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syyskauden kerhojen viikko-ohjelma

Krunikka 3/2021 

Mestalla on uusi emäntä:  
Sanna Paula Mäkelä
Olen Sanna Paula Mäkelä,  
Krunan Mestan uusi emäntä 
Kruununhaasta. 
Ammatiltani olen teatteriohjaaja 
ja syksyllä myös Mestassa start-
taa ilmaisutaidon ryhmiä, lämpimästi terve-
tuloa mukaan! Minulta voi tiedustella mitä 
vaan maan ja taivaan väliltä liittyen Mestan 
toimintaan. Tavataan pian!

MAANANTAI
klo 18–19.30 Krunan AA-kerho
TIISTAI
klo 9.30 Muskari, vauvaryhmä
klo 10–10.45 1-vuotiaat
klo 10.50–11.20 vauvaryhmä 2
Järj. Meri-Helsingin musiikkiopisto
klo 19–21 Lukupiiri, kuukauden toinen tiistai
Järj. Marje Vuorisalo
KESKIVIIKKO
klo 18–19.30 Seniori-teatteri
Teatteriohjaaja Sanna Paula Mäkelä

TORSTAI
klo 15–18.30 
 15.45–16.45 Lasten kuvataidekerho, eskarilaiset
klo 17–17.45 5-vuotiaat
Lasten kuvataidekerhon opettaja on Chloe Mahy
klo 19–20 Krunan AA-kerho
PERJANTAI
klo 13–15 Seniori Sumpit
järj. Kampin Palvelukeskus
SUNNUNTAI
klo 12.30–14.30 RSSB -ryhmävaraus
klo 17–18 AA-kerho Kantamo
klo 19–22 AA-kerho Kummitusryhmä

Mestassa tapahtuu: Teemaillat 
Are you new in Kruununhaka?
Welcome to International get-together on 
Wednesday 17. November 2021, at 6–7.30 pm.  
Join an international free discussion group led 
by Tarja Laitiainen. Due to the corona  
restrictions we can ensure entrance for  
15 persons, enroll via email to  
mesta@krunikka.fi.

Mestan varaaminen ja käyttömaksut
Mestan voi varata minulta osoitteella:  
mesta@krunikka.fi
mamakelasannapaula@gmail.com
puh. 040 148 8204
Mestan vuokra 1.3.2021 alkaen on 
asukasyhdistyksen henkilöjäseniltä  
15 €/tunti ja ei-jäseniltä 25€/tunti sekä 
yhteisöiltä (esim. yhdistykset, yritykset ja 
taloyhtiöt) 30 €/tunti.
Mestan käyttömaksu maksetaan Mestan tilille 
FI42 8000 3710 1251 69, viite 121 400.

MESTA 
täyttää 10 vuotta!

Sitä juhlitaan 18.9.2021 
klo 16–18.30

Krunan Mesta – Kuva Mojo Erämetsä
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PÄÄKIRJOITUS

MIRJA PYYKKÖ
Päätoimittaja

90 -luvun alussa työmatkalla Moskovassa kävelin 
jättikokoisen Lenin-patsaan ohi. Leninin kau-

laan oli kiinnitetty köydellä lappu, jonka tulkki käänsi: 
”Älä riko, Pekka Niska nostaa”.

Viime kesänä historian suursiivous levisi ympäri 
maailman, Yhdysvalloissa joutui useampikin Kolum-
buksen kuva kaatopaikalle, Abraham Lincolnin rinta-
kuva sytytettiin tuleen.

Samaan aikaan meillä Kruununhaassa, Suomen 
Pankin edessä, kiillotettiin J.V. Snellmanin päätä tik-
kain, vaahtovettä sinisestä ämpäristä lappaen.

Sekä Leninin kaulan lapusta että Snellmanin pesus-
ta tulivat ne kuvat, jotka jäivät ottamatta. Ja asia har-
mittaa yhä.

Meillä kaatui vain punkkareiden ”patsas” (Lasse 
Pyhtilä, HS), mutta Mannerheimimme saa ratsastaa, 
presidentit istuskella eduskuntatalon edessä. Elämme 
historiamme kanssa melko sulassa sovussa.

Sama meno jatkuu Kruununhaan arjessa. Kunnal-
lisvaaleissa pärjäsivät samat puolueet kuin aiem-
minkin. Meillä äänestettiin eniten kokoomusta, 
vihreitä, RKP:tä.

Ei ole tarvetta potkia Snellmania, mutta tarkoittaa-
ko äänestysuskollisuus sitä, että emme kaipaa muutos-
ta, että olemme tyytyväisiä elämänmenoon tällaise-
naan tässä kaupunginosassa?

Se selvinnee Krunikka puhuu -tilaisuudessa Zinn-
kellerissä syyskuun 21. päivänä klo 19.30 alkaen, jonne 
tulevaisuuttamme hahmottamaan on kutsuttu kaikki 
Kruununhaassa asuvat kaupunginvaltuutetut:

Juhana Vartiainen Kokoomus, Risto Rautava 
Kokoomus, Otto Meri  Kokoomus, Osmo Soinin-
vaara Vihreät, Laura Kolbe Keskusta ja Elisa Geb-
hard SDP. Varavaltuutettuna istunutta Elisa Gebhardia 
lukuun ottamatta kaikki muut ovat istuneet valtuustos-
sa päättämässä jo edellisen, jotkut sitäkin aiemman val-
tuuston riveissä.

Kysymme heiltä, millä tavalla he aikovat toimia 
Kruununhaan hyväksi. Vai toistuvatko edellisten vaa-
lien alla tulleet vastaukset: ”En edusta Kruununhakaa, 
vaan koko kaupunkia”. Siis kenen asialla olet - kaikkien 
vai oletko kenenkään?

Minkälainen on Kruununhaan tulevaisuus?
Kutsumme kaikki kruununhakalaiset kysymään ja 
kuuntelemaan arjen keskusteluja julkisen liikenteen 
muutoksista, postiongelmista, tiiviin rakentamisen 
suunnitelmista, siltahankkeista, sähköpotkulaudoista…

On aika kysyä. Poikkeuksellisesti tiistaina Zinn-
kellerissä 21.9. klo 19.30

Kuvat, jotka jäivät ottamatta
Maailmalla on kaadettu menneiden aikojen suurmiesten näköispatsaita urakalla.  
Venäjällä se on ollut maan tapa. Ensin lähti Neuvostoliitossa Stalin, sitten Venäjällä Lenin.
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AIKAMATKAKUVIA 
KRUUNUNHAASTA 

-valokuvanäyttely

Lehtemme valokuvaajan MOJO ERÄMETSÄN valokuvanäyttely  
yhdistää historiallisen Kruununhaan tämän päivän kaupunginosaamme.  

Tervetuloa aikamatkalle Encanto Art Café -taidekahvilaan  
Maneesikadulle 7.9.–2.10.2021
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA / LEENA NOUSIAINEN

O lemme saaneet nauttia harvinaisen aurinkoises-
ta, lämpimästä ja jopa kuumasta kesästä. D-vita-

miinia olemme saaneet pitkän edessä olevan pimeän 
kauden varalle. Jospa D-vitamiinin tuoma vireys säi-
lyisi meissä ja jaksaisimme treffailla, sillä kohtaami-
sien on todettu tuovan myös mielen virkeyttä. Ko-
ronarajoitukset heittelevät melkein viikoittain, nou-
datamme niitä myös järjestämissämme tilaisuuksissa. 
Rokotukset ovat avainasemassa normaaliuteen pääse-
misessä – huolehditaan tästä.

Kruununhaan asukasyhdistyksen 
syksy sisältää monia mahdollisuuksia 
KOHTAAMISELLE:
Mestan 10-vuotisjuhla on 18.9.2021 klo 16. Juhlaa olem-
me joutuneet siirtämään vuodella, mutta nyt juhla toteu-
tuu. Mesta on tärkeä kohtaamispaikka. Krunikkalaiset 
saavat olla kiitollisia Raija-Liisa Jokiselle eli Raiskulle hä-
nen työpanoksestaan tilan löytymiselle sekä Mestan pyö-
rittämiselle oman työnsä ohella. Hänen innokkuutensa 
innosti paljon talkooväkeä tilan kunnostamiseen. Meillä 
on syytä juhlaan. Tervetuloa juhlistamaan Mestaa!

SYKSY SAAPUU 
– kohtaamiset jatkuu…

Mesta kokoaa edelleen krunikkalaisia kerhoihin, 
keskusteluiltoihin, muskariin, kuvataidekerhoihin jne. 
Korona on hieman jarrutellut kohtaamisia, mutta nyt 
jatketaan.

OmaStadi -tapahtumassa syksyllä 2020 ideoi-
tiin mm. Kruununhaan puistojen monipuolistami-
sen puolesta. Prosessi on edennyt, ja asukkaat pääse-
vät päättämään mihin kaupunki käyttää 8,8 miljoo-
naa euroa. Keskiviikkona 6.10. alkaa OmaStadin, Hel-
singin osallistuvan budjetoinnin toisen kierroksen ää-
nestys. Jokainen äänestysvuonna 12 vuotta täyttävä ja 
sitä vanhempi helsinkiläinen voi äänestää sivustolla 
omastadi.hel.fi. Kannattaa siis tutustua, miten hieno-
ja Kruununhakaan kohdistuvia ideoita asukkaat ovat 
taas lähettäneet. Eniten ääniä saaneet ehdotukset me-
nevät toteutukseen. Saman päivän iltana järjestetään 
myös Uutta kantakaupunkia -verkkotilaisuus. Illan ai-
kana esitellään tiiviisti kantakaupungin ajankohtaiset 
kaavoituksen, liikenteen ja puistojen suunnitelmat ja 
rakentamishankkeet. Nyt on aika olla kuulolla ja vai-
kuttaa, sillä jälkikäteen on turha naputtaa.

10-vuotta!

Tarjolla kakkukahvit ja ohjelmaa tasatunnein. Mestan osoite on  
Meritullinkatu 6. Juhlat pidetään sisäpihalla ja osittain Mestan sisätilassa.

Lämpimästi tervetuloa!

Kruununhaan Asukasyhdistys ry – Föreningen för invånarna i Kronohagen rf

18.9. klo 16–18.30, tervetuloa!
Asukasyhdistys kutsuu krunikkalaiset  
asukastila MESTAN 10-vuotisjuhlaan!
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Krunikka 3/2021 ASUKASYHDISTYKSEN UUDET HALLITUKSEN JÄSENET

Matti Kivelä
diplomi-insinööri
Olen eläkkeellä Helsin-
gin kaupunkisuunnittelu-
viraston liikennejärjestel-
mätoimiston päällikön vi-
rasta. Seuraan Helsingin lii-
kenne-, kaavoitus- ja ympä-
ristöasioiden suunnittelua 
ja pyrin vaikuttamaan niihin 
asukasyhdistyksen kautta. 
Kruununhaan kehittämisen 
hyviä tavoitteita ovat viih-
tyisä ja terveellinen ympä-
ristö sekä liikkumisen tur-
vallisuus, ympäristöystäväl-
lisyys ja sujuvuus.

Hanna-Leena Laitinen
sosiaalialan  
asiantuntija (YTM)
Haluan kehittää turval-
lista ja hyvinvoivaa Kruu-
nunhakaa yhteistyössä 
ja lisätä osallisuutta ja 
vuoropuhelua. Minulle 
on tärkeää asuinympä-
ristön vehreys, puhtaat 
merimaisemat, toimi-
vat lähipalvelut ja elävä 
kaupunkikulttuuri.

Marjut Huttunen
Työura ammatillisessa 
koulutuksessa vastuualu-
eena laadunhallinnan ja 
-arvioinnin kehittäminen 
sekä tähän liittyvät kehittä-
mishankkeet ja -verkostot. 
Eläkkeellä vuodesta 2018 
lähtien. Haluan vaikuttaa 
siihen, että Kruununhaka 
kehittyy turvallisena, viih-
tyisänä ja palvelutarjonnal-
taan monipuolisena asui-
nalueena ja siihen, että 
Kruununhaan asukkaat 
kokevat asukasyhdistyk-
sen toiminnan omakseen 
ja vaikuttavaksi ja haluavat 
olla osallisena yhdistyksen 
toiminnassa.

Tarja Laitiainen
diplomaatti 
(syyskuusta lähtien 
suurlähettiläs emerita)
Kaunis Krunikkamme voi-
si olla vielä vihreämpi ja 
eläväisempi. Esimerkiksi 
Meritullintorin pitäisi olla 
viihtyisä tapaamisaukio, 
ei parkkipaikka.

I would also like to wel-
come the non-Finnish or 
Swedish speakers to join 
the activities of the resi-
dents’ association.

Mikaiiro Laitinen
konsultti
Harrastus: kuorolaulu 
Tuomiokirkon kamarikuo-
rossa VivaVoxissa. Olen 
asunut Kruununhaassa 
vuodesta 2008 ja sinä 
aikana bussilinjat on 
lopetettu ja raitiovau-
nukaan ei enää palvele 
kuten aiemmin. Paljon 
kävellen liikkuvana jalan-
kulkijoiden turvallisuus 
kiinnostaa paljon.

Jenni Sarras
väitöskirjatutkija
Olen väitöskirjatutkija 
yliopistolla sekä yhdis-
tyksen varajäsen. Toivon, 
että Krunikka pysyy elin-
voimaisena ja turvallisena 
kaupunginosana. Etenkin 
lasten ja nuorten asiat 
ovat minulle tärkeitä.
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 MIRJA PYYKKÖ    MOJO ERÄMETSÄ

Pormestari 
JUHANA  
VARTIAINEN

Kruununhakalaiset tuntevat uuden pormestarin taittopyörästä ja kirkkaansinisestä  
kypärästä. Siinä se menee, uusi pormestari, oman kylän poika.

Siinä menee samalla vahvasti talousasioihin keskittynyt, aiemmin 
Ruotsin ammattiliittojen taloustutkimuslaitoksen ja Ruotsin kansallisen 
taloustutkimuskeskuksen tutkimusjohtajana toiminut suomalainen, sittemmin 
Suomeen muuttanut Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja, 
kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu, nykyinen pormestari Juhana Vartiainen.

Kun Helsingin Sanomat kysyi, miltä tuntuu, kun ei enää pääse edes  
uimaan ilman, että toimittajat seuraavat, pormestari vastasi:  
”Just vaimon kanssa todettiin, ettei enää voi syljeskellä kadulla eikä riidellä”.

Kun puhuin tästä torimyyjän kanssa, hän kysyi silmät pyöreinä: ”Miksei voi?”



Niin, herra pormestari, miksi ei voi?
”No, kaikki tuntevat minut Helsingissä ja pääosin se 
on tosi kivaa. Ihmiset vilkuttavat ja onnittelevat, pyytä-
vät torilla kahville ja terassilla ilmestyivät naapuripöy-
dästä kaverille ja minulle viinilasit pöytään. Pitää tie-
tysti olla siivosti, kun kaikki tuntevat. Ei voi kävellä pu-
naisia päin eikä riidellä äänekkäästi, ei kyllä ehkä muu-
tenkaan. Mutta sehän vain jalostaa ihmistä, että täytyy 
käyttäytyä hyvin.”

Kruununhakalaiset tuntevat sinut ja usein kuulee  
ihmisten odottavan sinulta uutta mieskuvaa,  
että ”Nyt ei tule stylistilaskuja kaupungille”.
”Ei todellakaan, olen ihan kotitekoinen otus.”

Olet ollut lapsena Pariisissa, aikuisena Ruotsissa 
monentyyppisessä isossa asemassa ja olet sekä  
Ruotsin että Suomen kansalainen. Mitkä ovat  
sellaisia asioita, jotka haluaisit ulkomailta siirtää  
tänne, paitsi se ”diskuteeraus”?
”Niitä ei välttämättä itse huomaa, mutta kun olin 3 
vuotta Pariisissa 11–14-vuotiaana, vuoden Lontoos-
sa vuosina 86–87 ja yhteensä 13 vuotta Ruotsissa, niin 
joka kerran kun tuli ulkomailta takaisin kotimaahan, 
huomasi, että oli saanut jonkinlaisen energiapotkun. 
Oli enemmän tietoa, enemmän energiaa, osasi sellaista, 
mitä ei aikaisemmin osannut. Voi olla niin, että ulko-
mailla ollessa, kun täytyy toimia toisella kielellä, se pa-
kottaa aivot eri tavalla työhön.

Pariisiin lähtiessä olin 11-vuotias ja luokallani kes-
kinkertainen oppilas. Mutta kun kolmen vuoden jäl-
keen palasin, tulin samalle luokalle ja sitten kuuluin 
parhaisiin oppilaisiin. Niin että jotakin se siellä olo ak-
tivoi aivoissa.”

Sinulta odotetaan nyt talousosaamista. Olemme  
lukeneet, että Helsingin budjetti on nyt 500 miljoo-
naa plussalla. Onko ohitettu kaupunkilaisten  
tarpeita, kun on kertynyt tällainen kasa rahaa?
”Ei, se ei ole ollenkaan kertynyt toimettomaksi, vaan 
sitä käytetään ja on käytetty koko ajan investointei-
hin. Sillä rakennetaan tulevia Kruunusiltoja, raidejoke-
ria, pyöräteitä, uusia päiväkoteja, Ruoholahtea - kaik-
ki käytetään kaupungin kehittämiseen eikä se siihen rii-
täkään. Otetaan todennäköisesti ensi vuonna lainaa ja 
rakennetaan vielä lisää. Kaikki käytetään hienoon, hy-
vään, valtuuston päättämään kehitykseen.”

Ihmisiä hämmentää se, että kun kaupunki ottaa  
tarjouksia vaikka Kruunusilloista, arvio aina  
vähintään tuplaantuu. Eli – eikö osata?
”Pääosin osataan. Käsitys siitä, että tuplaantuu, perus-
tuu jossain määrin väärinkäsitykseen. Ne tuplaantuvat 
siksi, että kun on päätetty jostain investoinnista, joudu-
taan myöhemmin päättämään muusta siihen liittyväs-
tä. Jos rakennetaan silta, täytyy rakentaa pysäkit ja pal-
jon muuta. Tässä Kruunusiltojen tapauksessa olen sil-
ti päättänyt, että käymme läpi meidän päätöksenteko-
prosessimme. Jos päätetään jostain investoinnista, niin 
selvitetään tähänastista paremmin, mitä muita inves-
tointeja se edellyttää ja että kaikilla on myös ymmärrys 
asiasta. Eli se käsitys, että ihan saman hankkeen kustan-
nusarvio olisi tuplaantunut, on yliampuva. Niin huono 
ei tilanne ole, vaan paljon parempi. Mutta silti meidän 
päätöksentekoamme pitää kehittää.”

Vapaavuoren aikana oli sellaista ilmanalaa, että  
pormestarilla on liikaa valtaa. Kuuluitko sinä  
silloin siihen porukkaan, joka oli sitä mieltä?
”En. Minusta on hyvä, että erityisesti talousvastuuta on 
kerätty yhdelle ihmiselle. Mutta osaan ehkä muutaman 
vuoden kuluttua vastata tuohon paremmin. Nyt yritän 
vain oppia kaikki ne vastuut, mitä tähän liittyy.”

Me kruununhakalaiset olemme innoissamme, että 
meillä on pormestari omalta kylältä. Mutta onko sillä 
käytännön merkitystä? Valtuutetut sanovat yleensä, 
että ”en ole pelkästään Kruununhaan edustaja, minä 
edustan koko Helsinkiä”. Hyötyvätkö kruununhaka-
laiset omista valtuutetuistaan mitään?
”Uskon, että hyötyvät valtuutetuistaan, jotka tuovat 
esille kruununhakalaisten toiveita ja huolia. Käsitykse-
ni on, että kaikki helsinkiläiset hyötyvät omista valtuu-
tetuistaan. Sen sijaan pormestari on eri asia. Pormesta-
rin täytyy ilman muuta olla ihan jokaisen kaupunkilai-
sen palveluksessa ja ajatus siitä, että pormestari suosi-
si omaa asuinaluettaan, on ruma. Eli minä en voi sanoa 
suosivani erityisesti Kruununhakaa.”

