finnairin Airbus 350 -konetyyppiä ja odottaa koronan jäljiltä
paluuta töihin. Matka lippulaivakoneen ohjaamoon ei
ole ollut yksinkertainen.
”Lähdin alun perin ammattikouluun ja valmistuin
mekaanikoksi. Olin 8 vuotta mekaanikkona, esimerkiksi Malmin lentokentällä. Haaveilin lentäjän urasta,
mutta Finnairin ilmailuopistoon ei ollut asiaa, koska en
ollut ylioppilas. Pääsin kuitenkin Finaviationin ilmailukouluun, valmistuin perämieheksi, ja kun Finaviation
fuusioitiin Finnairiin, huomasin olevani Finnairin lentäjä. Sitten kuitenkin.”
Huuselaa kuunnellessa huomaa vahvan piirteen.
Hän on ihmiskasvoinen - nahkoihinsa mahtuva. Sitkeä,
rauhallinen ja hauska.
”Minulla oli tässä kisassa tärkeimpänä apuna tiimi,
joka teki talkoilla paljon tämän homman eteen. Muuten tämä ei olisi ollut mahdollista.”
Huuselalla oli näkyvä liuta sponsoreita mukana, veneestä tuli Stark Imoca. Kisan kärkiveneisiin nähden
Huusela toteutti purjehduksen budjetilla, joka oli kymmenesosa muihin verrattuna. Jos sitäkään.
Kruununhaasta on tullut Huuselalle koti. Tärkeät
paikat ovat lähellä. Krunikan idean Huuselalle ja hänen
vaimolleen myivät Arin edesmennyt täti Raili ja hänen
miehensä Hessu, ikänsä Krunikassa asuneet.
”Olimme Krunikka-propagandan kohteita ja hyvä
niin, Huusela nauraa.”
”Nyt meri on tässä vieressä. Allas Sea Poolille

pääsee parissa minuutissa ja sinne voi kävellä aamulla
melkein kylpytakki päällä.”
Merellisyys tuntuu ja näkyy.
”Jossain Australian takana tuli mieleen, että on
maagista, että olen purjehtinut tänne Helsingistä asti.”
Näin on, koska kisavene purjehdittiin ensin Helsingistä Ranskaan lähtöpaikalle.
Nöyryyttä – päivä kerrallaan / Purjehdus yk-

sin maailman ympäri on maallikon käsityskyvyn ulkopuolella. Vendée Globe purjehdittiin ensimmäisen kerran 1989 ja tämän talven kisa oli yhdeksäs. Itse purjehdus on koko operaatiosta vain osa. Alla on vuosien fyysinen ja psyykkinen valmistautuminen. Sekä rahoituksen hankkiminen kisaa varten.
Purjehdus ei ole ohi, kun se loppuu.
”Unet ovat edelleen olleet katkonaisia, viime yönä
heräsin puoli kolmen aikaan. Purjehduksen aikana nukutaan niissä pätkissä missä voidaan, ja kisalääkäri sanoi,
että unen palautuminen normaaliksi vie pari kuukautta.”
Purjehduksesta jää voimakkaat, elämänmittaiset
muistot ja jäljet.
”Kaipaan sitä tunnetta, kun vene kulkee hienosti hyvässä myötätuulessa, mailit taittuvat ja aurinko
paistaa. Etelämerellä oli sellaisia päiviä ja viikkoja, Uuden-Seelannin jälkeen, jolloin tuli tunne, että Atlantti
tuntuu aika pieneltä.”
Nykyteknologia mahdollistaa sen, että satelliittipuhelimella voi pitää yhteyttä kotiin, se hälventää yksinäisyyttä.
Ulkopuolelta katsottuna Huuselan matka tuntuu
melkeinpä mahdottomalta: etäisyys kaikkeen, yksinäisyys, suoranainen hengenvaara, riskit - ja samalla kuitenkin jokin ääretön vapaus.
”Jostain tällaisesta tässä on kyse. Purjehduksen aikana syntyy jatkuvasti tilanteita, joissa valinnoilla on
suuri merkitys. Reitin suunnittelu, sään ja tuulten ennakointi ja tietysti niissä ihan purjehdukseen liittyvissä
ratkaisuissa. Veneen päivittäinen ylläpito ja huoltaminen, ruokailut, omasta terveydestä ja turvallisuudesta
huolehtiminen. Omissa käsissä.”
Matkalla purjehtija on itse vastuussa siitä, mitä tapahtuu, mitä valintoja tekee.
”Nöyryyttä tämä opetti. Miten selvitään tilanteesta seuraavaan, päivästä seuraavaan. Päivän kerrallaan.
Aika muuttuu purjehduksen aikana janaksi, jossa tietynlaiset rutiinit seuraavat toisiaan. Vasta jossain kolmasosamatkan kohdalla huomasin kirjata lokikirjaan
päivien järjestysnumerot.”
Valtamerten kokoluokkaa ei maalta käsin hahmota.
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Hyväntoivonniemen kiertäminen tarkoittaa sitä, että
niemi ohitetaan tuhannen mailin päästä. Huusela sivuutti myös maailman etäisimmän paikan. Se on olemassa vain kartalla.
”Point Nemo on piste, josta on pisin matka millekään mantereelle. Siellä huomaa yhtäkkiä, että lähin
toinen ihminen on kansainvälisellä avaruusasemalla.
Jossain 400 kilometrin päässä avaruudessa kiertämässä palloa.”
Yhden ihmisen näkökulmasta planeettamme on
valtava, planeetan näkökulmasta yksi ihminen pieni, todella pieni.
Huusela puhuu paljon haaveista, unelmista ja niiden
toteuttamisesta. Sieltä yhden ihmisen näkökulmasta.
”Olen ollut haaveitteni toteutumisten suhteen onnekas, ja se kyllä korostaa pienuuden kokemusta. Tämä yksinpurjehdus oli 25 vuoden unelmoinnin ja odotuksen
tulos. Tätä ennen olin jo purjehtinut 6,5-metrisellä veneellä kaksi kertaa Atlantin yli kilpaa ja osallistunut muihin kisoihin. Ilman näitä edellisiä purjehduksia, askel
kerrallaan, vuosi vuodelta, tämä ei olisi ollut mahdollista.
Näiden etappien kautta Vendée Globeen kuljetaan.”
Purjehdus on rankka laji, sekä fyysisesti että henkisesti.
”Tietoisuus siitä, että tulee olemaan rankkaa, teki
jo siitä lähdöstä haikeaa. Ikävä on päällä ikään kuin
valmiiksi, kun kävelee veneelle lähtöpaikalla ja tietää,
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että tämä ei lopu ihan hetkeen. Paineen sietäminen ja
luottamuksen lunastaminen, ne tuntuvat kropassa ja
mielessä.”
Paine näkyi Huuselan videoilla pitkin matkaa.
”Se hellitti oikeastaan vasta Kap Hornin kiertämisen jälkeen, kun kovin osuus, Etelämeren ylitys, oli takana. Jäljellä oli enää vain Atlantin paluuosuus, jos nyt
voi sanoa niin, että enää.”
Iloa ja pelkoa / Useampi Huuselan kilpakumppa-

neista joutui jättämään matkan kesken. Riskit onnettomuuksille ovat todellisia. Matkalle mahtuu iloa ja pelkoa, väsymystä ja mielenrauhaa.
”Ennen Kap Hornia oli ollut pari todella vaikeaa
päivää ja sitten yhtäkkiä keli rauhoittui. Oli upea ilta ja
minulla oli näkymä myyttiselle Kap Hornille. Pääsin radiopuhelimella juttelemaan Kap Hornin majakanvartijan kanssa. Ne maisemat ja se kokemus siitä, että on selvinnyt pahan jakson yli. Kyllä siinä tuli ilon ja helpotuksen kyyneleet.”
Huuselan kasvoilta näkee, että kokemuksen muistelu palauttaa tunnemuiston pintaan uudestaan.
Ennen Kap Hornia tuulet painoivat Huuselaa kohti jäävuorivyöhykettä, jonne ei ole menemistä. Kilpailun säännöt kieltävät tämän, koska mahdolliset pelastusoperaatiot eivät ole enää mahdollisia edes teoriassa.
Matka on liian pitkä.
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”Siellä piti tehdä myötätuulikäännös todella kovissa olosuhteissa, iso aallokko ja kova tuuli. Siinä jos tekee virheen, saattaa masto katketa tai vene voi painua aaltoon väärässä kulmassa. Aloin tätä käännöstä suunnitella illalla, tutkin sääennusteita ja odotin sopivaa hetkeä yli
10 tuntia. Niissä olosuhteissa se oli pelottavaa - oli aikaa
pelätä ja lopulta oli vain tehtävä päätös, että nyt.”
Toiseen ääripäähän liittyy myös vahvoja tunnejälkiä.
”Maaliintuloa edelsi kaksi vuorokautta, jotka olivat
totaalisen euforisia. Se tunne oli käsittämätön. En nukkunut, vaikka väsytti. Tuntui uskomattomalta, että olin
onnistumassa. Maalissa oli vastassa tuhansia ihmisiä.
Se oli ihmeellistä.”
Jokainen ihminen tietää, miltä pelko tuntuu. Pelko voi olla lamauttavaa. Ihminen voi menettää toimintakykynsä.
”Alkumatkasta Biskajanlahdella veneeni kaatui myrskyssä. Putosin veneen sisällä laidalta toiselle, ahtaissa tiloissa. Rutiinit menevät päälle, ne selviytymistoimenpiteet, jotka on iskostettu mieleen. Lamaantuminen vaikuttaa muutaman sekunnin kymmenyksen ja sitten alkaa
toimia. Tässä on töistä opittua. Siellä harjoitellaan lentosimulaattorissa tilanteita, joihin on selkeät proseduurit
sille, mitä tehdään. Tunne ei estä toimintaa.”

