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Kruunuhaan Asukasyhdistyksen 
jäsenyys vuonna 2022

Kruununhaan Asukasyhdistys ry – Föreningen för invånarna i Kronohagen rf

JÄSENET:
Pyydämme maksamaan vuoden 2022 jäsenmaksun 
20 €/henkilöjäsen tai 100 €/ yhteisöjäsen 1.1.2022 
jälkeen, tilinumero Danske Bank FI85 8000 1600 355 
771 ja viitenumero 11109. Älkää maksako ennakkoon 
tulevien vuosien maksuja.

JÄSENEKSI LIITTYMINEN:
Liittyminen jäseneksi tehdään henkilöjäsen- tai yh-
teisöjäsenlomakkeella (esim. yhdistykset, yritykset ja 
taloyhtiöt), https://www.krunikka.fi/liity-jaseneksi/. 
Lomakkeilla voi myös päivittää yhteystiedot.

ETUJA JA HYÖTYJÄ JÄSENYYDESTÄ
Jäsenet saavat jäsenkortilla etuja osassa Kruununhaan 
yrityksiä, ks. https://www.krunikka.fi/jasenedut/, 
yhdistyksen ilmoitustaulu ja Mestan ikkuna.

Jäsenenä voit vuokrata asukastila Krunan Mestaa 
(Meritullinkatu 6) henkilökohtaiseen käyttöön, esim. 
perhejuhliin ja kokouksiin edulliseen hintaan.

Jäsenenä voit vaikuttaa yhdistyksen toimintaan ja 
yhdistyksenä voimme tehokkaammin vaikuttaa Kruu-
nunhaan asioihin silloin, kun vaikuttamisen aika on. 
Yhdistys järjestää monenlaisia tapahtumia ja kerhotoi-
mintaa, julkaisee Krunikka-lehteä ja ylläpitää asukasti-
la Mestaa Kruununhaan asukkaille.

KRUUNUNHAAN YRITTÄJÄ
Jos olet kiinnostunut yhteistyökumppanuudesta 
asukasyhdistyksen kanssa, ota yhteyttä hallituksen 
puheenjohtajaan Leena Nousiaiseen,  puheenjohtaja@
krunikka.fi

Viestitämme yhteistyöyrityksistämme mm. krunikka.
fi-sivustolla, yhdistyksen Facebook-sivuilla ja ilmoi-
tustaululla, ja nostamme esiin yrityksiä ”viikon yrityk-
sinä”.

KRUNIKKA PUHUU 
–helmikuussa 2022 teemoilla:

Rakennetaanko Kruununhaka täyteen?
Miten parantaa liikenneturvallisuutta Kruununhaassa?

– Tiivistämishankkeet: Kasarmikortteli ja Snellmanninkatu 23

– Kruununhaan alueellinen liikenneturvallisuussuunnitelma

– Liikenne- ja katurakennushankkeet

Tarkempi ohjelma, ajankohta ja esitelmöijät 
www.krunikka.fi - sivuilla tammikuussa 2022.
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PÄÄKIRJOITUS

MIRJA PYYKKÖ
Päätoimittaja

Haastattelin kauan sitten nuorta Pelastusarmeijan 
naissotilasta, joka sanoi ihmettelevänsä, 

”Miksi Jeesus aina kuvataan hauraana ja kauniina, 
kiiltokuvan kaltaisena miehenä, vaikka toiminnas-
saan Jeesus oli todellinen kapinallinen?”

Niin, miksi Nobel-ehdokkaan, Greta Thunbergin 
pitää Voguen kantta varten luopua tavaramerkis-
tään, 3 vuotta vanhasta t-paidastaan, pukeutuak-
seen designereiden suunnittelemaan muotivaattee-
seen, vaikka se onkin kierrätysmateriaalista valmistet-
tu?

Onko kirkkoherran tanssittava tähtien kanssa, 
että häntä kuunnellaan saarnastuolista? 
Kelpaavatko meille vain kauniit, eivät rohkeat?

”Imagoteollisuus alkoi Yhdysvalloissa 50-luvul-
la, jolloin presidenttiä ja muita poliitikkoja alettiin mai-
nostaa samalla tavalla kuin makkaraa tai hammastah-
naa. Poliitikot alkoivat muokata sanomisiaan, te-
kemisiään ja itseään sellaisiksi, että näyttäisivät ja 
kuulostaisivat televisiossa hyvältä”, kirjoittaa tieto-
kirjailija, toimittaja Risto Uimonen kirjassaan ”Puhu-
va pää”.

Suomessa ei imagon rakentamisesta 50-luvulla tie-
detty vielä mitään. Valokuvaaja Kalle Kultala kertoi 
haastattelussa presidentti Paasikiven vihanneen valo-
kuvassa poseeraamista niin, että hän ryhmäkuvassa sei-
soessaan rutisti usein silmät tiukasti kiinni ja kysyi vie-
rustoveriltaan: ”Joko se otti sen kuvan?”

Uimonen toteaa, että ”televisio voi nostaa ja las-
kea poliitikkoja sillä perusteella, ovatko he hyviä 
vai huonoja tv:ssä”. Eli - Paasikiven kaltaisten johta-
jien aika olisi siis auttamattomasti ohi?

Taidehistorioitsija John Berger vertaa kirjas-
saan ”Näkemisen tavat” nykypäivän mainontaa ja 
1600-1700-luvun maalauksia toisiinsa todeten, kuinka 
samanlaisia viestejä molemmat välittävät. Mutta erilai-
sin keinoin; siinä missä vanhat muotokuvamaalauk-
set käyttivät mallin omistamaa esineistöä tai tiluk-
sia taustalla kertomassa muotokuvattavan ihmisen 

asemasta ja varallisuudesta – siinä mainosmaail-
ma sijoittaa mallinsa myytävän esineistön keskelle 
tehdäkseen katsojan tyytymättömäksi omaan elä-
määnsä, vihjaten, että hankkimalla kuvan esineen elä-
mäsi muuttuisi paremmaksi, eli että meitä ohjaillaan 
pitkälti syyllistämisen avulla.

Hän kuvaa myös 1600-luvun muotokuvamaalaus-
ten kehittymistä siihen suuntaan, jossa esineistöllä on 
ratkaiseva merkitys. Ja ihmisten kasvoja alettiin kuvata 
naamion kaltaiseksi, mutta niin, että ne sopivat ympä-
rillä olevaan esineistöön.

Berger kirjoittaa myös van Goghin maalauksesta, 
joka kuvaa viljapeltoa. ”Jos katsot sitä museon seinäl-
lä, arvioit, onko se kaunis tai hyvin maalattu. Mut-
ta jos maalauksen alapuolelle laitettaisiin teksti: 
”Tämä oli van Goghin viimeinen maalaus, ennen 
kuin hän surmasi itsensä”, maalauksesta tulisi mie-
lessämme tuon lauseen kuvitus.

Joskus on hyvä miettiä historioitsija Daniel J. 
Boorstinin jo vuonna 1962 esittämää ajatusta: ”Yhteis-
kunta on yhä totaalisemmin muuttumassa näennäisto-
dellisuuden pystyttämiseksi – samalla kun yhteytem-
me todellisuuteen katoaa”.

Jouluna on aikaa ajatella.

Kauniit vai ROHKEAT? JoulutunnelmaaJoulutunnelmaa  
LiisanpuistikossaLiisanpuistikossa
Lauantaina 18.12. klo 14–17Lauantaina 18.12. klo 14–17

Vapaan seurustelun merkeissäVapaan seurustelun merkeissä
Paikalla on joulupukkiPaikalla on joulupukki

MusiikkiesityksiäMusiikkiesityksiä
Glögijuomaa ja pipareitaGlögijuomaa ja pipareita

MUKANA GLÖGITARJOUKSELLA OMISSA RAVINTOLOISSAAN:MUKANA GLÖGITARJOUKSELLA OMISSA RAVINTOLOISSAAN:

Kolme Kruunua ja ZinnkellerKolme Kruunua ja Zinnkeller

MAHDOLLISUUS JOULUOSTOKSIINMAHDOLLISUUS JOULUOSTOKSIIN
Kutsumme mukaan Kruununhaan yrityksiä myymään Kutsumme mukaan Kruununhaan yrityksiä myymään 

omia tuotteitaan Liisanpuistikossa tai olemaan auki vähän omia tuotteitaan Liisanpuistikossa tai olemaan auki vähän 
pidempään omissa liikkeissään.pidempään omissa liikkeissään.

OHJELMAOHJELMA
Ilmoitamme joulukuun alussa tarkemmin ohjelman  Ilmoitamme joulukuun alussa tarkemmin ohjelman  

ja yritykset, jotka ovat tulossa mukaan 18.12. tapahtumaan ja yritykset, jotka ovat tulossa mukaan 18.12. tapahtumaan 
krunikka.fi -sivustolla, Facebookissa  krunikka.fi -sivustolla, Facebookissa  

ja alueen ilmoitustauluilla.ja alueen ilmoitustauluilla.

TERVETULOA TOIVOTTAATERVETULOA TOIVOTTAA
Kruununhaan Asukasyhdistys ry – Föreningen för invånarna i Kronohagen rfKruununhaan Asukasyhdistys ry – Föreningen för invånarna i Kronohagen rf
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA / LEENA NOUSIAINEN

Joulu saapuu, vuosi vaihtuu 
– ON AIKA KIITOSTEN
V uosi 2021 jää kaikkialla maailmassa ihmisten 

mieleen hyvinkin hybridisenä – välillä ollaan lä-
hekkäin ja välillä etänä, epävarmuutena, toivona nor-
maaliin paluusta. Toivomme vuodesta 2022 normaalia, 
mutta mikä on normaalia, sitä onkin hyvä pohtia.

Asukasyhdistys on syksyllä voinut toteuttaa jo mo-
nia kohtaamisia ”normaalisti”: Mesta 10 vuotta -juhla, 
Krunikka puhuu -tilaisuudet, Kohtaamisia Mestassa -ti-
laisuuksia ja vielä ennen joulua jouluglögit Liisanpuisti-
kossa. Tämä ilahduttaa meitä järjestäjiäkin kovasti.

Asukasyhdistystoiminta on aina asukkaidensa nä-
köistä. Toiminnan pyörittäminen vaatii paljon vapaaeh-
toisia henkilöitä mukaan toimintaan. Meidän näkyvim-
piä toimintojamme ovat Krunikka-lehti, Mesta ja Kru-
nikka puhuu -tapahtumat. Krunikka-lehden toimitta-
miseen olemme saaneet alan ammattilaisia vapaaehtois-
voimin tekemään haastatteluja, kirjoittamaan erilaisia 
artikkeleita, ottamaan upeita valokuvia, oikolukemaan, 
jakamaan lehteä sekä päätoimittajan, joka sitten kokoaa 
kaikki palaset yhteen, tekee lehdestä sen näköisen, jon-
ka me voimme saada käsiimme. Yhden lehden toimitta-
minen vaatii satoja tunteja vapaaehtoista työtä. Haluan-
kin kiittää kaikkien krunikkalaisten puolesta teitä, jotka 
olette mukana tämä upean lehden mahdollistamisessa.

Mestan 10-vuotisjuhlassa kuulimme Raija-Liisa Jo-
kisen muisteloita Mestan alkutaipaleelta. Raisku kertoi, 
kuinka talkoilla maalattiin, sisustettiin, korjattiin tiloja. 
Tällöinkään ei laskettu työtunteja. Raisku hoiti Mestan 
tilavaraukset ym. oman työnsä ohella – kiitos siitä. Mesta 
osoittautui heti tarpeelliseksi, mikä näkyi tilan käyttöas-
teessa. Koronan hellittäessä Mesta toimii tällä hetkellä 
yli 90 %:n käyttöasteella – sekä entiset että uudet ryhmät 

ovat käynnistyneet. Asukkailta on tullut myös toiveita 
uusista ryhmistä, joita asukkaat itse ohjaavat. Tällainen 
toiminta on yhteisöllisyyttä parhaimmillaan. Mestan 
emäntä ideoi kanssanne mielellään uusia toimintamalle-
ja, joita voitaisiin aloittaa Mestassa. Mestan viikko-ohjel-
ma on luettavissa www.krunikka.fi -sivustolta.

Asukasyhdistys on laatinut lausuntoja ja kannan-
ottoja päättäjille mm. rakentamiseen, liikenneturval-
lisuuteen ja Tervasaareen liittyen, ja tiedottanut niis-
tä krunikka.fi -sivuilla. Olemme tiivistäneet yhteistyö-
tä alueen yritysten kanssa uudenlaisten yhteistyömuo-
tojen kautta ja omalta osaltamme pyrkineet tuomaan 
esiin alueen monipuolista palvelutarjontaa. Kiitokset 
Sibelius lukion opiskelijoille, jotka olette ilahduttaneet 
esityksillänne tapahtumiamme.

Asukasyhdistyksen toiminnan pyörittäminen vaa-
tii paljon myös hallinnollista työtä, esim. toiminnan 
suunnittelua ja organisointia, taloudenhoitoa, yhtey-
denpitoa jäseniin ja jäsenrekisterin ylläpitoa, tiedot-
tamista eri viestintäkanavissa, www-sivuston ylläpitä-
mistä ja edelleen kehittämistä, sihteerityötä ja toimin-
nasta raportoimista niin jäsenille kuin viranomaisil-
lekin.  Nämäkin tehtävät yhdistyksessä hoidetaan va-
paaehtoisvoimin. Kiitokset myös teille, jotka annat-
te aikaanne näiden tärkeiden asioiden edistämiseen. 
Mukaan mahtuu ja toivotaan myös uusia vapaaehtoi-
sia. Kiinnostumisenne erilaisiin tehtäviin voitte lähet-
tää jasenasiat@krunikka.fi osoitteeseen.

Toivotan teille kaikille krunikkalaisille 
oikein rauhaisaa joulun aikaa 

ja kiitos yhteistyöstä!
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URBAN DELAKTIGHET
U rban delaktighet (fi. urbaani osallisuus) är ett be-

grepp som florerar och som florerat redan länge 
på andra håll i världen. Helsingfors har inte velat vara 
sämre i denna demokratiseringsprocess av den folkli-
ga opinionen. ”Oma stadi” -projektet är ett bra exempel 
på hur man velat engagera invånarna och där också folk 
från vårt område varit dels aktiva förslagsgivare och, åt-
minstone tidigare, flitiga röstare. Inget fel på projektet 
i sig, men en sak tycker jag man har missat och det är 
att man inte informerar tillräckligt vad som gjorts. Hur 
skall kommuninvånarna veta att deras röst hörts? Att 
det på riktigt har betydelse hur man röstat med tanke 
på projekten i staden? Hur de tidigare projekten fram-
skrider kunde lyftas fram avsevärt tydligare. Detta som 
en invit till aktivare röstning.

En annan iakttagelse jag gjort under så gott som var-
je val är att fullmäktigekandidater från Kronohagen el-
ler andra närområden sällan vill föra fram sina synpunk-
ter på det egna närområdet och vilka förbättringar där 
kunde göras. Man vill ofta beskriva sig som hela stadens 
kandidat och man är oerhört försiktig med att ta upp 
frågor i närmiljön. Vad är det frågan om? Rädsla för att 
stämplas som elitistisk? Bli stämplad som lokalpatriot? 

Eller något annat? Jo, man kan alltid hävda att ”allt” är 
bra här och de verkliga utmaningar finns på annat håll i 
staden och därför skall kandidaten inte göra något stör-
re nummer av den ”egna” stadsdelen. Blir man invald, så 
är det kanske heller inte någon större skada av vad man 
inte kört fram. Men blir man inte, ja... då kunde man 
kanske fundera mera på sin valtaktik.

Nu hävdar jag inte att man inte skall ta hela staden i 
beaktande, men varför skulle man inte, precis som riks-
dagsledamöterna gör, intressera sig lite extra för det 
egna området? Skulle man mot förmodan göra det i 
fullmäktige, kunde man helst hålla tyst om det. Jag ser 
inget problem i att en folkvald från exempelvis Bot-
by tittar lite extra på sitt område och funderar hur triv-
seln, kommunikationerna eller tryggheten just där kun-
de ökas, också om man förstås vill att det skall gå att bo 
drägligt i hela staden. Eller kanske man utanför cen-
trum, de facto, är mer lokalpatriot än annorstädes?