Mehän olemme todella tyytymättömiä julkiseen  
liikenteeseen Kruununhaassa, ja kuitenkin koko  
neljä valtuustovuotta HSL:n hallituksen puheenjoh-
tajana on ollut kruununhakalainen valtuutettu.  
Ja liikenneyhteydet huononevat koko ajan.
”Kyllä, olen itsekin sitä mieltä. Kun muutin Liisanka-
dulle, siitä pääsi mukavasti VATT:iin bussilla 17, nyt 
sitä ei ole. Ja toiseen suuntaan pääsee lähinnä Korkea-
saareen, mutta kuka nyt Korkeasaaressa joka päivä käy. 
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Toivoisin, että Liisankadulla Pohjoisrantaa pitkin oli-
si ratikka, mutta sekään asia ei ole suoraan pormestarin 
käsissä, kun pormestarin asia ei ole katsoa yksittäisiä 
hankkeita. Mutta saatan joskus kysäistä kaupunkisuun-
nittelun puolelta, että miksi näin?”

Sotamuseon pihalle ollaan rakentamassa ehkä  
kahta kerrostaloa, vaikka jo 70-luvulla todettiin,  
että Kruununhaka on liian ahtaasti rakennettu.  
Mitä sanot Sotamuseon rakennushankkeesta?
”Siitä en osaa sanoa, se on kysymys, joka pitäisi esittää 
Anni Sinnemäelle. Hän varmaan osaa vastata siihen oi-
kein hyvin.”

Entä ylipäätään Helsingin rakentaminen? Juuri  
luettiin, että muunmuassa Sibelius-Akatemia ja 
Kätilöopisto muutetaan asunnoiksi. Mikä tämä 
rakennusbuumi on, muuttaako koko Suomi 
nyt Helsinkiin?
”Helsinkiin on todella paljon tulijoita. Tämä Helsingin 
väkiluvun pieni pieneneminen on todennäköisesti ti-
lapäinen, koronaan liittyvä ilmiö. On erittäin todennä-
köistä, että Helsingin väkiluvun kasvu tulee jatkumaan, 
sillä sekä valtakunnassa että ulkomailla on ihmisiä, jot-
ka haluavat muuttaa Helsinkiin. Silloin on hyvä, että 
teemme sen mahdolliseksi rakentamalla paljon asunto-
ja. Ihmiset tavoittelevat Helsingissä työpaikkoja ja hy-
vinvointia. Kaupungin kasvun kautta meidän talous-
kasvumme menee eteenpäin. Kasvava kaupunki on lu-
paus hyvinvoinnista, kiinnostavasta, hyvästä elämästä. 
Nykyaikainen talouskasvu maailmalla on pitkälti kau-
punkien kasvua.”

Onko Kruununhaan, lähinnä Pohjoisrannan  
osalta nyt varauduttu merenpinnan nousuun.  
Sehän nousi kellareihin 90-luvulla?
”On jossain määrin. Näyttää siltä, että sään ääri-il-
miöt yleistyvät ja maailmalla yleistyy käsitys, että il-
mastonmuutoksen vaikutukset saattavat kärjistyä no-
peammin kuin on luultu. Minun toiveeni ja pyrkimyk-
seni on, että uudessa kaupunkistrategiassa päivitet-
täisiin nyt varautumista ilmastonmuutoksen erilai-
siin seurauksiin, sään ääri-ilmiöihin ja myös meren-
pinnan nousuun. Mutta kyllä vanhastaankin on varau-
duttu aika merkittäväänkin nousuun, niin että ei Hel-
sinki tässä huonoissa käsissä ole. Meidän velvollisuu-
temme päättäjinä on suojella ihmisten elämäntapaa, 
omaisuutta, elämää ja turvallisuutta. Tässä strategias-
sa, jota valmistellaan johdollani, tullaan aktiivisesti 

miettimään, tarvitaanko lisävarautumista, vaikka py-
ritään hiilineutraaliin Helsinkiin ja sillä tavalla teke-
mään oma pieni osuutemme ilmastonmuutostyössä. 
Kaikkihan tosin tietävät, ettei Helsinki sitä ratkaise, se 
ratkeaa Afrikassa ja Aasiassa ja maailmalla.”

Aikakauslehti Time on nimennyt Helsingin  
yhdeksi loistavimmista paikoista maailmassa.  
Mikä sinun mielestäsi tekee Helsingistä loistavan?
”Helsinki on kaunis, täynnä historiaa idän ja lännen ra-
jamailla, ja kehittynyt viime vuosina hienosti. Helsin-
ki on jo niin suuri, että täällä on suuren kaupungin iha-
nuudet. Täällä on paljon kulttuuria, kaunis kaupun-
kikuva, kaksi loistavaa sinfoniaorkesteria ja sillä taval-
la suurkaupungin kiinnostava elämä. Toisaalta tämä 
on helppo ja turvallinen. Pienten lasten vanhempien 
on kiva liikkua ja eka- ja tokaluokkalaiset voivat kulkea 
ratikalla. Täällä ei ole sellaista suurkaupunkien pien-
tä jännitystä ja pelottavuutta, joka kuitenkin Lontoos-
sakin on, New Yorkista puhumattakaan. Suurten kau-
punkien etuja, mutta pienten kaupunkien leppoisuut-
ta. Rakastan monia asioita, muun muassa keskustan ju-
gend-arkkitehtuuria.”

Mikä tekee Kruununhaasta sen paikan,  
jossa haluat asua?
”Löysimme kivan asunnon, joka sopi suunnitelmiim-
me; osittain sattumaa. Tykkäämme kantakaupungista. 
Liisankatu sopii meille hyvin, kun puolisoni on töissä 
yliopistolla Snellmaninkadun päässä ja minä ajan tänne 
kaupungintalolle kolmessa minuutissa. Tämä on meille 
uusi kaupunginosa. Olen asunut pikkupoikana Pariisin, 
Lontoon ja Tukholman lisäksi Kontulassa ja Töölössä, 
nyt ensimmäistä kertaa Kruununhaassa, kohta yhdek-
sän vuotta. Ja hyvin on viihdytty.”

Mikä Kruununhaassa on sellaista,  
jonka ehdottomasti haluaisit säilyvän?
”Rakastan kaupunkeja, joissa näkyy historian kerros-
tuneisuus. Täällä nämä 1800-luvun lopulla rakenne-
tut kauniit jugend-talot tai Pitkänsillan luotien jäl-
jet sisällissodasta. Liisankatu, jonka nimi tulee keisa-
ri Aleksanteri I:n vaimon, Elisabetin mukaan. Katu-
jenkin nimet henkivät historiaa. Tunnen syvää turval-
lisuuden tunnetta, kun olen ympäristössä, jossa histo-
ria on koko ajan läsnä. Minulle vanhat kaupungit ovat 
ihmisenä olemisen hyvä perusta. Ne tuovat turvalli-
suuden tunteen, jatkuvuuden kokemuksen. Olen aina 
ollut sellainen.”

10    Kruununhaan Asukasyhdistys
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 ULLA JANHONEN    MOJO ERÄMETSÄ

Atte Korhola kävelee miltei päivittäin Tervasaaren 
ympäri, koska se on niin upea ja sinne on hänen 

kotoaan lyhyt matka. Ympäristömuutoksen professo-
rina hän tarkkailee ympäristöään tiedemiehen uteliai-
suudella.

Tervasaari on krunalaisille keidas, ja Korholalla on-
kin rauhoittavia uutisia. Meri ei hotkaise Tervasaarta 
eikä muutakaan Kruununhakaa vielä pitkään aikaan.

”Valtamerien pinnan nousu on yksi suurimpia uh-
katekijöitä, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen. Suo-
messa maan kohoaminen voittaa vielä merenpinnan 
nousun, joten Kruununhaka ei ole vaarassa ainakaan lä-
hitulevaisuudessa”, Korhola sanoo.

Merenpinta kohoaa, koska jäätiköt sulavat ja meris-
sä oleva vesi vie lämmetessään enemmän tilaa. Lähitu-
levaisuuden jälkeen tulee kuitenkin kaukainen tulevai-
suus, ja jos ilmastonmuutosta ei saada kuriin, Tervasaa-
rikin pienenee, samoin Kruununhaka.

Helsingin yliopiston ympäristömuutoksen professo-
ri Atte Korhola on tutkinut kolmenkymmenen vuoden 
ajan ilmastonmuutosta, otsonikatoa, vesistöjen rehe-
vöitymistä ja muita isoja ympäristömuutoksia. Hän on 
keskittynyt tutkimuksissaan arktisille alueille.

”Ilmaston lämpeneminen on maailmanlaajui-
nen juttu. Koko maailman päästöt lämmittävät arktisia 

Miten käy 
Tervasaaren?
Atte Korhola on Helsingin yliopiston ympä-
ristömuutoksen professori, joka ei menetä 
yöuniaan ilmastonmuutoksen takia. Sen 
sijaan hän tutkii, miten sen voisi välttää.

alueita. Pohjoisen alueet lämpenevät kuitenkin vähin-
täänkin kaksi kertaa nopeammin kuin muu maapallo, 
sillä siellä on paljon lämpenemistä kiihdyttäviä tekijöi-
tä. Itse asiassa viimeisen 30 vuoden aikana ne ovat läm-
menneet jopa kuusi kertaa nopeammin kuin muu pal-
lo.”

Arktisten alueiden lämpö puolestaan säteilee 
muualle maapallolle.

”Kaikki on kytköksissä toisiinsa. Vaikka ilmasto on 
maailmanlaajuinen, se saa silti paikallisia ilmiasuja, ku-
ten vaikkapa kesällä tapahtuneet Saksan rankkasateet 
tai Pohjois-Amerikan länsirannikon kuumuus.”

Korhola painottaa, että on tärkeää erottaa ihmis-
ten tekemät muutokset siitä, mikä tapahtuu ilmastos-
sa luonnostaan.

”Olen tutkinut paljon juuri sitä, miten luontainen 
muutos eroaa ihmisen aiheuttamasta muutoksesta ja 
miten nämä muutokset vaikuttavat luontoon ja ihmis-
yhteisöihin.”

Suomessa oli kesällä pitkä helleputki. Oliko se sään 
luontaista vaihtelua?

”Tämä ei enää mene luontaisen vaihtelun piikkiin. 
Ensinnäkin se alkoi paljon normaalia aikaisemmin ja kes-
ti pitkään. Yleensä hellejaksot alkavat vasta heinäkuun 
puolivälissä ja jatkuvat elokuulle. Yhtäjaksoinen helle 
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oli poikkeuksellista, mutta oliko se suoraan seurausta il-
mastonmuutoksesta, on vaikea kysymys. Se selviää vasta 
myöhemmin, kun tutkitaan näitä syy- ja seuraussuhteita.”

Johtopäätökset voi tehdä vasta sitten, kun tiede-
tään, miltä osin kysymys on luontaisesta säävaihtelus-
ta, ja mikä on ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutok-
sen vaikutus.

”Esimerkiksi Keski-Euroopassa oli poikkeuksellinen 
hellejakso 2003, jonka seurauksena noin 30 000 ihmistä 
kuoli ennenaikaisesti. Se pystyttiin liittämään ilmaston-
muutokseen. Mitkään muut tekijät eivät sitä selittäneet.”

Tiedemiehenä Korhola hämmästelee, miten hel-
posti media yhdistää minkä tahansa onnettomuuden il-
mastonmuutokseen.

”Esimerkiksi joka ikinen metsäpalouutinen liite-
tään ilmastonmuutokseen, vaikka itse asiassa maail-
manlaajuisesti metsäpalot ovat vähentyneet viime vuo-
sikymmenten aikana. En yhtään ihmettele, että monia 
ihmisiä vaivaa liiallinen ilmastoahdistus. On hienoa, 
että ihmiset ovat alkaneet valveutua ja miettiä ilmastoa, 
mutta ei tässä vielä maailmanloppu ole tulossa.”

Tänä kesänä ilmastoahdistus on kieltämättä vaivannut 
entistä useampaa, sillä helteiden vuoksi Kruununhaas-
sakin nukuttiin huonosti. Kivitalojen paksut kiviseinät 
imivät sisäänsä auringonlämpöä.

”Pidän helteestä, mutta täytyy myöntää, että öisin 
oli nihkeää, sillä lämpötila oli pahimmillaan +29. Itse-
kin asun kivitalossa, jossa on puolen metrin paksuiset 
seinät, joten niiden varastoimina lämpö säilyy pitkään.”

Suomen talot onkin rakennettu talvea varten.
”Nyt pitäisi alkaa rakentaa jo kesiäkin varten, kos-

ka näyttää siltä, että helteet yleistyvät. Meiltä puuttuvat 
asunnoista jäähdytysjärjestelmät. Ne kannattaisi suun-
nitella kaikkiin uusiin taloihin ja vanhoihinkin ne pitäi-
si asentaa jälkikäteen. Ilman jäähdytysjärjestelmää elä-
mä kaupungeissa voi muuttua sietämättömäksi.”

Korhola jatkaa, että talojen katot kannattaisi pitää val-
koisina. Valkoinen heijastaa auringonsäteilyn pois, musta 
imee sitä puoleensa. Tämän vuoksi myös uusissa raken-
nuksissa pitäisi välttää tummia pintoja. Koska myrskyt 
ovat lisääntyneet ja niiden myötä viistosateet, uusia ra-
kennusmateriaaleja kannattaa miettiä entistä tarkemmin.

Vaikka Korhola on työssään vuosikymmenten aikana 
nähnyt monia huolestuttavia merkkejä maapallon tilas-
ta, hän ei ole menettänyt niiden vuoksi yöuniaan.

”Olen pystynyt säilyttämään positiivisen ot-
teen, koska uskon, että ihmiskunta keksii ratkaisu-
ja, kuten on aina tehnyt. Työssäni myös näen, kuinka 

mukautumiskykyinen luonto on. Esimerkiksi korallit 
on ehditty jo tuomita tuhoon, mutta nyt on nähty, että 
monet koralliyhdyskunnat pystyvät mukautumaan uu-
siin olosuhteisiin erittäin hyvin. Koralleilla on uskoma-
ton resilienssi eli sietokyky.”

Korallinkaan sopeutumiskyky ei kuitenkaan ole 
pohjaton.

”On totta, että nyt vaaditaan uutta ajattelua ja vah-
vaa poliittista näkemystä, joka menee vaalikauden yli. 
Kaikki ne toimenpiteet, jotka vähentävät ilmakehän 
hiilidioksidipitoisuuksia, ovat ensiarvoisen tärkeitä. On 
tehtävä kaikkemme, ettei tuo vaarallinen raja eli 1,5–2 
asteen lämpötilan nousu ylity.”

Uusia energiamuotoja on tullut, mutta valitettavas-
ti ne eivät ole pystyneet syömään vanhoja, fossiilisia 
energiamuotoja kuten kivihiiltä, öljyä tai kaasua.

”Nyt tarvitaan isompia harppauksia vaikkapa fuu-
siovoimaan, vetytalouteen tai aurinkovoimaan.”

Sen sijaan metsäpohjaiseen bioenergian käyttöön 
Korhola suhtautuu kriittisesti. Siitä ei ole fossiilisen 
energian korvaajaksi.

”Lähivuosikymmenien aikana metsät eivät ehdi ker-
ryttää takaisin sitä hiilidioksidin määrää, joka energiaa 
tuottaessa vapautuu ilmakehään. Biopohjaisesti tuotetun 
energian hiilidioksidipäästöt ovat tuotettua energiamää-
rää kohden selvästi jopa kivihiiltä suuremmat.”

Koronan aikana kruununhakalaiset ovat kävelleet ja 
istuneet Tervasaaressa entistäkin enemmän ja toivo-
neet, että pandemia menisi nopeasti ohi. Se tiedetään, 
ettei korona jää viimeiseksi pandemiaksi. Mistä seuraa-
va pandemia voisi tulla?

”Se voi hyvinkin tulla arktisilta alueilta. Siperian 
ikiroudassa on erilaisia bakteereja, viruksia ja pato-
geenejä, jotka voivat jään sulaessa aktivoitua ja levittää 
pandemioita. Esimerkiksi pernaruttovirus on herännyt 
jäästä ja levinnyt karjan ja porojen mukana jonkin ver-
ran Siperiassa ja Kanadan alueella”, Korhola sanoo.

Tervasaaressa ei ehkä ensimmäisenä ajattele Sipe-
rian ikiroutaa, mutta jos ymmärtää, että ilmastonmuu-
toksessa kaikki liittyy kaikkeen, niin Siperiallekin voi-
si leppeänä kesäiltana suoda muutaman ajatuksen. Atte 
Korhola myöntää, että ilmastonmuutos on vaikeasel-
koinen asia, jota joskus on vaikeaa ymmärtää.

”Me tutkijat olemme tässä asiassa tavallisia kansa-
laisia kylmäverisempiä. Suhtaudumme ilmiöihin har-
kinnalla, koska tiedämme niiden monimutkaisuuden ja 
kaoottisuuden. Mutta jaamme kaiken sen huolen ja tär-
keyden, mitä ilmastonmuutos ihmisissä aiheuttaa.”
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”Syvempi tutustuminen hyvin erilaisiin kulttuu-
reihin on ollut kaikkein upein osa tätä ammattia. 

Ensin Pohjois-Amerikka, joka tuntui hyvinkin läheisel-
tä - ei tullut kulttuurishokkia New Yorkin ympäristössä, 
muualla Amerikassa olisi ehkä tullut.

Sitten Latinalainen Amerikka, joka oli ihan oman-
sa. Sieltä taas Itä-Aasiaan, japanilaiseen kulttuuriin, 
joka on taas lähes päinvastainen. Joka kerran, kun meni 
uuteen maahan, hätkähti. Kun katsot Tokiossa karttaa, 

ei siinä ole Suomi keskellä, siinä on Japani keskellä ja 
merta toiseen suuntaan. Koko tämä 40 vuotta on ol-
lut oppimista. Se, että on kolmen – neljän vuoden vä-
lein päässyt perehtymään uuteen kulttuuriin, on anta-
nut minulle valtavasti.”

Mikä kulttuuri on yllättänyt eniten?
”Perussa ehkä se, miten eri tavalla ihmiset suhtau-
tuvat asioihin verrattuna vaikka suomalaisiin. Me 

TUTKIMUSMATKA MAAILMAAN,  
näin kokee 40-vuotisen uransa 
maailmalla Tarja Laitiainen, 
suurlähettiläs emerita.
Hän tiesi jo teini-iässä haluavansa työn, jossa voi matkustaa ja tutustua 
tavallista matkailijaa syvemmin erilaisiin kulttuureihin. Niinpä 40 vuotta on 
vienyt häntä New Yorkiin, Limaan, Tokioon, Pariisiin, Brysseliin, Kabuliin, 
Luxemburgiin, Sofiaan, Lissaboniin. Nyt hän haluaa auttaa Kruununhaassa 
asuvia, muualta muuttaneita tutustumaan Kruununhakaan.

 MIRJA PYYKKÖ    PIRJO HOUNI
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ajattelemme aina ensin aivoilla, päällä. Siellä ensimmäi-
nen ajatus lähtee sydämestä, tunteilla. Muistan, kuinka 
meksikolaisen kollegan äiti sairastui vakavasti ja tarvit-
si rahaa. Järjestettiin kavereiden kesken rahankeräys hä-
nelle. Ei ole tullut Suomessa koskaan sellaista vastaan.