Riskit avomerellä ovat erilaisia. Huuselan kilpakumppaneille tapahtui yhteentörmäyksiä valaiden kanssa niin, että vene vahingoittui pahasti. Valtamerillä ajelehtii paljon rahtialuksista pudonneita merikontteja, joihin jää ilmatasku ja ne kelluvat juuri pinnan alla. Sellaiseen törmääminen voi hajottaa purjeveneen kappaleiksi.
”Paluumatkalla Atlantin puolella minulla oli kohtaaminen valaan kanssa. Olin juuri keskustellut satelliittipuhelimessa tästä valasasiasta ranskalaisen toimittajan kanssa ja sanonut, että en ole nähnyt ainuttakaan
valasta koko matkalla. Kirjaimellisesti samalla hetkellä
veneeni perävanasta nousi valaan valtava selkä ja pyrstö esiin. Siinä oli noin kuusi metriä pitkä, kolme tonnia
painava pallopäävalas uinut veneeni alta.”
Ari Huuselan matka maailman ympäri ei ole oikeastaan seikkailukertomus. Kyse on syvimmiltään muusta.
Maunulasta 58 vuotta sitten alkanut polku on ollut mahdollisuuksien ja unelmien tunnistamista ja toteuttamista.
Tuulet ja sateet, kylmyys ja paahtava helle. Aallot
ja tyvenet. Albatrossit, haikarat, lentokalat ja harvinaiset tiimalasidelfiinit Etelämerellä. Valaat. Ja yksi Super
Happy Huusela Kruununhaasta.

Kuva: Jari Salo
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HEIKKI AITTOKOSKI, PIIRROS: SINIKKA HIETANEN

ONNELAA
ETSIMÄSSÄ
Heikki Aittokoski kertoo Onnellisten saari -kirjan
johdannossa (HS 2020) seisovansa keskellä
Lontoon Cityn aamuruuhkaa Milk Streetillä paikassa, jossa oli Thomas Moren (1478–1535)
synnyinkoti. Sieltä Towerin tyrmään ja mestauslavalle, jossa More menetti päänsä, on matkaa
vain mailin verran. More kirjoitti kirjaklassikko
Utopian 1516. Teoksen nimi tulee kreikasta ja
tarkoittaa epäpaikkaa, paikkaa jota ei ole.
Onnellisten saari kuljettaa lukijan bruttokansanonnea mittaavaan Bhutaniin, floridalaiseen Disney-onnela Celebrationiin, armeijansa lakkauttaneeseen Costa Ricaan, timanttirikkaaseen Botswanaan, hyggestään tunnettuun Tanskaan sekä maailman onnellisimpana pidettyyn maahan, Suomeen.
Trilogian aiemmat osat ovat Narrien
laiva (2013) ja Kuolemantanssi (2016).
Risto Keskinen ja Sirkka Tuononen:
Tyytyväisten kaupunginosat / – Aittokoski he-

rätti kaivamaan esille helsinkiläisten tyytyväisyysvertailun (Hgin turvallisuustutkimus 2018 s. 133). Vironniemeläiset ovat jo 10 vuotta pysytelleet kolmen tyytyväisimmän joukossa. Helsingin naisista kolmannes
piti keskustaa turvattomana, ja omaa asuinaluettaankin, kaksi kertaa miehiä useammin. Naapuriensa kanssa enemmän tekemisissä olevat kokivat oman asuinalueensa turvallisemmaksi kuin muut. Ilmastonmuutos
ja ilkivalta huolestuttivat Helsingin vuoden 2018 kyselyssä enemmän kuin aiemmissa.
Valinto ja - yhteisyyttä / – Kirjailija vie lukijansa
Washingtonissa sosiologi David H. Kamensin uutuuskirjan luentatilaisuuteen kuulemaan, miten ”yhteiskunta on muuttunut ikään kuin valintatamyymäläksi: kansalaisten velvollisuudet ovat väistyneet, on vain yksilöitä, jotka haluavat mieluisia valintoja. Tämä rapauttaa
kykyä tehdä yhteistuumin päätöksiä”. Siksi onkin merkittävää, että taulukossa Krunikan ohittava Lauttasaari
ja ennätysvauhtia yhä tyytyväisemmäksi kirivä Maunula kuitenkin ponnistavat yhdessä OmaStadi -prosessilla
Hiilineutraaleiksi kaupunginosiksi.
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Puu, penkki ja suihkukaivo / – Iloamme kotikul-

mista lisäsi myös krunalaisen OmaStadi -tavoitteen toteutuminen: puita kaduille muutamien parkkiruutujen
tilalle. Maan allehan on ihan lyhyen kävelymatkan päähän rakennettu verovaroillamme valtavasti uusia parkkipaikkoja. Asukaspysäköintiä pitäisi radikaalisti siirtää
sinne. Miksi esim. kaunis pieni aukio, Meritullintori,
on uhrattu vain 4 auton parkkipaikaksi, kun siinä voisi
olla puu, kukkapenkki, pieni suihkukaivo sekä istumapaikkoja merinäköalan ihailuun. Siinä voisi kerätä ajatuksiaan ennen lukupiiri-istunnon alkua Mestassa tai
odotella sähkökäyttöistä lauttaa, joka alkaa liikennöidä
2023 Meritullintorilta Kruunuvuorenrantaan kunnes
sinne mennään Hakaniemestä sporalla.

Kierrätys / – Sykähdytti aarhusilaisten hyvinvoinnin yhteys ympäristössä lojuvan jätteen määrään. Leikittelimme ajatuksella, saisiko Krunan savukkeita myyvät kivijalkayrittäjät innostettua lahjoittamaan ostajille Mestassa talkoilla askarreltavia taskurasioita, joilla
tumpeille järjestyisi onnellisempi kohtalo.
Arvoa ja armoa Senaatintorille! / – Koko kaupungin historiallista sydäntä puristavat useita päiviä
kestävät tapahtumien pystytykset ja purut, viimeistelemättömät sisääntulot ja hujan hajan heitelty, huonosti
peitelty tapahtumatekniikka. Jospa korona-aika olisi innostanut keksimään myös turistibusseille sopivammat
parkkipaikat. Ehkä utopiaa, mutta Onnellisten saari innoitti tarttumaan tähänkin haaveeseen.
Onko tyytyväisyys tai huolettomuus sitten onnea? Heideggerin mielestä huoli on se, mikä tuo olemisen todelliseksi, varsinaiseksi olemiseksi. Tämä jäi vielä mietittäväksi, vaikka road-stoori Aittokosken matkassa muuten
sujuikin mukavan huolettomasti. Itse olemme lukupiirimme olemassaolosta onnellisia!

Krunikka 2/2021
lukijalle saattaisi riittää johdannon ja viimeisen, kokoavan luvun lukeminen. Uskon, että Aittokosken tarkoituksena on ollut kirjoittaa tähän trilogian päätösosaan
toivorikas ja positiivinen loppu. Se on kiitettävä ajatus ja
yritys näinä globaalin synkistelyn aikoina.
Merja Dahlbom: – Voi hyvin allekirjoittaa Orwel-

lin ajatuksen siitä, että hammassärkyä potevalle ihmiselle onnellisuus on sitä, ettei ole hammassärkyä. Kirjoittaja siteeraa myös Saarnaajan kirjaa useassa kohdassa. Kirja päättyy Saarnaajan tekstiin: ”Minä tulin tietämään, ettei heillä ole muuta onnea kuin iloita ja tehdä
hyvää eläessänsä”.

Allekirjoittanut: – Pysähdyin myös Saarnaajan kirja -sitaatteihin, esimerkiksi: ”Älä sano: ’Mikä siinä on,
että entiset ajat olivat paremmat kuin nykyiset?’ Sillä sitä
et viisaudesta kysy”. Kirjassa on paljon tietoa. Silloin tällöin joku kyselee, kuka on päättänyt, että olemme maailman onnellisin kansa? Aittokoski vastaa: me itse.
Seppo Sarras:
Narrien laivalla kuolemantanssiin onnellisten saarelle ja takaisin / – Jos Aittokoskea (ja

muitakin asiasta kirjoittaneita) on uskominen, kansallinen onni tai onnellisuus taitaa jäädä ikuiseksi utopiaksi
yhtä lailla kuin kestävä henkilökohtainen onni. Kaikki
siitä kuitenkin puhuvat; iskelmärunoilijoista filosofeihin ja kyökkipsykologeista piispoihin ja paaveihin.
Leo Tolstoi on kertonut venäläisen kansansadun
toisinnon pahasti masentuneesta kuninkaasta, joka ei
tuntenut itseään onnelliseksi, vaikka kaikkien onnen
edellytysten piti olla kunnossa. Koska kuningas kuitenkin halusi tulla onnelliseksi, viisaustieteilijät neuvoivat
kuningasta pukemaan päälleen onnellisen miehen paidan. Tiedämme kaikki, miten satu päättyi. Samaa teemaa Aittokoskikin kartoittaa.
Varsinkin tähän trilogian päätösosaan Aittokoski ei
onnistu löytämään aiheesta juuri mitään uutta ja yleisesti kiinnostavaa. Kaikki taitaa olla jo sanottu, ja hätäiselle

Anita Molin: – Kirja oli tosiaan tietokirjamainen.
Olin esim. unohtanut, että Suomen 1. sija onnellisuusasteikolla oli lukuna 7,6 eikä lähellä 10:tä. Kun otetaan
muita tekijöitä huomioon kuten ekologia, tulonjako
ym., sija on 37.
Aittokoski etsi onnellisuuteen auttavia tekijöitä eri
maista ja löysi muun muassa: Suomessa vankat instituutiot ja melko hyvän luottamuksen ihmisiin. Costa Ricassa aikanaan vähäiset luonnonvarat (kuten Suomessakin) esti maan tulleen riistetyksi (luonnonvaroista usein seuraa resurssikirous l. varakkuus menee harvoille). Tanskassa opiksi otettavaa on matalat hierarkiat
ja johdon kansanomaisuus. Afrikassa voisi poimia heimokulttuurista lähidemokratiaan mallia ja Bhutanista
halun säilyttää luonto kunnossa.