Apropå stadens utveckling och folkets och folkval-
das möjlighet att säga sitt, så har det sett rätt annorlun-
da ut i historien. 26.10.2021 var det dags för den and-
ra Krunikka puhuu -tillställningen som tog oss på en 
mycket intressant tur till Sprutmästarens gård och dess 
historia. Nya rön kring husets tillblivelse, invånare och 
utveckling har gjorts och presenterades av forskaren 
Jere Jäppinen och arkitekt Mikko Lindqvist. En fascine-
rande berättelse lades upp för oss som var på plats. Då 
styrde borgarskapet, med borgmästaren i spetsen, med 
järnhand utvecklingen och planeringen av Helsingfors. 
Det frågades inte någon annan om förändringsplaner-
na, så en liten bit på vägen har vi kommit.

Tidigare på hösten (på Krunikka puhuu tillställ-
ningen) hade vi äran och glädjen att ha både borgmäs-
taren, viceborgmästaren, samt fullmäktigeledamöter 
från vårt område på plats. Det var en livlig och bra dis-
kussion. Dylika tillställningar är viktiga inslag i närde-
mokratiprocessen.

Såhär inför jul vill jag slutligen sedvanligt utma-
na kronohagsborna att understöda de fina lokala pro-
ducenterna vi har och också besöka vår julglöggtill-
ställning i Elisabetsskvären 18.12, där vi hoppas att så 
många lokala förmågor som möjligt är med! 

Mot jul i vår hage.

Jonas Forsman
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”Sitä en ymmärrä ollenkaan, sillä oikeasti pidän ih-
misistä. Ihmisethän ovat se juttu, minkä vuok-

si teen töitäni. Tykkään olla mukana kaikessa mitä ta-
pahtuu, tietää mitä ihmisten päässä pyörii, jotta osuisin 
kohdalleen siinä mitä teen – on se sitten veistos, juoma-
lasi, sisustus tai filmi.

On ihan välttämätöntä tietää, mitä tämän päivän 
kosmoksessa liikkuu ja sitä sinä et tiedä, jos et ole ih-
misten kanssa tekemisissä. Siinä ei riitä seminaareissa 
käyminen tai oman ammattikunnan lehtien lukeminen. 
En minä sitä tuolia tuolisuunnittelijoille suunnittele.”

Oletko kuullut, että kun Ikea aloitti,  
suunnittelijoiden piti elää kaksi viikkoa  
perheissä tietääkseen, mitä perheet tarvitsevat?
En ole kuullut mutta kuulostaa ihan fiksulta. Ingvar 
Kamprad oli tietenkin käsittämätön tapaus ihmisenä 
ja nostan hattua sille, että on osattu jatkaa hänen työ-
tään niin, että se siitä vaan vielä nousee. Minun isoäiti-
ni olisi täyttänyt nyt 150 vuotta. Häntä pidetään yhtenä 
Suomen edistyksellisimmistä liikenaisista. Hän perus-
ti aikoinaan Turun Vanuliikkeen vuonna 1908 ja kuoli 
1950. Hänen imperiuminsa kesti vain 10-15 vuotta hä-
nen kuolemansa jälkeen.

Jokaisella kylällä on ihmisiä, jotka kaikki tietävät,  
mutta joita kukaan ei tunne. Niin meilläkin, yksi heistä on 

STEFAN LINDFORS
Tuntematon siitä huolimatta, että hän aloitti jo 25-vuotiaana uransa “Scaragoo”-valaisimella,  
joka lanseerattiin Milanon messuilla, ja siitä lähtien hänestä on kirjoitettu metrikaupalla juttuja lehtiin.
Olemme lukeneet, että hän on suunnitellut huonekaluja, astioita, valaisimia, vaatteita,  
bussipysäkkejä, dildoja, ohjannut musiikkivideoita, rakentanut isokokoisia veistoksia  
lentokentille ja hotelleille, opettanut taidekorkeakouluissa Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa.  
Kaksi avioliittoa, kolme lasta. Ja että hän tanssi nuoralla 50-vuotissyntymäpäivillään.
Mutta silti tiedämme vain Stefanin, joka aina puhuu puhelimessa tyhjässä pöydässä,  
johon kukaan ei uskalla istahtaa.
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Ei ymmärretty, ettei hänen imperiumiaan voitu jat-
kaa hänen tyylillään. Hän oli hän. Sitä, mitä minä teen, 
ei sitäkään voi kukaan jatkaa.

Nimityksiä on, designeri, taiteilija…  
Missä sinä vahvimmillasi olet?
”Olen käynyt Taideteollisen korkeakoulun, sisustus-
arkkitehtuuri- ja huonekalulaitoksen, olen myös ku-
vanveistäjäliiton jäsen vuodesta -91. Kun sain kutsun 
Amos Anderssonilta 28-vuotiaana tehdä koko muse-
on kattava yksityisnäyttely, en ollut käynyt Taideaka-
temiaa. Silloin päätin, että perhana, pakko saada joku 
jäsenyys sieltä kuvataiteen puolelta tai saan turpaan 
kadulla. Se oli veistosnäyttely ja menestys, kävijöitä 
oli 10 500.”

Mutta kenen kanssa puhut puhelimessa? Aina.
”Minun duunini ovat sellaisia, että saadakseni läpi näi-
tä asioita tässä maassa se vaatii agitoimista, politiikkaa, 
diplomatiaa. Käytän paljon aikaa yläkerroksen väen 
kanssa puhelimessa, että saan jutut tehtyä niin kuin ha-
luan. Kas kun meillä ei Pohjoismaissa ole sellaista tähti-
kulttuuria kuin Yhdysvalloissa.

Vaikka olisin osoittanut mitä tahansa, niin täällä sa-
notaan, että me maksamme sinulle tästä, jolloin me 
päätämme, mitä sinä teet. Ja minä sanon, että te maksat-
te minulle sen verran, että te ette todellakaan sano, mitä 
minä teen vaan juuri siksi minä päätän.”

Olet vaativa – kun soittopyyntöön ei vastattu  
kahdessa tunnissa, sait raivokohtauksen,  
huusit naama punaisena…
”Ai niin! Soitin Tarjalle Presidentin linnan kansliaan. Ja 
Minna, avustajani sanoi että ”Stefan, hän on Tasavallan 
Presidentti!” NIIN ON!

Olen kyllä kauhean kärsimätön välillä, kun asioiden 
pitää hoitua.”

Entä se nuorallatanssi? Opettelitko sen yhtä iltaa, 
synttäreitäsi varten?
”En, vaan olin ollut 2007 YLEn ohjelmassa, johon pyy-
dettiin julkisuuden ihmisiä treenaamaan jotain perin-
teistä sirkuslajia. Lähdin messiin, Why not! Se kes-
ti kolme kuukautta ja minulle lankesi nuorallatanssi. Ei 
helppoa! Koko elämä muuttui. Jätin kaiken oluen pois, 
en juonut yhtään mitään neljään kuukauteen, enkä heti 
sen jälkeenkään, kun hurahdin siihen ihan täysin. Oli 
hyvä treenaaja ja pääsin finaaliin.

Sitten kun minulla oli nämä 50-vuotisjuhlat 2012 
niin ajattelin, että minun täytyy näille vieraille tehdä 

jotain, kun kerran tulevat minun juhliini. Ajattelin että 
hitto! Minäpähän vedän yhden nuora-shown! Siinä 
liikkuu 120 sentin korkeudella 13 mm:n vaijerilla, mut-
ta se meni tosi hyvin! Olen aina urheillut paljon, uin 
nykyisin vähintään 10 kilometriä joka viikko. Mutta lu-
milautailu on jäänyt viimetalvisin vähiin, sitä olen har-
rastanut lähes joka rinteessä, joka Suomesta löytyy.”

Olet tehnyt kaikkea mahdollista dildosta  
bussipysäkkiin. Mitä et tekisi?
”Aseita. Se on minulle sellainen, että ei. Olen aseista-
kieltäytyjä. Sain punaiset paperit, joissa kauniisti ker-
rottiin, että olen yhteiskuntakelvoton ihminen. Pyydet-
tiin kutsuntoihin Turussa -81. Ilmoitin siellä, että me-
nen siviilipalveluun ja siellä huudettiin, että sitä sinä 
et itse päätä. Sanoin, että jos tuolla tavalla huudat, niin 
menen suoraan sitten vankilaan. Mutta kun pääsinkin 
Taideteolliseen korkeakouluun, sain automaattisesti 
lykkäystä siihen asti, kunnes täytän 28-vuotta.

Kun olin 28, oli ensimmäinen kansainvälinen iso 
näyttely tulossa Amsterdamiin ja sain soiton armeijas-
ta, että sinulle on kirje täällä. Pyysin, että faksaisivat. 
”Täällä ei kyllä faksailla, tervetuloa hakemaan.” Jännit-
ti ihan kauheasti. Siinä luki, ettei ole koskaan asiaa ar-
meijaan. Syytä ei mainittu, sen olisi pyytämällä saanut, 
mutta ymmärsin erään ystäväni puheista, joka oli saa-
nut samat paperit, että ”älä lue sitä.”

Tässä maassa vaaditaan tekijöiltä yhtenäistä  
muotokieltä kaikessa tekemisessä.
”Se perustuu siihen, että jos et ole jossakin tietyssä 
muotissa, toinen ihminen ei tiedä, kuka sinä olet ja sil-
loin tätä ihmistä alkaa pelottaa. Ja silloin hänelle syntyy 
vastareaktio, että sinä vitutat häntä.

Mutta Yrjö Kukkapuro teki tuoleja, ihan törke-
än kova tuolisuunnittelija, eikä hän ole huonompi sen 
vuoksi, että teki enemmän yhtä asiaa kuin minä.”

Ruokkivatko eri alueet sinun työssäsi toisiaan?
”Todellakin. Mutta ne eivät ole samaa asiaa. Japanis-
sa on Noguchi-niminen kaveri, joka teki sekä veistok-
sia että valaisimia, yleensä samoista lähtökohdista. Mi-
nullahan se ei mene ollenkaan noin. Veistokseni eivät 
ole juomalasin konseptista muokattu versio, se on ihan 
eri maailma.”

Nyt teet hotellia?
”Pidän tällaisesta uudesta juppitermistä kuin ’look 
and feel’, miltä näyttää, miltä tuntuu. Minä vas-
taan siitä tämän tulevan hotellin kohdalla. Se sisältää 

 MIRJA PYYKKÖ    MOJO ERÄMETSÄ
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sisustusarkkitehtuurin pääviivat, jopa jotain detaljei-
ta. Kaikkien kiintokalusteiden suunnittelun, kankaiden 
kuosit, 20-metrisen keulakuvateoksen jne. Ja kaiken 
muun taiteen kuratoinnin.”

Pitääkö tuossa kokonaisuudessa kaiken sopia yh-
teen, olla tyyliltään samankaltaista?
”Olen halunnut löytää sellaisen kokonaisuuden, joka ei 
seuraa minkään tyyppistä tämän päivän tai eilisen re-
septiä, vaan joka on tavallaan vähän vailla järkeä ja rik-
koo näitä opetettuja lainalaisuuksia. Kun ensin opit 
piirtämään, sen jälkeen voit tehdä Picassot. Pablo-
han oli uskomaton piirtäjä ja sen vuoksi hän pystyi te-
kemään niitä päitä, joissa on yksi silmä tuossa ja hevo-
sen kavio tuossa. Koska ensin hallitsi sen kokonaisuu-
den. Tämän hotellin kokonaisuudessa ei ole mitään yh-
tenäistä punaista lankaa, siellä on kaikkea. Se on sellai-
nen, jota en voi suositella tuleville suunnittelijoille. En-
sin pitää käydä se tie – minun kohdallani 35 vuotta.”

Haluat ottaa riskejä?
”Haluan tehdä asioita niin, ettei kukaan varmasti ole 
ennen tehnyt niin.

Ja se vie riskin ottoon. Kun pyydettiin, että teki-
sin musiikkivideon HIMille sanoin, että en ole koskaan 
tehnyt. He vastasivat, että siksi me juuri sinulle soitet-
tiinkin. Kirjoitin koko seuraavan yön keittiössä ajatusta 
siitä, olin luvannut käsikirjoituksen aamuksi.

Olin varma, että en saa sitä työtä mutta sain, kos-
ka se oli täysin erilainen kuin muut. Se palkittiin Lon-
toossa vuoden parhaana musiikkivideona 2004. Se 
meni ykköseksi jokaisella MTV:n kanavalla maailmas-
sa, paitsi Lontoossa, jossa se oli viides, mutta ensim-
mäinen HIM:n filmi Lontoossa. Silloin Iltalehti kirjoit-
ti, että ”Riskinotto kannatti.”

Miten sen dildon kävi?
”Strategia ajoi asiansa varsin hyvin, Sincity nosti liike-
vaihtoaan 1/3, ihan järkyttävästi. 
Minua pyydettiin miettimään, miten tällaiselle seksivä-
lineketjulle saisi enemmän asiakkaita. Muotoilin hiero-
masauvan, joka oli sen näköinen, että kuka tahansa voi 
ottaa sen käteen, että se pääsee kuviin ja telkkariin. Sit-
ten suunnittelin kotisiistit lanseerausbileet, missä ei ol-
lut pornoteollisuus läsnä. Ja tämä toimi. Pääsi Kympin 
uutisiin, esimerkiksi.”

Entä se pysäkki Kampissa, joka seisoo nyt  
käyttämättömänä. Sehän ei johdu sinusta,  
että on käyttämättä.

”Outo projekti. Se oli alun perin valtava hanke. Tarkoi-
tus oli, että suunnittelen reseptin, jolla voidaan soveltaa 
pysäkkejä paikkaan kuin paikkaan. Tilaaja oli JCDK, 
joka omistaa mainostilat kaikilla pysäkeillä ja ylläpi-
tää niitä. He halusivat jotakin uutta. Arkkitehti Juhana 
Blomstedthan on suunnitellut ne pysäkit, joita suurin 
osa vieläkin on.

Aloin miettiä jotakin ihan uutta. Tehtiin tämä yksi, 
ensimmäinen pilotti Kamppiin ja ajateltiin, että täs-
tä nyt lähdetään tekemään joka puolelle Helsinkiä näi-
tä samalla idealla. Se on liikuntavammaisille ja kaikille, 
joilla on ongelmia, mietitty juttu. Pääset takaapäin si-
sään sinne sateensuojaan, ei tarvitse mennä kadun puo-
lelta, jos tarvitset pyörätuolia.

Vaikka näyttää, että se on vinksin vonksin, kaikki 
on mietitty ihan hirveän tarkkaan. Kun HSL:n puolel-
la mietittiin, tuleeko Kampin pysäkille bussi vai ratikka, 
päätettiin että ratikka, kun sen kiskot eivät kuitenkaan 
muutu. Ja nehän sitten just muuttuivat!

HSL tilasi matalalattia-raitiovaunuja ja rakennettiin 
sen korkuinen platformi, että äidit pääsevät lastenvau-
nujen kanssa suoraan ratikasta ulos. Mutta sen jälkeen 
tulivat bussit, jotka niiaavat eli laskeutuvat vielä mata-
lammalle, eivätkä ne voineetkaan mennä samalle pysä-
kille. Tämän vuoksi päätettiin, että minun pysäkkieni 
kohdalla pysähtyvät vain ratikat. Ja bussit jäivät 20 met-
riä taakse, koska ne niiaavat ja se platformi on 10 cm 
liian korkealla.

Mutta entä Liisankadulla, siinähän pysähtyy sekä 
ratikka että se sama bussi - joka Liisankadulla ei niiaa. 
Senhän ei tarvitsisi niiata, se on vain napin painalluk-
sesta kiinni. Kampin pysäkeistä tuli monumentteja.”

Mistä sinun töistäsi olet kaikkein ylpein?
”En välttämättä kaikkein tunnetuimmista töistä vaan 
sellaisista, joissa on ollut todella paljon jumppaamis-
ta, että on saanut jotain sinnepäin onnistumaan. Ehkä 
Nesteen moottoriöljypullo, jonka tein 1993. Se meni 
95-96 valmistukseen ja oli käytössä 15 vuotta. Kuulin, 
että silloin vaihtuivat täyttölinjat eikä pullo enää sii-
hen soveltunut.