Ja sitten Japani, joka on todella erilainen kulttuu-
ri niin monella tavalla. Ehkä kaikkein erilaisin. Se pidät-
tyneisyys. Japanissa ollaan perinteisesti hyvin muodol-
lisia. Yhteiskunnan hierarkkisuus ja järjestelmällisyys, 
varovaisuus, tunteiden näyttämättömyys, se, ettei kas-
voja saa menettää. Tavatessa aina ensin mietitään, mi-
ten henkilöön pitäisi suhtautua. Sitten kun tutustuu ih-
miseen ja saa ystävän, se on taas ihan eri asia.”

Mihin kiinnität ensimmäisenä huomiota,  
kun menet uuteen maahan?
”Matkustaminen turistina on tietenkin ihan eri asia 
kuin että matkustaa työn takia. Kun mennään työn 
vuoksi, siihen valmistaudutaan. Luet historiaa, opiske-
let todennäköisesti kieltä. Asettautuminen sinne lähtee 
työn kautta liikkeelle.

Silloin kun on suurlähettiläänä, tehdään työsuun-
nitelma, tutustutaan siihen, mitä edeltäjät ovat teh-
neet. Keskustellaan Suomessa ministeriöiden, yritysten 
ja mm. yliopistojen kanssa siitä, mitkä asiat niitä kiin-
nostavat asemamaassa. Ensimmäiset kuukaudet paikan 
päällä keskittyvät siihen, että teet itsellesi selväksi, mitä 
sinun oikeasti pitäisi siellä tehdä. Sitten määrittelet pai-
nopisteet, kirjoitat strategisen suunnitelman, joka käsi-
tellään Helsingissä. Samalla alkaa tutustuminen uuteen 
maahan ja uusiin ihmisiin.

Aluksi uudessa maassa olen pyrkinyt mahdollisim-
man paljon koluamaan eri kolkkia, matkustamaan rep-
puselkäisenä eikä suurlähettiläänä, yrittäen saada tun-
tuman siihen, että mikä se maa oikeasti on. 
 Voit elää pääkaupungin kuplassa ja tavata firmojen po-
moja, toimittajia tai ministeriöiden johtoa ja saat sii-
tä upean kuvan. Lisäksi olen hakenut aina tuntumaa ih-
misten elämään niin, että ensimmäisenä menen torille 
katsomaan, mitä ihmiset ostavat ja syövät.”

Kruununhaassa on suomen- ja ruotsinkielisten  
lisäksi 556 muunkielistä ihmistä.  
Mitä haluat heille antaa evääksi?
”Syyskuun ensimmäisessä tapaamisessa kerroin vähän 
Kruununhaan historiasta. Halusin myös kysyä heiltä, 
mitä he haluavat kuulla.

Asettautuessa uuteen maahan tiedon tarve riippuu 
paljon siitä, mikä perhetilanne on. Ensin täytyy saada 
käytännön elämä toimimaan. Jos lähtee pienten lasten 

kanssa liikenteeseen, ovat lasten hoito, koulutus ja ul-
koilumahdollisuudet äärimmäisen tärkeitä. Ei ole iso-
vanhempia, jotka huolehtisivat. Kun tulee töihin suur-
lähetystöön tai yritykseen, nämä auttavat työntekijään-
sä usein jo ennakkoon, muuten on monta selvitettä-
vää asiaa.

Olen kokenut diplomaattina maailmalla, että jos 
on ei-ammattiin liittyviä asioita- jos vaikka haluai-
si tietää, että mikä on paikkakunnan paras leipomo- 
niin usein puuttuu ei-ammatillisia kontakteja, ihmisiä, 
joilta voisi kysyä.

Monella taholla on todettu, että jos vaikka saa-
daan ihmisiä Suomeen tulemaan, niin saadaanko hei-
dät pysymään?”

Jos joku muuttaa Kabuliin, joutuu oppimaan turval-
lisuusasiat eri tavalla kuin täällä. Jos joku muuttaa 
sieltä tänne, joutuu myös oppimaan,  
onko täällä turvatonta. Miten näitä kulttuurisia  
eroja voi käsitellä?
”Aivan perusjuttuihin kuuluvat turvallisuusasiat, aineel-
liset perusedellytykset – syöminen, juominen, pesey-
tyminen. Monethan lähtevät turvattomuutta pakoon, 
ja kokevat sen Suomeen tullessaan hyvin positiivisena 
asiana. Mutta sitten muut kulttuuriasiat, miten suhtau-
dut elämään, miten ihmiset käyttäytyvät, miten käyt-
täydytään vanhempia, toista sukupuolta tai lapsia koh-
taan, ne saattavat olla hirveän voimakkaita ja niistä pu-
hutaan harvemmin.

Ei tarvitse lähteä etsimään maailman köyhintä maa-
ta ja verrata Suomeen. Ei tarvitse mennä kovin kauas, 
kun kulttuurierot ovat jo isoja.  Nämä eivät ole helppo-
ja asioita. Jossakin maassa saattaa olla äärimmäisen epä-
kohteliasta taputtaa päähän ja meillä ajatellaan, että ’voi 
pikkulapsi kuinka söpö’. Tai ettei lapseen saa edes kos-
kea. Ehkä tällaisiakin asioita voi käsitellä täällä kansain-
välisessä illassa. Se on minusta arvokasta, sillä sitä et 
löydä kirjoista.”

International 
get-together at Mesta,  

Meritullinkatu 6 on 
17. November at 
18–19.30 o’clock.
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 SANNA PAULA MÄKELÄ    STIINA VIITAJYLHÄ

K un Eija Kankare muutti 90-luvulla Turusta Hel-
sinkiin ja etsi paikkaa, jossa jatkaa teatteriharras-

tustaan, törmäsi hän ryhmään nimeltä Elannon Näyt-
tämö, joka toimi tuolloin Elannon pääkonttorissa Kai-
kukadulla, jossa heillä oli oma näyttämö. Tämä poruk-
ka tuntui hänestä heti omalta; siellä oli samanhenki-
siä ihmisiä, joilla oli kova teatterin tekemisen palo eikä 
työtunteja laskettu. ”Siellä sai upottaa kädet kyynärpäi-
tä myöten saveen ja ruveta hommiin”, Eija kertoo. Täl-
lainen tekemisen tapa olikin ominaista määrätietoiselle 
ja tehokkaalle naiselle, joka pian näyttelijäntyön lisäksi 

toimikin jo näyttämön puheenjohtajana. Elannon 
Näyttämön kaltaisessa ammattijohtoisessa harrastaja-
teatterissa puheenjohtajuus tarkoittaa käytännössä val-
tavaa vastuuta ja työn määrää. Puheenjohtaja toimii ns. 
nimeämättömänä teatterin johtajana, jonka vastuulla 
on koko kulttuurituotannon kirjo rahoitusten hankin-
nasta markkinointiin. Kun puheenjohtajuuden ohel-
la pyörittää myös päätyötä ja perhettä, täytyy kalenterin 
olla tarkasti aikataulutettu ja organisoitu.

”Tämä on tällainen elämäntapa. Sille, mikä on tär-
keää, järjestää kyllä aikansa.”

NAINEN Näyttämön takana
Kalliosta Kruununhaan Kirjan Taloon ankkuroitunut Elannon Näyttämö täyttää 
tänä vuonna kunniakkaat 100 vuotta. Eija Kankareen, teatterin pitkäaikaisen 
johtajattaren sinnikkyys ja palo teatterin tekemiseen on mahdollistanut 
satavuotiaan näyttämön saagan jatkumisen edelleen elinvoimaisena.
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Eijan toinen lapsikin on käyty synnyttämässä näy-
tösten välissä.

”Olin näytöksissä komisarion roolissa viimeisillä-
ni raskaana. Koitti laskettu aika, ja kuusi päivää sen jäl-
keen komisario oli näyttämöllä synnyttäneenä.”

Kalliosta Kruununhaan kulttuurikehtoon / 
Elannon Näyttämön vaiherikasta ja värikästä taivalta 
ovat kuitenkin varjostaneet synkät pilvet aikana, jolloin 
heidät häädettiin pois omalta kotinäyttämöltään Kal-
lion Kaikukadulta.

Opetusvirasto otti entisestä Elannon pääkonttoris-
ta otteen, jolloin Elannon Näyttämön toiminnalle ei ol-
lut enää tilaa omalla kotinäyttämöllään.

”Olimme kuulemma siellä enemmänkin jonkinlai-
sena haittana. Tein siitä aikamoisen mediamylläkän ja 
siitä nousikin eräänlainen kulttuuriskandaali”, Kanka-
re kertoo. Kodittomaksi jääneen perinteikkään teatte-
riseurueen tarina olisi hyvin todennäköisesti päättynyt 
siihen ilman määrätietoista ja sinnikästä johtajaa.

”Otin yhteyttä Paasitorniin, mistä saatiin väliaikai-
set tilat.”

Väistötila Paasitornissa auttoi hetkellisesti, Elan-
non näyttämö oli vuokralla hulppeassa tilassa, mut-
ta iso hotelliremontti hengitti koko ajan niskaan. Tila 
oli väliaikainen, ja sieltä oli lähdettävä. Kankare kek-
si Kirjan Talon. Aluksi puheenjohtaja pohti, onko 
Kalliossa perustetun Elannon Näyttämön jotenkin 
”väärin siirtyä” alueelta pois, Kruununhaan puolelle. 

Kalliosta tilaa ei kuitenkaan löytynyt, ja näin Kruu-
nunhakaan siirryttiin.

Elämänmenoa Kirjan Talolla / Kirjatyönteki-
jänkadulla sijaitseva, perinteikäs, eräänlainen kulttuu-
rikeskus Kirjan Talo, otti Elannon Näyttämön vastaan 
lämpimästi vuokralaisekseen. Kirjan Talon vaikutta-
va kulttuurihistoria sai Elannon Näyttämöstä komean 
jatkumon näyttämötaideperimälleen: samalla estra-
dilla, missä Elannon Näyttämö nyt kymmenettä vuot-
ta jo toimii, on esiintynyt mm. legendaarinen Jussi 
Jurkka. Onpa salissa levyttänyt myös herra nimeltään 
Olavi Virta. Elannon Näyttämö on vihdoin arvoises-
saan seurassa.

Satavuotista taivalta kelpaa juhlia. Eija Kankare tie-
si jo vuosia sitten, minkä tekstin juhlavuodeksi näyttä-
mölle haluaa. ”Olin vahvasti vaikuttamassa valintaan, 
että juhlanäytelmäksi saataisiin Pirkko Saision 70-lu-
vulla kirjoittama Elämänmeno. Mikään teksti ei ole sa-
tavuotiaalle Elannon Näyttämölle osuvampi kuin tämä 
työläisperheen elämää 50-luvun Kalliossa kuvaava 
helkkarin hyvä teksti”, Kankare toteaa.

Elämänmeno saakin ensi-iltansa lokakuun 30. päi-
vä Kirjan Talolla, mikäli tämä rajoitusten toistaisek-
si kyllästämä aika sen sallii. Elämänmeno oli Suomes-
sa 70-luvulla kansaa kokoava tapaus. Toivottavasti se 
pääsee olemaan sitä myös nyt, vuonna 2021, Helsin-
gin Kruununhaassa.

Elannon Näyttämö juhlistaa  
100-vuotista taivaltaan juhlanäytelmällä,  
jonka ensi-ilta on 30.10.2021 Kirjan Talolla.  

Juhlateoksena nähdään Pirkko Saision  
alun perin TV-sarjaksi dramatisoima 

ELÄMÄNMENO.

Elämänmeno on väkevä kuvaus Helsingin Kalliossa elävästä 
työläisperheestä ja sen vaiheista sotien jälkeisessä Helsingissä; 

tehtaiden, kerrostalojen, asfalttipihojen elämänmenosta.

www.elannonnayttamo.fi 
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 MIRJA PYYKKÖ    PIRJO HONKASAL0

”K ahdeksan-vuotiaasta lähtien minulle oli sel-
vää, että haluan kirjailijaksi.

60-luvulla Suomessa ei ollut minkäänlaista kirjai-
lijakoulutusta. Luin yliopistossa kirjallisuutta ja se ai-
heutti sellaisen tulpan, että en vuosikausiin lukenut kir-
joja. Kun niitä piti tenttiä, niistä katosi maku. Hain teat-
terikouluun, mutta teatterikoulun dramaturgipuolella 
sellaista opetusta ei kuitenkaan ollut, ja minut siirrettiin 
omasta halustani näyttelijäpuolelle. Tunsin, että täällä 
käsitellään näytelmiä siltä kannalta, mikä on niiden si-
sältö ja näyttelijälle opetetaan tulkitsemaan sitä. Olin 
kaksi vuotta dramaturgipuolella, kolme-neljä vuot-
ta näyttelijäpuolella ja ajattelin, että kukaan ei valmista 
minua kirjailijaksi. Se täytyy tehdä itse, sen kun kirjoit-
taa vaan. Silloin aloin kirjoittaa Elämänmenoa.”

Kuinka omakohtainen romaanin  
elämänpiiri sinulle on?
”Sen päähenkilö on pari vuotta vanhempi kuin minä 
olin. Siinä on kolme lasta ja isäpuoli, minä taas olin ai-
noa lapsi. Mutta perhekuva, äitikuva, on syntynyt ym-
päristöstä ja miljöö, missä he asuvat ja mitä tapahtui 
niinä vuosina, se ajankuva on omaelämänkerrallista. 
Samoin asenteet, joita työväenluokalla oli. Se, minkä-
laisia kokemuksia oli, kun meni oppikouluun, jossa en-
simmäisen kerran elämässään tapasi erilaisen sosiaali-
luokan ihmisiä, se kaikki on omaelämäkerrallista.”

Olitko tekemässä tv-versiota,  
valitsemassa Ritva Oksasta päärooliin?
”Dramatisoin sarjan, tehtiin yhteistyötä ohjaajan, Åke 
Lindmanin kanssa. Arvostin ja pidin ihan hirveästi 

Pirkko Saision ajatuksia 
ELÄMÄN MENOSTA
Jos kävisimme tässä haastattelussa läpi Pirkko Saision tuotannon,  
se tarkoittaisi jatkokertomusta, sillä hänen tuotantonsa on valtava:

23 romaania, viimeisin Passio, joka julkaistaan nyt syyskuussa, 33 elokuva- ja 
näytelmäkäsikirjoitusta, kaksi tv-sarjaa, lisäksi lauluohjelmia. Kahdeksan palkintoa, 
lähtien J.H. Erkon palkinnosta hänen ensimmäisestä romaanistaan Elämänmeno.

Niinpä sovittiin, että puhumme tässä jutussa ajatuksista 
Elämänmenon ympärillä, näytelmä ajankohtaistuu jälleen Elannon 
Näyttämön 100-vuotisjuhlanäytelmänä Kirjan Talolla.

Saisio kirjoitti Elämänmenon 25-vuotiaana.

Åkesta, joka muuten oli itse Kalliosta kotoisin, tosin 
melkein sukupolvea vanhempi kuin minä.

Mutta kävi ilmi, että me olemme kaksi liian voi-
makasta persoonaa, ja se paljastui juuri Ritva Oksasen 
roolin kohdalla. Olisin halunnut siihen toisen näytte-
lijän, mutta Åke piti kiinni Ritva Oksasesta. Siitä tuli 
jopa niin iso juttu, että tv-teatterista minua pyydet-
tiin soittamaan pääjohtaja Erkki Raatikaiselle, että hän 
puuttuisi tähän roolitukseen. Nämä olivat niin isoja jut-
tuja siihen aikaan nämä tv-sarjat. Siihen en suostunut.

Ritva Oksanen oli silloin tunnettu enemmän lau-
lajana ja teki roolin eri tavalla kuin olin ajatellut, mut-
ta sehän on täysin vastaansanomaton sen rooli! Åke oli 
ehdottomasti oikeassa tässä vaatimuksessaan! Tämä 
asia on Ritva Oksasen kanssa puhuttu, hän tietää, että 
vastustin häntä ensin, mutta olin väärässä.”

Sinut nimettiin työläiskirjailijaksi?
”Tämä nimitysasia on ajankuva, tästä väiteltiin. Kun sain 
Erkon palkinnon, julkistamistilaisuus oli muistaakse-
ni Sokoksen tai Seurahuoneen yläkerrassa. Siellä oli pal-
jon toimittajia, ja kustantajan ja joidenkin toimittajien 
välillä syntyi iso riita siitä, olenko työläiskirjailija vai en. 
Kukaan ei kysynyt minulta mitään, olin esikoiskirjaili-
ja. Kävin välillä poissa, ja kun palasin, kaikki olivat läh-
teneet johonkin muualle jatkamaan. Olivat unohtaneet, 
että olin paikalla. Keräsin tavarani ja lähdin kotiin Ro-
vaniemelle, jossa silloin asuin. Keskustelu kävi kuuma-
na, kun oli niin suurta olla työläiskirjailija, ikään kuin oli-
si saanut kunniamerkin rintaan. Ensin tunsin itseni imar-
relluksi tämän työläiskirjailija-nimityksen vuoksi. Mut-
ta hyvin pian tunsin sen ahtaaksi, tajusin, että jos lähden 
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tähän kelkkaan, että määrittelen itseni sinne tai tänne, 
olen loppuelämäni pulassa asian kanssa. Kirjoitin sitten 
Kadonnut aurinko, jossa oli paljon fantasiaa, se oli irtiotto 
tästä kaikesta. Työläiskirjailijoita ovat Väinö Linna, Las-
si Sinkkonen, Alpo Ruth, joilla kaikilla oli se ero minuun 
nähden, että he olivat oikeasti duunareita - ilman koulu-
tusta, mutta kirjallisesti lahjakkaita.

Olen ollut koko elämäni ikään kuin rajalla, en tule 
varsinaisesti työläistaustasta. Perheessäni tapahtui minun 
lapsuuteni ja nuoruuteni aikana sellainen muutos, että äiti 
oli myymäläapulainen ja perusti oman kaupan, ja hänestä 
tuli yksityisyrittäjä. Vanhemmat olivat kansakoulun käy-
neitä molemmat. Isä taas oli rautakaupassa töissä, mut-
ta meni sitten Suomi-Neuvostoliitto-Seuraan osastopääl-
liköksi propagandaelokuvien osastolle, joka tarkoitti sitä, 
että siellä oli yksi tsuppari ja hän. Se oli se osasto. Mutta 
nousi sieltä sitten SN-Seuran talouspäälliköksi. Hän viih-
tyi siellä, mutta jäi varhaiseläkkeelle 70-luvulla. Arvelen, 
ettei kompetenssi riittänyt, kun se seura sai Kekkosen ai-
kaan niin paljon yhteiskunnan tukea.

Muistan, kun faija tuli kerran töistä ja kertoi, että 
tuli 10 000 uutta jäsentä yhtenä päivänä. Luhta liitti 
kaikki työntekijänsä SN-Seuraan ja maksoi heidän jä-
senmaksunsa, kun idän kauppa veti niin hyvin ja Luhta-
kin eli neuvostokaupalla.”

Olet aina pyrkinyt ulos kuplasta, olet aikoinaan  
ajatellut lähteä teologiaa lukemaan. Miksi?
”Tulen täysin ateistisesta kodista ja ympäristöstä, 

kaikki tuttavatkin olivat. Tässä ristiriidassa elin lasten-
tarhasta lähtien. Virallinen opetushan lastentarhasta 
yliopistoon oli sellainen kristillis-isänmaallinen.

Mutta minulla oli hirveän kiinnostavat uskonnon-
opettajat kahdeksan vuotta oppikoulussa. Ensimmäi-
nen oli Risto Nivari, joka opetti keskikoulun. Olen 
myöhemmin ymmärtänyt, että hänen intressissään oli 
psykoanalyyttinen myyttitulkinta. Siihen aikaan sel-
laista ei ollut suomennettu ja hän opetti raamattua psy-
koanalyysin kautta. Muistan, kuinka 11–12-vuotiaana 
ajattelin, että en tajua tuota, mutta se on hirveän kiin-
nostavaa, ja se jäi mieleen.