Heikki Aittokoski ilahdutti vierailullaan Mestassa Kuolemantanssin yhteydessä. Onneksemme Aittokoskea
voi Onnellisten saaresta kuunnella Kalle Haatasen haastattelemana YLE Areenan radiotallenteena.

Syyskuun kirja: Amin Maalouf ”Siipirikko mies”
Lokakuun kirja: Jorge Amado ”Quincas Vesikauhun kolme kuolemaa”
Asukastila Krunan Mestan lukupiirit ovat kuukauden
toisena tiistaina klo 19, Meritullinkatu 6.
Tiedustelut: marje.vuorisalo@gmail.com
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LIISANKADUN APTEEKKARI
PÄIVI LEHTONEN
jäi eläkkeelle huhtikuussa
Kruununhaan apteekki aloitti vuonna 1860 viidentenä apteekkina Helsingissä.
Ensimmäinen oli Willhelmsin apteekki, joka perustettiin vuonna 1723. Turkulaiset
ehtivät ensin, sillä heidän apteekkinsa oli Suomen ensimmäinen. Se aloitti vuonna 1689.

T

ällä hetkellä Suomessa on runsaat 800 yksityistä
apteekkitoimipistettä (apteekit ja sivuapteekit yhteensä). Nykyiset 819 apteekkia ovat apteekkareiden
omistuksessa lukuun ottamatta Yliopiston Apteekkia
ja Itä-Suomen yliopiston apteekkia. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea myöntää apteekkiluvat
proviisoreille. Heistä yksi oli Päivi Lehtonen, joka sai
vuonna 2013 apteekkiluvan Kruununhaan apteekkiin.
”Lupa tuli silloin ikään kuin joululahjaksi. Apteekkariurani pääsi kuitenkin alkamaan vasta elokuussa
2014 valitusprosessin jälkeen.
Edellinen apteekkari oli siirtänyt apteekin
30 Kruununhaan Asukasyhdistys

Snellmaninkadulta Liisankadulle ja remontoinut tämän pienen, mutta hyvin toimivan tilan. Kruununhaka on elävä, lähiömäinen alue keskellä Helsingin keskustaa. Täällä on mukava, uskollinen asiakaskunta, joka
haluaa, että täällä säilyvät apteekkipalvelut.”
Päivi Lehtonen toimi apteekeissa n. 28 vuotta, ennen Kruununhakaa proviisorina Espoossa, Turussa ja
Kaivopuiston apteekissa.
”Muutamia vuosia olin kotona lasten kanssa ja noin
10 vuotta vierähti tutkimus- ja opetustehtävissä väitöskirjatyön parissa. Sitten valmistumisvuoden 1977 on
muuttunut paljon.”

Krunikka 2/2021

”Apteekkiala oli työvoimavaltaisempaa silloin, sillä apteekeissa valmistettiin paljon lääkkeitä. Tehtiin
annosjauheita, mikstuuroita, yskänlääkkeitä, voiteita, ja myytiin pussitettuja rohdosvalmisteita. Apteekissa tuoksui aina ’apteekille’; tuoksu oli sekoitus salmiakkia, kamferia, anista, timjamia sekä muita yrttejä. Tämä
apteekin tuoksu on hävinnyt, sillä apteekeissa myydään
pääasiassa tehdasvalmisteisia lääkkeitä. Työvoimaa tarvittiin myös ohjelippujen kirjoitukseen. Jos reseptillä oli vaikka 3 pakkausta verenpainelääkettä, jokaiseen
piti kirjoittaa käyttöohje kirjoituskoneella. Ohjeliput
(signatuurit) olivat hyvin persoonallisia, jokaisella apteekilla oli oma persoonallinen kuva-aiheensa ja kilpailtiin siitä, millä apteekilla on kaunein. Urani alussa ei ollut tietokoneita. Nyt saadaan napin painalluksena 5 etikettiä tarvittaessa saman tien.
Myös KELA:n lääkekorvausjärjestelmä on tullut
mukaan apteekkitoimintaan 1970-luvulla. Suorakorvaussopimusten myötä apteekit alkoivat antaa kelakorvauksia asiakkaille. Ja lääkkeiden korvattavuus on vain
laajentunut.”
Huoli lääkkeiden liikakäytöstä ei ole uusi. Kun
1970-1980 -luvuilla olin töissä Turussa, käytettiin siellä
runsaasti erilaisia (mm. prof. Stråhlen) särkypulvereita.
Käyttö oli paljolti tapa, ihan kuin aamukahvi, joka täytyi saada. Alueella todettiinkin poikkeuksellisen paljon
munuaisvaurioita, joiden syyksi arveltiin runsasta särkypulvereiden käyttöä. Sittemmin niiden myyntiin tuli
rajoituksia ja koostumuksista poistettiin haitallisimpia
aineosia. Onneksi nykyään kannetaan huolta lääketurvallisuudesta ja ohjeistetaan asiakkaita lyhytaikaiseen,

oikeaan ja turvalliseen itsehoitolääkkeiden käyttöön.
Särkylääkkeitä käytetään kyllä paljon, mutta monet asiakkaat tietävät myös niiden haitoista. Korona-pandemian aikana särkylääkkeiden myyntiä rajoitettiin sosiaali- ja terveysministeriön toimesta riittävyyden varmistamiseksi.
Korona hiljensi apteekit aluksi, sillä tuntematonta virusta pelättiin, ei uskallettu liikkua. Vähitellen asiakkaat uskaltautuivat asioimaan. Turvavälit, maskisuositus, käsien pesu - nämä ohjeet ovat osoittaneet, että
pystyy liikkumaan.”
Apteekin hiljaisuuden rikkoo välillä vikinä ja haukahdukset tiskin toisella puolella.
”Nelijalkaiset ovat meille myös tärkeitä asiakkaita
ja tervetulleita apteekkiin. Emme ole koskaan estäneet
niiden tulemista tänne. Mutta en ole seuraajani Tiina Päiväniemen kanssa keskustellut asiasta, enkä tiedä,
miten hän suhtautuu. Hän tulee Kannonkosken apteekista jatkamaan apteekkarina, kun jään nyt eläkkeelle.
Merkittävä tapahtuma, joka on jäänyt mieleen vuosien varrelta, oli farmaseuttien lakko 1980-luvulla.
Se oli dramaattinen, mutta sillä saavutettiin kyllä hyviä asioita. Muutoksia on myös tapahtunut apteekkarien eläkeiässä, jota aiemmin ei ollut. Itsellänikin on ollut 90-vuotias työnantaja! Nyt apteekkilupa päättyy 68
ikävuoteen ja se on ihan ok.
Olo on haikea, tässä on ollut mukava työskennellä. Suuria suunnitelmia eläkepäiviä varten minulla ei
ole. Sairas puoliso kotona asettaa elämän tietynlaiseen
malliin. Voitaneen ainakin todeta, että hänellä tulee nyt
hoitajamitoitus paranemaan.”
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TAIDETTA JA TAITEILIJOITA KRUUNUNHAASSA / TAIDEHISTOROITISIJA LEENA LINDQVIST

Julkisia veistoksia

Visavuoren ateljeen työvälineitä. Wikström säilytti Visavuoressa kaikki teostensa kipsivalokset. Kuva: Norman Ojanen

Emil Wikström

Kuvanveistäjä Emil Wikströmin (1864–1942) tunnetuin ja merkittävin teos on Säätytalon fasadin päätykolmion veistosryhmä. Sen aiheena on ”Suomen kansan kehitys työssä ja taistelussa valtiopäivien avajaisiin
vuonna 1809”. Teoksen keskushahmona on hallitsijalupaustaan antava Venäjän keisari Aleksanteri I. Suuritöisen teoksen ensimmäinen versio tuhoutui taiteilijan
uuden, Sääksmäellä sijaitsevan ja itse suunnitteleman
Visavuoren taiteilijakodin ja ateljeen tulipalossa. Hän
ei kuitenkaan masentunut tästä kovasta vastoinkäymisestä, vaan aloitti välittömästi ateljeekodin uudelleen
rakentamisen ja Säätytalon päätykolmion uudelleen
muovailemisen aivan alusta. Lopulliseen asuunsa teos
valettiin pronssiin Pariisissa. Suomen poliittisesti routavuosien takia arkaluontoisessa tilanteessa veistoksen
paljastusjuhla marraskuussa 1903 oli vain pienimuotoinen, vaatimaton tilaisuus virallisille hankkeen edustajille. Vuonna 1913 Wikström voitti kilpailun J. W. Snellmanin patsaasta, joka pystytettiin Säätytaloa vastapäätä
sijaitsevan Suomen Pankin edustalle. Patsaan jalustan
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Kuva 1. Emil Wikström, taustalla nuoruuden aikainen omakuva.
Kuva: Otavan kuva-arkisto

suunnitteli Eliel Saarinen, ja se paljastettiin vasta vuonna 1923. Emil Wikströmin ateljeekoti Visavuori Sääksmäellä on yleisölle avoinna oleva museo, jossa samassa pihapiirissä sijaitsee myös taiteilijan tyttärenpojan,
Kari Suomalaisen oma museo.
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Albert Edelfelt, Leo Mechelinin muotokuva, 1901.
Kuva: Constantin Grünberg, Helsingin kaupunginmuseo