Se oli raskaan sarjan asia, kun se ei ollut lähtökoh-
taisesti designtuote, vaan oikeasti päinvastoin. Neste 
halusi kuitenkin hyvännäköisen pullon. Pidin tärkeä-
nä, että kun kaadat öljyä moottoriin, niin se ei tekisi 
tätä glup glup glup ja kaikki öljy lentäisi, vaan se kaa-
taisi nätisti sen litkun ulos. Tein reikiä siihen pulloon, 
että nesteen virta meni dynaamisesti, kaatui nätisti. Ja 
samalla siitä tuli itsensä näköinen pullo, jonkalaista ei 
ole missään.”
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Olet toiminut opettajana.  
Miten voi opettaa luomaan?
”Ei sitä oikein voi opettaa. Voi opettaa korjaamaan hit-
sauslaitteen tai miten jotakin konetta käytetään, mutta 
sanon aina, että kaiken A ja O on oman identiteetin löy-
täminen, että sen saa ujutettua siihen projektiin, mitä 
milloinkin on tekemässä. Se on Absolut kaikki kaikessa.”

Oletko rikas?
”Olen tehnyt aika paljon rahaa, mutta en ole osannut sitä 
hoitaa, valitettavasti. Mutta sanottakoon, että rahan ti-
lalla minulla on yksi juttu: Minä teen vain mitä minä ha-
luan. Milloin haluan. Miten haluan. Minulla ei ole min-
käänlaista esimiestä missään. On kaksi asiaa, joita olen 
varovainen määrittelemään itseni kohdalla – toinen on 
onnellisuus, toinen on itsenäisyys. On todella vaarallista 
mennä väittämään itsestään, että on onnellinen tai itse-
näinen. Minä en ainakaan väitä itsestäni kumpaakaan.”

Elät Ronjan kanssa. Ronja on paimenkoira.
”Rakastan koiria, olen ihan hulluna koiriin! Minulla on 
sellainen valtavan yhteisymmärryksen olo, että minä 

ymmärrän niitä. Ja ne ymmärtävät minua, ehkä enem-
mänkin niin. Ronja herättää minut viideltä joka aamu 
ja sanon ”Tyst, isi nukkuu nyt”. Kuudelta hän saa ruo-
kaa ja epilepsialääkkeensä.”

Haluaisitko vielä parisuhteen ja perheen?
”Haluaisin puolison, jos vaan löytyy semmoinen. En 
tykkää olla sinkkuna ollenkaan, se ei sovi minulle yh-
tään! En osaa mennä tuonne baareihin ”Käyt sä usein 
täällä?” Minulla on tosi läheiset suhteet entisiin vaimoi-
hini ja lapsiini, rakastan heitä yli kaiken. He menevät 
jopa yli minun itseni, ja se on jo paljon! Olen kauhean 
onnellinen, iloinen ja kiitollinen kokemuksista näissä 
eri suhteissa. En missään nimessä olisi halunnut viettää 
yhden ihmisen kanssa koko elämääni.

Olen erittäin iloinen vanhempieni puolesta, jotka 
ovat jostain teini-iästä lähtien seurustelleet ja ovat edel-
leen ihan kuin paita ja perse ja ovat nyt 84-vuotiaita. 
Mutta ei minulle. Olen tosi iloinen, että on ollut mon-
ta suhdetta. Lapsilla on useita äitejä, se on ihan mahta-
vaa. He eivät ole poissa minun elämästäni, he ovat kaik-
ki siellä ja tämä vain kasvaa tämä ryhmä!”
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 RIITTA HEIMONEN    PIRJO RÖNKKÖ, SUOMEN PANKIN KOKOELMATKURKISTAN TILAAN

PANKIN AARTEET
Taidetta ja taloutta samassa talossa: Suomen Pankissa on laaja taidekokoelma.  

Liity reippaasti jonon jatkoksi, kun seuraavan kerran 
näet sen kiemurtelevan korttelin ympäri kohti Suo-

men Pankin päärakennusta Snellmaninkadulla.
Kyseessä on Avoimet ovet -tilaisuus, joita on ollut 

tapana järjestää silloin tällöin. Koronaepidemia on to-
sin kurittanut tätäkin tapahtumaa, mutta tilanteen an-
taessa myöten ovet taas avautuvat.

Tilaisuudet ovat olleet hyvin suosittuja. Sisäänpää-
syssä kilvoitellaan seisomalihakasilla, sillä jonotus saat-
taa kestää tunteja.

”Eräs porilainen mies oli ajanut Helsinkiin, jonot-
tanut tuntitolkulla pakkasessa päästäkseen sisään ja yö-
pynyt hotellissa, jotta pääsisi paikalle myös seuraavana 
päivänä”, Jukka Valle kertoo.

Valle on pankin taidekerhon puheenjohtaja, ja sivu-
toimiseen pestiin kuuluu muun muassa yleisöopastuk-
set ja taidehankintoihin osallistuminen.

Kun raskas pääovi avautuu, näkymä pysäyt-
tää tulijan. Sisääntuloaulan porrashuone nousee eteen 

monumentaalisen juhlavana pylväsriveineen ja leveine 
portaineen, jotka kaartuvat ensimmäiseltä porrastasan-
teelta oikealle ja vasemmalle. Seinän valtava lasimaa-
laus antaa lupauksen, mitä tuleman pitää: rakennushis-
toriaa ja taidetta eri aikakausilta.

Tila vaikuttaa kehoon: tulija suoristaa vaistomai-
sesti ryhtiään ja nostaa päänsä ojennukseen sulautuak-
seen tunnelmaan.

Talon arkkitehtuuri on saksalaisen Ludwig Bohn-
stedtin käsialaa. Hän voitti ensimmäisen Suomessa järjes-
tetyn kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun vuonna 1876. 
Kivirakenteinen ja tukeva päärakennus nousi Kruunun-
haan Tallinmäellä sijaitsevalle tontille vuonna 1883.

Myöhemmin suomalaisarkkitehdit Gustaf Nyström 
ja W.E. Palmqvist toivat rakennukseen käytännön sane-
lemia muutoksia. Rakennukseen tarvittiin turvaholvi, 
lisäsiivet ja lasikatto tuomaan valoa yleisöpalvelutilas-
sa jonottaville kaupunkilaisille. Lasikatto ei kuitenkaan 
ollut kestävä ratkaisu: se tuhoutui helmikuun pommi-
tuksissa vuonna 1944.
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Suomen Pankin taidekokoelmaan kuuluu noin 
1 200 teosta. Kokoelma kattaa vanhaa ja uutta maalaus-
taidetta, grafiikkaa, veistoksia, reliefejä ja seinämaala-
uksia. Kahden salin seinää peittävät Dora Jungin tapet-
tikudonnaiset, Kuparikanta ja Kultakanta, jotka koos-
tuvat 14 pellavadamaskilevystä.

Kokoelma on kattaus kansallisaarteita Juho Ris-
saselta, Lennart Segerstrålelta, Akseli Gallen-Kallelal-
ta, Helene Schjerfbeckiltä ja monelta muulta. Taideko-
koelma kasvoi 1960-luvulta alkaen modernisteilla. Ny-
kytaiteilijoiden kärki on mukana Jukka Mäkelästä Mar-
jatta Tapiolaan.

Uusia teoksia hankitaan tarpeen mukaan keskimää-
rin yhden teoksen vuosivauhdilla. Työlle tulee ensin 
olla paikka katsottuna, jotta hankinta voidaan käynnis-
tää. Päärakennuksessa työskentelee kolmisenkymmen-
tä virkamiestä ja -naista ja heillä on oikeus toivoa huo-
neeseensa mieleistään teosta.

”Huoneessani on paljon ikkunoita, joten teoksille 
ei valitettavasti ole tilaa”, järjestelmäasiantuntijana työs-
kentelevä Valle sanoo.

Edellinen pääjohtaja Erkki Liikanen toivoi taide-
maalari Anna Retulaista muotokuvamaalarikseen. Hän 
suostui, vaikka totesi olevansa lajissa kokematon. Re-
tulaisen toiveena oli, että Liikanen pukisi mallina yl-
leen sinisen pikkutakin. Näin tehtiin ja maalaus valmis-
tui vuonna 2019.

Toinen mainittava pankin historiaan liittyvä maa-
laus on Eliel Saarisen alastonmuotokuva ”Setelityttö” 
vuodelta 1922. Nainen lempinimen takana oli Lydia 
Metsämaa, 1920-luvun seteleiden malli.

Metsämaa oli ensimmäinen ammattimainen alas-
tonmalli, aikansa moderni, naimaton nainen. Hän työs-
kenteli myös Lallukan siivoojana, piti taiteesta ja aurin-
kokylvyistä ilkosillaan. Metsämaa sai osan palkkiois-
taan taiteena ja onnistui keräämään näin taidekokoel-
man, jonka testamenttasi kotikaupunkinsa Jyväskylän 
taidemuseolle.

Kun pankin ovi sulkeutuu takana, kannattaa viiväh-
tää vielä hetki pihassa. J.V. Snellman istuu tanakasti jalus-
tallaan kasvot Säätytaloa kohti. Jos katsoo tarkkaan, huo-
maa jalustassa reikiä ja lohkeamia. Ne ovat sotahistorian 
peukalonjälkiä tuhoisasta helmikuun pommituksesta.

Antti Favén: Elonleikkuu (1929

Lennart Segerståle: Finlandia-fresko Suomi rakentaa (1943)  
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 ELINA SIMONEN

HENRY THEELIN PERHE asui Aleksis Kiven ka-
dulla rautatieläisten talossa. Siellä oli pienet asun-

not ja isot perheet. Viinakattilat porisivat sisällä, stadin 
slangi kaikui ulkona.

Kaikesta oli pulaa, mutta Henryssä asui pieni bis-
nismies. Hän keräili ja varasti kukkia, joita möi eteen-
päin. Lähettipoikana hän pokkasi niin syvään, että sai 
ylimääräiset juomarahat.

Kaikki Theelit lauloivat kuorossa. Maitokaupan pi-
täjä, rouva Multanen, oli pienen Henryn ensimmäinen 
ihailija. Niinpä poika valitsi hetken, jolloin kaupassa ei 
ollut ketään, marssi sisään, kajautti laulun ja sai leivok-
sensa. 16-vuotiaana hän lopetti koulun ja meni Fordil-
le töihin.

Laulu piti Henryn oikealla tiellä pikkurikollisten, 
juoppojen ja katupoikien keskellä. Hän ei osannut lu-
kea nuotteja, mutta muisti kertakuulemisen jälkeen lau-
lun melodian ja sanat. Hänet ”löydettiin” kotihipois-
ta, hän sai vapaaoppilaspaikan ja ryhtyi sen turvin otta-
maan laulutunteja.

Silloin hän päätti kohtalostaan: ”Minä laulan kuo-
lemaan saakka”. Hän oppi kuuntelemalla ajan sanka-
ritenoreita: Nicolai Geddaa, Beniamino Gigliä, mutta 
eniten hän palvoi Jussi Björlingiä. Sankaritenorin näköä 
ei Theelissä itsessään vielä ollut – pikemminkin hän 
näytti italialaiselta pikkuroistolta kyömynenineen, suu-
rine korvineen ja nuoltuine hiuksineen, kuten adoptio-
poika Pertti myöhemmin kuvaili kirjassaan.

Jatkosodan aikana Henry kiinnitettiin viihdytys-
joukkoihin eli murheentorjuntayksikköön. Noin kol-
men vuoden kiertäminen asemiesilloissa toi hänelle 
kokemusta ja kuuluisuutta. Silloin kevyen musiikin kul-
tasormi Toivo Kärki löysi hänet.

Henry oli jo tavannut nuoren lesken, Svea Mus-
tosen, jolla oli pieni Pertti-poika. Hän meni naimisiin 
Svean kanssa ja adoptoi Pertin. Hänestä tuli Pertille lä-
hinnä isoveli, joka toi tuliaisina keikoiltaan kinkkua, 
munia, sokeria ja kahvia.

Sodan jälkeen Henry alkoi laulaa ammatikseen ja 
kiersi Kärjen solistina kymmenen vuotta. Ruoan lisäk-
si hän toi tuliaisina setelinippuja, joita hän heitteli kuin 
lapsi ympäri asuntoa. 27-vuotiaana hän oli Suomen 
suosituin solisti.

Näinä aikoina hän levytti hitin toisensa jälkeen: Or-
popojan valssi, Mustat silmät, Siboney, Katinka, O sole 
mio... Myös elokuva löysi hänet – tosin vääriin rooleihin. 
Hänen kykynsä eivät riittäneet rempseiden sotilasfarssi-
en esittäjäksi. Mutta romanttinen komedia Köyhä laulaja 
oli Theelin elämän virstanpylväs ja hän alkoikin esitellä 
itseään köyhänä laulajana. Muita elokuvia olivat mm. Se-
renadiluutnantti, Vain laulajapoikia ja Lännen lokarin veli.

Laulajalla alkoi mennä liian lujaa. Ihailijoi-
ta riitti, kapakkailtoja riitti. Puolisoiden alkoholin käyt-
tö lisääntyi, mutta temperamenttinen Svea kesti viinaa 
huonosti. Hän sai yhä useammin raivokohtauksia, joita 
säesti särkyneiden astioiden kilinä.

STADIN KUNDI Henry Theel
Värikkään elämänsä aikana levytti yli 500 levyä, meni naimisiin neljä kertaa, ja asui lukuisissa 
osoitteissa ympäri Helsinkiä. Yksi niistä oli Meritullinkadulla, lähellä Liisankadun kulmaa.

Vasemmalta Eikka, Henkka (Theel) ja Svenkka.
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Pariskunta erosi vuonna 1957. Henryn uusi rak-
kaus oli Oulun parempien piirien hammaslääkäri, elä-
mäniloinen Inkeri, jonka takia hän muutti Ouluun. In-
kerin piirien mielestä Theel oli pelkkä huijari.

Stadin kundi ei viihtynyt Oulussa, mutta hän viet-
ti lounaiden ja drinkkien täyttämää makeaa elämää uu-
dessa avioliitossaan.

Sitten Inkeri yhtäkkiä kuoli ja Theel aneli pääsyä ta-
kaisin Svean helmoihin. Hän ei tullut sekuntiakaan toi-
meen ilman naisen huolenpitoa.

Pariskunta avioitui uudestaan. Henry tuli Oulun juh-
lavuosien jälkeen järkiinsä ja ryhtyi jälleen laulamaan. 
Puhuttiin jopa come backista. Hän sai paikan Kalle Pa-
losen orkesterin solistina. Yleisö otti hänet hurraten vas-
taan. Hän levytti taas. Syntyi Rakkaani, Metsätorpan 
Marjatta ja Vanha rakkaus ei ruostu. (Siitä todistuksena 
mm. Svean ja Henryn uusittu avioliittovala 1963).

Mutta Svea tuhoutui viinaan ja lopulta kuoli vuon-
na1970. Leski muutti yksin Meritullinkadulle. Viiden-
nen kerroksen asunto oli tilava ja viihtyisä. Henry ko-
tiutui nopeasti Kruununhakaan ja ryhtyi käymään erit-
täin usein Liisankadun parturikampaamossa. Siellä 
kaunis kampaaja huolehti, ettei Henryn päässä näkynyt 
harmaita hiuksia.

Hyvin pian elämään astui jälleen uusi nainen - 
Vuokko, vilkas eronnut rouva, jonka kanssa Henry 
meni naimisiin. Nyt jo neljännen kerran.

Aikuiseksi varttunut Pertti kävi usein isänsä luo-
na lounaalla. Laulaja paistoi porsaankyljyksiä ja aterian 
jälkeen herrat vetäytyivät kahville Meritullinkadun olo-
huoneeseen soittamaan Henryn levyjä. Kerran omaa 
ääntään kuunnellessaan Theel sanoi Pertille, että Ola-
vi Virta on Suomen paras laulaja. Lehdet olivat samaa 
mieltä. Ne kirjoittivat, että Henry Theel oli kaikkien ai-
kojen paras laulaja heti Olavi Virran jälkeen.

Mies vanheni, näkö heikkeni, diabetes vaivasi. Mut-
ta laulamista Theel ei jättänyt, vaan hänet talutettiin 
mikrofonin ääreen.