Minulla on ollut sellainen omaehtoinen, hengel-
linen elämä, joka ei ole liittynyt kirkkoon mitenkään. 
Luin Kazantzakista, joka oli ortodoksi, mutta päätyi 
buddhalaiseksi loppujen lopuksi. Ympäristökapinaakin 
siinä uskonnollisuudessa oli. Ja kyllä nöyryytin isää! 
Oltiin kummivanhempien tyttären rippijuhlissa Puoti-
lan kartanossa ja minä menin ehtoolliselle. Isä meinasi 
saada halvauksen, ja sen vuoksi meninkin.”

Menetkö Kirjan Talolle juhlanäytökseen  
katsomaan ”Elämänmenoa”?
”Voi olla, että menenkin. Kaupunginteatteri pyysi ai-
koinaan, että dramatisoisin sen sinne. Mutta sanoin, 
että se siis tulisi Kalliosta sinne? Minusta Kaupungin-
teatterissa pitäisi esittää näytelmä, jonka tapahtumat si-
jaitsevat siellä, missä Kaupunginteatteri on. Kirjoitin 
heille näytelmän Voiton päivä.”
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Vuonna 1973 tankit vyöryivät Santiagon ka-
duille. Kenraali Augusto Pinochet oli kaapannut 

vallan, presidentti Salvador Allende teki itsemurhan 
ja hänen kannattajiaan alettiin vainota ja tappaa. Chi-
len kansan kohtalo kosketti syvästi ihmisiä – erityises-
ti nuoria - eri puolilla maailmaa. Paria vuotta aikaisem-
min Suomi oli lähettänyt hyvin espanjaa taitavan Tapa-
ni Brotheruksen avaamaan suurlähetystön Santiagoon.

Myös turvallisessa Suomessa Pirjo Houni koulu-
kavereineen seurasi kauhuissaan Chilen tapahtumia. 
Myöhemmin, 90–luvulla, hän tutustui Suomeen pa-
kolaisina saapuneisiin chileläisiin, joista tuli sekä ystä-
viä että kollegoita. He kertoivat, että ainoastaan Tapani 
Brotheruksen ansiosta he ovat Suomessa.

Pirjo ei kiinnittänyt Brotheruksen nimeen eikä 
saavutuksiin sen kummempaa huomiota, niin kuin ei-
vät muutkaan suomalaiset. Eikä varsinkaan Brothe-
ruksen työnantaja Ulkoministeriö, joka oli keskit-
tynyt lähinnä idänsuhteiden hoitamiseen ja tulevan 
ETYKin valmisteluihin.

Eräässä haastattelussa Chilen pakolaisia autta-
nut Ruotsin suurlähettiläs Harald Edelstam kehui Ta-
pani Brotherusta: ”Jos pidätte minua rohkeana, on toi-
nen minuakin rohkeampi, suomalainen kollegani Tapa-
ni Brotherus. Hän ei pelännyt kuulia eikä Pinochetin käs-
kyläisiä. Seuraamuksista piittaamatta Tapani ja hänen 
vaimonsa Lysa piilottivat suuren määrän pakolaisia ko-
tiinsa. Vaikka tehtävä tuntui mahdottomalta, hän pelas-
ti sairaalasta Pinochetin kostotoimien uhkaamia chileläi-
siä. Tapani Brotherus tarttui toimeen ajattelematta vaa-
roja, joihin itsensä altisti”.

Haastattelu sai Heikki Hiilamon kiinnostu-
maan Brotheruksesta, ja sen seurauksena hän julkai-
si vuonna 2010 kirjan Kuoleman listat, josta ilmes-
tyi myöhemmin uusi, tarkistettu painos nimeltään 

Näkymättömät sankarit. Nyt heräsi myös ulkomi-
nisteri Alexander Stubb, joka kutsui Brotheruksen 
pullakahville ministeriöön ja kiitti hänen toimintaan-
sa Santiagossa. Hiilamon kirjan lisäksi Brotheruk-
sen toiminta tuli suomalaisille tutuksi myös hiljattain 
nähdyssä tv-sarjassa Invisible Heroes, joka pohjau-
tuu löysästi Hiilamon tekstiin.

”Idea elämäkerrasta oli valtiosihteeri Jukka Val-
tasaaren, jonka perustelut olivat vastaansanomatto-
mat: Ei ole toista suomalaista diplomaattia, joka olisi 

Tapani Brotheruksen
USKOMATON ELÄMÄ 
Toimittaja Pirjo Houni ei epäröinyt sekuntiakaan, kun häntä pyydettiin 
kirjoittamaan suurlähettiläs Tapani Brotheruksen elämäkerta. Pirjo halusi 
tietää, millainen on mies, joka pelasti yli 2000 ihmisen hengen Chilen 
vallankaappauksen aikana. Kirja Salaista diplomatiaa ilmestyi tänä 
syksynä. Sitä rakennettiin kuin palapeliä Pirjon Meritullinkadun kodissa.

 ELINA SIMONEN    MOJO ERÄMETSÄ
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joutunut yhtä koviin oloihin kol-
messa asemamaassaan kuin Ta-
pani Brotherus sotilasvallan-
kaappauksen Chilessä, Irakin 
kanssa sotaa käyvässä Iranissa ja 
murrosta elävässä Etelä-Afrikas-
sa”, kertoo Pirjo.

Joten kun Pirjoa pyydettiin 
Brotheruksen elämäkerran teki-
jäksi, vastaus oli itsestään selvä.

”Hänen tarinansa kiinnos-
ti valtavasti. Halusin tietää, mitä 
Chilessä hänen kokemanaan oi-
kein tapahtui. Millainen tausta ja 
ajatusmaailma on miehellä, joka 
omasta diplomaattiurastaan piit-
taamatta ja kaikkia Suomen ulko-
ministeriön tiukkoja määräyksiä 
uhmaten ryhtyi pelastamaan ih-
misiä juntan väkivaltaisuuksilta.”

Ensimmäinen tapaaminen 
Brotheruksen kanssa oli Siltala 
kustantamossa kesäkuussa 2020, 
ja Pirjoa jännitti. Hän oli jo teh-
nyt elämäkerran (Ei, rouva pre-
sidentti) Tarja Halosen lehdis-
töpäällikkö Maria Romantschu-
kista ja tiesi hyvin, kuinka tär-
keää on molemminpuolinen luottamus ja henkilöke-
mia. Edessä olisi kymmenien tuntien intiimejä ja in-
tensiivisiä kahden hengen sessioita. Heidän olisi pak-
ko kestää toisiaan.

Pirjo jännitti turhaan: ”Ehkä alkuun pälyilimme 
toisiamme antennit sojossa, mutta tapaamisesta tuli 
rento ja hyväntuulinen. Brotherus oli vähän kiusoittele-
vakin, joka sittemmin osoittautuikin hänen tavakseen”.

Tiukka aikataulu lyötiin lukkoon. Kirjan tekemi-
selle jäi 13 kuukautta aikaa, koska sen piti ilmestyä 
syksyllä 2021. Päätettiin, että teksti etenee kronolo-
gisesti, Tapani Brotheruksen tarina olisi kirjan ydin. 
Mutta sen lisäksi Pirjo haastattelisi perheenjäseniä, 
Chilen pakolaisia ja ulkoministeriössä työskennelleitä 
merkittäviä henkilöitä, kuten Jaakko Iloniemeä ja Kei-
jo Korhosta.

Haastattelujen lisäksi Pirjo käytti runsaasti aikaa 
tausta-aineistoon tutustumiseen: kirjoihin ja muistel-
miin, ulkoministeriön arkiston raportteihin ja Brothe-
rusten omiin arkistoihin, joista osa on merkitty minis-
teriön leimalla salaisiksi.

Haastattelut alkoivat elokuussa. Rutiiniksi 
tuli tapaaminen kaksi kertaa viikossa. Niihin Brotherus 
pyöräili punaisella polkupyörällään Eirasta kohti Pirjon 
kotia Meritullinkadulla, jossa he nauttivat alkuun ko-
dikkaasti kahvia, croissanteja ja hedelmiä.

Kerran Brotherus manaili Rauhankadun ylämäen 
jyrkkyyttä Pirjolle, joka neuvoi, että helpommallakin 
pääsisi, jos hän kiertäisi Kruununhaan jyrkimmän ylä-
mäen. Sateiden alettua Brotherus siirtyi käyttämään 
bussia numero 17, jossa hän istui maski kasvoillaan 
usein ainoana matkustajana.

Pirjo kirjoitti läppärillä saman tien keskustelun si-
sällön ylös. Hän kyseli ja Brotherus vastasi. Keskittymi-
nen oli niin intensiivistä, että kolme tuntia kerrallaan 
riitti. Enempää ei kumpikaan olisi jaksanut.

”Tapani Brotherus on kirjallisesti lahjakasta kult-
tuurisukua. Hän osoittautuikin tarinankertojaksi lati-
nalaisamerikkalaiseen tyyliin. Hänen siskonsa Maria 
Guercin sanoi, ettei veli avaa mielellään tunteitaan, ja 
tämä kertoikin ajatuksistaan ja tunteistaan mieluiten ta-
pahtumien kautta.
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Halusin saada kirjaan mukaan myös hänen huumo-
riaan. Luulen, että huumori myös kevensi intensiivistä 
tapaamme tehdä töitä: minä kirjoitin koko ajan ja lähe-
tin sitä mukaa tekstin Brotherukselle kommentteja var-
ten. Hän täydensi, minä kyselin lisää ja koko ajan luin 
kaikkea mahdollista aiheesta löytämääni ja etsin var-
mistusta faktoille. Yritin tarkistaa kaiken minkä voin. 
Brotheruksella oli valtava urakka kaivaa muististaan 
vuosikymmenien takaisia asioita.”

Norma Vera Seisoi kolmen lapsensa Miguelin,  
Adolfon ja Carmenin kanssa Aníbal Pinton ja Avenida 
Independencian risteyksessä Santiagossa iltapäivällä  
kello kolme.

Näin alkaa yhden dramaattisen kohtauksen kuvaa-
minen, joka osoittaa, kuinka tärkeää Pirjosta oli ker-
toa tapahtumista niin täsmällisesti ja yksityiskohtaises-
ti kuin mahdollista. Koska tapahtumat sijoittuivat ai-
kaan ennen internetiä, nimien, tapahtumien ja paikko-
jen oikeinkirjoituksen ja päivämäärien tarkistamisesta 
tulikin Pirjolle suurin päänsärky ja haaste, ja koko kir-
jan kirjoittamisen työläin osuus. Vasta 90-luvun myötä 
saatu internet uutisineen ja keskusteluineen antoi lisä-
tukea tapahtumien tarkistamiselle.

Joskus kaksi henkilöä kertoi saman asian eri taval-
la. Esimerkistä käy Alfonso Padillan tapaus. Padilla oli 
musikaalisesti lahjakas nuori aktivisti, joka joutui van-
kilaan. Päästyään Suomeen hän jatkoi muusikon uraan-
sa ja päätyi lopulta Helsingin yliopistoon musiikin leh-
toriksi. Mutta tuliko Padilla Santiagoon vanginvarti-
jan saattamana bussilla, niin kuin yksi haastateltava sa-
noo vai junalla, niin kuin toinen väittää? Muisti vastaan 
muisti. Ketä uskoa?

”En ryhtynyt muistelijoiden tuomariksi. Ratkaisin 
asian kirjoittamalla, että Brotherus oli häntä asemalla 
vastassa. Se saattoi olla yhtä hyvin bussi- kuin rautatie-
asemakin”, sanoo Pirjo.

Runsaiden ja tarkkojen yksityiskohtien ansiosta lu-
kijan eteen piirtyy taloja, sisustuksia, maisemia, katu-
näkymiä, toreja, sotilaita, hätääntyneitä perheitä, suus-
sa tuntuu sipulin maku ja korvat kuulevat tankkien vyö-
ryn. Jännitys tarttuu lukijaan pakoreittien ja kaoottisten 
tapahtumien kuvauksen myötä.

”Haastattelin Brotherusta yli 50 kertaa. Jokaisen is-
tunnon päättyessä sovimme seuraavan tapaamisen ai-
heista. Usein hänen mieleensä saattoi palautua aiem-
mista teemoista jokin tapahtuma, jonka halusin vie-
lä ottaa mukaan. Rakensimme kirjaa kuin palapeliä. 

Kummankin päässä kirjan tapahtumat pyörivät mieles-
sä päivin ja öin. Tilitimme toisillemme, miten taas he-
räsimme aamuyöstä pohtimaan jotain seikkaa.”

Kirjoittaja ja kirjan kohde olivat lähes päivittäin yh-
teyksissä haastatteluja tehden tai sähköpostitse yksi-
tyiskohtia hioen. Brotheruksen laajasta ystävien ja tut-
tavien verkostosta oli suunnattomasti apua, kun tietoja 
piti tarkistella ja saada niihin lisävalaistusta.

”Diplomaattien puolisot ovat tehneet kautta ai-
kojen tärkeää työtä minimikorvauksella, jos silläkään. 
Rouva Lysa Brotherus on ollut korvaamaton kumppa-
ni miehensä rinnalla. He olivat todellinen taistelupari”, 
sanoo Pirjo.

Pelkäämätön Lysa Brotherus ylitti Chilessä kaik-
ki diplomaatin puolison roolin rajat ruokkiessaan ko-
tiinsa piilotettuja pakolaisia ja pannessaan oman hen-
kensä alttiiksi pelastaessaan heitä taloonsa. Kirjassa 
hän itse kertoo näin: ”Tiesin, että jos he menisivät ulos 
ovestamme, heidät ammuttaisiin. Olin nähnyt, miten su-
ruttomasti sotilaat käyttivät aseitaan, ja olin nähnyt 
kuolleita makaamassa kaduilla”.

Brotherusten talossa vallitsi hermostunut ja jännit-
tynyt tunnelma. Sitä lievittääkseen Lysa Brotherus an-
toi pakolaisille pieniä tehtäviä. Myös tiski- ja ruoanlait-
tovuoroja jaettiin.

Maassa oli elintarvikepula ja torilta sai vain peru-
naa ja sipulia, ehkä kalaa. Lysa Brotherus ajoi välillä 
Andien yli Argentiinaan hankintamatkoille, lahjoi tul-
livirkamiehet, ja tuli takaisin sokerin, hiivan ja vehnä-
jauhosäkin kera.

”Koronavuosi rajoituksineen takasi meille täy-
dellisen keskittymisrauhan. Ulkomaille ei voinut mat-
kustaa, ravintolat oli suljettu, sosiaaliset kontaktit mini-
missään. Pystyimme sukeltamaan täysillä menneiden 
vuosikymmenien maailmaan – luultavasti jopa puoli-
soidemme kärsivällisyyttä koetellen”, Pirjo kertoo.

”Tunsin, että minulla oli kirjoittajana vapaute-
ni, jota Brotherus ei millään tavoin pyrkinyt rajoitta-
maan. Hän ei puuttunut siihenkään, mitä otin kirjaan 
mukaan ja mitä jätin ottamatta. Hän käyttäytyi siinä-
kin kuin diplomaatti!

Tapani Brotheruksen kanssa viettämäni intensiivi-
sen vuoden jälkeen ymmärsin, ettei tarvitse välttämät-
tä matkustaa fyysisesti päästäkseen eläytymään muihin 
maihin ja vuosikymmeniin. Matkaan voi päästä ihan 
oman olohuoneen pöydän äärellä.”



Kiholinnan asukas Kirsi Pere:
”Se on hyvin mahdollista, sillä alue tulee muuttumaan 
merkittävästi. Olemme tosi innoissamme, että saimme 
juhlaviikkojen konsertin kortteliimme, ja olisi hienoa, 
jos aluetta kehitettäisiin niin, että vastaavia tapahtumia 
olisi mahdollista järjestää jatkossakin!

Hienot, historialliset ja osin suojellut rakennukset 
ovat olleet pääosin tyhjillään jo vuosia, ja kasarmin van-
ha paraatikenttä on ollut parkkipaikkana. Haluankin 
painottaa, että kyse ei ole vastustuksesta muutoksen 
tai vastustuksen itsensä takia. Moni asukkaista toivoo, 
että käyttämättä olevia, vähitellen rapistuvia rakennuk-
sia kunnostettaisiin, ja aluetta kehitettäisiin sen kulttuu-
rihistoriallista arvoa ja hienoja rakennuksia kunnioit-
taen. Tämä voisi tarkoittaa myös ympäristön huomioi-
vaa täydennysrakentamista. Nyt mittakaava on ylimi-
toitettu, kun kerrosalat on pyritty maksimoimaan: Se-
naatin ja Kruunuasuntojen - eli valtion - omistamal-
le alueelle suunnitellaan tällä hetkellä peräti kahta 
uutta kerrostaloa, joiden harjakorkeus nousisi Poh-
joisrannan puolella olevien talojen tasalle eli reilusti 
vanhojen kasarmirakennusten yläpuolelle.

Suuret rakennukset peittäisivät suurelta osin Poh-
joisrannan puolen talojen asukkaiden valonsaannin 
ja näkymät, sillä rakennukset ovat kooltaan niin suu-
ria, että ne tulisivat lähelle nykyisiä rakennuksia. Esi-
merkiksi omassa kotitalossani, vuonna 1929 valmistu-
neessa Kiholinnassa lähimmän uuden talon seinämä 

tulisi erittäin lähelle, aivan tonttimme rajalle, ja kohoai-
si vähintään talomme seitsemännen kerroksen tasalle. 
Osalta asukkaista rakennukset tulisivat peittämään 
näkymät ja valonsaannin kaikista ikkunoista.

Vanhoilla kasarmirakennuksilla ja koko alueella on 
paljon potentiaalia. Hotellin, toimistojen, näyttelytilo-
jen tai vaikkapa päiväkodin tai myös asuntojen rakenta-
minen vanhoihin rakennuksiin olisi erittäin tervetullut-
ta. Se toisi alueelle elämää ja varmistaisi myös osaltaan 
sen, että rakennuksista ja koko alueesta pidettäisiin pa-
rempaa huolta niin, että alueen ainutlaatuisia kulttuu-
rihistoriallisia arvoja voitaisiin kunnioittaa. Korttelista 
olisi mahdollista tulla ainutlaatuinen, koko kaupun-
ginosan elinvoimaa tukeva kokonaisuus.

Taloyhtiömme Kiholinna ja myös yksittäiset asuk-
kaat lähettivät lausuntoja, kun kaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta sai antaa palautetta viime vuo-
den keväällä. Lisäksi olemme yrittäneet avata keskuste-
lua kaupungin kaavoittajien suuntaan, jotta myös asuk-
kaiden ajatuksia ja ideoita huomioitaisiin suunnittelus-
sa. Olemme mm. ehdottaneet vaihtoehtoista suunnitel-
maa täydennysrakentamiseen.

Toivoisimme, että kaupungilla kuunneltaisiin 
myös nykyisten asukkaiden ajatuksia ja ideoita ke-
hittämisessä! Kaavamuutoksen valmistelu jatkuu, jo-
ten odotamme seuraavaa vaihetta - ja toivottavasti 
myös päivittyneitä suunnitelmia.”
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Kiholinna sai pihallensa Helsingin juhlaviikkojen järjestämän korttelikonsertin, jossa esiintyi 
syyskuun 4. päivänä länsiafrikkalaista musiikkia esittävä Sila Fato. Mutta jääkö konsertti 
viimeiseksi, jos suunnitelma kahden asuintalon rakentamisesta tälle pihalle toteutuu?