Walter Runebergin
rintakuva Leo Mechelistä

Säätytalon Kirkkokadun puoleisessa päädyssä on Walter Runebergin (1838–1920) veistämä senaattori Leo
Mechelinin (1839–1914) rintakuva. Teos valmistui
jo vuonna 1909, mutta se pystytettiin paikalleen vasta vuonna 1943. Leo Mechelin oli monipuolisesti lahjakas, ahkera ja energinen. Poliittinen aktiivisuus ja juristin virkaura alkoi jo varhain, mutta hän oli myös erittäin sosiaalinen, hauska seuramies. Hän piti yhtenä tärkeimmistä tehtävistään Suomen juridisen aseman määrittelyä, josta hän kirjoitti useita julkaisuja useilla eri
kielillä. Hän katsoi, että Suomi ja Venäjä olivat solmineet keskinäisen liiton valtiopäivillä vuonna 1809, eikä
kyseessä siis ollut Venäjän puolelta tehty yksipuolinen
Suomen liittäminen maakuntana osaksi Venäjän valtiota. Tätä näkemystä palveli myös hänen kunnianhimoinen hankkeensa toimittaa ja saada kustannettua kirja
”Suomi 19. Vuosisadalla”. Mechelin kirjoitti itse teokseensa poliittisen katsauksen, artikkelit maataloudesta

Mechelinien perhekuva: Alexandra, Leo ja ainoa tytär Cecilia
(Cely). Sekä vaimo että tytär olivat myös yhteiskunnallisesti aktiivisia. He molemmat kuuluivat mm. Naisasialiitto Unioniin.
Kuva: Maison Ad Braun & Cie, Museovirasto

ja kaupasta. Sakari Topelius kuvasi omassa osuudessaan suomalaista kansansielua ja mukaan pyydettiin
kuvittajiksi maan johtavat kuvataiteilijat, Albert Edelfelt, Axel Gallén, Eero Järnefelt ja Pekka Halonen. Teos
osoitti lukijoilleen, mitä maa oli saavuttanut yhteiskunnassa sivistyksen, kulttuurin ja elinkeinoelämän alalla
sadan viime vuoden aikana. Komean ja suurikokoisen
teoksen perusajatuksena oli tuoda julki, että Suomella
oli omien lakien ohella omaleimainen kansallinen kulttuuri, eikä sitä voinut pitää vain yhtenä Venäjän maakuntana. ”Suomi yhdeksännellätoista vuosisadalla” ilmestyi suomeksi ja ruotsiksi vuonna 1893 ja seuraavana vuonna myös ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi. Mechelin toimitti tämän suurteoksen Ruotsin kuninkaalle, Englannin kruununprinssille, Ranskan presidentille ja Venäjän keisarille. Tällä suurhankkeella oli merkittävä vaikutus kansainvälisesti Suomen tunnettavuuden
levittämisessä ja Suomen arkaluonteisen poliittisen tilanteen tiedostamisessa.
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Raimo Utriainen (vas.) ja professori T. I. Wuorenrinne tarkastelevat Ida Aalbergin muistomerkin luonnosta vuonna 1965.

Raimo Utriainen

Liisanpuistikko. Ihmisiä Liisanpuistikossa. Oikealla nainen lastenrattaiden ja lapsi kolmipyöräisen polkupyörän kanssa. Vasemmalla nainen ja mies kuvanveistäjä Gunnar Finnen ja arkkitehti Armas Lindgrenin suunnitteleman Pellingin retken
muistomerkin juurella. Kuva: Rista Simo SER, 1973 Helsingin
kaupunginmuseo

Gunnar Finne / Armas Lindgren

Liisanpuistikossa sijaitsee muistomerkki ”Pellingin retki”. Se on pystytetty niiden sisällissodan aikana vuonna 1918 Helsingistä lähteneiden valkoisten muistolle,
jotka menehtyivät taistelussa jäällä Pellingin saaristossa Porvoon ulkopuolella. Punagraniittisen, polvistuvaa
mieshahmoa kuvaavan patsaan on veistänyt Gunnar
Finne (1886–1952), ja kokonaisuus on suunniteltu yhdessä arkkitehti Armas Lindgrenin (1874–1929) kanssa. Veistos paljastettiin vuonna 1921 ja siihen on kaiverrettu 51 sodassa Pellingissä menehtyneitten nuorten miesten nimet.
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Raimo Utriainen (1927–1994) opiskeli ensin matematiikkaa Turun yliopistossa ja kuvaamataidetta Turun
Taideyhdistyksen piirustuskoulussa. Varsin pian hän
muutti Helsinkiin ja aloitti arkkitehtuuriopinnot Teknillisessä korkeakoulussa, josta hän siirtyi Suomen Taideakatemian kuvanveistolinjalle. Hänestä tuli yksi ensimmäisistä suomalaisista kuvanveistäjistä, joka omaksui teoksiinsa abstraktin muotokielen. Hänen ruostumattomasta teräksestä suunnittelema ehdotuksensa Ida
Aalbergin muistomerkiksi Kansallisteatterin pienen
näyttämön eteen Kaisaniemen puistossa herätti paljon
keskustelua ja ihmettelyäkin. Muistomerkistä julistettiin vielä toinen kilpailukierros, johon kutsuttiin Utriainen ja Terho Sakki. Utriainen voitti kilpailun ehdotuksellaan ”Esirippu”, jonka materiaalina oli pronssi ja punainen graniitti. Sittemmin hän tuli tunnetuksi kapeista alumiiniliuskoista sommitelluista, täysin abstrakteista veistoksistaan. Ensimmäisiä näistä on Lauttasaaren
sillan kupeeseen vuonna 1974 paljastettu teos ”Vooki”.
Se koostuu alumiinilistoista, jotka on kiinnitetty runkoonsa 4000 ruuvilla, ja listoihin on porattu 12 tuhatta reikää. Alun perin taiteilija teki tämänkaltaisia veistoksia puurimoista, mutta havaitsi ne liian epätarkoiksi materiaaleiksi veistoksiinsa. Hän laati teoksistaan tarkat luonnokset millimetripaperille, joiden perusteella hänen taitava avustajansa ne toteutti. Utriaisen suurikokoiset teokset vaativat paljon tilaa ja hänellä oli ateljeena vanha teollisuusrakennus Pitäjänmäellä. Taiteilija
itse asui Kruununhaassa Meritullinkatu kuudessa.
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Emil Cedercreutz Brysselin ateljeessaan vuonna 1903. Taustalla mm. Taiteilijan pronssireliefejä.

Emil Cedercreutz

Emil Cedercreutz (1879–1949) aloitti opintonsa Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulun uudella kuvanveistolinjalla vuonna 1902 ollen linjan ensimmäinen ja
ainoa oppilas. Sitä ennen hänet oli jo hyväksytty Suomen Taiteilijaseuran jäseneksi tekemillään taidokkailla
siluettileikkauksilla. Kuvanveistäjänä hän oli realistinen
todellisuuden kuvaaja. Porilainen kauppaneuvos Fritz
Juselius oli tilannut Cedercreutzilta korvaavat pronssireliefit tyttärensä Sigridin mausoleumiin Axel Gallénin ja Pekka Halosen vaurioituneitten freskojen tilalle.
Taiteilija teki useita pronssireliefejä ja pronssiovia turmeltuneitten freskojen paikalle. Tilaajan kuoltua mausoleumin hoitokunta perui tilauksen, ja teokset jäivät
pettyneen taiteilijan käsiin. Hän sekä lahjoitti että myi
teoksia kirkoille ja yksityisille ihmisille. Näitä Mausoleumi-sarjan reliefejä on nykyään esillä mm. Kallion
ja Johanneksen kirkoissa. Cedercreutz toimi Taidetta kouluihin -yhdistyksen puheenjohtajana 1920- ja
30-lukujen taitteessa. Rehtori Lisa Hagmanin koulusta

Kruununhaassa piti tulla esimerkkikoulu nuorten taidekasvatuksessa. Taiteilija lahjoitti tai myi 77 teosta
koulun tiloihin; koulusta piti tulla samalla myös Emil
Cedercreutzin museo, mutta se ajautui konkurssiin
vuonna 1934. Rakennus on sittemmin peruskorjattu
ja toimii nykyään nimellä ”Tieteiden Talo” Kirkkokatu
kuudessa. Talossa on esillä kuusikymmentä taiteilijan
kohokuvaa. Hänen Helsingin kotinsa sijaitsi aivan naapurissa, Rauhankatu kahdessa. Kruununhaan lähellä
Kaisaniemen Varsapuistossa on Cedercreutzin hevosveistos ”Äidin onni”. Taiteilijan viimeiseksi veistokseksi jäi keskeneräinen C. G. Mannerheimin patsaan luonnos. Kerrotaan, että Mannerheim oli todennut patsashankkeesta puhuttaessa, että hänet nyt voi veistää kuka
vaan, mutta Cedercreutz on ainoa, joka osaa veistää hänen alleen hevosen. Taiteilijan itsensä suunnittelema
taiteilijakoti, ateljee ja museo Harjula sijaitsee Harjavallassa ja on yleisölle avoinna.
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ULLA JANHONEN

RISTO LAINE

Amazonia aina mielessä

Mikko Pyhälä suojelee sademetsiä ja haluaa luonnontuhoajat kuriin.
Tämä tapahtuu nyt keskellä Kruununhakaa.