Parinkymmenen yhteisen vuoden jälkeen Vuok-
ko kyllästyi ja jätti Henryn, joka joutui lopulta Kivelän 
sairaalaan. Hän kuoli 72-vuotiaana vuonna 1989. Hä-
nen viimeisimpiä levytyksiään olivat Liljankukka, Ken 
vois' liekin sammuttaa ja Siks' oon mä suruinen. Klassik-
koja kaikki.

( Jutun teksti pohjautuu Pertti Mustosen kirjaan Köy-
hä laulaja ja laulajan poika. Lupa saatu kirjan toimittaja 
Maarit Tyrköltä. Kuvat ovat kirjan kuvitusta).

Henry Theel 
(14.11.1917–19.12.1989) 

Sankaritenori Theel kasakkana.
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Tämän ajan lapset pelkäävät globaalissa tietotulvassa 
koko maapallon loppua. He kuulevat uutisia, että 

afganistanilaisäidit myyvät rahanpuutteessa lapsiaan, ja 
että satoja tuhansia lapsia on hyväksikäytetty Katolisen 
kirkon piirissä. He kuulevat kymmenien tyttöjen kuo-
levan lapsiavioliitoissaan joka päivä. Ja suomalaisetkin 
vauvat joutuvat tänä päivänä ymmärtämään maskikas-
voisten aikuisten ilmeitä heidän silmistään.

”Jumala on rakkaus”, mutta miten selitätte  
sen lapsille ja nuorille tänä aikana?

”En lähtisi selittämään tätä monimutkaista 
maailmaa pienille. Loisin lapsille turvallisen tavan, että 
silloin kun pelottaa, voi laittaa kädet ristiin myöskin Af-
ganistanin lasten puolesta. Voimme turvautua taivaalli-
seen isään ja pyytää turvaa; Hei, minua pelottaa.

ISOLLA KIRKOLLA
Keskustelu Tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen Maija Kuoppalan kanssa

 MIRJA PYYKKÖ    MOJO ERÄMETSÄ

Koronankin aikana on osoittautunut, että kun 
ihmiset ovat olleet epävarmoja, kirkko on pystynyt an-
tamaan turvaa.”

Miten selittää lapsille, että leipä ei  
kuitenkaan tule tuolla tavalla pöytään?

”Sanoisin, että meillä on vastuu toinen toisis-
tamme. Emme tee hyviä tekoja Jumalalle vaan teemme 
ne ihmisinä toinen toisillemme. Kristityn vastuu ei ole 
sitä, että pelkästään huokaillaan kädet ristissä, vaan se 
on sitä, että toimitaan yhteiskunnassa vastuullisesti ja 
kannetaan kortemme kekoon siinä missä voimme.

Kirkko ei voi afgaanilapsia tänne tuoda, mut-
ta voimme toimia niin, että yhteiskunnastamme tulee 
suvaitsevaisempi ja ymmärtäväisempi ja vastaanotta-
vaisempi.”
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Mielialalääkkeet ovat suomen käytetyimpiä lääkkei-
tä. On lääkäreitä, jotka sanovat, että ihmiselle nor-
maalit tunteet jätetään käsittelemättä. Ne medikali-
soidaan, turrutetaan lääkkeillä, kun 90-luvun uusille 
mielialalääkkeille piti saada käyttäjiä.

”Kyllä. Kuulee, että hautajaisiinkin mietitään, 
että pitäisikö saada lääkäriltä jotain rauhoittavia? Sanon 
aina, että ei kannata.

Ihmiset häkeltyvät kuoleman edessä. Meillä ei 
ole surunauhaa, josta tunnistaisimme, kenellä on su-
ruaika. Piilotamme surun. Sanon hautajaisissa, että äl-
kää salvatko surua pois luotanne, antakaa sille tilaa. Elä-
mässä on erilaisia huoneita; milloin ollaan odotussa-
lissa odottamassa jotakin, milloin ollaan juhlasaleissa, 
kun on onnen ja juhlan aika.

Sitten on tämä suruhuone, jossa ei ole alussa ik-
kunaa eikä oveakaan, mutta siellä on hyvä viipyä, surun 
kanssa pitää olla. Ja jonakin päivänä sinne tulee ikkuna 
ja ovikin, ja sieltä voi päästä pois ja sinne voi palata ta-
kaisin. Suru on osa elämää. Kyyneleet ovat osa surua. 
Me kuivaamme vähän liian aikaisin ne kyyneleet, sano-
taan että ”älä ole murheellinen.”

Katoliset papit kuuntelevat kopeissaan ristikon  
takana ihmisten luottamuksella kertomia asioita.  
Kävin Roomassa kerran kysymässä, mistä ihmiset teil-
le puhuvat ja vastaus oli: Ongelmista rakkaudessa. Us-
koutuvatko ihmiset luterilaisessa kirkossa papeille?

”Kyllä. Meillä on Morsiushuone, jossa on joka 
tiistaina ja torstaina pappi tavattavissa klo 15-17. Sinne 
saa tulla anonyymina, voi ripittäytyä tai puhua elämän-
sä asiasta. Mitä siinä huoneessa puhutaan, siihen huo-
neeseen se jää. Sitten on päivystävä puhelin, joka päivä 
klo 9–18. puh. 09 2340 6102.

Nyt huolena on ollut korona ja kuolema, ihmis-
suhteet ja suru. Joku vanhakin suru, jota ei ole käsitelty. 
Tai se voi olla asia, jonka on toiselle ihmiselle tehnyt. 
Toivoisin, että enemmänkin tultaisiin, olemme ihmi-
selle sielunhoitaja, joka ei määrää lääkkeitä.”

Illasta toiseen toistuu televisiossa sana: Yhdemmäi-
syys. Sitä sanaa yrittää saada käyttöömme hampu-
rilaisravintolan mainos. Miten ajattelet luterilaisen 
kirkon edustajana; Miten uskonnon nimissä tapah-
tuu vuosisadasta toiseen niin paljon pahaa?

”Ei voi sanoa, että täällä on pyhää ja hyvää, ovi-
en toisella puolella pahaa. Pahuutta on kirkossakin ja 
yksi on valta, vallan väärinkäyttö. Kun ajattelemme ole-
vamme jonkun ihmisen yläpuolella ja sanomme, että 
minulla on totuus ja sillä toisella ei. Eihän meidänkään 

kirkkomme ole virheistä vapaa, mutta olen todella jär-
kyttynyt Ranskan katolisesta kirkosta. Miten se kirkko 
enää mitenkään nousee siitä suosta, kun puhutaan mas-
siivisista määristä hyväksikäytettyjä?

Kun kuljen täällä Tuomiokirkossa papin pan-
ta päällä, ja tulee turisteja katolisesta kirkosta ja pu-
hun heille espanjaa, he ovat hämmästyneitä, että nai-
set saavat olla pappina. Eräs kysyi, missä te asutte? Vas-
tasin että omassa kodissa, heillä kun papit asuvat asun-
toloissa. Ja että miehenikin on teologi. Saamme mennä 
naimisiin ja perustaa perheen. Lähes aina he sanovat: 
”Niin meilläkin pitäisi olla.”

Miten nuori, joka valitsee uskontokuntansa,  
voi olla varma, ettei luterilainen kirkko tee  
samoja virheitä? Vai pitääkö siihen tulla sellainen  
herätys, että tunnelma vie, psyyke vie?

”Toivottavasti ei mennä psyyke ja tunnelma 
edellä! Harhaan mennään, jos hehkutetaan massoja sel-
laiselle tasolle, että ei pystytä enää kontrolloimaan, että 
ihmiset ajautuvat hysteriaan.

Luterilaisessa kirkossa on se hyvä, että me 
olemme avoin, julkishallinnollinen yhteisö ja meillä on 
aika tarkka kontrolli. Esimerkiksi rippikoululeirille ei 
koskaan lähetetä ketään yksin pitämään nuorille leiriä, 
vaan aina on porukka, ettei tarvitse edes miettiä, mitä 
siellä tapahtuu.”

Valtiotieteiden tohtori Anu Kantola muistuttaa  
kirjassa ”Maailman tila ja Suomi” v. 1999, mihin  
rahaa käytämme ja miten sitä voisi käyttää:

Samalla rahalla, jonka USA:ssa naiset käyttävät 
vuodessa kosmetiikkaan, eurooppalaiset jäätelöön, 
ja amerikkalaiset ja eurooppalaiset yhteensä par-
fyymeihin, yhteenlaskettuna summilla saataisiin 
kaikille maailmassa peruskoulutus, vesihuolto ja li-
sääntymisterveydenhuolto.

Kantola toteaa, ettei globalisaatio muuttanut-
kaan maailmaa yhdeksi kyläksi, jossa markkinavoi-
mat jakavat hyvinvointia. Ja että Saddam Hussei-
nin lempiohjelmia olivat ”Pieni talo preerialla” ja 
”Charlien enkelit”. Vaikka mekin katsoimme niitä, 
se ei silti muuttanut meidän maailmaamme saman-
kaltaiseksi hänen kanssaan.

”Olen ollut monta vuotta kirkkojen palveluk-
sessa maailmalla. Globalisaatio on tuonut samat asiat 
kaikkien ulottuville. Afrikassakin kaikilla on kännykät, 
he nostivat jo ennen meitä pankkiautomaateilta kän-
nykällä rahaa. Syrjäkylän mummollakin roikkui kaulas-
sa kännykkä. Monella on netti. Onko netti erottanut vai 
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yhdistänyt ihmisiä? Väitän, että se on synnyttänyt ka-
teutta ihan maailmanlaajuisesti.

Kauniit ja rohkeat, feikkiä kuvaa ihmisestä; 
tuolla on aina kaikki hyvin, aina ruokaa, aina kaunis, 
aina siistit vaatteet, koti on aina siisti, aina se on mat-
koilla. Ahdistaa, kun minun elämäni ei ole tuollaista. 
On monenlaista hyväksikäyttöä, vanhuksia huijataan, 
lapsia kalastellaan, seksiä ostetaan, myydään ja väärin-
käytetään. Mitä hyvää voisin sanoa?

Kyllä on paljon hyvääkin globalisaatiossa. Me 
tiedämme, mitä maailmalla tapahtuu, opimme paljon 
uutta ja ajattelumme avartuu. Vääryys ja epäoikeuden-
mukaisuus tulee julki, siitä tulee yhteistä ja siihen voi-
daan puuttua. Toisaalta meiltä vaaditaan myös tark-
kuutta tiedon alkuperää punnitessamme.

Ihmiset ovat somessa, myös papit, jotka tavoit-
tavat muun muassa nuoria nuorten chat-palvelussa. Ja 
korona vei senioreiden kirjallisuuspiirin Teamsiin. Kir-
kon täytyy elää tässä digiajassa myöskin. Mutta ei pel-
kästään, yhä enemmän ihmiset tarvitsevat sitä, että 
joku katsoisi minua ja kuulisi minun kertomukseni. Sil-
loin ei saa olla kiirettä mihinkään. Ja lopuksi voi kysyä, 
haluatko että rukoillaan tämän asian puolesta?”

Mutta tanssisitko tähtien kanssa?
”Haluaisin oppia tanssimaan. Mutta ihan rehel-

lisesti sanottuna: en. Haluaisin tanssia, mutta en täh-
tien kanssa.”

Haastattelin nuorta pelastusarmeijan naisupseeria. 
Hän valitti nykyajan vaatimusta silotelluista ihan-
teista, ketään loukkaamattomista kannanotoista ja 
nynnystä ihmiskuvasta, joka ulottuu aina  
Jeesus-kuvaan saakka.

Hän lähti lapsena seuraamaan taistelevaa Jee-
susta, sitä, joka on vähäosaisten puolella, hyljeksi-
tyimpien seurassa. Mutta mitä hän on saanut: ”Tä-
män päivän nynnyn Jeesus-kuvan, jossa Jeesus on 
hajuton, mauton ja salonkikelpoinen – mitäänsano-
maton, sellaisena hän kelpaa”.

Minkälainen on sinulle Jeesus,  
jonka syntymäpäivää jälleen odotamme?

”Näen, että hän on syntynyt väsyneiden, epä-
onnistuneiden ihmisten vapahtajaksi, mutta etsin hä-
nestä myös sitä radikaalia ihmisoikeustaistelija-Jeesus-
ta, joka oikeasti toisi sen, että Vau! On kauheata, jos 
Jeesus on haalea, ei kuuma eikä kylmä, vaan haalea. Se 
ei ruoki minua. Ja luulen, että mikä minua ruokkii, se 
ruokkii myös monia muita.

Ja niille, joille Jeesus puhuu ihmisoikeusihmi-
senä, pitäisi löytyä paikka ja niille, jotka haluavat sel-
keät säännöt elämälle - onko tämä syntiä ja tämä ei, he-
kin tarvitsevat sen turvansa ja paikkansa. Kristinusko 
on siinä mielessä lavea.

Joulun Jeesus on se, joka tuo tähän aikaan toi-
voa. On tulevaisuus, jota kohti kannattaa mennä. Jospa 
jouluna ihmiset etsisivät edes hetken toistensa lämpöä 
ja olisivat hyviä toisillensa. Kun tässä ajassa katsotaan 
vain omaa kuvaa peilistä niin ajattelen, että katsokaa 
nyt toisianne! Mitä minä voisin tehdä toisille? Olemme 
saaneet lahjan, mekin annamme lahjoja.”

En ole nähnyt kirkossa yhtään sellaista kuvaa,  
jossa hän kaataisi niitä rahanvaihtajien pöytiä?

”En ole kyllä minäkään sitä rahanvaihtajien 
pöytää ruoskalla huitovaa Jeesusta nähnyt.

Tämä meidän Jeesus-kuvamme täällä Suurkir-
kossa on vähän kalvakka. Tässä hän on jo kuollut ja ote-
taan pois ristiltä. Hän on kalman valkoinen. Kun kirkko 
valmistui 1852, tähän oli suunniteltu suomalaisen tai-
teilijan alttaritaulu, joka on nyt Helsingin Vanhassa kir-
kossa. Siinä on kuvattu Jeesus, joka siunaa lapsia. Mut-
ta keisari, joka oli antanut paljon rahaa tämän kirkon 
rakentamiseen, piti sitä aivan liian nynnynä tällaiseen 
hienoon katedraaliin.

Ja tänne laitettiin tämä venäläisen taiteilijan 
synkempi kuva. Mutta samasta Jumalan Pojasta kaikki 
kuvat kertovat. Hänestä, joka siunasi ja rakasti ihmistä, 
hänestä, joka taisteli vääryyttä vastaan ja hänestä, joka 
kuoli meidän puolestamme.”

Olet kasvanut Afrikassa.  
Onko afrikkalaisten Jeesus valkoinen?

”Jossain on, jossain ei. On paljon taiteilijoita, 
jotka ovat kuvanneet Jeesuksen mustana afrikkalaise-
na. Latinalaisessa Amerikassa Jeesus on ollut milloin 
vallankumouksellinen, milloin mikäkin, riippuen sii-
tä minkä katolisen kirkon syrjältä on pappi sitä Jeesus-
ta opettanut. Onko ollut itse aseisiin tarttunut sissipap-
pi, joka puhuu vallankumouksellisesta Jeesuksesta vai 
onko ollut konservatiivisen perheen vesa, joka on pu-
hunut kultti-Jeesuksesta. Jos miettii Lähi-Idän kulttuu-
ria, niin eihän Jeesus missään nimessä ollut ihan sinisil-
mäinen valkoinen. Missä ihmeen vaiheessa siitä on tul-
lut se kiiltokuva-Jeesus kiharoineen ja sinisine silmi-
neen ja ihan valkoisine ihoineen? Se on taiteilijoiden 
näkemys. Mutta se toinen näkemys, se, joka elää ihmis-
ten sydämissä, eihän sillä ole ihonväriä.”
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Miksi päätit avata uuden liikkeen  
Helsingissä ja juuri Kruununhaassa? 
Kymmenisen vuotta sitten olin iltakävelyllä Kruunun-
haassa, kyläilemässä Maneesikadulla. Ihastuin valta-
vasti alueen arkkitehtuuriin ja tunnelmaan. Paikka on 
keskellä Helsinkiä, mutta arvokas, tyylikäs ja täynnä 
sellaista tunnelmaa, jota on vaikea vastustaa. Muistan 
jopa nähneeni nykyisen näyteikkunani ja ajatelleeni, 
että tässä on minun unelmani. Kun tänä keväänä näin 

vapaan liiketilan mainoksen, en kuvaa katsoessa tunnis-
tanut paikkaa heti samaksi, mutta päätin heti lähteä kat-
somaan ja tein sopimuksen siltä seisomalta.