 MIRJA PYYKKÖ    MOJO ERÄMETSÄASUKKAAN PUHEENVUORO
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A ava, aloit maalata kaksi vuotta sitten. Löytyy-
kö omasta historiastasi mitään aiempaa kos-

ketuspintaa kuvataiteisiin?
”Itse asiassa ei. Tämä uusi polku yllätti täysin minut itse-
nikin. Jos on elämälle ja sisäisille kuiskauksille auki, niin 
voi löytää itsensä yllättävistäkin tilanteista. Uskon, että 
meidän jokaisen sisällä on suuri potentiaali vaikka mi-
hin, mutta se vaatii myös rohkeutta hypätä tuntematto-
maan ilman sääntöjä, normeja, tai ajatusta siitä, ’miten 
tätä kuuluisi tehdä nyt oikein, koska näin on aina tehty’.”

Koetko, että pystyt taidemaalarina jollain tavoin 
hyödyntämään taustaasi näyttelijänä? Onko näissä 
taiteenaloissa ylipäätään samankaltaisuuksia?
”Näyttelijänä sitä heittäytyy erilaisiin tunnetiloihin, 
ja ihan samalla tavoin maalaamisessa on kyse antautu-
misesta jonkinlaiseen tunnetilaan. Sitä voi laittaa vaik-
ka soimaan Rammsteinia ja toisella kertaa Sibeliusta 
ja katsoa, mitä se tuottaa. Ajattelen, että pitää uskaltaa 
ikään kuin tanssia sen teoksen äärellä. Maalaaminen on 
minulle aika kehollinen prosessi ja sitäkin kautta siinä 
on samaa kuin näyttelemisessä.”

Antaako maalaaminen sinulle jotain uutta tai  
erilaista kuin näyttelijän tai spiikkaajan työt?
”Kyllä antaa, itse asiassa yksi Aava Ruusuvirran tekemi-
siä eli musiikkia ja maalaamista yhdistävä tekijä on se, 
että ne kumpuavat suoraan sielustani. Ne ovat minun 
näköistä, minun kuuloista. Näyttelijänä tuotan yleen-
sä jonkun muun näkemystä eli maalaaminen on minul-
le paljon henkilökohtaisempaa. Koen, että maalauksis-
sani ilmennän syvintä minua.”

Miten kuvailisit taiteesi tyyliä?
”Pirskahtelevaisuus, ilo, riemu, voima ja leikkimieli-
syys. Koen, että näissä on todella paljon sellaista ke-
veyttä ja kuplivuutta. Minun juttuni ei ole tehdä esi-
merkiksi radikaalia, yhteiskuntaa herättelevää taidet-
ta, vaan koen, että minun tehtäväni on tuoda taulujeni 
kautta rakkautta ja iloa ihmisille.”

Onko sinulla maalaustaiteessa esikuvia?
”Kyllä sanoisin, että Manuela Bosco on sellainen. 

Manuelaa seuratessa olen huomannut ajatusmaail-
moissamme muutenkin olevan paljon samankaltaisuut-
ta. Toinen on Carolina Gruner. He inspiroivat minua.”

Onko sinulla tyhjän kankaan edessä jo  
selkeä visio siitä, millainen teoksesta tulee?
”Harvoin minulla on mitään selkeätä visiota. Luotan 
prosessiin. Antautumiseen. Teen ensimmäisen viivan 
ja sukellan seikkailuun. Sitten katsotaan mitä sieltä tu-
lee. Yleensä sitä on maalauksen valmistuessa aika yllät-
tynyt itsekin.”

Kuinka paljon maalaat?
”Silloin kun aloitin, niin en muuta tehnytkään. Maa-
lasin, maalasin, maalasin. Ja silloin kun en maalannut, 
niin kaipasin maalaamisen äärelle. Jossain vaiheessa 
myöhemmin tuli sitten sellainen tyrehtymisen tunne, 
mutta sitä ennen olin maalannut suhteellisen lyhyessä 
ajassa jo noin 80 teosta, joten ei se nyt ihmekään ollut. 
Olin lempeä itselleni ja ajattelin, että nyt on vain aika 
kerätä inspiraatiota, ja itseasiassa viime aikoina olenkin 
keskittynyt taas enemmän musiikkiin.”

Tuleeko joistakin teoksista tärkeämpiä kuin toisista?
”Kyllä, joistakin teoksista tulee sellaisia, että en haluai-
si niitä myydä lainkaan. Yhdelle maalaukselle olenkin 
laittanut niin kovan hinnan, että saan varmasti pitää sen 
itselläni.”

Teetkö tilaustöitä?
”Teen intuitiivisia tilaustöitä, ja siitä ihmiset ovat olleet 
innoissaan, kun ovat voineet toivoa jotain tietynlaista 
energiaa teokseen tai maalauksen johonkin erityiseen 
elämäntilanteeseen. Jotkut ovat toki antaneet hyvinkin 
vapaat kädet, ehkä pyytäneet vain jotain tiettyä väriä 
mukaan teokseen.”

Miten toivot ihmisten kokevan teoksesi  
tai mitä toivot heidän saavan taiteestasi?
”Minä toivon, että minun taiteeni tuo ihmisille iloa ja 
inspiraatiota sekä ennen kaikkea jonkinlaista muistu-
tusta siitä omasta voimasta, jolla jokainen voi tehdä 
muutoksia elämässään.”

Iloa ja inspiraatiota VOIMATAULUISTA
Anni Turunen tuli kansalle tutuksi televisiosta Kotikadun Dannyna, jota hän 
näytteli kahdeksan kauden ajan. Sen jälkeen muun muassa käsikirjoittamista ja 
spiikkaamista työkseen tehnyt Anni löysi sisältään ihan uudenlaista luovuutta 
musiikin ja myöhemmin maalaamisen muodossa. Syntyi Aava Ruusuvirta.

    MOJO ERÄMETSÄ
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Teoksia on tällä hetkellä  
nähtävissä Helsingissä  
Sydämen pohjasta -kampaamossa, 

ravintola Tenhossa sekä  
kahvila Makersissa.  

Kuvia maalauksista löytyy osoitteesta 
aavaruusuvirta.com

Aava Ruusuvirta tanssahtelee  
Kindness is the Answer -teoksen  
edessä näyttelyssään Torikortteleiden  
Taste Wine Bar pop up -ravintolassa.
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Kruununhaan Kruununhaan 
ÄITIHAHMOÄITIHAHMO
”Kun päätin ostaa ”Kun päätin ostaa 
elintarvikekioskin, päätin elintarvikekioskin, päätin 
samalla, että myyn sille samalla, että myyn sille 
sieluni enkä valita mistään.” sieluni enkä valita mistään.” 
Anja Tennilä on pitänyt Anja Tennilä on pitänyt 
Mariankadun kioskiaan 26 Mariankadun kioskiaan 26 
vuotta, valtakuntaansa, jonka vuotta, valtakuntaansa, jonka 
pelisäännöt hän määrää itse.pelisäännöt hän määrää itse.

 ELINA SIMONEN    MOJO ERÄMETSÄ
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Kioskin tunnelma on levollinen. Vastakeitet-
ty kahvi tuoksuu, seinäkello raksuttaa. Poissa ovat 

lehtitelineet, välkkyvät ja kilisevät pelikoneet, epämää-
räinen lahjakrääsä. Hyllyt ja lasivitriinit ovat säntilli-
sessä järjestyksessä, pullien ja pasteijoiden lisäksi niil-
tä löytyy jauhoja, hernekeittopurkkeja, tillilihaa, öljy-
jä, sampoota, hiuslakkaa, parranajovälineitä, pesuainei-
ta… Anja Tennilän periaatteena on, että aina pitää olla 
hätävarana ainakin yksi jauhopussi.

”Ota purkki stroganoffia, lämmitä se ja heitä se-
kaan porkkanoita, jos niitä on, ja paista perunoita”, hän 
neuvoo pulaan joutunutta nuorta. Seuraavana päivänä 
tämä saattaa tulla kiittämään.

”Sinä olet hyvätapainen nuori, terveisiä vaan van-
hemmillesi, että hyvin ovat kasvattaneet lapsensa”, vas-
taa Anja. Eikä ole harvinaista, että vanhemmat puoles-
taan poikkeavat myöhemmin kiittämään terveisistä.

Mutta Anja huomauttaa myös napakasti nuorelle, 
jos tämä tulee tervehtimättä sisään ja ryhtyy lataamaan 
puhelintaan ilmaiseksi. ”Silloin sanon, että taloon tul-
lessa tervehditään ja pyydetään lupaa lataamiseen.”

Kioski on Anjan valtakunta, jonka tunnelmasta hän 
pitää tiukasti huolta. Vaikka kioski olisi tyhjä, hän il-
moittaa epätoivotulle asiakkaalle, että nyt on täyttä. 
Tämä ymmärtää yskän ja häipyy. Epämääräiset sikarin-
myyjät saavat heti lähtöpassit, samoin kiroilijat. Ongel-
mia ei ole koskaan tullut.

Anja Tennilä on kotoisin Tampereelta, jossa hän 
työskenteli vakuutusvirkailijana ja hankki kursseilla it-
selleen monenlaisia taitoja. Hän sai kaksi poikaa, jois-
ta toinen kuoli vauvana. Toisella – Heikillä – todettiin 
harvinainen lisämunuaiskuoren toiminnan vajaus, jo-
hon haettiin apua myös Arvo Ylpöltä. Anja hoiti poi-
kaansa, kunnes tämä oli 15-vuotias, jolloin hän ryh-
tyi miettimään työtä, jonka voisi jakaa Heikin kanssa. 
Työntekoa Anja ei pelännyt, lapsuudenkodista oli tul-
lut hyvät eväät maailmalle. Niihin kuului muun muassa 
napakka järjestyksen pito.

Jostain syystä Anja oli aina haaveillut hienosta kah-
vilasta, jossa olisi kaari-ikkunat.

Sitten hän kuuli Kruununhaassa sijaitsevasta kios-
kista, joka oli myynnissä. Sen omistajat eivät kuulem-
ma jaksaneet kuunnella asiakkaiden valitusta.

Kaupat tehtiin vuonna 1995 ja Anja tilasi perusteel-
lisen remontin Mariankadun korkeimmalla kohdalla si-
jaitsevaan kioskiin. Remontin ajaksi hän meni Male-
diiveille. Hän tuli takaisin aamuyöllä kello viisi ja seisoi 
heti samana aamuna tiskin takana. Siitä alkoi pitkä suh-
de hänen ja kruununhakalaisten välillä.

Anja loi hyvät suhteet alihankkijoiden kanssa ja 
keskinäinen luottamus on jatkunut kymmeniä vuosia. 
Esimerkiksi maidontuojilla on kioskin avain ja he tuo-
vat maitotuotteet aamulla kolmelta.

Anja itse herää viideltä. Kruununhakalaisena hänel-
lä on muutaman minuutin matka töihin. Edellisenä päivä-
nä tehdyt tilaukset tuodaan. Kahvi pannaan tippumaan ja 
korvapuusteja valmistellaan. Niiden tuoksu leijuu pitkin 
katua, ja ensimmäiset asiakkaat tulevatkin jo seitsemältä 
nauttimaan kahvit, tuoreet sämpylät, pullat ja jugurtit. Päi-
vittäin kioskilla piipahtaa useita kymmeniä asiakkaita.

Anja tarkkailee, mikä menee kaupaksi, ja tilaa sen mu-
kaan tavaraa. Vuodet ovat opettaneet arvioimaan menekin 
niin oikein, että kahden päivän tuottojen ero saattaa olla 
vain muutama sentti. Hävikkiä ei tule ja jos tulee, Kruu-
nunhaan koirat nauttivat vanhentuneista lihapiirakoista.

Anja seisoo tiskin takana 10 tuntia päivässä ja vaih-
taa välillä kenkiä. Jos Heikki on paikalla, hän nukahtaa 
takahuoneessa varttitunnin. Siellä on myös keittolevy, 
jolla hän valmistaa lämpimän aterian.

Työpäivän jälkeen paperitöihin menee vielä pari-
sen tuntia. Kioski on ollut auki seitsemänä päivänä vii-
kossa, mutta nyt Anja harkitsee niin radikaalia ratkai-
sua, että pitäisi kioskin kiinni sunnuntaisin.

R-Kioskien vallattua markkinat yhä useampi yksi-
tyinen on lopettanut kioskin pidon. Anja taitaa olla vii-
meisimpiä ellei viimeinen Helsingissä. Asiakkaat eivät 
halua luopua kioskistaan.

Anja on seurannut 26 vuotta kruununhakalaisten 
elämää: ”Täällä eletään hyvää arkea, ihmiset ovat fik-
suja ja hyvin käyttäytyviä. Vanhat suvut ovat tosin har-
ventuneet ja levoton aines hiukan lisääntynyt”.

Suurin osa asiakkaista on vakituisia. Kuulumisia 
vaihdetaan. Anjalle näytetään kuvia suvun juhlista. Si-
sään tulevalle hän saattaa kertoa, että on nähnyt tämän 
ensimmäistä kertaa polvenkorkuisena. Hänelle kerro-
taan avioerot, sairaudet, työttömyydet, romanssit, ja 
niistä hän ei koskaan kerro eteenpäin. Omista, itselleen 
arvokkaista ja läheisistä asioista hän ei puhu.

Monelle yksin asuvalle Anja saattaa olla päivän ai-
noa kontakti, ja sitä hän pitää tärkeänä.

”Ihmisiä tässä ollaan tiskin kummallakin puolella. 
En minä ole pelkkä kahvikone.”

Hän huolestuu, jos kanta-asiakasta ei näy, kunnes 
tämä lähettää jonkun mukana terveisiä tai tulee itse 
käymään.

”Joskus joku tulee syyllisen näköisenä kertomaan, 
että on käynyt muualla kahvilla. Minusta on pääasia, 
että rahat jäävät Kruununhakaan.”
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 RIITTA HEIMONEN    MOJO ERÄMETSÄKURKISTAN TILAAN

S atunnainen kulkija ei noin vain eksy Virokatu 
12:n sisäpihalle. Jos pääsee peremmälle, eteen 

avautuu sienanpunainen kaksikerroksinen pihatalo, 
jota isommat kerrostalot kehystävät. Sekä pihatalo 
että viereiset rakennukset kuuluvat samaan Snellma-
ninkatu 15:n asuntoyhtiöön.

Piharakennuksen alkuperäinen suunnitelma on 
Theodor Höijerin käsialaa vuodelta 1878. Vuosi-
kymmenien kuluessa rakennus on kokenut monia 
eri vaiheita. Se antoi alun perin suojan muun muas-
sa hevostallille, puuliiterille, ulkohuussille ja talon 
pesutuvalle. Hevosten kavioiden kopse ja hirnahte-
lu sekä vossikoiden pyörien kolina värittivät kortte-
lin asukkaiden äänimaisemaa rakennuksen ensi vuo-
sikymmeninä.

Aikalaistieto kertoo, että pihatalon histo-
riaan mahtuu myös yksihuoneinen bordelli. Talos-
sa oli huone, jonne pääsi suoraan porraskäytävästä. 

Hyvä suunnittelu kestää aikaa
Arkkitehti-muotoilija-pariskunta Pekka Harni ja Yuka Takahashi 
asuu ja työskentelee historiallisessa miljöössä.  

Bordellin pitäjän kerrotaan tirkistelleen avaimen-
reiästä asiakkaitaan.

Siististä yleisilmeestä, maalipinnoista ja piha-
valoista huomaa, että asuntoyhtiö on peruskorjattu 
pieteetillä. Vanhat puuikkunat on kunnostettu, ulko-
seinät kalkkirapattu ja -maalattu perinteisellä tavalla 
vuonna 2010.  Myös alkuperäiset tikkaat on säilytet-
ty ja kunnostettu.

Pekka Harni on asunut pihatalossa 30 vuot-
ta, Yuka Takahashi kymmenisen vuotta vähemmän. 
Heillä on työhuoneelle vain muutama harppaus ko-
tiovelta. Sillä on oma tarinansa kerrottavanaan.

Hampus Dahlström suunnitteli vuonna 1861 
Snellmaninkatu 15:n tontille kolmikerroksisen raken-
nuksen, joka tunnettiin Kruununhaan apteekkarin ta-
lona. Taloa on myöhemmin jatkettu molemmista päis-
tä ja korotettu kolmella kerroksella useassa eri vaiheessa.

28    Kruununhaan Asukasyhdistys
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Pariskunnan työhuone on apteekkarin talon pohja-
kerroksessa. Tila on pelkistetty ja sen ylle kaartuu hol-
vikatto. Tila palveli alun perin Kruununhaan apteekin 
laboratoriona. ”Täällä sekoitettiin kaikki apteekin myr-
kyt, huumeet ja lääkkeet”, Harni kertoo.

Nyt kahden luovan tekijän työtila hengittää rau-
halliseen tahtiin. Paljoa ei tarvita: työpöytä ja pöytäko-
neet, hylly pienoismalleille ja kirjoille sekä muutama 
oman tuotannon jakkara ja pöytä.

Tila jatkuu ikkunattomana kuin luola pieneen näyt-
telytilaan. Sieltä löytyy muun muassa Harnin suunnitte-
lema nojatuoli ja Takahashin Habitaressa palkittu moni-
toimikaluste. Harni nappaa jakkaran syliinsä ja näyttää, 
kuinka sen voi koota ja purkaa paljain käsin osiin ja pa-
kata pizzalaatikon kokoiseen pahvilaatikkoon.

Hän on alansa moniottelija: muotoilun taiteilija-
professori ja arkkitehti. Harni on luennoinut vuosi-
kymmenet teollisen muotoilun käytännöistä Taideteol-
lisessa korkeakoulussa.

Sekä Harni että Takahashi ovat suunnitelleet as-
tiastoja Arabian tuotantoon. Harnin Nero-astiasarja 
on huomattu myös kansainvälisesti, sillä se sopii hyvin 
niin sushille kuin tapaksillekin. Sarja sai Design Plus 
-palkinnon Frankfurtin messuilla vuonna 1999. Taka-
hashi on suunnitellut Moon-astiaston Arabian ProAr-
te -kokoelmaan.

Pariskunta suunnittelee myös uudisrakennuksia, 
kesämökkejä ja vanhojen talojen peruskorjauksia. Uu-
sinta huonekalutuotantoa esitellään ensi vuoden Habi-
taren Ekodesign-näyttelyssä.

Tarvitsemme ekologista suunnittelua kipeäm-
min kuin koskaan. Oikealla suunnittelulla vähemmäs-
tä saa enemmän.

Harnin mukaan esineiden massatuotantoon tar-
vittaisiin tiukka seula, valmistuslupa rakennusluvan ta-
paan. Esineiden tulisi täyttää tiukat ekologiset vaati-
mukset: niiden tulisi olla myrkyttömiä, vaarattomia, 
hyvin suunniteltuja ja energiaa säästäviä. Vaateisiin 
kuuluu myös monikäyttöisyys, kestävä kauneus sekä 
vaivaton korjattavuus ja kierrätettävyys.

”Paras muotoilu on lähes huomaamatonta, hiljais-
ta. Muotoilematta jättäminen, evoluutionomainen hi-
das kehitys ja hienosäätö ovat usein parhaimpien käyt-
töesineiden taustalla.” 

Parin arjessa oma muotoilu on vahvasti läsnä. Pa-
laamme piharakennukseen katsomaan, miltä oma asu-
mus näyttää.

Koti on kokonaistaideteos, jossa ei ole mitään tur-
haa ja lähes kaikki on omaa tuotantoa. Eteinen, keittiö, 
olohuone, makuuhuone ja kylpyhuone ovat kaikki yh-
tenäistä tilaa. Keittiön kaapistot ja vaatekaappi rytmit-
tävät tilaa. Vaatekaappi toimii myös huoneenjakajana ja 
suojaa makuuhuoneen tatamivuoteen.