A

amuisin suurlähettiläs emeritus, tietokirjailija
Mikko Pyhälä käynnistää työhuoneessaan tietokoneensa, ja yhteydet eri puolille maailmaa aukeavat.
Ruudulle ilmestyvät maailman johtavat tutkijat, ympäristöjuristit, aktivistit, entiset kollegat. On videoneuvotteluja, keskusteluja, luentoja, uutisia maailman tilasta ja luonnosta.
Viime aikoina Pyhälä on ollut paljon yhteistyössä
kansainvälisen Stop Ecocide -kampanjan kanssa. Kampanja haluaa saada tahallisen luonnon hävittämisen eli
luonnontuhonnan kansainvälisen rikostuomioistuimen piiriin.
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Pyhälä on huolestunut Amazonian sademetsien tuhoamisesta. Suurin osa sademetsistä sijaitsee Brasiliassa, vaikka alue ulottuukin myös Brasilian naapurimaihin Boliviaan, Peruun, Kolumbiaan, Venezuelaan ja
Ecuadoriin.
”Metsänhävitys Brasiliassa on hirvittävää. Brasilian
nykyjohto voi lisätä hiilipäästöjä vuosittain enemmän
kuin mitä teollistunut maailmaa pystyy säästämään liikenteessä, teollisuudessa ja muussa energiankäytössä”,
Pyhälä sanoo.
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”On surullista, ettei Brasilian presidentti Jair Bolsonaro välitä seurauksista. Hän vain haluaa pitää äänestäjänsä tyytyväisinä.”
Amazonian metsät ovat tärkeitä, koska veden haihdunta niistä viilentää ilmastoa.
”Jos metsät tärvellään, ilmaston lämpeneminen
kiihtyy. Seurauksena ovat kuivuudet, tulvat, myrskyt
ja nälänhätä. Maailman rikkain elonkirjo on nyt katoamassa Amazonialla.”
Pyhälä on seurannut ja tutkinut Amazonia vuosikymmenet. Hän kävi ensimmäisen kerran Amazonian
sademetsissä 1989. Siitä hän saa kiittää lapsiaan Minnaa ja Ailia.
Tyttäret, silloin 12- ja 11-vuotiaat näyttelivät Mika
Kaurismäen ohjaamassa elokuvassa Amazon, jota filmattiin Brasiliassa. Mikko ja hänen vaimonsa Pia lensivät tyttäriensä lastenvahdiksi, kumpikin tosin eri viikkoina.
”Oli todella intensiivinen kokemus nähdä Amazonian viidakko. Sen huikea rehevyys.”
Pyhälä oli tuolloin ulkoministeriön virkamies ja sai
tehdä matkallaan myös hieman virkatöitä. Hän kävi tapaamassa tutkijoita, yritysjohtajia, toimittajia ja katolisia pappeja.
”Samaan aikaan maan pohjoisrajalla oli yanomami-intiaaninen kriisi, joka kärjistyi siellä ollessani. Kriisi syntyi, kun tuhannet kullankaivajat menivät laittomasti intiaanien maille ja toivat sairauksia, kuten malariaa ja syfilistä. Tapasin solidaarisuusmatkalle tulleet
Brasilian intiaaniliikkeiden tärkeimmät johtajat ja keskustelin heidän kanssaan.”
Kun Pyhälä palasi Suomeen, hän kirjoitti raportin eduskunnalle alkuperäiskansojen tilanteesta ja siitä,
millaisia uhkia sademetsiin kohdistuu.
Raportti sai niin paljon hyvää palautetta, että Turun yliopiston silloinen professori Jukka Salo ehdotti,
että he kirjoittaisivat yhdessä aiheesta kirjan. Kirja nimeltään Amazonia ilmestyi 1991 ja seuraavan vuonna
se palkittiin Tieto-Finlandialla.
Tuon ensimmäisen Brasilian-matkansa jälkeen Pyhälä on käynyt useita kertoja Etelä- Amerikassa. Hän
on ollut siellä kahdesti myös suurlähettiläänä, ensin Perussa ja sitten Venezuelassa.
Perun vuosinaan 1998–2002 Pyhälä teki maassa
niin paljon luonnon hyväksi, että sieltä lähtiessään pari
yliopistoa nimitti hänet kunniatohtoriksi ja pari muuta
kunniaprofessoriksi.

Pyhälä oli perustamassa mm. luonnonhistoriallisen
museon tukisäätiötä ja oli mukana lintukirjojen teossa.
”Kun menin Peruun, siellä ei ollut yhtään lintukirjaa, kun lähdin, niitä oli useita ja aika monessa olin
itse mukana, kuten Maailman uhanalaisimmat linnut ja
Machu Picchun linnut.”
Pyhälä itse on intohimoinen lintuharrastaja. Hänet näkee usein kulkemassa kiikarin kanssa eri puolilla
Kruununhakaa.
”Harrastukseni alkoi jo lapsena. Isäni oli innokas
luonnonkasvien kerääjä ja kuljin paljon hänen kanssaan. Kun isäni tarkasteli maata, minä nostin katseeni
taivaalle.”
Perussa yksi Pyhälän tärkeimmistä hankkeista oli
saada tutkimusta julki Amazoniasta espanjan kielellä.
”Ongelmana oli se, että sitä oli kirjoitettu vain
englanniksi, joten paikalliset eivät tienneet tutkimusten tuloksista. Niitä luettiin vain rikkaiden maiden
yliopistoissa.”
Pyhälä pyysikin maailman johtavilta Amazon-tutkijoilta kirjoituksia luonnonvarojen kestävästä käytöstä
ja ne julkaistiin espanjaksi.
Arvokkain muisto Pyhälälle Perusta on kuitenkin orkidea. Vuonna 1999 erään vuoren huipulta löytyi uusi orkidealaji, joka sai nimekseen maxillaria pyhalae. Orkideantutkijat halusivat näin kiittää Pyhälää saamastaan tuesta.
”Olen toinen suomalainen, joka on saanut nimikko-orkidean. Se toinen oli lähetyssaarnaaja Martti
Rautanen.”
Pyhälä jäi eläkkeelle ulkoministeriöstä 2013. Viimeinen pesti oli suurlähettiläänä Venezuelassa ja Karibialla. Hän kirjoitti kokemuksistaan ajankohtaisen ja
analyyttisen kirjan Kun yö saapuu Venezuelaan, joka ilmestyi 2019.
Viime aikoina hän on käynyt puhumassa sademetsistä koululaisille, viimeksi Joensuun lukiolaisille.
”Tietokirjailijalle on parasta, kun saa puhua nuorille.”
Ja mitä kuuluu Pyhälän tyttärille Minnalle ja Ailille? Tuliko heistä filmitähtiä? Ei, vaan hekin innostuivat
Amazoniasta.
Aili Pyhälä on tehnyt väitöskirjansa Amazonian
primäärituottajien rahavirroista ja tukee alkuperäiskansojen oikeuksia. Minnaa kiinnostavat Amazonian shamaanikulttuurit sekä shamaanien neuvot psyykkisestä
ja fyysisestä terveydestä.
”Ja vaimoni Pia on tukenut aina hankkeitamme.”
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RAULI HAVERINEN & MIKKO PYHÄLÄ MTV

Lasijulkisivuun törmänneet tilhet. Kuva: Rauli Haverinen

Eläviä ja kuolleita
talvilintuja Kruununhaassa

P

unatulkkuja havaittiin alkuvuoden talvilintulaskennoissa poikkeuksellisen vähän. Tervasaaren ja Kaisaniemen puiston alueilla niitä liikkui pieni parvi lumen tuloon saakka ja satunnaisesti sen jälkeenkin.
Harvinaisempana vieraana tammikuun alkupäivistä alkaen liikkui Tervasaaressa ennen jäiden tuloa sinisorsien seurassa niitä pienempi ja solakampi naaraspukuinen jouhisorsa. Laji on Suomessa erittäin uhanalainen. Helsingin lintuharrastajat saivat seurata sitä viikon
verran jäiden tuloon saakka. Monet meistä saivat lisäpontta Helsingin ainoan jouhisorsan ja samalla sinisorsien ruokkimiseen!
Saaren pienen lahden jäädyttyä jouhisorsa oli helposti valokuvattavissa kannakselta, samaan aikaan kun
aallonmurtajilla päiviään vielä vietti neljä harmaahaikaraa. Luullaksemme sama jouhisorsayksilö kierteli sulavesissä eri puolilla Helsinkiä ja havaittiin pysyvästi kuun loppupuolelta alkaen Töölönlahdella, missä se
viipyi jäiden sulamiseen, huhtikuulle, saakka.
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Kulunut talvi oli joillekin linnuille kohtalokas.
Kruununhaan viheralueilla helmikuussa havaittu sarvipöllö löytyi 13.2. kuolleena Varsapuistosta. Kuollut lintu toimitettiin terveysviranomaisille. Sen todettiin olleen nälkiintynyt ja kärsineen myös siipimurtumasta.
Kasvitieteellisestä puutarhasta löytyi myöhemmin toisen sarvipöllön jäännökset, ilmeisesti siellä paljon liikkuvan kanahaukan jäljiltä.
Syksyllä 2019 Helsingin metsissä ja puistoissa oli
ennätysmäinen marjasato ja sitä ahmimassa oli myös
joukoittain tilhiä, ajoittain Kruununhaassakin kerrallaan yli sata. Lux Helsinki -tapahtuman asennusten aikaan 30.12. vilkkaasti liikehtivä tilhiparvi oli kerääntynyt Keskustan kampusalueelle, ja osa lensi Yrjö-Koskisenkadun uudemman yliopistorakennuksen lasijulkisivuun, jolloin 12 lintua kuoli. Samoihin ikkunoihin oli
myös seuraavana syksynä lentänyt ja pökertynyt lehtokurppa, joka pari tuntia toivuttuaan lensi lähietäisyydeltä uudelleen ikkunaan säikähtäessään huolestunutta
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Jouhisorsalle maistuivat kaurahiutaleet. Kuva: Mikko Pyhälä

Jouhisorsa sinisorsien seurassa. Kuva: Mikko Pyhälä

Lehtokurppa vaikutti jo uupuvan, mutta virkosi pian lähestyttäessä. Kuva: Rauli Haverinen

Varsapuistikossa viimeiset päivänsä viettänyt sarvipöllö löytyi
aamulla kuolleena. Kuva: Rauli Haverinen

lähestyjää, mutta onnistui lopulta poistumaan lentäen.
Ihmistoimintaa väistääkseen linnut ja muut eläimet
tarvitsevat turvallista liikkumatilaa. Helsingissä rakennettuihin taloihin ja aitoihin on kuitenkin asennettu yhä
laajempia läpinäkyviä tai heijastavia lasipintoja, jotka
ovat kuolettavia linnuille. Yhdysvalloissa lähes miljardi
lintua kuolee vuosittain törmättyään lasipintoihin. Suomessa arvioitiin vuosia sitten, että liikenne tappaa 4 miljoonaa lintua vuodessa ja kissat 3 miljoonaa. Uudemman
rakentamisen arvellaan kaksinkertaistaneen lasitörmäysten määrän Suomessa vuoden 2004 0,5 miljoonasta. Lintukuolemia voidaan estää tekemällä fyysinen lasipinta
havaittavaksi esimerkiksi erityisellä turvakuvioinnilla tai
varjostustekniikoilla (kuviointi, säleiköt...).
Lintujen talviruokinta ja linnunpöntöt säästävät monien lintujen hengen varsinkin lumisina ja kylminä talvina. Erilaisista haittaeläimistä esiintyy huolta, mutta sellaisten todellinen hyötyminen hyvin hoidetuista ruokinnoista on marginaalista. Lumesta löytyi talven mittaan
ketun jälkiä Tervasaaresta Kaisaniemen puistoon, ja petolinnut ovat saaneet rottia saaliiksi. Sarvipöllöjen kuolemat kuitenkin kertovat jyrsijöistä olleen puutetta.