Monella Mariankadun liikkeessä nyt asioivista 
morsiamista on jo aiempaa kokemusta Wedding Gara-
gesta, sillä ennen korona-aikaa Jyväskylän liikkeessäm-
me kävi asiakkaita pääkaupunkiseudulta viikoittain. 
Meitä oli pyydetty avaamaan liike myös Helsinkiin jo 
pidemmän aikaa.

HÄÄMEKKOHAAVEET  
toteutuvat Mariankadulla
Istahdan viinilasin äärelle hääpukuyrittäjä Maija Putkosen kanssa.  
Kehopositiivisuuden puolestapuhujana tunnettu jyväskyläläinen  
energiapakkaus myhäilee onnellisena, kun juttelemme hänen  
uuden myymälänsä saamasta vastaanotosta Kruununhaassa.

 SARI YLI-SALOMÄKI    HENRY VALKEINENYRITTÄJÄNÄ KRUNIKASSA
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Wedding Garage Helsinki avattiin Mariankatu 15:ssä 
kesäkuussa 2021. Yritys tunnetaan luotettujen hää-
pukumerkkien lisäksi käytettyjen, aiemmin rakastet-
tujen hääpukujen ekologisesta valikoimasta sekä 
kotimaisesta Valkoinen Bridal Wear -mallistosta. Tär-
keintä Wedding Garagessa on sydämellinen ja ta-
sa-arvoinen palvelu. Wedding Garagen päämyymälä 
sijaitsee Jyväskylässä.

Miten naapuriyritykset ovat ottaneet  
Wedding Garagen vastaan Krunikkaan?
Remonttia tehdessämme tutustuin sekä ohikulkijoihin 
että naapuruston yrittäjiin. En usko, että alkuun pää-
seminen olisi ollut niin mukavaa tai helppoa, elleivät 
kaikki olisi kannustaneet ja toivottaneet meitä tervetul-
leiksi. Siitä iso kiitos jokaiselle! Nyt muutama kuukausi 
avaamisen jälkeen en voi kävellä kadulla moikkaamatta 
useampaakin tuttua kasvoa.

Naapurissamme toimiva ompelija Ulla Vainikka on 
jo yhteistyökumppani, sillä meidän asiakkaamme tar-
vitsevat hänen palveluitaan hääpukujen muokkauksis-
sa. Ulla piipahtaa meidän puolellemme konsultoimaan 
sovituksissa, ja asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä.

Entä tulevatko morsiamet mielellään  
asioimaan Kruununhakaan?
On pakko sanoa aluksi, että meillä on mitä ihanimmat 
asiakkaat. Yrittäjänä minulle Krunassa oleva yksilölli-
sen palvelun henki sopii täydellisesti. Meillä sovituksis-
ta ei tehdä isoja tapahtumia vaan kyseessä on henkilö-
kohtainen ja luottamuksellinen ihmisten kohtaaminen. 
Meidät tunnetaan parhaiten ekologisuudesta, hääpuku-
jen laadusta ja siitä, että jokainen ihminen on tervetul-
lut juuri sellaisena kuin on.

Olet toiminut hääpukuyrittäjänä kuusi vuotta? 
Mikä hääpuvun valinnassa on muuttunut sinä aikana?
Hääpukumuoti muuttuu, ja koko ajan enemmän kysy-
tään ekologisia vaihtoehtoja. On ollut hienoa huomata, 
että rihkamapukujen ostaminen netistä on vähentynyt. 
Hääpuvun ei tarvitse olla kertakäyttövaate, sillä laaduk-
kaita pukuja voidaan käyttää useita kertoja. Myös koti-
maisten suunnittelijoiden työ ja arvostus on nousussa.

Toinen seikka on, että monet parit tekevät häistä 
oikeasti oman näköisiä. Vihki- ja juhlapaikat on varsin-
kin koronan aikana valittu luovasti, ja persoonallisuus 
näkyy myös hääpukujen tyylissä. Häämekoksi kysytään 
esimerkiksi mustia pukuja, rennompia boheemeja pu-
kuja tai sitten todella näyttäviä ja säteilevästi kimaltava-
via pukuja. Jokainen on rohkeammin oma itsensä.

Mitä parantaisit uuden myymäläsi kotinurkilla?
Pysäköinti on täällä melkoinen ongelma. Samaan ai-
kaan kun Wedding Garage avasi täällä, liikkeen ohi kul-
keva bussilinja lopetti. Koska pysäköinnille on vähän 
paikkoja, toivoisi että kaupunki panostaisi joukkoliiken-
teeseen. Pakettien kanssa on myös haasteita, sillä mei-
dän pitää hakea niitä kauempaa autolla. Muuten kaikkia 
palveluita ja tuotteita löytää täältä todella hyvin.

Entä mikä on ollut paras hetkesi Kruununhaassa?
On ollut aika monta kivaa hetkeä ihan vaan ohikul-
kevien koirien taputtelusta siihen, että naapuripitse-
rian miehet tulivat auttamaan kantamaan painavia pa-
ketteja, kun satutin selkäni niiden kanssa. Tänne on 
kiva tulla joka kerta. Ihmiset, joita täällä tapaan, pelas-
tavat minkä tahansa päivän. Me myös kuvasimme Val-
koinen-mallistomme pukuja Halkolaiturilla vanhojen 
purjeveneiden luona, ja tuntuu että sielu lepää, kun saa 
käydä kävelyllä rannassa ja katsella merelle.

Kuva: Petri Mast
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K ruununhaassa asuva Matilda Kilpua on ollut kiin-
nostunut piirtämisestä pienestä saakka ja käynyt 

useita vuosia Art-Ritan taidekoulua Mariankadulla. Ma-
tildasta onkin vuosien mittaan kehittynyt taitava piirtäjä.

Kirjailija Heikki Niska tiesi Matildan taidot ja pyy-
si Matildaa syksyllä 2020 kuvittamaan hänen seuraavan, 
lapsille suunnatun runokirjansa Hornanperän hurjapäät.

Runokirjan kolmesta noitasisaruksesta kaksi asuu 
maalla Hornanperällä ja yksi Helsingin Sörnäisissä. 
Runoissa seikkailee mm. mörköjä, korppi ja citykettu. 
Niissä ostetaan kauppahallista tiramisua kisulle ja tuo-
daan Suomenlinnaan tykinkuuliksi kaalit ja lantut.

Kulttuurivihkot, jonka kirjavalikoimaan Hornan-
perän hurjapäät kuuluu, esittelee kirjaa näin:

”Heikki Niskan lastenrunot ovat humoristisia, vä-
lillä tragikoomisiakin, ja niiden tunnelmat vangitsevat 
yhdessä 10-vuotiaan Matilda Kilpuan taidokkaan kuvi-
tuksen kanssa.”

Kirjasta on lisäksi sanottu, että Matildan valinta ku-
vittajaksi oli oiva valinta ja hän haastaa täysillä aikuiset 
tekijät. Valinta myös kertoo lapsille, että ura voi aueta jo 
hyvin nuorena.

Matilda kuvitti kirjan runot pääosin 9-vuotiaana ja 
viimeisteli kuvitusta 10-vuotiaana keväällä 2021. Kaik-
ki kirjan kuvat on ensin piirretty lyijykynällä ja tämän 
jälkeen vahvistettu ja väritetty tietokoneella.  
Kirjaan valittiin kansikuvan lisäksi noin 40 kuvaa. Ku-
vat on piirretty kuhunkin runoon sopivaksi.

Kysyin Matildalta, mikä kirjan kuvituksessa oli 
hauskinta ja mikä vaikeinta. Matildasta hauskinta oli 
piirtäminen ja vaikeaa oli välillä miettiä, millainen kuva 
sopisi tiettyyn runoon. 

Matildan harrastuksina ovat edelleen piirtäminen ja 
taidekoulu. Liikunnallisena harrastuksena hänellä on jal-
kapallo. Matildaa kiinnostaa nyt mm. manga piirtäminen.

Hornanperän hurjapäät – Noitia, mörköjä ja 
citykettu runokirja ilmestyi kesällä 2021 ja sitä voi 
tilata mm. Kulttuurivihkot-kustantamon, Adlibriksen 
ja Suomalaisen kirjakaupan kautta.

Runokirjan kirjoittaja Heikki Niska on enti-
siä Kruununhakalaisia ja työskenteli aikoinaan  yli 10 
vuotta Kolmessa Kruunussa. Hän on juuri palannut 
asumaan kaupunginosaamme ja työskentelee keittiö-
mestarina Kolmessa Kruunussa.

Nuori runokirjan KUVITTAJA MATILDA

”Kettu on laudalla polvillaan:
Kohta, kohta opin suppaamaan!

Kettu voittaa pelon:
Seisten merelle melon!

…
Lahden laineissa,

ketun silmissä
kultajuovainen ilo

kultajuovainen ilo!”

https://www.kulttuurivihkot.fi/kirjat/heikki-niska-hornanperan-hurjapaat/

 MARJUT HUTTUNEN    ANTTI HUTTUNEN
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”JOURNALISMIN OBJEKTIIVISUUS” 
tohtori Aki Petteri Lehtisen 
väittelemänä
Olisiko ollut teoreettistakaan mahdollisuutta,  
että olisit palannut toimittajana? Ettei väitöskirja  
olisi tullut hyväksytyksi?
”Oli se mahdollista. Olin innoissani siitä, että Ilkka Nii-
niluoto on vastaväittäjäni, ja kun olin todella hyvin val-
mistautunut, oli melkein pettymys, että hän päästi mi-
nut niin helpolla. Olin tehnyt väitöskirjaa 10 vuotta, 

aika vähän venähti journalistisesti ja sosiaalisesti vilk-
kaan elämän vuoksi Pariisissa.

Kun kävelin siitä väitöstilaisuudesta ulos parin saa-
mani ruusun kanssa, tuntui vähän surrealistiselta, että 
tässäkö tämä nyt oli. Oli kesäkuu ja kuuma, sen vuoksi 
Niiniluoto päätti, ettei mennä frakeissa vaan käydään ko-
tona vaihtamassa tumma puku päälle karonkkaa varten.”

Yliopiston ovesta meni sisään toimittaja 
Aki Petteri Lehtinen, mutta ulos tuli tohtori 

Aki Petteri Lehtinen.
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”Journalismin objektiivisuus”,  
miksi päädyit väittelemään siitä?
”Yhdistin väitöskirjassa teoreettisen filosofian koulu-
tukseni ja journalistisen kokemukseni. Olin elättänyt 
itseni 15 vuotta freelance-journalistina ja ajattelin, että 
objektiivisuustutkimusta, jota olen tehnyt puhtaasti fi-
losofian puolella, voisi soveltaa journalismiin.

Muotoilen uudelleen objektiivisuuden käsitet-
tä niin, että se olisi hyödyllinen journalisteille ja sitä 
kautta heidän yleisöilleen.  Suomen journalistin oh-
jeissa mainitaan totuudellisuus, mutta objektiivisuutta 
ei mainita ollenkaan. Minun mielestäni journalistinen 
objektiivisuus on mahdollista, kun se tehdään oikein. 
Olennaista on tiedonhankinnan prosessi. On jotenkin 
säälittävää, että arvovaltaisen valtamedian eli Hesarin, 
Ylen jne. kampanja väitöskeväänäni 2016 oli "vastuulli-
sen journalismin" puolella.

Ei lukijoita, katsojia ja kuulijoita tarvitse erillisellä 
kampanjalla vakuuttaa. Riittää tehdä työ niin objektii-
visesti  että tulos on totuudenmukainen.

Uutiselta odotetaan pelkästään faktuaalisuutta ja 
mahdollisimman suurta objektiivisuutta. Mutta myös 
kolumnit, pääkirjoitukset, mielipiteelliset kirjoitukset, 
tv-reportaasit tai blokit, ne voivat yhtä lailla olla journa-
listisesti objektiivisia, jos tiedonhankinnan menetelmä 
toteuttaa tiettyjä normeja.”

Väitöskirjassasi sanotaan, että ”objektiivisuuden 
mahdollisuus heikkenee, koska journalismi on 
usein riippuvainen virallisista tiedotteista ja asian-
tuntijoiden tuottamasta tiedosta”. Nythän istutaan 
televisiossa vastapäätä ministereitä, seisotaan halli-
tuksen tiedotustilaisuuksissa tai luetaan tiedotteita. 
Tarkoittaako tämä sitä, että kansaa ei kuulla?
”Joo, kyllä.  Se, että toimittaja haastattelee poliitikkoa 
tv:ssä, on tärkeätä työtä, meidän täytyykin saada kuul-
la, mitä poliitikot ajattelevat. Mutta se vaatisi vähän 
enemmän, koska yleisöjen luottamus pitää voittaa.

Se ei mielestäni vielä ole journalismia, vaan objek-
tiivisuus on sitä, että se poliitikon sanoma vaatii tulkin-
taa: mitä hän tarkoittaa, mitä seurauksia siitä olisi. Ja 
tulkinnallisuuden väistämättömyys nimenomaan edel-
lyttää, että tiedonhankinta on objektiivista.”

Miten journalismi on muuttunut vuosikymmenten 
aikana? Jos 70-luvulla haastatteli kokoomuslaista, 
joka otti kantaa kommunistisen puolueen asiaan, 
piti siihen juosta hakemaan myös kommunistipuo-
lueen kanta. Silloin objektiivisuus koettiin noin.
”Tuo on loistava kysymys, se oli väitöskirjassani esillä 
myös, se niin sanottu tasapuolisuusharha, josta Nassim 
Nicholas Taleb kirjoittaa kirjassaan ”Musta joutsen”. Eli 
jos annetaan tiettyä ajatustapaa edustavalle henkilöl-
le puheenvuoro, niin objektiivisuudeksi riittää, että ote-
taan vastapuoli mukaan.

Harha se on sen vuoksi, että jos vaikka otetaan 
haastateltavaksi tutkija, joka on sitä mieltä, että ilmas-
to lämpenee ihmisen aiheuttamien toimien vuoksi, me-
nee tasapuolisuus nurinkuriseksi, jos otetaan toisek-
si mukaan yksi hörhöistä, jotka eivät usko tieteelliseen 
tutkimukseen. Sekö olisi sitten objektiivista, kun nämä 
kaksi laitetaan vastakkain. Tämä varmasti pätee siihen 
70-luvun politiikkaan.”

Toimittaja sai Nobelin rauhanpalkinnon viimeksi  
40 vuotta sitten. Nyt se tuli kahdelle työstä, jota he 
ovat tehneet henkensä kaupalla toinen Venäjällä,  
toinen Filippiineillä.
”Nyt jos koskaan oli sen aika. Ei pelkästään Venäjän, 
naapurimme propagandan ja suorastaan aggressiivisten 
informaatiohyökkäysten vuoksi vaan laajemminkin, 
globaalisti. Trumpismi kuuluu tietenkin tähän samaan 
sarjaan. Se ei vain satu olemaan ihan seinänaapurissa.”

Toisaalta Trumpin aikana amerikkalaisia  
tiedotusvälineitä sanottiin Trumpin vinkuleluiksi. 
Twiittasi Trump mitä tahansa, ei suodatettu,  
aina tuli vastareaktio Trumpin sanomisiin.
”Se oli vähän noloa seurattavaa yhdysvaltalaisten kolle-
gojen puolesta. Vaikka ihailen CNN:ää uutiskanavana, 
niin siihen kyllä petyin, että juoksivat Trumpin laskel-
moivien klikkiotsikoiden perässä. Tosin heillä oli kui-
tenkin aina toimituksen ulkopuolinen kommentaattori, 
jota he haastattelivat.

Voidaan tietenkin kysyä, että riittääkö se, kun kysy-
myksessä on maailman vaikutusvaltaisin henkilö. Olen 
asunut Ranskassa 10 vuotta, siellä ei ikinä menisi läpi 
tuollainen poliitikon puhe.”
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Miltei samana päivänä, kun jaettiin toimittajille 
rauhan Nobelit, uutisoitiin Itävallan kanslerin eros-
ta, kun hänen epäillään käyttäneen yhteiskunnan  
varoja mediatalon voitelemiseen saadakseen  
vääristeltyjä galluptuloksia ja mainontaa.  
Mihin Suomi mielestäsi sijoittuu?
”Vaikka täällä on Maaseudun Tulevaisuus -tyyppisiä is-
olevikkisiä lehtiä, joilla on agenda, vaikkapa maanvil-
jelijät, niin ranskalaiseen tai brittiläiseen journalismiin 
verrattuna me pärjäämme ihan hyvin. Puhun nyt sano-
malehtijournalismista.