”Huonekalujen ympärillä on oltava riittävästi tyh-
jää tilaa”, Harni sanoo. 

Kaikki huonekalut, pöytä ja sen päällä olevat table-
tit, tuolit, sohva ja nojatuoli sekä astiat ovat heidän 
suunnittelemiaan. Ikkunoista taittuu sisään valo, joka 
korostaa tilan harmoniaa ja tasapainoa vanhan ajan 
kalkkirapatuille ja kalkituille seinille.

Yuka Takahashi ja Pekka Harni kahvitauolla työhuoneessaan.    
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B rooklynissa New Yorkissa Sunset Parkin ympä-
ristössä aikoinaan sijaitsi myös suomalaisten siir-

tolaisten asuinalue eli finntown, ’suomalaiskaupunki’. 
Parhaimmillaan alueella asui yli 10 000 amerikansuo-
malaista. Vertailun vuoksi omassa kaupunginosassam-
me asukkaita on noin 7000. Amerikansuomalaiset kut-
suivat alueensa puistoa myös nimillä Pusuparkki ja Pu-
kinmäki.

Kaiken kaikkiaan Brooklynin asuimisto on etni-
sesti monimuotoinen. Alue koostuu lukuisista keske-
nään hyvin erilaisista kaupunginosista, joilla on oma 
identiteettinsä.

Käytyään läpi syöpähoidot alle kuusikymppinen 
Nathan palasi Brooklyniin, ja kuten hän tyttärelleen 
kertoi, sanoi olevansa varma, että kuolee ennen vuo-
den loppua.

”… menettänyt tukkani, menettänyt tahdonvoima-
ni, menettänyt työpaikkani ja menettänyt vaimoni, mi-
nun olivaikea kuvitella miten jatkaisin.”

Nathan tapasi kuitenkin odottamatta sisarvaina-
jansa pojan Tomin, ihmelapsen jonka ura oli kariutu-
nut väitöskirjaan. New Yorkin taksikuskina hän ajautui 
lopulta töihin Harryn divariin. Harry puolestaan en-
nen divariaan oli omistanut taidegallerian, mutta taulu-
väärennösten takia joutunut vankilaan. Nathan itse oli 
eläkkeellä henkivakuutusyhtiöstä. Työnsä puolesta hän 
piti ihmisiä lähinnä huijareina.

Kolme miestä alkoivat tapailla. Alkajaisiksi Nat-
han kutsui Tomin ja Harryn syömään kanssaan päi-
vällistä. Tästä lauantai-illasta lähtien Nathan kuolemi-
sen sijasta alkoi elää. Samoin Tom. He antoivat sattu-
muksille tilaa kuljettaa kohtaloitaan. He sanoivat elä-
mälle kyllä. Harryn tilanne oli toisenlainen, koska hän 
oli jo elänyt toistenkin puolesta.

Saippuaooppera? / Kustantaja kirjan takaliepees-
sä myy kirjaa saippuaoopperana. No, ehkä niinkin. Kir-
ja on aikamoinen tapahtumien runsaudensarvi. Rie-
munkirjava. Elämänmakuinen. Paul Auster on verraton 

suurkaupunkielämän kuvaaja. Fiktiota ja faktaa. Hän 
on myös selkeästi mieskirjailija. Hän tietää mitä mie-
hen päässä liikkuu. Auster on naimisissa kirjailija Siri 
Hustvedtin kanssa. He asuvat yhdessä Brooklynissa 
New Yorkissa.

Seppo Sarras: ”Kirja tuntui viihdyttävän kepeäl-
tä monimutkaisen ja synkistelevän New York -trilogian 
jälkeen. Austerilla on terävä, mutta usein lempeän iro-
ninen katse.”

Riitta Sarras: ”Kirja on varmaan Paul Austerin lem-
pein kirja, joka on selvästi tarkoitettu viihdyttämään. 
Auster viljelee ironiaa, joka tuo kirjaan särmää ja huu-
moria, mutta myös uskottavuutta. Tarinasta ei voi arva-
ta mihin se johtaa eikä ole lukijan ennakoitavissa, ehkä 
se juuri siksi pitää otteessaan.”

Seppo Sarras: ”Kirjailija viipaloi newyorkilaisen elä-
mänmenon kerrostumia. Siellä näkyvät homot ja les-
bot, juutalaiset ja kristityt, uskovaiset ja uskonnotto-
mat, narkkarit ja nuhteettomat, uskolliset ja uskotto-
mat, rikolliset ja petturit, rikkaat ja köyhät.

Tarkemmin Auster kohdistaa katseensa vähän si-
vummalla elävän äijäköörin edesottamuksiin ja avaa 
myös syventäviä näkymiä miesten ajatuksiin, taustoi-
hin ja keskinäisiin suhteisiin. Miehet vaikuttavat vä-
hän saamattomilta ja masentuneilta. Naiset ovat ali-
tuisesti päällimmäisenä heteromiesten ajatuksissa, 
puheissa ja katseen alla. Aluksi naiset näyttävät olevan 
läsnä vain miesten ajatuksissa ja muistoissa. Miesten 
kroonista naistenkaipuuta Auster ei enempää analy-
soi, mutta se näyttää olevan pysyvä mielentila, kunnes 
romaanin naiset, miesten sukulaiset ja exät, alistetut, 
arvoitukselliset, tarmokkaat ja aloitteelliset ja keske-
nään rakastuvat naiset vähitellen ottavat ja vakiinnut-
tavat paikkansa miesten elämässä. Ja kaikki muuttuu. 
Homomiesten rakkauden kaipuu on tässä romaanis-
sa ainakin yhtä voimakasta ja pysyvää ja se ohjaa myös 

Saippuaooppera
Krunan Mestan lukupiirissä ennen kesälomia luimme tuotteliaan 
amerikkalaiskirjailijan Paul Austerin kirjan ”Sattumuksia Brooklynissa” 
(Tammi 2008). Kirjan minä-kertoja palaa synnyinkaupunkiinsa 
Brooklyniin, josta oli lähtenyt kolmivuotiaana. Paluu lapsuuden 
maisemiin on aina taianomaista. Myös moni Kruununhaasta 
poismuuttanut haluaisi takaisin omille juurilleen.

    MARJE VUORISALO
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heidän valintojaan elämän käänteissä.
Austerin periamerikkalaista kirjailijan 

laatua kuvaa humoristinen bisnesidea, jon-
ka hän kirjoittaa romaanin kertojaan, enti-
seen vakuutusasiamiehen päähän. Että jo-
kainen kadunmieskin voisi elämäkertava-
kuutuksen ostamisella varmistaa, että hä-
nestä tulee omalla tavallaan merkittävä ja 
kuolematon henkilö.

Tässä romaanissa Auster pihtaa tapan-
sa mukaan tarinan cloun aivan viimeiselle 
sivulle ja viimeiseen lauseeseen.”

Ritva, Sinikka, Terttu, Anita ja 
Marja komppasivat Seppoa. ”Mikä hy-
kerryttävä ja elämänmakuinen lukuelä-
mys. Sivuakaan en vaihtaisi. Erkki Juka-
raisen käännös on austerilaista varmaan 
enemmän kuin mihin jäpikäs Auster itse-
kään pystyisi”, Ritva lisäsi.

Merja muistutti: ”’Ihmismielen mielettö-
myyden kirja’ oli Nathanilta hyvä aiheva-
linta omalle kirjalleen.”

Sirkka löysi yhtymäkohtia lukemaamme 
Fletcherin teokseen: ”Molemmissa ratko-
taan elämän salaisuuksia dekkarikerron-
nan tyyliin.”

Risto oli samoilla linjoilla. ”Tätä Auste-
rin ’Sattumuksia’ voisi luonnehtia jälleen 
yhdeksi onnellisten saaren kuvaukseksi. Kiitos myös 
Merville, kun kaivoit esiin teoksen mahdollisen mo-
raliteetin: elämää voi rakastaa vaikkei sen oikeuden-
mukaisuuteen voikaan luottaa ja vaikkei olekaan voit-
tajien joukoissa.”

Lopuksi Risto suositteli kesälukemiseksi ”häpeä-
mättömän romanttista, mutta sopivan lukupiirihen-
kistä sattumustarinaa: Nina Georgen romaania ’Pieni 

kirjapuoti Pariisissa’.”
Sitähän Kirjapuoti-kirja oli, häpeämättömän ro-

manttinen, mutta se tutustutti lukijan myös Ranskan 
jokiverkostoon. Meillä on järvemme ja Euroopassa 
joet, jotka on kanavoitu laivaliikenteelle mielenkiin-
toisella tavalla. Enää en ihmettele, miksi niin monet 
veneilijät meiltäkin risteilevät kesälomillaan näissä jo-
kimaisemissa.

Lokakuun kirja: Jorge Amado ”Quincas Vesikauhun kolme kuolemaa”
Marraskuun kirja: Arundhati Roy ”Joutavuuksien jumala”
Joulukuun kirja: Jón Kalman Stefánsson ”Kaloilla ei ole jalkoja”

Asukastila Krunan Mestan lukupiirit ovat kuukauden  
toisena tiistaina klo 19, Meritullinkatu 6.
Tiedustelut: marje.vuorisalo@gmail.com
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 IIRIS BJÖRNBERG    PIRJO RÖNKKÖ

Katariinankatu 3:n kellaritila on ollut 100 vuoden ajan Kauppatorin myyjien käytössä.

K auppatorilla kalakauppiaana ympäri vuoden, tuis-
kussa ja helteessä, liki 30 vuotta toiminut Tuomas 

Kajasola käväisee torin kellarivarastossa monesti päi-
vässä. ”Näihin vuosiin on mahtunut kaikenlaista. En-
nen myyjät palkkasivat laitapuolen kulkijoita kärryjä 
työntämään, ja joskus joku heistä nukahti kellariin yök-
si”, Kajasola kertoo. Hänen mukaansa kellaritila on toi-
minut vankilana Venäjän vallan aikana.

Sekä Kajasola että muutkin kauppatorin konkari-
myyjät kutsuvat kellarivarastoa vankilaksi. Torikaup-
piaiden keskuudessa liikkuvan legendan mukaan ko-
pit ovat olleet vankityrmiä, joissa on pidetty venäläisiä 
vankeja. Kukaan ei tunnu tietävän, onko se totta vai ta-
rua. Kopit pienine ristikkoikkunoineen kyllä tukevat 
tuota väitettä. Minkäänlaista vahvistusta tälle ei histo-
riallisista lähteistä löydy.

Elefanttikorttelissa sijaitseva Katariinankatu 3:n 
rakennus valmistui 1806. Sen nykyinen muoto on 

vuodelta 1892, jolloin kellaria laajennettiin. Kun las-
keutuu kellariin luiskaa pitkin alas, tunteekin astuneen-
sa 100 vuotta taaksepäin.

”Vanhoja työntekijöitä on jäänyt eläkkeelle, eivätkä 
nuoremmat ole kuulleet asiasta”, tiloja vuokraavan Tuk-
kutorin tiimipäällikkö Merja Sorakari sanoo. ”Mutta 
kellarivarasto tekee mahdolliseksi toritoiminnan. Elin-
tarvikelaki määrää, että elintarviketoimijoilla pitää olla 
omat WC-tilat. Ja torimyyjillä on siinä torin lähellä va-
rastotilat, jonne voivat kärrätä tavaransa seuraavaa tori-
päivää odottamaan.” Moni onkin nähnyt myyjien työn-
tävän kärryjään Pohjois-Esplanadin poikki Katariinan-
kadun alkuun toripäivän päätteeksi.

Sorakari kertoo, että kellarissa on myös Helsin-
gin kaupunginmuseon työntekijöiden pyörätila. ”Nel-
jä vuotta sitten ylhäältä valui vanhoja rakenteita pit-
kin vettä kellariin, ja se vaati pitkän kuivauksen. Vaik-
ka paikka on tärkeä toritoiminnan takaamiseksi, tiloja 

KAUPPATORIN varastotilat
Kauppatorin kauppiaden työ ja vapaahetket pyörivät pitkälti Katariinankatu 3:n 
varassa. Mutta varastolla on mystinen maine, jonka todentaminen on vaikeaa.
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Tuomas Kajasola on tällä hetkellä Kauppatorin ainoa kalakauppias. Parhaimmillaan heitä on ollut 11.

Torikellarin ajoramppi on sen verran jyrkkä, että sen keskellä on 
tukevat, puiset askelmat helpottamaan kärryjen kuljettamista.

Koppi nro 61:n ovet kätkevät sisäänsä tiilimuurin.

ei silloinkaan ruvettu remontoimaan, sähköpistokkei-
ta kyllä lisättiin. Ovet ovat kapeat, kopit pieniä ja osa ti-
loista on matalakattoista”, Sorakari kuvaa.

Rakennushistoriaselvityksessä (2010) tilaa kuva-
taan näin: ”Kellaritilat ovat säilyneet alkuperäisessä 
käytössään torikauppiaiden varastotilana. Tila on säi-
lyttänyt pieteetillä korjattuna erittäin hyvin alkuperäi-
sen luonteensa. Tila on toiminnallisesti paikkaan hyvin 
sopiva ja harvinainen 1920-luvun kokonaisuus”.
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Ja mitä hän sitten henkilöstöjohtajana siellä tekee, 
yrityksessä, joka on yksi maailman johtavista urhei-

lukellojen ja sukellustietokoneiden suunnittelijoista ja 
valmistajista?

”Keskityn Suunnon yritystoiminnan kehittämi-
seen yhdessä johtoryhmän kanssa. Tässä työssä pitää 
ymmärtää bisnestä, pystyä ottamaan kantaa liiketoi-
minnan asioihin. Perinteiset henkilöstöjohtajat puhu-
vat pelkästään henkilöstöstä, mutta se ei ole tätä päivää. 

Pitää ymmärtää kokonaisuutta niin, että voit miettiä 
minkälaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan yri-
tyksessä. Pitää auttaa henkilöstöä sopeutumaan isoon-
kin strategiamuutokseen, sillä ei ole kestävää, että koko 
henkilöstö jouduttaisiin silloin vaihtamaan.

Työni lähtee työnantajamielikuvan rakentamises-
ta ja rekrytoinnista. Tehtäväni on kehittää henkilöstöä, 
saada heidät pysymään yrityksessä, sitoutumaan yri-
tykseen. Tähän liittyy vahvasti palkitseminen.  

Marjo Kuosmanen on perhoskoiransa Penen kanssa koirapuiston vakiokalustoa ja yksi esimerkki 
koirapuiston rikkaudesta kävijöilleen; et koskaan tiedä, kuka sitä koiran korkeushyppytelinettä  
selässään kantaa. Penen emäntä tietenkin, mutta hän on myös muuta -

HENKILÖSTÖJOHTAJA SUUNNOLTA

 MIRJA PYYKKÖ    MOJO ERÄMETSÄ
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On mietittävä, mistä henkilöstöä palkitaan, niin että se 
kannustaisi tekemään oikeanlaisia ratkaisuja. Ja kun ih-
miset vaihtavat työpaikkaa, täytyy tehdä lähdöstä sellai-
nen, että voisivat ajatella tulevansa takaisin Suuntoon.”

Aiemmin koulutettiin johtajia muun muassa  
”Tuntemattoman sotilaan” avulla pitämään  
auktoriteettia yllä. Mikä on muuttunut?
”Se, minkä olen oman urani aikana nähnyt on se, että 
nuoret 20–40-vuotiaat eivät halua enää olla sellaises-
sa yrityksessä, jossa pomo määrää kaiken, sanoo mitä 
tehdään. Ylhäältä alaspäin auktoriteetilla johtaminen 
ei ole tätä päivää. Kun minä aloitin työni, tehtiin henki-
löstökyselyitä ja johtoryhmässä mietittiin, miten tässä 
nyt parannetaan, mitä tehdään, että henkilöstö voisi hy-
vin. Mutta ei tullut mieleenkään, että olisi kysytty hen-
kilöstöltä enempää kuin kerran vuodessa - siis kerran 
vuodessa henkilöstön tyytyväisyyskysely ja vastauksis-
ta saat vain senhetkisen tilannekuvan.

Nyt otetaan henkilöstö mukaan päätöksentekoon 
ja yrityksen kulttuurin kehittämiseen. Se myös sitout-
taa. Henkilöstöltä tulee parhaat ideat, innovatiiviset 
ajatukset, sillä he tietävät. 300 ihmistä tekee järkeväm-
piä päätöksiä kuin viisi ihmistä.

Se on ihan uskomaton voima, joka henkilöstöllä 
on. Ja niin sanottu käänteinen mentorointi, että nuoret 
mentoroivat vanhempia johtoryhmän jäseniä, tuottaa 
raikkaita ajatuksia, jotka sitouttavat nuoria.”

Menneinä vuosikymmeninä työpaikan vaihtaminen 
katsottiin usein kyvyttömyydeksi sitoutua, sai ”le-
vottoman sielun”, sopeutumattoman leiman.
”Nyt se on niin päin, että tutkimusten mukaan ihmis-
ten pitäisi vaihtaa työpaikkaa 5–7 vuoden välein, että 
uudistuu. Sanotaan, että pystyt antamaan kaikkesi yri-
tykselle siinä 5–7 vuodessa ja sen jälkeen toistat itse it-
seäsi. Yrityksessä pitää olla työntekijöitä, jotka ovat ol-
leet pitkään, tuntevat historian. Mutta kymmenien vuo-
sien työrupeamia ei varmasti tulla nuoressa sukupol-
vessa näkemään. He haluavat uudistua, haluavat näh-
dä ja kokea. Ja työnantajan puolella nähdään, että uudet 
ihmiset tuovat uusia ajatuksia. En tarkoita, että vuoden 
välein vaihdetaan, mutta just sellainen 5–7 vuotta, jol-
loin kannattaa alkaa miettimään.

Parinkymmenen vuoden jälkeen on varmasti han-
kalaa aloittaa uudessa firmassa, mutta toisaalta taas jos-
kus mietimme, onkohan hakija samassa paikassa yh-
täkään vuotta. Ja mitä siinä vuodessa saisi aikaan, kun 
joillakin aloilla on niin kuumat markkinat, että heidät 
viedään ihan käsistä. Sekään ei ole ihan tervettä.”

Mihin kiinnität huomiota, kun haet uutta työntekijää?
”Kulttuuriin. Pitää sopia siihen yritykseen, se on tär-
keintä. Jos palkkaa osaamiseltaan oikean ihmisen vää-
rään kulttuuriin, siitä ei tule koskaan hyvä. Osaaminen 
tietenkin, että osaa sitä, mihin palkataan. Mutta tär-
keämpää on se, että sopii kulttuuriin kuin että osaa täy-
sin, mutta ei sopeudu. On helpompi kasvaa, jos on oi-
keassa kulttuurissa.

Pitää myös miettiä sitä, että on diversiteettiä. Ih-
miset tulevat erilaisista taustoista, koulutustaustoista, 
ehkä eri kulttuureista, ja perinteinen sukupuoli myös 
määrittelee. Mitä diversiteettisempi tiimisi on, sitä 
enemmän se edustaa käyttäjäkuntaa. Se, että ihmiset 
ajattelevat eri tavalla, se on iso rikkaus.”