Kaupunkilinnutkin tarvitsevat mahdollisimman
luonnonmukaista puistoympäristöä pensaikkoineen,
kaislikkoineen ja myös lahopuineen. Säätytalon ympäriltä poistettiin 2020 alkukesällä tarpeettomasti varpusten suosimat pensaat odottamaan uusien istuttamista
hamassa tulevaisuudessa (samalla varikselta vietiin pesäkin pesimäaikana).
Monien jo tapahtuneiden rakennusten purkamisten ja modernisointien yhteydessä on menetetty lintujen pesäpaikkoja, esimerkiksi Säätalolta Suomessa
nyt jo erittäin uhanalaiseksi tulleen tervapääskyn yhdyskunnalta. Huomatkaa arkkitehdit ja rakennusmestarit: rakennusten harvinaistuville kolopesijöille kuten
tervapääskyille ja varpusille pitäisi luoda korvaavia pesäpaikkoja. Kruununhaassa esimerkiksi Helsingin yliopiston keskustakampusalueen sekä Pohjoisrannan kasarmirakennuksen ja sen pihan remonteissa monet lintujen pesä- ja oleskelupaikat ovat vaarassa.
Töölönlahden säilyttämisestä luonnonmukaisena
on käyty viime aikoina kiihkeää nettikeskustelua.
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STADILUOTSI / JARKKO LAAKSONEN

MOJO ERÄMETSÄ

Tapahtuuko kesällä mitään?
Tapahtumallisuus on kokenut kovan
kolahduksen vuoden aikana ja moni
tapahtuma peruttiin tai siirrettiin
verkkoon. Hiukan samoilla linjoilla
mennään vielä tämäkin kesä, joskin
valon pilkahdusta on nähtävissä.

S

enaatintorilla ei tulla tänä kesänä näkemään viime kesästä tuttua ravintolakeskittymää. Tapahtuma siirtyy
Kasarmitorille ja kulkee nimellä Kasarmitorin kesä. Mikäli koronatilanne sallii, Kasarmitorille nousee kesällä 12
eri toimijan myyntipistettä sekä ripaus taidetta. Alueelle tulee myös muutamia pop up -paikkoja, joissa on omat
liikkuvat myyntipisteet. Terassi sisältää 560 asiakaspaikkaa ja palvelee asiakkaita kello 9–23 , Helsinki-päivästä
12.6. lähtien aina elokuun puoliväliin asti. Senaatintorin
ylle puolestaan nousee elokuun ajaksi Janet Echelmanin
ilmatilaveistos osana Helsinki Biennaalia.
Ensimmäinen Helsinki Biennaali, joka on kahden
vuoden välein toteutuva kansainvälinen nykytaidetapahtuma, käynnistyy myös 12.6 ja jatkuu aina 26.9. asti.
Se on yleisölle koettavissa tavalla, jonka koronarajoitukset tuona aikana mahdollistavat. Biennaalin paviljonki Lyypekinlaiturilla toimii lähtöporttina tapahtuman pääpaikalle Vallisaareen. Esillä on 40 kuvataiteen
huippua sekä Suomesta että maailmalta. Biennaali on
Helsingin kaupungin yhteinen hanke, ja sen tuotannosta ja kuratoinnista vastaa Helsingin taidemuseo. Biennaali on osa Helsingin kaupunkistrategiaa 2017–2021,
jonka tavoitteita ovat muun muassa kansainvälisen vetovoiman lisääminen ja merellisyyden kehittäminen.
Tänä vuonna Helsingin syntymäpäivää juhlistetaan
luovilla teoilla, jotka ilahduttavat ympäri kaupunkia
12. kesäkuuta kokoamatta väkijoukkoja yhteen. Helsinki-päivän teot liittyvät taiteeseen, luontoon ja kaupunkiympäristön elävöittämiseen. Koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi Helsinki-päivää juhlitaan tänä
vuonna vain verkon ja sosiaalisen median välityksellä.
Helsinki-päivän ohjelmaa välitetään Helsinki-kanavalla sekä sosiaalisessa mediassa ja tapahtumanjärjestäjien
omissa kanavissa.
Helsinki Pride on Suomen suurin ihmisoikeustapahtuma. Tänä vuonna Helsinki Pride -viikko

järjestetään 28.6.–4.7. Kaupunki on tänäkin vuonna
yksi tapahtuman pääyhteistyökumppaneista. Tämä on
erityinen juhlavuosi, koska tulee kuluneeksi: 50 vuotta
homoseksuaalisten tekojen kriminalisoinnin poistamisesta, 40 vuotta homoseksuaalisuuden poistumisesta
mielenterveysluokituksesta, 30 vuotta Helsinki Pride
-yhteisön perustamisesta. Tätä kirjoittaessa ei ole vielä
tiedossa koronarajoituksen vaikutuksista tapahtumaan.
Oodiin on pitkään toivottu nuorille omaa tilaa ja nyt
semmoinen on tulossa. Oodin tilan suunnittelu alkoi yhdessä nuorten kanssa toukokuussa, ja kesätoiminta alkaa
heti koulujen päättymisen jälkeen Oodin pihalla ja mahdollisuuksien mukaan sisätiloissa. Varsinainen toiminta Oodissa alkaa heti syksyllä. Oodi sijaintinsa puolesta
palvelee kätevästi myös Kruununhaan lapsia ja nuoria.
OmaStadissa, Helsingin osallistuvassa budjetoinnissa, järjestettiin kevään aikana 15 verkkotyöpajaa,
joissa ehdotuksia kehiteltiin yhdessä asukkaiden ja kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Tämän lisäksi asukkaat
kehittivät ehdotuksia asiantuntijoiden kommenttien
avulla myös verkkosivustolla omastadi.hel.fi. Kesän aikana toimialat laskevat ehdotuksille kustannusarviot ja
loppuvuodesta jokainen tänä vuonna 12 vuotta täyttävä ja sitä vanhempi helsinkiläinen pääsee äänestämään,
mitkä ehdotuksista kaupunki toteuttaa. Tällä kierroksella on taas syntymässä loistavia Kruununhakaan kohdistuvia ehdotuksia.
Oikein mahtavaa kesää mukaville kruununhakalaisille!

Parhaiten minut tavoittaa sähköpostilla: jarkko.laaksonen@hel.fi
tai Facebookista nimellä: Stadiluotsi Jarkko Laaksonen
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Kysymyksiä lukijoilta:
1. Onko Tervasaaren ravintola jo myyty?
”Myynti tapahtuu vasta loppukesällä tai syksyllä. Tämän kesän ajaksi vuokrattu edelleen entiselle vuokralaiselle”, Osmo Rasimus, Helsingin kaupunki
2. Koska maalataan kuluneet maalit suojateillä? Esimerkiksi Pohjoisrannan yli menevän jalankulkijoiden suojatien maalit eivät
erotu, joten pyöräilijät eivät niitä huomaa,
vaikka joku heistä haluaisikin väistää?
” Tiemerkintäkausi alkaa, kun kadut on pesty ja lämpötilat riittävät, yleensä toukokuussa, ja se jatkuu
syksylle.” Kunnossapitoyksikkö, Helsingin kaupunki
3. Voisiko Liisankadulle maalata katuun
nopeusrajoituksen useampaankin kohtaan?
”Voimassa olevien liikenteenohjaussuunnitelmien
mukaan Liisankatu on osoitettu liikennemerkein
molemmista päistään 30 km/h nopeusrajoitusalueeksi ja nopeusrajoitusta on tehostettu tiemerkinnöin Liisankadulla numeroiden 1, 11 ja 12 edustoilla. Kaksi edellä mainituista tiemerkinnöistä sattuu kuitenkin nupukivipäällysteen osuudelle, josta
ne kuluvat valitettavasti melko nopeasti pois.” Liikenne- ja katusuunnittelu, Helsingin kaupunki
4. Liikennelaskenta kai suoritettiin vuosi
sitten. Mitkä ovat tulokset Liisankadun ja
Pohjoisrannan liikenteen vilkkaudesta?
”Liisankadun liikennelaskennat on tehty vuosina
2018 ja 2019 ja kadun liikennemäärä vaihtelee riippuen katuosuudesta välillä 2 600–4 300 ajoa/vrk.
Pohjoisrannassa liikennelaskennat on tehty vuosina 2017–2019 ja kadun liikennemäärä vaihtelee riippuen katuosuudesta välillä 29 000–33 000
ajoa/vrk.” Liikenne- ja katusuunnittelu, Helsingin
kaupunki