Britanniassa ja Ranskassa on käytännössä kaksi-
puoluejärjestelmä, jota lehdistö seuraa. Mutta poliit-
tisista sitoutumisista huolimatta niiden uutiset oli-
vat luotettavia, faktatarkistin ne.  Enemmän olen huo-
lissani televisiosta, jolta toivoisin enemmän tällä het-
kellä. Esimerkiksi Jan Anderssonin vetämän A-studi-
on haastattelut Ylellä olivat hyviä ja melkein lähellä 
BBC:n haastattelujen tasoa. Sellaista journalismia kai-
paisin Suomeen.”

Onko se, mitä journalismiksi voidaan kutsua,  
kapenemassa tv:ssä?  Tosi-tv:tä on enemmän?
”Olen samaa mieltä, mutta enemmän olen huolissa-
ni siitä, että journalistitkin puhuvat mediasta, vaik-
ka sana media tulee latinasta, medium on välikappale 
ja media on sen monikkomuoto. Eli mediaa on kaikki 
ihan YouTubesta ja Facebookista New York Timesiin ja 
Washington Postiin saakka. Ne ovat alustoja, ja journa-
lismi tarvitsee mediaa, alustaa.

Päämotivaattori tehdä tuo väitöskirja oli se, että 
määrittelisin objektiivisuuskäsitteen kautta, mikä on 
journalismia ja mikä taas ei ole.”

Tutkijoiden mukaan ajan henki muodostuu meidän 
päänsisäisistä kuvistamme, ja ajan suuret vaikutta-
jat päänsisäisiin kuviimme ovat vahvasti visuaaliset 
viestit. On laskettu, että meitä pommitetaan  
3500:lla markkinointiviestillä joka päivä.  
Se tekee viestin joka 15. sekunti hereillä olo  
aikanamme, koko elämämme ajan.
”Se on aika pysäyttävää. Tässä informaatioärsykkei-
den tulvassa pitäisi erottaa, että on erityyppisiä valeuu-
tisia. Valtaosa on misinformaatiota eli tahatonta paik-
kansapitämätöntä informaatiota. Tähän kategoriaan 

kuuluvat muun muassa mielipiteet ja kaiken sortin juo-
rut, jotka eivät täytä journalistisia kriteereitä.

Niitä kuitenkin luetaan, samoin tarkoituksellista 
harhaanjohtamista eli disinformaatiota, joka on tietois-
ta ja tarkoituksellista pyrkimystä valehteluun, milloin 
milläkin auktoriteetilla. Nyt kun kuulin tuosta tutki-
muksesta, näiden erottaminen toisistaan tuntuu entistä 
tärkeämmältä. Yleisöjen pitää pystyä erottamaan jour-
nalistinen tieto muusta informaatiosta, jotta elintärkeä 
luottamussuhde journalismin ja yleisöjen välillä syntyi-
si tai säilyisi.”

Teattereiden ohjelmistoissa on nyt Susanna Kupa-
risen ”Sokea piste”, ja Viirus-teatterissa Anna Kon-
tulan ”Pikkuporvarit”-kirjan dramatisointi. Ottaa-
ko fiktio nyt kriittistä roolia journalismilta?
”Päinvastoin se on taiteen tehtävä. Jos journalismi val-
voo valtaa, niin taiteilijoiden tehtävä on valvoa tätä 
vallan valvojaa. Ajattelen, että teatteri ja kirjallisuus 
ylipäätään voi ainakin muistuttaa journalisteja siitä, 
että missä nyt mennään. Oletteko menossa oikeaan 
vai väärään suuntaan.”

Tätä on kutsuttu myös totuudenjälkeiseksi ajaksi?
”Taitaa olla Trumpin tai hänen organisaationsa lansee-
raama termi, jolla hämmennetään tätä dis-informaati-
on ja totuudenmukaisen journalismin välistä eroa. Näi-
den totuuden-jälkeis-sanankäyttäjien eduksi oli, että 
totuus on mennyttä. Näin on väitetty jo antiikin ajoista, 
Platonista lähtien. Totuuden jälkeisyys vihjaa, että olisi 
ollut joku totuudellisuuden aika ennen ja nyt on totuu-
den jälkeinen aika.

On tietenkin vaarallista, jos kansalaisten keskuu-
teen leviää sellainen ilmapiiri, että mihinkään ei voi 
luottaa. Se on alun perin pyrkimys varmasti ollutkin 
tämän käsitteen kehittäjillä ja levittäjillä. Koska kriit-
tiset, älylliset sanomalehdet tai tv-kanavat haasta-
vat vallankäyttäjät, on vallankäyttäjien etu puhua to-
tuuden jälkeisestä ajasta, sillä se mitätöi vakavammat 
journalistiset pyrkimykset kritisoida heidän sanomi-
siaan.  Kun minulla on tämä 2000 vuoden perspek-
tiivi filosofisen koulutuksen vuoksi ja on ollut totuu-
den jälkeisyyksiä ennenkin, sanoisin, että ehkä nyt on 
vuorostaan totuuden aika.”
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K iinassa on juotu teetä todistettavasti noin 5000 
vuotta. Siellä tee on ollut ensisijaisesti lääke, kun 

taas meillä länsimaissa se on ensisijaisesti nautintoaine.
Tee-laatuja on tuhansia. Maailman kolme suurinta 

teen-tuottajamaata ovat Kiina, Intia ja Kenia. Esimer-
kiksi Britit juovat lähes yksinomaan mustaa teetä, joka 
yleensä tulee Intiasta.

Minä hurahdin teehen, kun yritin turhaan oppia 
juomaan kahvia ja totesin, että se ei ole minun juttuni. 
Kun sitten tilasin teetä, nenän eteen tuotiin keltainen 
pussi. Suomessa ei aiempina vuosina ollut hyvää tee-
tarjontaa ja ajattelin, että täytyy löytyä jotakin muuta-
kin ja aloin perehtyä teen maailmaan. Ja sieltähän löy-
tyi vaikka mitä!

Paneuduin eri teeluokkiin ja -laatuihin, löysin kurs-
sin Ruotsista, Suomesta ei silloin vielä löytynyt. Tutus-
tuin Demmersin Teehaus’iin Annankadulla. Demmer-
sin tausta on Itävallassa ja lähdin Wieniin tapaamaan 
herra Demmeriä. Hän kertoi heidän tarinansa ja esitteli 
liiketoimintaansa. Aina kun löytyi joku teekurssi ja tie-
donjyvänen jostain, keräsin teetietoutta. Siitä se lähti.

Ajattelin, että olisi mukavaa saada jonkinlainen to-
distus kerääntyneestä teetietoudesta. Suomessa oli 
aiemmin kaksi henkilöä kouluttautunut Tee-Somme-
liereiksi ja kyselin heiltä, missä he ovat tämän Tee-Som-
melier -tutkinnon suorittaneet. Osallistuin heidän opet-
tajansa Catrin Rudlingin kurssille ja hän heitti haasteen, 
miksi et lähtisi Kiinaan. Useampi vuosi vierähti ennen 
kuin päätin, että minähän lähden Kiinaan.

Lähdin sitten lokakuussa 2019 ja ehdin juuri tä-
män globaalin pandemian jaloista pois ennen kuin rajat 
sulkeutuivat. Teen synnyinpaikassa Kiinan Yunnan’in 
Pu-er'issä aamusta iltaan sitten syötiin, juotiin, maistel-
tiin, ja poimittiin teenlehtiä.

Koulutus teekoulussa paikan päällä keskellä Kiinan 
maaseutua oli vajaa kaksi viikkoa, mutta sitä ennen oli 
ollut online-kursseja ja saatiin neljä kirjaa tentittäväksi. 
Tee-Sommelier -tutkintoa varten käytiin läpi tee liike-
toimintana, miten se toimii globaalisti maailmassa, käy-
tiin läpi teen laadunmääritys, miten tee valmistetaan, 
miten teetä maistellaan. Maistettiin sokkona teetä päi-
vittäin, piti pystyä maistamalla ja katsomalla teen leh-
tiä arvioimaan, minkälaista laatua on tarjolla. Käytiin 
läpi myös maustettuja teitä, joka on oma kategoriansa. 
Ja tee ja taide, miten tee on esillä kirjoissa, runoissa. Ja 
lopuksi mentiin viljelmille poimimaan teelehtiä, ja sen 
jälkeen tehtiin käsin itse teetä.

Ja teeseremoniat! Leikkisästi voi sanoa, että eu-
rooppalainen teeseremonia on meidän Five o’clock tea. 

Japanilainen teeseremonia on hyvin tarkasti määritel-
ty, miten se tehdään ja mitä liikkeitä tehdään, joita se-
remoniassa käytetään. Seremonian aikana vallitsee hil-
jaisuus. Se on hyvin esteettistä, kaikki on täydellistä ja 
tasapainoista, mitään vettä ei läiky missään, se on lä-
hes meditatiivinen tilaisuus. Japanilainen teeseremo-
nia vaatii vuosien koulutuksen, jos sen haluaa oikeaop-
pisesti tehdä.

Kun taas kiinalainen Gong Fu -tapa tarjoilla teetä 
on erilainen, vesi roiskuu ja sen aikana voi keskustella, 
se on rennompaa. Kun järjestän teekursseja suomeksi, 
ruotsiksi tai englanniksi, käytän kiinalaista tapaa hau-
duttaa teetä, eli Gong Fu -tarjoilua. Yhden illan aikana 
viisi teelaatua on yleensä se, minkä pystyy maistamaan. 
Sen jälkeen makunystyrät ovat solmussa. Jos kiinnos-
tuit, niin Facebook’issa voi seurata teeaiheitani ryhmäs-
sä ”TeaSommelierAnnika”.

Vinkkinä voisi sanoa, että kun teekauppaan menee, 
kannattaa pyytää käsin poimittua ja tehtyä teetä. Silloin 
voi olla aika varma siitä, että se on laadullisesti korkea-
tasoista teetä. Käsityönä kun ei kannata huonolaatuista 
teetä tehdä ja samalla tuet tuottajia, jotka vielä tekevät 
käsin tehtyä teetä.

ASIANTUNTIJA KRUUNUNHAASTA / ANNIKA KNEKT ja tee

  PIRJO RÖNKKÖ



26    Kruununhaan Asukasyhdistys

Maailma on monimutkainen / Kirjailijamme 
eri puolilta maailmaa kertovat lukijalle maailman 

monimutkaisuudesta. Monet monin tavoin palkituista 
kirjailijoista ovat myös kansalaisaktivisteja. Booker-pal-
kittu Arundhati Roy, lokakuussa lukemamme esikois-
kirjan kirjoittaneen kirjailijan maaginen ja myötätun-
toinen Joutavuuksien jumala-sukuromaani, kirjoitti toi-
sen romaaninsa vasta kaksikymmentä vuotta myöhem-
min. Esikoiskirjaa lukiessa tuli todellakin selväksi, että 
aktivismille töitä on paljon.

Joutavuuksien jumalan julkaiseminen aiheutti roh-
keiden teemojensa vuoksi ristiriitaisia reaktioita. Sitä 
kehuttiin toisaalta loistavaksi kaunokirjalliseksi teok-
seksi ja toisaalta kirja herätti paheksuntaa. Kirjailijaa 
vastaan nostettiin oikeusjuttu. Joutavuuksien jumalaa 
pidettiin moraalisesti arveluttavana. Kirja suututti myös 
Intian Keralan vasemmistolaisia piirejä. Kaiken kaik-
kiaan Arundhati Roy on taitava sanojen kutoja. Kirjailija 
imaisi meidät täysin lumoavaan verkkoonsa, jonka mot-
tona voisi olla: kenelle tahansa meistä voi tapahtua mitä 
tahansa. Useimmiten emme edes tajua, milloin trooppi-
nen ja rehevä muuttuu hämäräksi ja pimeäksi.

Vallankumous / Jyrki Lappi-Seppälä (s. 1944) kir-
joittaa omaelämäkertansa saatteeksi: ”Kun seuraavas-
sa kerron tarinani, en tee sitä kuvitellen, että juuri mi-
nun elämäni on ollut erityisen kiinnostava tai poik-
keuksellinen. Olen halunnut esittää eräänlaisen kasvu-
tarinan, sukupolvikokemuksen, jonka on kanssani ja-
kanut moni muu, mutta toistaiseksi melko harva sii-
tä kirjoittanut, etenkään osallistumisesta 1970-luvun 
taistolaisliikkeeseen, jota minun kohdallani kesti kym-
menisen vuotta. Yritän kuvailla, miten minä ja toverini 
asiat siihen aikaan koimme, millainen oli minun päällä-
ni se takki, jonka toiset ovat niin äänekkäästi halunneet 
kääntää. Minä olen kääntänyt pääasiassa muuta.”

Jyrki Lappi-Seppälä on kääntänyt esimerkiksi No-
bel-kirjailijoista Pablo Nerudaa, Octavio Pazia, José Sa-
ramagoa ja Mario Vargas Llosaa. Hän on kääntänyt Luiz 
Ruffatoa sekä uuden käännöksen Cervantesin Don Qui-
jotesta. Myös marraskuun lukupiirikirjamme Jorge Ama-
don romaani on hänen kääntämänsä. Hänen mukana-
olonsa lukupiirissä oli merkittävä myös siksi että se kat-
kaisi vierailujen osalta kuukausia jatkuneen hiljaisuuden.

Teini-ikäisenä Lappi-Seppälä oli perheensä muka-
na Torremolinos’ssa 1961. Matkasta toivuttua Jyrki al-
koi käyttää vapaa-aikansa espanjankielen opiskeluun. 
”Matkasta alkaa Espanjaan ja sen kieleen kohdistuva 
ihastukseni, joka vähitellen laajenee käsittämään koko 
espanjankielisen maailman.”

Seitsemänkymmenluvulla ajan hengen mukaises-
ti porvarispoika Jyrki oli myös hankkinut jäsenkirjan 
kommunistisessa puolueessa. Taistolaisena hän oli Tie-
donantaja-lehteä painavan Kursiivin johtaja. Kokoo-
muspoliitikko-isä Jussi Lappi-Seppälä oli myös lopetta-
nut kirjeitse poikansa rahoittamisen: ”Mielelläni olisin 
omaa poikaani auttanut vielä paljon enemmänkin, kos-
ka mieli on herkkä. Avustukseni loppuu nyt kuitenkin 
tähän, sillä en tue laittomuutta enkä rahoita vallanku-
mosta.” Vallankumousta Jyrki Lappi-Seppälä ei muis-
telmissaan yksityiskohtaisesti avaa. Hän viittaa kuiten-
kin vehkeilyyn ja älylliseen epärehellisyyteen.

Otsikoita: Alkaako vallankumous Kirkkoka-
dulta? - Demo ja tuo käsittämätön kellarikan-
sa / Jyrki Lappi-Seppälä oli erityisen aktiivinen Tri-
cont-liikkeessä. Se tuotti muun muassa 1968-72 Kol-
mas maailma-nimistä pamflettisarjaa. Helsinkiläiset Tri-
cont-ryhmässä kokoontuneet perustivat Demo-painon 
Kruununhakaan. Painotalolla oli suuri merkitys senai-
kaiselle liikehdinnälle. Painotalo siirtyi kuitenkin vähi-
tellen maolaisten omistukseen. Tricontin toiminta siellä 

ALKAAKO VALLANKUMOUS 
KIRKKOKADULTA?
Mestan lukupiirissä menneiden kuukausien hankaluuksista huolimatta nojatuolimatkus-
tajina pääsimme lukemalla eri puolille maapalloa. Kävimme muun muassa Ukrainassa, 
Venäjällä, Nigeriassa, Algeriassa, Yhdysvalloissa, Libanonissa, Intiassa ja Brasiliassa. 
Joulukuussa käymme Islannissa. Marraskuun kirjailija- ja kääntäjävieraamme Jyrki Lap-
pi-Seppälä on puolestaan kirjoittanut luettavana olleen käännöksensä Jorge Amadon 
Quincas Vesikauhun kolme kuolemaa, Otava 1982 lisäksi muun muassa omaelämä-
kerran Tuulimyllyjä päin, Into 2015. Ne molemmat puhututtivat lukupiirissä.