Vuorineuvos Martin Saarikangas sanoi HS:n haas-
tattelussa, että ”työn suola tulee sopivista haasteis-
ta, tavoitteen pitää olla aina realistinen, mutta haas-
tava” ja että sama pätee itsensä johtamiseen: ”kan-
nattaa asettaa tavoitteita, mutta ei liian lamaannut-
tavia, vaan sopivan hankalia”.
”Se on just näin. Ja kun paljon puhutaan strategiasta ja 
strategisista muutoksista, niin joillakin henkilöillä me-
nee korvat kiinni, koetaan että se on vaikeaa. Asiat on 
tuotava niin lähelle yksilöä, että hän voi miettiä yhdes-
sä esimiehen kanssa, mikä hänen päivittäisessä työs-
sään on sitä, mikä vaikuttaa strategian toteutumiseen. 
Tavoitteiden ja tekemisen pitää liittyä strategian toteut-
tamiseen, ihan joka päivä. Jos vaikka otetaan esimerk-
ki, että halutaan olla yksi parhaista työnantajista Suo-
messa, niin jos se on oikeasti prioriteetti, jokaisen työn-
tekijän täytyy miettiä, mitä voidaan tehdä paremmin, ei 
vain johdon.

Hyvin yksinkertainen asia on ajatella, että miten 
suosittelet työpaikkaasi vaikka ystävällesi. Jos luetellaan 
vain talousluvut, että liikevaihdon pitää olla tämä, niin 
ei se kauheasti kiihota ja motivoi ihmisiä. Pitää olla tari-
na takana, että voi ymmärtää – montako kelloa meidän 
pitää myydä, että päästään tavoitteeseen. Tavoitteen pi-
tää olla hyvin konkreettinen.

Kun esimerkiksi Suunnon strategisessa fokukses-
sa on nyt sustainability eli kestävä kehittäminen, sekä 
ympäristövastuun että ihmisten hyvinvoinnin näkökul-
masta, niin sen toteutumista jokainen joutuu omassa 
työssään pohtimaan. Hankinta miettii, miten saadaan 
sellaisia materiaaleja, jotka ovat ympäristöystävällisiä. 
Ja kun meillä myydään sukelluskelloja, on todella tär-
keätä, että pidetään meristä huolta ja osallistutaan me-
rien suojelemiseen. Ei käytetä lapsityövoimaa, osallis-
tutaan, annetaan takaisin yhteisölle.”
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T alvisin Sami Saarnio hoitaa tilaisuuksia Svenska 
Klubbenilla, Unioninkadun juhlahuoneistoissa, 

Villa Andaniassa ja muissa Theron Cateringin paikois-
sa. ”Niissä järjestetään kaikkia ihmisille kuuluvia juhlia, 
kokouksia ja illallisia.”

Svenska Klubben on ollut Theron Cateringillä 3 
vuotta, mutta tänä kesänä Terdestä on tullut krunikka-
laisten ”yhteinen parveke”. Parvekkeitahan Kruunun-
haassa on vähemmän kuin missään muussa kaupungi-
nosassa, sanovat kiinteistönvälittäjät.

”Tänä kesänä meillä oli ensimmäisen kerran mah-
dollisuus satsata Terdeen kunnolla, johtuen osittain ko-
ronasta. Päätettiin, että haluamme saada tämän toimi-
maan hienosti. Oli myös enemmän aikaa suunnitella 
terassin ulkoasua ja miettiä, minkälaista ruokaa ihmiset 
haluaisivat täällä syödä ja mikä olisi Svenska Klubbenin 
vaikutus tähän terassiin. Viime kesänä kokeiltiin omia 
ruoka-annoksia terassilla ja saatiin hyvää palautetta ja 
myös palautetta, mitä listalle ei välttämättä haluta. Ja si-
ten muotoutui tämän kesän lista, jossa pääideana on 
se, että lista on lyhyt ja vaihtuu mahdollisimman usein. 
Muutamat annokset ovat aina mukana, mutta muu ym-
pärillä muuttuu. Ihmiset ovat pitäneet siitä. Olemme 
kuunnelleet asiakkaita herkällä korvalla ja ottaneet sel-
laisen asenteen, että olemme periaatteessa aina auki, ja 
vaikka vähän satelisi, olemme silti täällä. Toivotimme 
tervetulleiksi kaikenikäiset ihmiset koirineen tai polku-
pyörällä, sillä jos joidenkin mielestä Svenska Klubbe-
nilla on elitistinen leima, niin terassilla haluamme, että 

tämä on kaikille avoin ja silti täällä saa hyvää, Svenska 
Klubbenin ruokaa.”

Entä Svenska Klubben?
”Svenska Klubbenilta minulla on iloisia uutisia, että 
varmasti jo syyskuun alussa, keskiviikosta lauantaihin, 
se on avoinna kaikille. Keskiviikkona pääsee jo lounaal-
le, muina päivinä iltaisin syömään tai baariin lasillisel-
le. Jos haluaa hyvän klassisen cocktailin oikein valmis-
tettuna, niin onnistuu. Tai lasin viiniä tai vaikka pullon 
suomalaista keskiolutta. Kaikki voivat tulla istumaan 
Svenska Klubbenin perinteiseen miljööseen.”

Minkälaiset ruoat ja hinnat tulevat  
olemaan Svenska Klubbenilla?
”Ruokalistassa tulee olemaan perinteinen skandinaavi-
nen tyyli, joka meillä on. Osa näistä terassilla tutuista ru-
oistakin tulee mukaan. Pyritään vaihtuvaan listaan, 2-3 
alkuruokaa, 3 pääruokaa, pari jälkiruokaa eli pidemmän 
illallisen voi ilman muuta syödä. Pyritään tarjoamaan 
laadukasta, mutta kohtuullisen edullista ruokaa. Ei olla 
keskustan fine diningin hinnoissa, vaan sen alapuolella.”

Meiltähän puuttuu Kruununhaasta pubi?  
Miksi entisen Bakfickanin tilaan ette laita pubia?
”Se tila on vuokrattu kuorolle harjoitustilaksi, se ei ole 
Theron Cateringin hallinnassa. Mutta Svenska Klubbe-
nin baari ja ravintola ovat jatkossa avoinna kaikille kes-
kiviikosta lauantaihin.”

Krunan TERDE

Theron Cateringin hovimestari Sami Saarnio on vastannut tämän kesän päätyönään Terdestä. Valkoisessa paidassaan hän 
muistuttaa vanhojen aikojen mykkäelokuvien tähtiä. ”Asumme ovat täysin harkittuja. Emme pukeudu tämän päivän fine dining 

-paikkojen tapaan mustaan t-paitaan ja farkkuihin, vaan haluamme tuoda Svenska Klubbenin tyylin myös terassille.”

 MIRJA PYYKKÖ    MOJO ERÄMETSÄ
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MARIANKATU 18
Kruununhakalaisista koostuva joukko eri alojen ihmisiä on lyönyt hynttyyt yhteen ja 
perustanut paikan, jossa kävijät voivat tavata toisiaan aamiaisen tai lounaan merkeissä.

Kahvilapäällikön nimi on Anne Rossi. Aukioloajat ovat 8–14 arkisin ja lauantaisin 9–14.  
Lauantain brunssi aloitetaan, kun saadaan anniskeluluvat. Illat ja sunnuntait on varattu 

asukkaiden yksityistilaisuuksille. Suunnittelukin on hoidettu pääosin kruununhakalaisvoimin. 
Elokuussa auenneen kohtaamispaikan sisustuksesta vastaa sisustusarkkitehti Hanni Koroma, 

graafisesta suunnittelusta Päivi Häikiö ja Chris Bolton.

KAHVILA    MIRJA PYYKKÖ    MARIKA KECKSKEMÉTIKOHTAAMISPAIKKANA:

”Y htiömme nimi on 
Kruununhaan Oy 

Korttelikahvila Ab ja pai-
kan nimi on Mariankatu 18. 
Meillä voi nauttia hotelliaa-
miaisen, ilman että tarvitsee 
yöpyä hotellissa. Halusim-
me luoda kohtaamispaikan, 
urbaanin Seurojentalon, 
jossa on mahdollisuus tava-
ta ystäviään tai tutustua uu-
siin ihmisiin. Meitä kaikkia 
ajaa tarve tehdä jotain sen 
hyväksi, ettei Krunikka näi-
vety ja myös ajatus paikasta, 
johon itsekin haluaa men-
nä”, toteaa Niina Hietalahti.

Hän perusti Anton & 
Antonin Porvooseen vuon-
na 2008. Ja kun Porvoon 
kauppa lopetti 2011, avat-
tiin Anton & Anton Marian-
kadulle ja Niina perheineen 
muutti Kruununhakaan.

”Kun Anton & Antonin 
lopettamisesta päätettiin, 
ihmiset ottivat Facebookis-
sa kovasti kantaa, sillä päätös vaikutti monen ihmisen 
arkeen. Heitin ilmoille ajatuksen, että voisin avata siinä 
tilassa aamiaispaikan ja jättäytyä pois Anton & Antonis-
ta. Päästiin sopimukseen, tehtiin tarpeistosta kaupat, ja 
aloitettiin uudella yrityksellä.

Aloin kysellä ihmisiltä, kiinnostaisiko tällainen yh-
teisomistaminen? Hyvä ystäväni, kapellimestari Eeva 
Kontu, on aina halunnut perustaa Suomen parhaan aa-
miais-ravintolan ja nyt se olisi mahdollista. Hän innos-
tui, että lähdetään! Hän puhui mukaan kollegansa ja 
puolisonsa, elokuvaohjaaja Juha Lehtolan. Sen jälkeen 
puhuin hankkeesta Facebookissa kantaa ottaneiden, 
Anton & Antonin entisten kanta-asiakkaiden kans-
sa, ja kolmessa viikossa koossa oli 24 omistajaa. Muka-
na on aika kattava, hauska porukka politiikan, tieteen, 
elokuvan, media-alan ja liike-elämän ihmisiä. Muun 
muassa professori Laura Kolben vanha unelma kulttuu-
ri- ja historiakahvilan perustamisesta realisoituu tässä 

hankkeessa. Ja työelämäprofessori Reijo Karhinen to-
teaa nähneensä monta yrityksen perustamista, mutta 
ei näin suurella sydämellä ja lämmöllä käyntiin polkais-
tua. Kenelläkään ei ole ravintola- tai kahvilakokemusta, 
mutta koronan jälkeinen ihmisten tapaamisen tarve ja 
elävän kaupunkikulttuurin kaipuu tässä kulminoituu.

Yhtiö ravintolan ympärille perustettiin nopeasti, 
jotta saimme vuokrasopimuksen ja hallinnollisen puo-
len kuntoon. Nyt tutkimme, mitä kaikkea Marianka-
tu 18:ssa voimme järjestää. Paljonhan on mukana mm. 
kulttuurialan ihmisiä, niin että voidaan toteuttaa ohjel-
mallisia iltoja.”

Kahvilapäällikkönä aloittanut Anne Rossi on kru-
nikkalaisille tuttu Siltavuorenpenkereellä toiminees-
ta Hunajacafésta. ”Haluamme tarjota Kruununhaassa 
asuville, työskenteleville ja vieraileville mukavan het-
ken hyvän ruoan ja juoman äärellä, helposti lähestyttä-
vän olohuoneen kaiken ikäisille.”
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V enäjän valtionpankki sijaitsi aivan Helsingin 
ydinkeskustassa Kauppatoria vastapäätä. Raken-

nuksessa on nykyisin Ruotsin suurlähetystö. Noin vii-
dentoista latvialaisen kommunistin joukko iski pank-
kiin maanantaina iltapäivällä puoli kahden aikaan. Leh-
dissä kerrottiin miesten olleen aseistautuneita pis-
toolein ja tikarein. Iältään ryöstäjät olivat kahdenkym-
menen molemmin puolin.

”Kädet ylös taikka henki pois!” sisään ryntäävät 
miehet olivat huutaneet lehtien haastattelemien silmin-
näkijöiden mukaan. Miehet ilmoittivat heti kuuluvan-
sa vallankumoukselliseen komiteaan. Kun pankin vah-
timestari Balandin veti miekkansa esiin, häntä iskettiin 
veitsellä ja ammuttiin kolmasti. Muut kuusi vahtimes-
taria pakenivat.

 JARKKO SIPILÄ    MUSEOVIRASTO, HISTORIAN KUVAKOKOELMA

Pankkiryöstäjä, murhamies Jan Tshokke tuomiolla Tampereen raastuvanoikeudessa.

VALTIONPANKIN RYÖSTÖ 
– viisi kuollutta
Pohjoisesplanadi 7, 1906

Helmikuun 26. päivänä 1906 Helsingin keskustassa tapahtui pankkiryöstö, 
jonka vertaista maan rikoshistoria ei tunne. Ryöstössä ja sen jälkeisissä 
tapahtumissa kuoli viisi ihmistä ja seitsemän loukkaantui.
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Kaikkiaan pankissa ammuttiin ainakin kymmenen 
laukausta. Pankkivirkailijat lukittiin sivuhuoneeseen. 
Miehet tyhjensivät kassat, kaapit ja laatikot. Saalis oli 
170 000 ruplaa, eli nykyrahassa hieman alle kaksi mil-
joonaa euroa. Ryöstö oli nopeasti ohi, ja ulkona Esp-
lanadilla ryöstäjät hajaantuivat. Silminnäkijöiden mu-
kaan miesten askeleet olivat rauhallisia.

Seuraavana päivänä juttu oli otsikoissa koko maas-
sa. ”Joukkohyökkäys keskellä päivää Venäjän valtio-
pankkiin Helsingissä – rikoksentekijät teillä tietämät-
tömillä”, otsikoi Helsingin Sanomat, ja Viipuri otsikoi 
”Hämmästyttävä tapaus”. Tässä vaiheessa lehtien toimi-
tuksissa ei ollut tietoa siitä, mitä ryöstöpäivän iltana oli 
tapahtunut Keravalla.

Neljä ryöstäjistä oli noussut Helsingin Pasilassa 
pohjoiseen menevään paikallisjunaan. Tieto ryöstöstä 
oli levinnyt nopeasti, ja kanssamatkustaja osasi epäillä 
miehiä ryöstäjiksi. Hän ilmoitti asiasta poliiseille Mal-
min asemalla, mistä tieto sähkötettiin eteenpäin Kera-
van asemalle. Asemalla syntyi tulitaistelu, jossa santar-
mi Michailoff sai revolverin luodin päähänsä. Yksi ryös-
täjistä jäi kiinni asemalla, mutta kolme muuta pääsi pa-
kenemaan kolmen kilometrin päässä olevaan taloon. 
Piirityksen jälkeen miehet antautuivat.

Ryöstön päätekijät olivat latvialaisia Tsokken vel-
jeksiä, joista kaksi oli jäänyt kiinni Keravalla, mutta kol-
mas, 28-vuotias Jan Tsokke, oli onnistunut parin apu-
rinsa kanssa pääsemään Tampereelle saalis mukanaan. 
Kaupungissa oli tuolloin Venäjän bolsevikkien keskus-
komitean taisteluryhmän jäsen Nikolai Burenin. Hän 
oli pianisti ja piti Tampereen työväentalolla varainke-
ruukonsertin venäläisten hädänalaisten hyväksi. Täl-
lä kertaa konsertin tuotto oli poikkeuksellisen hyvä, sil-
lä Tsokke luovutti suurimman osan saaliista Bureninille 
ryöstöpäivän iltana ja jäi Tampereelle piileksimään.

Kaksi päivää myöhemmin Jan Tsokken naisystävä 
lähti junalla Helsinkiin selvittääkseen mitä muille ryös-
täjille oli käynyt. 

Poliisi pääsi ryöstäjien jäljille kolme päivää ryös-
tön jälkeen, kun matkustajakoti Saiman siivooja näki 
Tsokken huoneessa revolverin ja tikarin. Miesten raha-
varat olivat myös herättäneet epäilyksiä.

Poliisi sai myös vihjeen, jonka mukaan latvialaiset 
olivat lähdössä 13.05 junalla Helsinkiin. Poliisi yllät-
ti Jan Tsokken asemalla. Mauser-pistooli otettiin pois, 
mutta vaatteisiin piilotettua tikaria poliisit eivät huo-
manneet.

Poliisiasemalla Tsokke yritti paeta tikarin turvin: 
hän tappoi kolme poliisia ja haavoitti viittä. Latvialai-
nen ei kuitenkaan onnistunut pääsemään poliisiasemal-
ta pois vaan linnoittautui sinne. Toisen kerroksen ikku-
nasta hän yritti agitoida tapahtumia seuraavaa sankkaa 
yleisöä avukseen. Poliisin toimintaa vaikeutti se, että 
poliiseilta oli otettu aseet pois 1905 suurlakon jälkeen. 
Kolmen tunnin piirityksen jälkeen poliisi mursi oven ja 
suuntasi Tsokkeen voimakkaan vesisuihkun palokun-
nan ruiskusta. Mies saatiin kiinni.

”Kauhea verinäytelmä Tampereella”, uutisoi Aamu-
lehti seuraavana päivänä.

Loppujen lopuksi paristakymmenestä ryöstäjästä 
ja avustajasta jäi kiinni viisi latvialaista ja kolme suoma-
laista eli noin puolet pääsi pakoon. Suurin osa ryöstö-
saaliista jäi kateisiin. Taustalla oli mitä ilmeisimmin Ve-
näjän vallankumouksen rahoittaminen. Tuleva vallan-
kumousjohtaja Lenin oli jo aiemmin hyväksynyt pank-
kiryöstöt rahoituskeinoiksi. Niitä tehtiinkin lukuisia eri 
puolilla Venäjää.

Elinkautisen saanut Jan Tsokke kuoli 1910 keuhko-
tautiin Kakolan vankilassa.

HELSINGIN PIMEÄ PUOLI (Tammi)
Oheinen tarina on lainattu MTV:n rikostoimittaja ja dekkarikirjaili-
ja Jarkko Sipilän kirjoittamasta kirjasta Helsingin pimeä puoli. Teos on 
saatavana äänikirjanakin ja se on ilmestynyt myös englanniksi nimellä 
The Dark Side of Helsinki. Jatkamme seuraavissa numeroissa juttusarjaa 
muilla Kruununhakaan sijoittuvilla pimeän puolen tarinoilla.
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Pia Winqvist on asunut koko elämänsä Kruununhaassa, Pohjoisrannassa. Perheelleen hän  
on luvannut, että ei pidä kotonaan yli 300 keittokirjaa. Lupaus on pitänyt. Ruoanlaittoon hän 
on päässyt mukaan jo lapsena isoäidin kanssa, joka eli yksin kun kolme poikaansa lähtivät 
Pohjoisrannasta sotaan. Sen jälkeen ruoanlaittokurssit ovat seuranneet toisiaan, Helsingin  
nimekkäimmät kokit ovat tulleet tutuiksi. ”Silloin jännitti, kun Palacen parhaat kokit olivat  
saaressa kylässä meidän mökillä”, Pia myöntää. ”Mielestäni ruokien tulee olla helppoja ja nopeita 
tehdä”, on Pian motto ruoanlaitossa. ”Ei ole mitään järkeä siinä, että emäntä seisoo koko päivän 
keittiössä laittamassa ruokaa, jonka vieraat syövät sitten viidessä minuutissa.”

Grillattu lohi-file
5 dl vettä
1 rkl sokeria 
1 dl suolaa

 Suolaa lohi kevyesti. Kiehauta ja sekoita niin, 
että sokeri ja suola sulavat. Anna jäähtyä. Kaada 
suolavesi vuokaan, joka on lohelle kooltaan 
sopiva. Aseta kala nahkapuoli ylöspäin veteen. 
Pidä viileässä noin tunnin ajan. Nosta ja 
kuivaa paperilla, voitele öljyllä, lisää suolaa ja 
mustapippuria. Grillaa nahkapuoli alaspäin 
noin 5 minuuttia. Käännä ja jatka grillaamista 
noin 20 minuuttia.

Avokado-yrttikreemi
2–3 kpl kypsää avocadoa
1,5 dl majoneesia
1,5 dl turkkilaista yogurttia
½  dl tilliä
1 dl persiljaa
1 rkl lime-mehua
1 kpl valkosipulin kynsi
 suolaa, pippuria

Soseuta kaikki sauvasekoittimella.