5. Miksi mattolaituria Tervasaaressa ei
tänäkään talvena nostettu ylös? Tervasaaren
laiturin lisäksi sen viereen hinattiin syksyllä
toinen laituri, ehkä Katajanokalta? Molemmat
ovat olleet jäiden tiukassa puristuksessa.
”Pääsääntöisesti mattolaiturit jätetään paikoilleen
talveksi, vain kulkusillat nostetaan. Nyt Tervasaaren laiturin viereen ilmestynyt toinen laituri siirrettiin sinne myrskyiltä turvaan Hevos-salmesta, Jollaksesta, jossa laituri oli ajautunut rantakiville. Eli merenkäynnistä riippuu, voiko laituri olla talven omalla
paikallaan. Katajanokalla ei talviuimareiden vuoksi
nosteta ylös edes kulkusiltaa.” Vastaava työnjohtaja
Arto Saastamoinen, Stara, Helsingin kaupunki
6. Onko sorsien ym. lintujen pulla- ym.
ruokinta järjestyssäännöissä sallittua? Liisanpuistossa ja Tervasaaressa on vakituisia
syöttäjiä. Pulla ei liene sorsien alkuperäinen
ravintoaine, rotat tykkäävät, sorsat lihovat.
”Kaupungin järjestyssääntö poistui v. 2007 ja tilalle
tuli koko maan kattava järjestyslaki. Laissa ei kielletä lintujen ruokkimista, se vaatii erillispäätöksen.
Mutta kaikkeen ei voi kieltotauluja laittaa.
Ilman kieltojakin kaupungin taholta tietenkin toivotaan, ettei lintuja ruokittaisi, sillä samalla ruokitaan
myös rottia. Tämän vuoksi kaupungin toimesta poistetaan kaikki viritelmät, joita on rakennettu lintujen
ruokkimista varten”, projektijohtaja Pekka Engblom,
Ympäristö- ja järjestystoimiala, Helsingin kaupunki.
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KRUUNUSILLAT-RAITIOTEIDEN RAKENNUSVAIHEESTA VASTAA TUIJA VILHOMAA YIT:N VIESTINNÄSTÄ
YHDESSÄ KAUPUNGIN LIIKENNESUUNNITTELUN KANSSA:

Kruunusillat-raitiotien valmistelevat rakennustyöt
ovat ensi askel uuden asemakaavan toteutuksessa
Valmistelevat rakennustyöt ovat käynnistymässä Siltavuorensalmen molemmin puolin.
Lopullista enimmäishintapäätöstä raitiotien toteuttamisesta odotetaan syksylle,
mutta jo sitä ennen aloitetaan sellaisia töitä, jotka tehtäisiin siinäkin tapauksessa,
ettei raitiotietä päätettäisi toteuttaa. Yksi tällainen työ on nykyisen Hakaniemensillan
uusiminen. Huonokuntoisen sillan uusimistarve on ollut lähtölaukaus koko alueen
uudelleensuunnittelulle ja uusille asemakaavoille. Kaupungin tavoitteena on luoda
korkeatasoista, merellistä kaupunkiympäristöä ja toimivia yhteyksiä kestäville kulkumuodoille.

Parkkipaikkoja on Kruununhaassa vähän, nyt
menetämme niitä lisää. Miten tilanne on ajateltu
ratkaista? Onko parkkipaikkojen menetys
lopullista? Tuleeko korvaavia parkkipaikkoja?

”Kaupungin liikennesuunnittelussa etsitään mahdollisuuksia helpottaa tilannetta. Käytännössä paikkojen
väheneminen on kuitenkin lopullinen tilanne, sillä Hakaniemenrannan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen yhteydessä tehdyn liikennesuunnitelman mukaisessa ratkaisussa Kruununhaan puolelta poistuu
noin 70 asukaspysäköintipaikkaa lähinnä nykyisen Hakaniemensillan kannen alta ja Kirjanpuiston kohdalta.
Uuden Hakaniemensillan siltaratkaisu ei mahdollista pysäköintipaikkoja sillan kannen alle, kuten nykyisin on ollut mahdollista. Lisäksi asemakaavassa on osoitettu uusi Kirjanpuiston alue Siltavuorensalmen rannalle laajempana kuin nykyinen puisto. Puisto tarjoaa
hyvät mahdollisuudet ulkoilulle ja virkistyskäytölle meren äärellä. Merenrantaa on siis haluttu uudessa kaavassa
osoittaa muuhun käyttöön kuin pysäköintiin.
Kaupunki osoittaa katualueiden varret pääasiassa
pysäköinnin käyttöön tiettyjen reunaehtojen ja muiden
käyttötarkoitusten puitteissa. Reunaehtoja ovat esimerkiksi liikenteellinen toimivuus ja sujuvuus sekä se, ettei
pääkatujen varsille pääsääntöisesti osoiteta pysäköintiä.
Katutilaan on myös sovitettava monia muita toimintoja. Näitä ovat muun muassa linja-autopysäkit,
taksiasemat, jakeluliikenteen kuormauspaikat sekä nykyisin erilaiset kaupunkitilan viihtyisyyttä ja palveluita
lisäävät toiminnot, esimerkiksi pysäköintitilaan sijoitettavat Parklet-terassit.
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Kaikki edellä mainitut toiminnot kilpailevat suoraan tai välillisesti pysäköinnin kanssa katutilasta. Lisäksi osa kaupungin kadunvarsipysäköinnistä osoitetaan asiointia varten esimerkiksi liiketilojen edustoilta
ja lähistöiltä, jotta liikkeissä olisi mahdollista asioida
myös autoa käyttäen.
Kaupungin yleinen periaate on, että katuremonttien poistamille paikoille ei järjestetä korvaavia paikkoja. Tässä tapauksessa kaupunki kuitenkin parhaillaan
selvittää mahdollisuuksia osoittaa Kruununhaan puolelta lisää asukaspysäköintipaikkoja. Yllä mainituista
seikoista johtuen voi kuitenkin olla, ettei uusia asukaspysäköintipaikkoja voida osoittaa katualueilta.”
Kuinka kauan rakentaminen kestää?

”Siltavuorenrannassa rakentaminen tulee kestämään
useita vuosia. Sen jälkeen, kun Kruunusillat-hanke
saa uuden Hakaniemensillan valmiiksi vuonna 2024,
kaupunki rakentaa vielä rantapuistoa loppuun. Työt
alueella tulevat siis kestämään näillä näkymin 2020-luvun loppupuoliskolle.
Katutyöt aiheuttavat aina haittaa asukkaille ja muutokset ovat harmittavia. Tässäkin tapauksessa kaupungin lopullinen päämäärä on hyvä. Kruununhaan asukkaat saavat entistä paremmat kävely- ja pyörätiet keskustaan ja Hakaniemen suuntaan. Lisäksi merenrantaan on tulossa uusia viheralueita.”

KYMMENEN KYSYMYSTÄ / Jussi Heinämies ja Johanna Mannila

Krunikka 2/2021

JUSSI HEINÄMIES

1. Kruununhaan katukuvassa on lukuisia arvokkaan alkuperäisen ilmeensä säilyttäneitä porrasovia. Missä
rakennuksessa on oheisen kuvan ovi?
2. Missä sijaitsee Helsingin vanhin julkinen veistos/
patsas?
3. Kuinka monta vanhaa puutaloa löytyy Krunikasta?
4. Kenen patsas on sijoitettu Säätytalon portaikon oikealle puolelle?
5. Mistä löytyy Tove Janssonin patsas?

6. Mitkä partiolippukunnat toimivat Kruununhaassa?
7. Missä on koirien uimaranta?
8. Pitkäsilta yhdistää yhdistää Kruununhaan
ja Hakaniemen. Kuinka pitkä silta on?
9. Mille kaduille Liisankadulta voi kääntyä?
10. Mistä Rauhankatu on saanut nimensä?

Vastaukset sivulla 55.
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Haluamme kiittää mainostajiamme:
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Tarjoa asuntoasi luottamuksella hiljaiseen myyntiin,
meillä on nyt runsaasti kysyntää.

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

Mika Hautala

Eeva Kemmo

Kirsi Mäntymäki

Kirsti Soilampi

Kiinteistönvälittäjä LKV
Toimitusjohtaja
050 2311
mika.hautala@luxusm2.fi

Kiinteistönvälittäjä LKV
Varatuomari
Konttorinjohtaja
050 68922
eeva.kemmo@luxusm2.fi

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

Kiinteistönvälittäjä LKV
KiAT
044 200 8145
kirsti.soilampi@luxusm2.fi

Kivijalassa Eteläespalla Havis Amandan patsasta vastapäätä.
Avoinna ma–pe 10.00–16.00 | Eteläesplanadi 2 | www.luxusm2.fi
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Tervetuloa kesäterassille!
avoinna joka päivä (poikkeus juhannus)

Meritullinkatu 25
Puh 050 471 0126
ravintola@zinnkeller.fi
www.zinnkeller.fi
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Tuoreet ja käsinleivotut pullat, leivät ja kakut meiltä
viikon jokaisena päivänä, tervetuloa ostoksille!

Gateau Kruununhaka palvelee
osoitteessa Liisankatu 18
ma-pe 7.30–19, la 8.30–17 ja
su 8.30–16
Tutustu myös verkkokauppaamme osoitteessa
www.gateau.fi
ja tilaa herkut suoraan myymäläämme
Koodilla ”KRUNIKKA10” saat 10 % alennuksen
kakkutilauksesta verkkokaupassamme.
Koodi on kertaluonteinen ja voimassa
verkkokaupassamme ajalla 3.6.–30.6.2021.
Etu koskee uusia tilauksia.

Ihania herkkuhetkiä!