Lukupiirissä luettavat kirjat:
www.krunikka.fi → Krunan Mesta → viikko-ohjelma MARJE VUORISALO    JYRKI LAPPI-SEPPÄLÄ, INTO-KUSTANNUS
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lopahti jatkuen von Bonsdorffin kotona, jossa toimitet-
tiin Tricont-lehteä. Sen painopaikka oli Tampereella.

Johan von Bonsdorff: ”Helsingin radikaaliväen 
elämää 1960-1970-lukujen vaihteessa on vaikea ym-
märtää, jos ei tiedä Demoa Kirkkokatu kakkosen kella-
rissa.” Hän jatkaa kirjassa Kun vanha vallattiin, Tammi 
1986: ”Vanhan kuppilassa Ilkka ja Jyrki ovat löytäneet 
kaverin jolla on offsetkone myytävänä. Onhan kave-
ri hieman epämääräisen tuntuinen, mutta kone on ole-
massa eikä tunnu kalliilta. Pankista neuvotellaan vekseli, 
sen alle neljä nimeä - Simo Rista, Erkki Tuomioja, Ilkka 
Taipale, Johan von Bonsdorff - ja kone on meidän.”

Kruununhakalaisella valokuvaaja Simo Ristalla oli 
tärkeä rooli Demossa hänen vastatessa muun muas-
sa painotuotteiden kuvista. Bonsdorff kirjoittaa ensim-
mäisen kuvan olleen vaikuttava tapahtuma kun esille 
koneesta syöksähtää Karl Marxin parrakas kasvokuva.

Demon ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin 
Jyrki Lappi-Seppälä. Siellä painettiin lopulta lähes kaik-
kien radikaaliliikkeiden julkaisut 1969–70.

Bonsdorff: ”Jörn Donnerin toimisto sattui ole-
maan Demon yläpuolella. Iltikselle hän sanoo ettei 
pysty käsittämään tuota kellarikansaa joka siellä te-
kee työtä yötä päivää ilman palkkaa. Käsittämätöntä, 
Donner vielä lisää.”

Ennen armeijaa Jyrki ehti myös asua lyhyen aikaa 
äitinsä kanssa Meritullinkadulla. Isä puolestaan eron 
jälkeen asui Demon kulman takana Pohjoisrannassa 
uuden vaimonsa kanssa.

Aika monessa mukana ollut Jyrki Lappi-Seppä-
lä katsoo lopulta paremmaksi erota Kursiivin toimitus-
johtajuudesta (1980) ennen kuin tulee erotetuksi. Lap-
pi-Seppälä kuvaa savunkäryä melkoisen sakeaksi, kun 
taistolaisjohto oli alkanut kammeta toimitusjohtajaan-
sa yhtiön johdosta.

Espanjan kieli vie tämän jälkeen Jyrki Lappi-Seppä-
län sulavasti mukanaan esimerkiksi muutamaksi vuo-
deksi Nicaraguaan ja sitten käännöspäällikön työhön, 
EU:n virkamieheksi 1995-2008. Ja lopulta myös eläk-
keelle päästyä kolmenkymmenen vuoden mielessä mu-
hinut Don Quijoten käännöstyö pääsee vauhtiin. Cer-
vantes-suomennos näkee päivänvalon 2013.

Siipirikko mies / Sirkka Tuononen: ”Amin Maa-
loufin Siipirikon miehen, Gummerus 2014, tarinaa lu-
kiessa ihmettelin, olinko muinaisten satujen maailmas-
sa vai keskellä tämän päivän uutisvirtaa. Syyskuussa lu-
kemamme kertomus ajoittuu 1800-luvun Libanoniin, 
mutta teemat ja vastakkainasettelut eri poliittisten ja us-
konnollisten ryhmien välillä ovat liian tuttuja myös tä-
män päivän konfliktialueilta. Varsin lohduttomasta 
maailmanmenosta huolimatta Maalouf löytää kiinnos-
tavia valintatilanteita ja jopa lohdullisia näkymiä yksi-
lön näkökulmasta. Tarinan lopussa sheikki ja Taniok-
sen äiti löytävät tuen toisistaan, molemmat elämän ko-
vin runtelemina. Siipirikko mies, Tanios pystyy ennen 
isänsä kuolemaa löytämään yhteyden isäänsä, vaikka-
kin sovitus vaatii traagisen uhrin. Tanios löytää mah-
dollisuuden katkaista koston kierre ja on valmis autta-
maan isänsä murhaajaa. Kiinnostava on Tanioksen suh-
de valtaan, hän ei löydä mielekästä paikkaa ympäröivis-
sä valtarakenteissa, vaan hylkää mieluummin tutun ym-
päristön ja aloittaa jossakin alusta, haihtuu ilmaan tai-
kakiveltä. Tämä lienee ollut kirjailijan ratkaisu omassa 
elämässään ja on varmasti myös unelma, johon tämän 
päivän pakolaiset tarttuvat.”

Ranskan nimekkäimpiin kirjailijoihin kuuluva 
Amin Maalouf on kirjoittanut myös libretot kolmeen 
Kaija Saariahon oopperaan sekä yhteen oratorioon.

Tammikuun kirja: Ljudmila Ulitskaja ”Daniel Stein”, Siltala 2016

Asukastila Krunan Mestan lukupiirit ovat kuukauden  
toisena tiistaina klo 19,15–21 Meritullinkatu 6.
Tiedustelut: marje.vuorisalo@gmail.com
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Mutta lähdetään siitä CNN-kaudesta,  
joka alkoi vuonna 2007.
”Jokelan koulussa ammuttiin vuonna 2007 ja siitä kaik-
ki alkoi. Opiskelin viestintää yliopistossa Lontoossa 
ja sain soiton ystäväni kautta, että pääsisinkö kääntä-
mään suomalaisen poliisin pressitiedotteita, joita ei tul-
lut englanniksi. CNN todella halusi tiedot ja nopeasti! 
Muistan kuinka toimittaja, kuvaaja ja tuottaja hyppäsi-
vät koneeseen ja Helsinki-Vantaan kentältä helikopte-
rilla Jokelaan. Minun tehtäväni oli samaan aikaan Lon-
toosta käsin selvittää, miten ja missä kaikki tapahtui, ja 
missä ampuja asui yms. Kun suomalaiset lehdet ja uu-
tishuoneet eivät auttaneet, soittelin sitten Suomeen, 
voisiko joku soittaa 118:aan ja kysyä osoitetta.

Uskomatonta, miten joku niin kauhea tapahtuma 
teki mahdolliseksi oman työllistymiseni. Jenkeistä tuli 
siihen aikaan myös uutisia kouluampumisista ja sen 
vuoksi tämä Jokelan tapaus oli niin iso juttu. Minulta 
kysyttiin, miksi Suomessa on niin paljon aseita suhtees-
sa väestöön. Totesin, että Suomessa metsästetään, mikä 
selittänee osakseen suurta aselukua.

Pyrin sitten CNN:lle harjoittelijaksi, ja kovan vään-
nön jälkeen sain harjoittelupaikan onnekseni. Opin 
siellä pikku hiljaa kaiken saman kuin yliopistossa olisin 
oppinut, ja vaihdoinkin opiskeluissa pääaineeni medi-
aviestinnästä journalismiin.”

Minkälainen työrytmi CNN:ssä oli?
”Meitä aloitti 3 harjoittelijaa, yksi pr-puolella, kaksi uu-
tispuolella. Työt alkoivat aamuyöllä. Uutispuolelle tu-
livat kaikki lehdet ja ne piti järjestää editorin pöydäl-
le aakkosjärjestykseen ennen hänen tuloaan kuudelta 
aamulla. Maidot yms. piti olla haettuina, jotta toimis-
to voi aueta, vaikkei se ikinä mennytkään kiinni. Työ-
päivät olivat niin pitkiä kuin maailmalla tapahtui eli ko-
tiinlähtö venyi välillä yömyöhään. Alalle opiskeleval-
le oli silmiä avaavaa, minkälainen rytmi uutishuoneessa 
on, ei ollut ruokatunteja yms.

Olin mukana kuvauksissa ja autoin niitä, jot-
ka olivat kameran edessä. Kun en ollut valmistunut, 

AXEL SCHRODERUS 
on yllättävä 38-vuotias!
Hänen menneisyyteensä kuuluvat viestintä- ja journalismiopinnot  
Lontoossa, freelance-työt CNN:llä, mutta painavimpana kaikesta  
– nykyinen vapaaehtoistyö päihderiippuvaisten, erityisesti nuorten parissa.

KOHTAAMINEN KOIRAPUISTOSSA  MIRJA PYYKKÖ    MOJO ERÄMETSÄ

en tehnyt omia juttuja. Tein lähinnä taustatyötä aluk-
si. CNN Internationalille kuului Eurooppa, Afrikka ja 
Lähi-itä, Aasia ja USA olivat erikseen. Mutta kaikkiin 
maihin oli kytkös, sillä uutishuoneessa melkein kaikki 
olivat jostakin, ties mistä maasta, ja heillä oli kontakteja 
kotimaassaan, mihin soittaa.

Ainakin siihen aikaan tuntui, että CNN Internatio-
nal oli aika puolueeton, Amerikan puolesta sitten en 
tiedä. Haastateltaville ei maksettu koskaan, kun taas 
jotkut muut mediatalot valitsivat, keitä haastattelivat, 
ja maksoivat heille. Oli äärimmäisen upea kokemus 
päästä osaksi CNN:ää silloin ja työvuodet siellä opetti-
vat paljon ja avarsivat näkemyksiäni monestakin asias-
ta. Vaikka työtä tehtiin kovaa, pidän kaikkea kokemaa-
ni suuressa arvossa.”

Tehtiinkö Suomesta muita  
kuin kouluammuntajuttuja?
”Kun Lontoossa tuli paljon lunta ja lentokenttä meni 
kiinni lumimyrskyssä, silloin he tulivat Helsinki-Van-
taalle tekemään juttua lumiauroista ja kyselivät, miten 
meillä näitä hoidetaan. Sanoin, että se on meillä aika 
perusjuttua, lumet kolataan pois ja kaikki toimii sil-
ti. Muuten Suomesta ei juurikaan juttuja tehty aina-
kaan silloin.

Välillä oletettiin, että koska olen Suomesta, niin 
olen kartalla myös muista pohjoismaisista ja Venäjän 
tapahtumista. Paljon pyörittiin brittien ja kuninkaal-
lis- juttujen ympärillä. Prinssi Harry meni silloin Af-
ganistaniin ja CNN:llä oli siitä tieto ennen kuin muil-
la. Nauhat piti laittaa kassakaappiin ja vaitiolovelvol-
lisuudet piti allekirjoittaa. Ketä minun kaveriani olisi 
edes kiinnostanut?

Vuosien jälkeen koti-ikävä voitti ja muutin lopul-
ta takaisin Suomeen ja ryhdyin kiinteistönvälittäjäk-
si. Neljännen polven stadilaisena tunnen kaupungin, 
ja alalla tapaa paljon kiinnostavia ihmisiä. On mukavaa 
auttaa heitä suurten päätösten tekemisessä. Jokainen 
päivä on erilainen ja aina yhtä kiinnostava. Työ on pal-
kitsevaa ja nautin siitä.”
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Mutta vapaaehtoistyö on sinulle  
yhtä tärkeää kuin päivätyökin on?
”Olen raitistunut ja käynyt vertaistukikoulutuksen,  
olen siis vertaistyöntekijä. Olen ryhmissä mukana  
tukemassa nuoria vähän niin kuin nuoremmasta  
näkökulmasta. Koen tämän merkitykselliseksi ja  
siksi se on itselleni tärkeää.”

Minkälaista porukkaa tapaat?
”AA- ja NA-ryhmissä käy laidasta laitaan! On vain  
kaikenlaisia ihmisiä kaikilla mahdollisilla taustoilla.  
On korkeasti koulutetuista juristeista opiskelijoihin. 
Ammattikouluista yliopistoihin ja työllistetyistä  
työttömiin. Ryhmä on ainoa paikka, jossa he voivat  
rauhassa jakaa ja puhua.
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Suomessa alkoholismi ja päihteiden käyttö yleensä 
on kova tabu. Täällä on yli 500 000 ihmistä, jotka juo-
vat yli riskirajojen, mutta avun tarvetta ei tajuta eikä 
asiasta haluta julkisesti puhua. Klinikoita menee rahoi-
tuksen puutteessa konkurssiin ja suljetaan. Tämä on 
mielestäni todella hälyttävää.”

Ovatko ryhmissä käyvät nuoret koululaisia,  
työssäkäyviä, syrjäytyneitä, keitä he ovat?
”Nuorimmat, joita tapaan ovat juuri lukion aloittanei-
ta, ehkä 15-vuotiaita. Nuorilla on enemmän sekakäyt-
töä ja kovempia huumeita entistä aikaisemmin, johon 
huumeiden saatavuus, nettimyynti, vaikuttaa luulta-
vasti paljon. Rauhoittavia ja opiaatteja käytetään to-
della paljon, mutta alkoholi on läsnä lähes kaikkien ta-
pauksissa. Kaikilla on erilaiset lähtökohdat, mutta ryh-
missä he saavat samanlaista kosketuspintaa, voivat ym-
märtää toisiaan.

Seuraan netissä kaikenlaisia foorumeita ja suuri 
ongelma nuorille näyttää olevan, että jos miettii päih-
teettömän elämän valitsemista niin nuoret pelkäävät, 
että jäävät yksin, kun kaikki ystävät juovat. Tässä on 
osittain ongelmana varmasti alkoholikeskeinen kult-
tuuri. Monet nuoret kyselevät, että ”Mitä mä sitten 
teen, kun kaikki muut juovat enkä voi perjantai-iltana 
mennä sinne?” Olisi tärkeää mennä näihin ryhmiin ja 
nähdä, että et ole yksin. Sieltä löydät niitä raittiita ih-
misiä, jotka ovat tajunneet, että et tarvitse päihteitä 
ongelmien ratkaisuun.

Päihteiden käyttö on nyt mielestäni paljon entis-
tä rajumpaa. Melko nuorillakin kunto voi olla sitä luok-
kaa, että aamulla on otettava jotain, että vapina loppuu. 
Katkot ovat monille tuttuja paikkoja. Kun pikavippejä 
on mahdollisuus saada, moni on velkaantunut todella 
pahasti, ja monelle on tullut mukaan uhkapelaaminen.

Pelikoneiden käyttöä ehkä vähätellään, mutta mene 
vähän kauemmaksi syrjäseudulle niin näet, että siellä 
pistetään surutta ihan kaikki rahat niihin koneisiin sen 
paremman voiton perässä. Siinä voi juoda sitten joko 
voiton iloon tai häviön ahdistukseen.”

Mistä ryhmissä puhutaan?
”Siellä voi puhua mistä vaan tai olla ihan hiljaa ja kuun-
nella. Sinne mennään kertomaan, mikä painaa miel-
tä. Siellä pyritään päihteettömyyteen ja parempaan elä-
mään. Kynnys menolle ovat mielikuvat. Kun sitten me-
nee, huomaa, että nämä ovat ihan normaaleja ihmisiä, 
joilla on samanlaiset ongelmat. Kukaan ei kysy sinulta 
mitään. Jaat sen verran kuin haluat. Vertaistuki on kai-
ken a ja o.”

Onko se syy nuorten päihteisiin useammin  
kaveripiiri vai rikkinäinen perhe?
”Tapaamisten väliajalla röökipaikalla keskustellaan, 
”Oliko mutsi kännissä? Oli. Niin munkin”. Mutta ihan 
kaikenlaisissa perheissä lapsella voi olla ongelma. Al-
koholismi on aika vahvasti geeneissä. Se on krooni-
nen sairaus, tietyt ihmiset ovat persompia alkoholille 
ja sen vuoksi siellä on niin monista lähtökohdista ole-
via ihmisiä.

Eniten ehkä päihteiden väärinkäyttöön vaikuttaa 
se, jos olet alkanut käyttää jo nuorena. Yleensä määrät 
kasvavat spiraalimaisesti ylöspäin ja halu kokeilla jotain 
uutta kasvaa.”