KRUNIKAN RUOKAOHJEET
PIA WINQVISTIN RESEPTIEN MUKAAN
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Liity Jäseneksi! – Ylläpidä jäsenyytesi!

Yhdessä saamme aikaan enemmän ja 
kuuluviin asukkaiden äänen.

Yhdistyksessä on jo yli 230 asukasta.
Jäsenmaksut vuonna 2021:

Henkilöjäsen 20 €/vuosi ja yhteisöjäsen 100 €/vuosi

Tarkemmat tiedot löydät www.krunikka.fi kohdasta Jäsenyys.
Muista täyttää henkilöjäsen- tai yhteisöjäsenlomake!

Jäsenmaksun maksettuasi saat jäsenkortin,  
jolla saat etuja Kruununhaan liikkeistä.

Katso: www.krunikka.fi/jasenedut/ tai yhdistyksen ilmoitustaulu 
ja Mestan ikkunassa olevat tiedotteet.

Kruununhaan Asukasyhdistys ry – Föreningen för invånarna i Kronohagen rf

Krunan Mesta – Kuva Mojo Erämetsä



 UUTISIA
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 Mirja Pyykkö    Mojo Erämetsä

Miten Määttä päätti lähteä mukaan 
liputtamaan Pride-viikolla, 28.6., 
toimitusjohtaja Kasperi Pääkkönen?

”Idea syntyi jo vuosia sitten, kun katsoi Pri-
de-kulkuetta, jossa oli hyvä meininki ulkopuo-
leltakin seuratessa.

Senaatintorillahan on silloin lippua ja kar-
nevaalia ja tuli ajatus, että olisi mukavaa vie-
dä Kruununhakaan ja Katajanokalle tämä tun-
nelma. Aina välillä joku asukaskin oli vihjais-
sut, että olisi kiva tuoda se sama ilo tänne Kruu-
nunhakaan.

Ensin kävi mielessä, että pitäisikö kysyä kai-
kilta taloyhtiöiltä lupa etukäteen. Mutta sitten 
mietimme, että tämän Pride-ajatuksen ydin-
tä on sovinto. Tulisiko taloyhtiöille kimurantte-
ja kahtiajakoja, jos olisivat alkaneet miettiä, että 
otetaanko se liputus vai ei?

Päätettiin toteuttaa tämä Määtän toimes-
ta ja toivottiin, että sellainen positiivinen massa 
kääntäisi ihmisten mielen asialle myönteiseksi – 
niin kuin sitten tuntui käyvänkin.

Päätettiin, että maksetaan liput itse, kun saa-
daan tehdä täällä työtä ja saamme elantomme 
asukkailta täältä. Tuodaan heille vähän takaisin.

Oltiin yhteydessä Pride-yhteisöön, löydet-
tiin eri valmistajien lipuista se lippu, joka istuu 
tankoihin pienellä tuunauksella ja tilattiin yli 
190 lippua.

Täytyy sanoa, että sen verran oli paineita, 
että yö ennen liputusta meni valvoessa. Kun kel-
lo tuli 04.30 ajattelin, että liput nousevat kohta 
eikä mitään ole tehtävissä, ja nukahdin.

Palaute on ollut 98-prosenttisesti myönteis-
tä, jopa ylistävää. Toki siellä oli muutama, joka 
uhkasi minua turpakäräjillä, joku oikeudellakin, 
mutta kun suhtauduimme ymmärtäväisesti hei-
dänkin ajatuksiinsa, niin ne jäivät ne negatiivi-
set ajatukset. Jos sitä vaadittiin, lippua ei nostettu,  
vain muutama talo oli sellainen.

Näin jälkikäteen voi sanoa, että liputus oli menes-
tys, ainakin meidän mielestämme. Me halusimme teh-
dä tälle kaupunginosalle sellaista myönteistä julkisuut-
ta, että edistykselliset asukkaat asuvat täällä.

Nyt on kysytty ensi vuodesta. Se oli tällä kertaa, 

Pride-liputus
Pride-yhteisö on kutsunut yrityksiä mukaan työhön yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi 
yhteiskunnassa. Yksi yrityksistä, jotka ottivat kutsun vastaan, on huoltoyhtiö Määttä.

kun tehtiin tällainen juttu. Liput ovat meillä olemassa 
ja jos taloyhtiöt haluavat tilata, vedämme ne mielelläm-
me ensi vuonnakin tankoon. Mutta enää ei tehdä omaa 
ratkaisua, kun se kuitenkin vähän jakaa asukkaita ja voi 
tulla tunne, että me tehdään omavaltaisesti juttuja. Ja 
joskus me tehdäänkin! Tempauksia pitää olla!”
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Kirjanpuisto on Helsingin kaupungin ylläpitämä lasten 
leikkipuisto. Puisto on mm. päiväkotilasten ahkerassa 
käytössä. Se säilynee nykyisellä paikallaan vielä ainakin 
kolme vuotta. Korvaava leikkipuisto rakennetaan uu-
delle rantapuistoalueelle Siltavuorenranta-kadun poh-
joispuolelle. Uuden rantapuiston alueen tarkemmat 
suunnitelmat valmistunevat aikaisintaan vuonna 2024.

Siltavuorensalmen alueen monialaisen suunnit-
telukilpailun vuonna 2018 voitti ”Cinque palazzi”-eh-
dotus ja toiseksi tuli ”Citadel”-ehdotus. Niiden pohjal-
ta on tehty kaupunginvaltuuston 8.4.2020 hyväksymät 
Hakaniemenrannan asemakaava nro 12575 ja liikenne-
suunnitelma nro 6927 (ote siitä ohessa). 

Liikennesuunnitelmassa Siltavuorenranta-katu lin-
jataan Kirjanpuiston leikkikentän kohdalle. Uudelta 
Hakaniemensillalta tuleva pyöräbaana kaartuu Kaisa-
niemen suuntaan jyräten Kirjanpuiston leikkikentän 
pohjoisreunassa olevat komeat lehmukset.

Puiden säästämiseksi baana voitaisiin rakentaa ole-
massa olevien puiden pohjoispuolelle tai länsisuun-
ta puiden pohjoispuolelle ja itäsuunta puiden etelä-
puolelle.

Suunnitelmassa ei ole jalkakäytävää kadun eteläreu-
nassa Kirjatyöntekijänkadun kohdalla. Kokoojakadul-
la tulisi olla jalkakäytävä kadun molemmilla reunoilla. 
Kadun eteläreunan jalkakäytävä helpottaisi jalankulkua 
varsinkin asukaspysäköintipaikoilta kortteleihin.

Siltavuorenranta-kadun linjaus voitaisiin siirtää 
Kirjatyöntekijänkadun pohjoispuolella olevan leik-
kikentän kohdalla pari metriä pohjoisemmaksi. Täl-
löin jalkakäytävä mahtuisi hyvin kadun eteläreu-
naan, ja leikkikentän pohjoispuolella olevat lehmukset 

toimisivat luontevasti uuden kadun varsipuina. Näin 
monta komeaa vanhaa puuta säästyisi. Kirjanpuiston 
länsireunassa on kantakaupungin vanhin puu ja luon-
nonsuojelulain nojalla rauhoitettu kookas saarni, joka 
pitää ottaa huomioon suojeltavana kohteena.
Asukasyhdistyksen hallitus esitti kaupunkiympäristö-
toimialalle 26.5.2021, että
1. Kirjanpuiston leikkikentän kohdalla olevista puista 

mahdollisimman moni tulisi säästää.
2. Siltavuorenranta-kadun eteläreunaan on perustel-

tua rakentaa jalkakäytävä Kirjatyöntekijänkadun 
kohdalle.

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen 
toimitti vielä samana päivänä asukasyhdistyksen toi-
veet ”suunnitteluun tiedoksi”.

Kirjanpuiston leikkikenttä katoaa - säilyvätkö puut?
TEKSTI JA KUVA: MATTI KIVELÄ
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Vastaukset sivulla 55.

1. Kruununhaan katukuvassa on lukuisia arvok-
kaan alkuperäisen ilmeensä säilyttäneitä porras-
ovia. Missä rakennuksessa on oheisen kuvan ovi?

2. Missä sijaitsee Helsingin vanhin julkinen veis-
tos/patsas?

3. Kuinka monta vanhaa puutaloa löytyy Krunikasta?
4. Kenen patsas on sijoitettu Säätytalon portaikon 

oikealle puolelle?
5. Mistä löytyy Tove Janssonin patsas?
6. Kruununhaan yläaste sijaitsee Snellmaninka-

dulla. Kuinka monta oppilasta siellä on?

 JUSSI HEINÄMIES

7. Minä vuonna Kruununhaan yläaste on perustettu?
8. Huonokuntoinen Hakaniemensilta puretaan 

lähivuosina ja sen itäpuolelle rakennetaan uusi 
silta. Milloin uusi silta saattaa olla valmis?

9. Kirjatyöntekijänkadun edustan pieni ja varjoisa 
puisto jää uusien suunnitelmien mukaan Silta-
vuorenranta-kadun uuden linjauksen alle. Uusi, 
huomattavasti nykyistä isompi puisto rakenne-
taan rantaan Siltavuorenranta-kadun pohjois-
puolelle. Mikä on tulevan puiston nimi?

10. Milloin uuden puiston suuunnittelu alkaa ja mil-
loin nykyinen puisto poistuu käytöstä?



Haluamme kiittää mainostajiamme:

ALE X ANDE RTILLANDE R.F IVAL ITSE KORU JOK A  

KANTAA KANSSASI  

UN I IKK IA  TARINAA

A.Tillander_krunikka_170x245_02.indd   1A.Tillander_krunikka_170x245_02.indd   1 16.8.2021   18.5516.8.2021   18.55
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Meritullinkatu 25
Puh 050 471 0126

ravintola@zinnkeller.fi
www.zinnkeller.fi

Tervetuloa 
Oktoberfesteille!

avoinna ma-la.
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TERVETULOA  
ENTISTÄ  

EHOMPAAN  
KOTIPIZZAAN.
Uudistunut ravintola ja uusi yrittäjä palvelevat 

tutussa osoitteessa Mariankatu 10.

Eipä muuta kuin tilausta sisään: kotipizza.fi

Hei krunalaiset!



Meillä voit myös järjestää juhlat, yksityistilaisuuden,  
konsertin, ristiäiset tai tosi pienet häät. 

Avoinna arkisin 8 –14, lauantaisin 9 –14  
ja sovitusti muina aikoina.

T E R V E T U L O A  A A M I A I S E L L E ,  
L O U N A A L L E ,  L A U A N T A I -

B R U N S S I L L E ,  V I I N I L A S I L L I S E L L E .

0 4 5  7 8 3  1 4 2 1 8 
K O R T T E L I K A H V I L A @ M A R I A N K A T U 1 8 . F I
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Sukitusvalvonta Pro Oy  |  Heikki Jyrämä
heikki.jyrama@sukitusvalvonta.com  |  045 358 2526
www.sukitusvalvonta.com
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ENEMMÄN KUIN KAHVILA

Jatkamme tarinaa, jonka Karl Fazer aloitti 17.9.1891 avatessaan ranskalais-venäläisen 

konditoriansa Kluuvikadulle Helsinkiin. Kahvila oli pian tunnettu erinomaisista 

tuotteistaan ja odotukset ylittävästä palvelustaan. Käsillä tekeminen oli yrityksessä 

alusta alkaen arvostettu taitolaji, ja edelleen ylläpidämme ylpeänä nuoren 

sokerileipurin käsityöperinnettä.

Aloita päiväsi aamiaisella, piipahda lounaalle tai istahda hetkeksi suklaakahville. 

Meiltä saat aina tuoretta, lähellä leivottua artesaanileipää ja kondiittoreidemme 

loihtimia leivoksia ja kakkuja. Nauti hetkestä. 

www.fazercafe.fi  |  #fazercafe

Fazer Café Kaisaniemi
Kaisaniemenkatu 6  |  ma-pe 7.30–18.00  |  la 10.00–17.00  |  su 12.00–17.00

”Koska meihin voit luottaa”

www.kruununisannointi.fi

Ensiluokkaista isännöintiä 
Kruununhaassa ja Katajanokalla

Laaja tekninen 
asiantuntemus

Aito halu helpottaa  
asukkaiden arkielämää

Tekemisen meininki –  
Pidämme lupauksemme!

Uskollinen kumppani
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Snellmaninkatu 15, 00170 Helsinki – Puh. 0207 466 720

www.helinmatkat.fi

  

KIOSKI ILPOSET
Kiittää asiakkaitaan 
kuluneesta kesästä

avoinna
Ma-Pe 7–21
La-Su 8–20

Mariankatu 17

Uunituoreet leivonnaiset • Veikkaus Uunituoreet leivonnaiset • Veikkaus 
Erikoiskahvia • ElintarvikkeitaErikoiskahvia • Elintarvikkeita

ElintarvikekioskiElintarvikekioski

KIOSKI ILPOSET



Liisankatu 21
00170 HELSINKI

Meiltä saat myös tanskalaisen 
Innovationin skandinaavisesti 

muotoillut vuodesohvat.

FUTON PATJAT
&

VUODESOHVAT

045 - 77 33 00 11
mulperipuu.fi

TÄYDEN PALVELUN
TURVALLISUUSRATKAISUT
MEILTÄ - AVAIMET KÄTEEN

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

✓ lukkojen huollot, korjaukset ja lukitusuudistukset
✓ avain -ja lukostohallinta palvelut 
✓ kulunvalvonta
✓ ovikoneistot
✓ ovipuhelimet
✓ rikosilmoitinjärjestelmät
✓ kameravalvontajärjestelmä

Pyydätarjous!

Pyydättttarjous!
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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

sandwiches, homemade bagels, and cool drinks!



LOUNAALLE, ILLALLISELLE, JUHLIIN

Take -away  t i l aus ,pöytäväraus

09  671  336

K i i reet tömät  t i eduste lut

in fo@zensush i . f i

Learn more about our Rewards Program -  thefashiongals .com/rewards

Z e n  s u s h i  -  s u s h i  &  s a k e

S n e l l m a n i n k a t u  1 6 ,  

0 0 1 7 0  H E L S I N K I  

z e n s u s h i . f i

Italialaisiin herkkuihin erikoistunut perheyritys. 

Valikoimassa mm. pastoja, pestoja, balsamicoja, öljyjä ja 
leikkeleitä. 


Avoinna ma-la 8-18

info@roiniset.Þ

Italialaisiin herkkuihin erikoistunut perheyritys. 

Valikoimassa mm. pastoja, pestoja, balsamicoja, öljyjä ja 
leikkeleitä. 


Avoinna ma-la 8-18

info@roiniset.Þ

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

Turvallista hammashoitoa 
koko perheelle

Vuodesta 1860  
kohtaamisia ja 
ratkaisuja asiakkaan 
lääkehoidossa,  
terveydessä ja  
hyvinvoinnissa.

Liisankatu 21, 00170 Helsinki
Uusi puhelinnumeromme on 020 730 9660

Kruununhaan apteekki
 Ma–Pe  8.30 –18 
 La   9 –15
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Kauneutta elämään
kivenheiton päästä

Mariankadulta

Tervetuloa!

Kukkakauppa

Mariankatu 13, Kruununhaka
p. 0400 400 388
kukkia@lareine.fi

@Herttuattarenkauneuspilkku, Kirjatyöntekijänkatu 4
Nettiaika.fi/MarianHoitavaHieronta

p. 045 132 4561

            Marian 
        Hoitava Hieronta

- Klassinen hieronta
- Energeettinen Aromahieronta
- Yksilö- ja pienryhmäohjaus

RAKENTAA JA MAALAA

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

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

RAKENTAA JA MAALAA

Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy 
puh. 09135 2516 
maalaus@veljeksetlehtinen.com 
www.veljeksetlehtinen.com
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+358 50 529 2879
jari@primea.fi
www.primea.fi

+358 50 569 1986
liisa.tyynila@tyynila.fi

www.tyynila.fi

Apuvälineet lähelläsi Hakaniemen
Kauppahallissa. 
Meiltä myös tilavat kengät.
Tutustu osoitteessa www.ikiliike.com
Puh: 040 595 8665



Remox Oy
Maali- ja 
pienrautakauppa, 
Meritullinkatu 13
Puh. 09 135 7047 
www.remox.fi 
Avoinna Ma–Pe klo 9–17 LA 9–14

Asukasyhdistyksen jäsenetukumppanit ja Kruununhaan yrittäjät:
Asukasyhdistys on aloittanut yhteystyökumppanuuden Kruununhaan yritysten kanssa.  

Tavoitteenamme on tehdä tunnetuksi ja tukea alueemme kivijalkaliikkeiden toimintaa. Haluamme antaa yhteis-
työkumppaneille 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.
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parturi-kampaamo 
LIISANKATU 14

09 135 4073 / 040 727 6466
Liisankatu 18

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

Mai-Lii
Parturi-kampaamo
Vironkatu 10, puh 09 135 7188

www.kruunuoptiikka.fi
Unioninkatu 45, 09 135 2661

Krunikan oma optikko

Kruununhaan Asukasyhdistys ry – Föreningen för invånarna i Kronohagen rf

leikkaus 
22€

opiskelijalle 
(ei jatko-opiskelijat)

lukiolaiselle

Avoinna ark. 12–17 
la suljettu

Tervetuloa ilman ajanvarausta
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1. Villisian korttelissa osoitteessa Mariankatu 24 sijaitsee Asunto Oy Mars-Tähti.  
Rakennuksen suunnitteli rakennusmestari Eino Schroderus ja se valmistui vuonna 1909. 
Se edustaa tyylisuunnaltaan myöhäisjugendia. Talossa asui kirjailija Ilmari Kianto vuosina 
1953–1970. Piharakennuksessa asui aikoinaan lukuisia ajuriperheitä ja heillä oli rakennuk-
sessa hevosia ja isvossikoita eli vuokra-ajurin kärryjä.

2. Suomen pankin talossa (rak. 1883) on eteisaulan ikkunat koristeltu Juho Rissasen  
lasimaalauksin. Niiden aiheina ovat tukinuitto, elonleikkuu ja torikauppa. Ne asennettiin  
paikalleen vuonna 1933.

3. Silakkamarkkinoita on Helsingissä järjestetty vuodesta 1743 lähtien ja vuonna 1820  
niiden paikaksi vakiintui Eteläsatama. Samalla vuotuiset markkinat muutettiin vain  
suolatun kalan markkinoiksi.

4. Joulukadun avajaisia vietettiin Aleksanterinkadulla ensimmäisen kerran vuonna 1949.

5. Kulmakadulla toimineessa Neuletehdas Silmussa (suunn. arkkit. Berndt Aminoff v. 1924)  
valmistettiin trikootuotteita vapaa-ajan asusteiksi vuosina 1933–1978. Tehtaan talo  
uudistettiin asuinkerrostaloksi v. 1996–97.

6. Noin 490

7. Vuonna 1905

8. Arviolta vuonna 2024

9. Kirjanpuisto

10. Helsinki on ilmoittanut, että Kirjanpuiston suunnittelu alkaa aikaisintaan 1924.  
Nykyinen puisto poistuu käytöstä vasta kun uusi on valmis.



Krunikka 4/2021 ilmestyy 2.12.2021

K - Posti Oy
Posti Green

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 Kruununhaka-Katajanokka
Liisankatu 12, 00170 Helsinki 
kruununhaka@kiinteistomaailma.fi 
050 300 9985 
kiinteistomaailma.fi/helsinki-kruununhaka-katajanokka

KK-Neliöt Oy

Kiinteistömaailma Kruununhakaan on luottanut suuri osa rakkaan  
kaupunginosamme kodinvaihtajista jo vuodesta 2002, ja lupaamme auttaa  

myös sinua asenteella, joka on tehnyt meistä Suomen suosituimman kiinteistön- 
välittäjän. 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.