Tervetuloa lippulaivamyymäläämme torikortteleihin!
Katariinankatu 2, Helsinki Tel. +358 50 5388 244 ma-pe 11-18, la 10-16
#lapuankankurit www.lapuankankurit.ﬁ

48 Kruununhaan Asukasyhdistys

Krunikka 2/2021
www.helinmatkat.fi

Snellmaninkatu 15, 00170 Helsinki – Puh. 0207 466 720
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Kruunun Isännöinti toivottaa
aurinkoista kesää 2021
Olemme
o paikallinen, yrittäjävetoinen
o ensiluokkaista isännöintipalvelua
tarjoava yritys
Toimintamme kulmakivenä ovat
o aktiivisuus ja innostuneisuus hoitaa asioita
o ystävällinen toimintatapa
o laaja osaaminen ja ammattimaisuus
o ripeä palvelu
o nykyaikainen asiakasystävällinen viestintä
Meillä on kokemusta
o arvokiinteistöjen isännöinnistä
o linjasaneeraushankkeista
o ullakkorakentamisprojekteista
o ikkuna- ja porrashuoneremonteista
o taloyhtiön taloussuunnittelusta

www.kruununisannointi.fi

”Koska meihin voit luottaa”
HYBRIDIREMONTTIEN AMMATTILAINEN
Hankesuunnittelu,
projektinjohto,

Sukittamalla tehtävien
suunnittelu,
viemärisaneerausten
suunnittelu
valvonta ja ja valvonta
sekä
erilaiset projektinkartoitukset
johtotehtävät.
Sukitusvalvonta Pro Oy | Heikki Jyrämä
heikki.jyrama@sukitusvalvonta.com | 045 358 2526
www.sukitusvalvonta.com
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FUTON PATJAT Meiltä saat myös tanskalaisen
Innovationin skandinaavisesti
&
muotoillut vuodesohvat.
VUODESOHVAT
Liisankatu 21
00170 HELSINKI

045 - 77 33 00 11
mulperipuu.fi

TÄYDEN PALVELUN
TURVALLISUUSRATKAISUT
MEILTÄ - AVAIMET KÄTEEN
✓ lukkojen huollot, korjaukset ja lukitusuudistukset
✓ avain -ja lukostohallinta palvelut
✓ kulunvalvonta
✓ ovikoneistot
✓ ovipuhelimet
✓ rikosilmoitinjärjestelmät
✓ kameravalvontajärjestelmä

Pyyd
ä
tarjo
us!

www.avainahjo.ﬁ
Puh. 010 239 2900 (24h)
Hermannin rantatie 10
00580 HELSINKI

sandwiches, homemade bagels, and cool drinks!

Sofiankatu 3,
Torikorttelit
www.sandwichclub.fi
call us 050 379 9055




We are open
tue-thu 11-20
fri 11-21
sat 12-21
sun 12-17
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LOUNAALLE, ILLALLISELLE, JUHLIIN

Italialaisiin herkkuihin erikoistunut perheyritys.
Valikoimassa mm. pastoja, pestoja, balsamicoja, öljyjä ja
Italialaisiin herkkuihin erikoistunut perheyritys.
leikkeleitä.
Valikoimassa mm. pastoja, pestoja, balsamicoja, öljyjä ja
leikkeleitä.
Avoinna
ma-la 8-18
info@roiniset.Þ
Avoinna ma-la 8-18
info@roiniset.Þ

Take-away tilaus,pöytäväraus
09 671 336
Kiireettömät tiedustelut
info@zensushi.fi
Zen sushi - sushi & sake
Snellmaninkatu 16,
00170 HELSINKI
zensushi.fi
Learn more about our Rewards Program - thefashiongals.com/rewards

Turvallista hammashoitoa
koko perheelle

ODENT-Hammaslääkärit:
Outi Salonen | Tiina Aaltonen
suuhygienisti Anu Vakkilainen

Pidennetyt ajanvarausvälit sekä entisestään
tehostettu hygieniataso virusepidemian
ehkäisemiseksi.

www.odent.fi
Rauhankatu 11 A 3
00170 Helsinki, Puh. 09 135 6936
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+358 50 569 1986
liisa.tyynila@tyynila.fi
www.tyynila.fi
@Herttuattarenkauneuspilkku, Kirjatyöntekijänkatu 4
Nettiaika.fi/MarianHoitavaHieronta
p. 045 132 4561

- Klassinen hieronta
- Energeettinen Aromahieronta
- Yksilö- ja pienryhmäohjaus

+358 50 529 2879
jari@primea.fi
www.primea.fi

Tilavat kengät naisille
ja miehille Hakaniemen
Kauppahallista.
Kesämallit nyt myymälässä.
Tutustu osoitteessa
www.ikiliike.com
Puh: 040 595 8665

Marian
Hoitava Hieronta

Kukkakauppa

Toteutamme t
kylpyhuoneid
avaimet kätee

RAKENTAA JA MAALAA
RAKENTAA JA MAALAA

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

Kauneutta elämään
kivenheiton päästä
Mariankadulta

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

Tervetuloa!
Mariankatu 13, Kruununhaka
p. 0400 400 388
kukkia@lareine.fi
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Remox Oy
Maali- ja
pienrautakauppa,
Meritullinkatu 13
Puh. 09 135 7047

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

Krunikan oma optikko

Ostetaan asunto
Omaan käyttöön Kruununhaasta

Unioninkatu 45, 09 135 2661
www.kruunuoptiikka.fi

Mai-Lii

Parturi-kampaamo
Vironkatu 10, puh 09 135 7188

70–110 m2

Kaupat heti. Vapautuminen viimeistään syyskuussa!
p: 0400 781 759 / panu.santeri@gmail.com

Sukuun liittyvien julkaisujen ja oheistuotteiden
ideointi ja graafinen suunnittelu
p. 050 350 8035, info@suvuksi.fi

Ompelimo Blomst
09 135 4073 / 040 727 6466
Liisankatu 18

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

Asukasyhdistyksen jäsenetukumppanit ja
Kruununhaan yrittäjät:
Asukasyhdistys on aloittanut yhteystyökumppanuuden Kruununhaan yritysten kanssa.
Tavoitteenamme on tehdä tunnetuksi ja tukea alueemme kivijalkaliikkeiden toimintaa. Haluamme antaa
yhteistyökumppaneille mahdollisuuden esitellä toimialaanne liittyviä tapahtumia, kampanjoita tms.
asukasyhdistyksen krunikka.fi -sivuilla. Nostamme 2–3 viikon välein yhden kumppaneistamme esiin.
Tämänhetkiset kumppanimme löytyvät www.krunikka.fi/jäsenedut.
Ole yhteydessä puheenjohtaja@krunikka.fi tai jäsenasiat@krunikka.fi,
jos olet kiinnostunut kumppanuudesta Kruununhaan asukasyhdistyksen kanssa.

Kruununhaan Asukasyhdistys –
Föreningen för Invånarna i Kronohagen r.y
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1. Ilveksen korttelissa osoitteessa Ritarikatu 7- Kirkkokatu 9 sijaitsee Riddarborgin talo. Sen rakennutti
kauppias O. Kjällmansson ja suunnitteli arkkit. Hugo Lindberg. Rakennus valmistui vuonna 1900.
Talossa asui alkuaikoina mm. senaattoreita ja valtioneuvoksia. Talon toisessa kerroksessa on pitkään
sijainnut v. 1910 perustettu Brages Pressarkiv, Pohjoismaiden vanhin sanomalehtiarkisto, joka
dokumentoi Suomen ruotsinkielisen lehdistön sisältöä.
2. Keisarinnan kivi Kauppatorilla on Helsingin vanhin julkinen muistomerkki. Sen on suunnitellut
C.L.Engel keisarinna Aleksandra Fjodorovnan ensimmäisen Helsingin vierailun 10.6.1833 muistoksi.
Se paljastettiin v. 1835 sille paikalle, missä keisaripariskunta astui maihin höyrylaiva Ischorasta.
Obeliskin huipulla olevat kullattu pallo ja kaksipäinen kotka revittiin alas v.1917 venäläisten
matruusien toimesta. Ne palautettiin kunnostettuna v. 1971.
3. Krunassa on kolme vanhaa puutaloa: Ruiskumestarin talo Kristianinkadulla, Tervasaaren aitta
ja piharakennus Pohjoisrannassa ns. Donnerin talon takana. Lisäksi Rauhankadulta löytyy
piharakennuksena erityisen vanha varastorakennus 1700-luvulta.
4. Säätytalon portaikon vieressä on valtiomies, senaattori Leo Mechelinin (1839-1914) patsas. Hän
osallistui kaikille säätyvaltiopäiville vuosina 1872-1906.
5. Kaisaniemenpuistossa on kuvanveistäjä Viktor Janssonin (1886-1958) veistämä patsas Convolvulus
vuodelta 1931. Hänen mallinaan oli tytär Tove Jansson.
6. Helsingin Hakatytöt ja Helsingin Sinihaukat
7. Tervasaaren koirapuistossa
8. 75 metriä
9. Unioninkadulle, Snellmaninkadulle, Mariankadulle, Meritullinkadulle, Maurinkadulle ja
Pohjoisrantaan.
10. Haminan rauhasta eli Ruotsin ja Venäjän välisestä rauhansopimuksesta. Sopimus allekirjoitettiin
syyskuussa 1809 Haminassa. Rauhankatu sai nimensä kymmenen vuotta myöhemmin 1819.
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Kiinteistömaailma Kruununhaka.
Krunikassa kuin kotonaan.

Kun on aika myydä tai ostaa asunto, valitse
tueksesi kumppani, jota lähes jokainen sen kanssa
asioinut on valmis suosittelemaan.
Kiinteistömaailma Kruununhakaan on luottanut suuri osa rakkaan
kaupunginosamme kodinvaihtajista jo vuodesta 2002, ja lupaamme auttaa
myös sinua asenteella, joka on tehnyt meistä Suomen suosituimman kiinteistönvälittäjän. Me tiedämme miten, milloin ja mihin hintaan koti vaihtaa omistajaa
parhaiten, ja haluamme kertoa sen sinullekin.
PS: Ottaessasi meihin yhteyttä, mainitse tämä ilmoitus. Tuomme Kotikäynnille
tullessamme ilahduttavan tuliaisen.
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