Nykyisin arvioidaan, että yksi syrjäytynyt nuori,  
jolla on päihdeongelma, hoitoja, rikollisuutta,  
ehkä vankilavuosia, maksaa elämänsä aikana  
yhteiskunnalle 1 miljoonaa euroa. Entä jos tämä  
miljoona sijoitettaisiin ongelmaperheisiin silloin, 
kun kaikki vielä on hyvin?
”Kyllä, tärkeintähän olisi ennalta ehkäisy ja että hoi-
toon panostettaisiin. Esimerkiksi Minnesota-hoito 
maksaa n. 6500 euroa yhdeltä kuukaudelta, joka hoi-
toon tarvitaan, sisältäen lisäksi 11 kuukauden jatkohoi-
don. Se on Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa se normaa-
lein hoitomuoto. Hoidon lähtökohtana on, että olet sai-
ras ja ansaitset ja tarvitset sen mukaista hoitoa. Joka 
päivä on ryhmäterapiaa kello 8–17, ei puhelimia, ei ra-
diota. Vain ongelman käsittelyä ja itsensä hyväksymis-
tä sellaisena kuin on. Puhut kaiken puhtaaksi, kaikki jää 
sinne.

Kunnilta maksusitoumusta on vaikeaa saada. Mutta 
jos verrataan, paljonko kunnalle maksaa se, että potilas 
juo, makaa sairaalassa teholla tai hakee korvaushoito-
lääkkeet, jotka ehkä käyttää väärin tai myy. Ja kun sum-
maan lisätään työttömyyskorvaukset, asumistuet, louk-
kaantumisista aiheutuneet hoitokulut, niin on vaikeaa 
ymmärtää, miksi hoitoon ei satsata, kun ihmisestä siel-
lä saadaan yhteiskuntaan palaava veronmaksaja.

Ennen kuntavaaleja katsoin ehdokkaat läpi, että 
ketä äänestäisin, kenellä olisi tähän päihdepolitiikkaan 
sanomista, niin huomasin, ettei yhdelläkään! Pelkää-
vätkö he leimautuvansa? Päihteiden väärinkäyttö on jo-
kaisen yhteiskuntaluokan ongelma. Siinä kärsivät yhtä 
paljon - ellei enemmänkin - läheiset kuin itse käyttäjä.

Kulissit ovat tänä päivänä kaiken a ja o mutta voin 
kertoa, että se, joka olisi ollut rohkea ja sanonut aja-
vansa näiden ihmisten asiaa, olisi saanut paljon ääniä. 
Ryhmissä olisi kerrottu, että tämä henkilö ajaa mei-
dän asioitamme!”
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Asukasyhdistyksen järjestämään Krunikka puhuu 
-tilaisuuteen 21.9. ravintola Zinnkellerissa oli kut-

suttu vastaamaan pormestari Juhana Vartiainen, apu-
laispormestari Anni Sinnemäki ja Kruununhaassa asu-
vat kaupunginvaltuutetut. Valtuutetuista paikalla olivat 
Elisa Gebhard, Otto Meri, Risto Rautava ja Osmo Soi-
ninvaara. Laura Kolbella oli työeste. Illan vetäjänä toi-
mi Mirja Pyykkö-Larsson.

Tilaisuudessa keskusteltiin mm. liikenteestä, puis-
toista, Kasarmikorttelin uudisrakentamisesta, Siltavuo-
renrannan katusuunnitelmien vaikutuksista, katuva-
rauksista, pysäköinnistä ja Pohjoisrannasta.

Kutsuvieraat näkivät Kruununhaan jatkossakin 
viihtyisänä ja houkuttelevana asuinalueena, jossa on 
säilynyt monipuolinen palvelutarjonta, puistoja on 
kunnostettu ja osaa laajennettu, ja jossa on uudenlai-
sia julkisen liikenteen vaihtoehtoja. Alueella yhdistyvät 
jatkossakin historia, kulttuuri, tiede ja palvelut.

Mirja Pyykkö-Larsson esitteli asukasyhdistyksen 
päättäjille laatimat vetoomusvaihtoehdot julkisen lii-
kenteen parantamiseksi. Allekirjoitukseen valittiin ve-
toomus bussilinja 16:n reittimuutoksesta. Tilaisuu-
dessa muistutettiin, että Kruununhaka-seura (eri kuin 
Kruununhaan asukasyhdistys) 
vastusti aikoinaan ratikkareittiä 
Liisankadulle, ja että metroase-
malle on suunnitteilla sisäänkäyn-
ti Varsapuistikosta. Yksi ratkai-
su julkisen liikenteen lisäämiselle 
voisi jatkossa olla lähibussi.

Anni Sinnemäki kertoi, että 
kaupunki tekee työtä sen eteen, 
että rakentamishankkeiden vaati-
mat katuvaraukset olisivat parem-
min suunniteltuja. Tavoitteena on 
katuvarausten hinnoittelun tarkis-
taminen.

Oma Stadi -ehdotuksissa on 
leikkipuistojen kehittäminen yh-
teistyössä Katajanokan ja Suo-
menlinnan kanssa. Anni Sinne-
mäki sanoi, että rantapuisto on 

Millainen on tulevaisuuden Kruununhaka?
Krunikka puhui 21.9.

    MARJUT HUTTUNEN

tulossa, sen koko kasvaa, ja melko varmasti rantaan tu-
lee nykyistä valoisampi ja isompi leikkipuisto. Terva-
saaren kehittämisestä ei tällä hetkellä ole suunnitelmaa, 
mutta kaupunki valvoo ravintolarakennuksen myyn-
tiä. Liisanpuistikon kehittäminen tulee mahdollisesti 
ajankohtaiseksi Kasarmikorttelin suunnittelun edetes-
sä. Kaisaniemen puiston suunnitelma tulee päätöksen-
tekoon talvikaudella 2021–22.

Risto Rautava kertoi, että Senaatti-kiinteistöt etsii 
Kasarmikorttelin rakennuksille ostajaa, ja että alueen 
suunnittelu on luonnosvaiheessa. Täydennysrakenta-
mista varmaankin tulee, mutta päättäjien näkökulmasta 
ollaan vielä alkutekijöissä. Rautavan mukaan pysäköin-
tiin on tulossa pieniä parannuksia ja asukkailta on saatu 
hyviä ehdotuksia.

Hakaniemen sillan alueesta vastaajat totesivat, että 
uusi silta ja ranta parantavat aluetta ja helpottavat kul-
kua Hakaniemeen päin, suunnitelmat kuitenkin elävät 
vielä. Pohjoisrannasta todettiin, että katu on pääväylä 
jatkossakin. Sotamuseon pysäkille toivottiin katosta ja 
mukulakivikaduille sileitä pyörätieosuuksia.

Tilaisuus herätti paljon mielenkiintoa, osallistujia 
oli arviolta 70.
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Anna-Maria 
MENDE
Angela Merkel syntyi vuonna 1954 
Hampurissa ja muutti 3 kuukauden 
ikäisenä Itä-Saksaan, Templiniin. 
Hänestä tuli liittokansleri.

Anna-Maria Mende syntyi  
vuonna 1981 Berliinissä,  
mutta kasvoi Itä-Saksassa,  
pienessä Cämmerswalden kylässä, 
Tšekkoslovakian rajalla.  
Hänestä tulee lääkäri.

Merkel on sanonut  
elämästään Itä-Saksassa, että  
”Se oli melkeinpä mukavaa, kun  
mihinkään ei voinut vaikuttaa”.

Anna sanoo, että  
”Lapsena kaiken ottaa  
normaalina, eikä sitä sen  
enempää pohdi”.

”M utta kun nyt tutustuu kaveriin, joka myös on 
kasvanut Itä-Saksassa, niin tajuaa, että siel-

lä on juttuja, joita länsisaksalainen ei pysty ymmärtä-
mään. Silti länsisaksalainenkin voi olla tosi hyvä ystävä.

DDR:ssä meillä ei ollut legoja eikä banaaneja. Tie-
tenkin meillä oli joitakin leluja eikä oikeata nälänhä-
tää, mutta kaupoissa tarjonta oli vähäistä. Eron huoma-
si vasta, kun Saksa yhdistyi ja ensimmäisen kerran lähti 
Länsi-Berliiniin isoon KaDeWe-tavarataloon, niin kyl-
lä se oli Vau! Mitä täällä on! Hienoja kyniä ja pehmole-
luja. Itä-Saksassa oli kyllä myös hyviä tuotteita, mutta 
niitä ei aina pystynyt ostamaan, sillä niitä ei ollut kau-
passa. Piti odottaa jopa vuosia, jos halusi vaikka os-
taa auton, kaikki oli säänneltyä. Ruoka oli sesonkiruo-
kaa, mitä milloinkin kasvoi, omenoita tai porkkanoi-
ta. Sai kyllä terveellisen ruokavalion toteutettua, mut-
ta valikoima oli pienempi. Ja äidin mukaan olihan niitä 

banaaneja jopa joskus, mutta aika harvoin, ja silloin 
vain yksi per henkilö.

Mutta banaanien puuttumista enemmän elämään 
vaikutti esimerkiksi se, ettei sairaaloissa ollut kaikkia hoi-
totavaroita, joita tarvittiin. DDR:n loppuvaiheessa oli 
kyllä pulaa tavaroista monilla aloilla, mikä varmasti osal-
taan vaikutti siihen, että lopulta koko systeemi kaatui.

Itä-Saksassa ei ollut juurikaan yrittäjiä, melkein 
kaikki maanviljelijätkin olivat isoissa järjestöissä ilman 
omaa maatilaa. Isäni onnistui perustamaan oman auto-
korjaamon, mutta hänen piti luvata esimerkiksi korjata 
siellä myös polkupyöriä, kun autoja oli aika vähän.

Kylässämme maanviljelijäjärjestöt (LPG) laittoivat 
liian paljon lannoitetta liian lähelle lähdettä ja juomave-
si meni käyttökelvottomaksi. Kun isäni yritti toimia sitä 
vastaan, se ei ollut helppoa. Hänen piti perustaa erään-
lainen kommunistinen yhdistys, joka sitten otti kantaa 

 MIRJA PYYKKÖ    PIRJO RÖNKKÖ
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sitä vastaan. Siellä yhdistyksessä oli sitten myös muka-
na muutama ns. Spitzel, eli henkilö, joka raportoi Sta-
sille eteenpäin, mitä siellä tapahtui.

Vanhempani olivat katolisia, ja uskonto oli taval-
laan epätoivottu juttu. Jos DDR olisi säilynyt, en olisi 
pystynyt itse valitsemaan ammattia, sillä ei saanut opis-
kella välttämättä sitä, mitä halusi. Ja jos vanhemmat oli-
vat akateemisesti koulutettuja, heidän lapsensa eivät 
aina päässeet korkeakouluihin. Haluttiin, että työväen-
luokkaan kuuluvien vanhempien lapset pääsevät opis-
kelemaan. Haluttiin rikkoa luokkajakoa, mikä oli ide-
ana ihan hyvä tavoite, mutta sen toteuttaminen ei toi-
minut. Oli myös paljon ongelmia sananvapauden kans-
sa. Eikä myöskään haluttu yrittäjiä, haluttiin, että kaikki 
omaisuus kuuluu kansalle.”

Entä henkinen ilmapiiri – kuulin, että kaikilla olisi 
ollut pitsiverhot, että näkisi ulos mutta ei sisään.  
Joutuiko varomaan puheitaan?
”Pitsiverhot saattoivat olla saksalainen tapa myös län-
nessä. Mutta sellainen ilmapiiri, että täytyi varoa mitä 
sanoi, oli vahvasti läsnä. Lapsena sitä ei miettinyt, mut-
ta vanhemmat kyllä varoivat, mitä sai kertoa missäkin ja 
huomasiko naapuri, että katsottiin Länsi-Saksan TV:-
tä. Kun vanhempani katsoivat myöhemmin omia kan-
sioitaan Stasin arkistossa, sieltä kävi ilmi, kuka kylältä 
oli kertonut heistä asioita. Se oli pieni kylä ja äiti sanoi, 
että tuollaisen muistaa koko ikänsä. Pitää myös muis-
taa, että Stasilla oli keinoja, joilla saivat ihmiset mu-
kaan. Monet eivät menneet mukaan vapaaehtoisesti, 
heillä oli kiristyskeinonsa… Se oli valtava systeemi.”

Missä olit, kun Berliinin muuri  
murtui ja olit 8-vuotias?
”Me katsottiin sitä telkkarista kotona. Kulki huhu, että 
pian saa matkustaa. Se ei ollut vielä virallista, ei ollut pää-
tetty, mistä lähtien saisi matkustaa. Lehdistötilaisuudessa 
9.11.1989 eräs poliitikko Schabowski mainitsi ihan kuin 
sivulauseessa, että nyt saa ylittää rajan Länsi-Saksaan 
melko vapaasti. Kun joku toimittaja kysyi, mistä lähtien 
tämä on voimassa, hän vastasi, että heti kai. Siitä tuli kuu-
luisa videopätkä ja sinä yönä Berliinin muuri murtui.”

138 ihmistä kuoli yrittäessään ylittää  
muurin ennen kuin se kaatui. Oliko  
joukossa ketään teidän tuttujanne?
”Ei, mutta vanhemmilla oli tuttuja, jotka otettiin kiin-
ni pakomatkalla. Ja isäni oli suunnitellut pakoa pari-
kymppisenä, ennen kuin tapasi äitini. Hän suunnitteli, 
että maantiekontrollin välttääkseen menisi lentämällä 

Leipzigista Itä-Berliinin Schönefeldiin ja sitten lähi-
junalla Länsi-Berliiniin. Mutta juuri tuolloin vuonna 
1961 muuri rakennettiin ja isäni varaama lento peruu-
tettiin. Toisaalta meitä lapsiahan ei olisi olemassa, jos 
pako olisi onnistunut.”

Miten teidän elämänne muuttui, kun muuri murtui?
”Ensin itäsaksalaisilla oli sellainen tunne, että heitetään 
pois kaikki mitä oli ollut olemassa. Minua koululaise-
na se koski siten, että siinä missä DDR:ssä oli ollut sa-
manlainen peruskoulujärjestelmä kuin Suomessa, jossa 
kaikki käyvät yhdessä peruskoulua yhdeksän vuotta ja 
vasta sen jälkeen tiet jakautuvat, niin nyt siirryttiin län-
nen malliin, jossa oli vain neljä vuotta peruskoulua ja 
sitten jo alkoi lukio tai muu koulu.

Mielestäni silloin jakaudutaan vähän liian aikaisin. 
Pidän enemmän tästä suomalaisesta systeemistä.

Olin toisella luokalla, kun Berliinin muuri kaadet-
tiin, kolmannella kun Saksa yhdistyi ja neljännen luo-
kan jälkeen menin siis lukioon.”

Miten Länsi-Berliinin ihmiset suhtautuivat teihin? 
Olin tuohon aikaan käymässä Länsi-Berliinissä ja 
isoissa tavarataloissa oli halpamyyntihyllyjä  
Itä-Saksasta tulleille?
”Varmasti he nauroivat meille. Silloin itäsaksalaiset sai-
vat hakea 100 länsimarkkaa tervetuliaisrahaa, kun me-
nevät länteen, että saavat ostaa. Kyllä itäsaksalaiset oli-
vat kulutushaluisia ja ostivat aika paljon krääsääkin.”

Turisteille myytiin kommunismin  
viimeistä henkäystä purkissa.
”Ilmaa siis? Sitä en tiennyt, mutta Berliinin muurin pa-
loja myytiin.

DDR:n loputtua monet menettivät työnsä, kun 
monet isot valtionyhtiöt menivät konkurssiin. Se vai-
kuttaa vähän vieläkin. Ero lännen ja idän välillä on vie-
läkin, vaikka on mennyt 30 vuotta yhdistymisestä.

Äitini oli lääkärinä terveyskeskuksessa, joka myös 
uudistettiin Länsi-Saksan mallin mukaan. Äidillä oli 
vaihtoehtoina joko perustaa oma vastaanotto yrittäjänä 
tai menettää työnsä. Hän perusti, mutta joutui melkein 
50-vuotiaana ottamaan valtavan lainan.”

Senkö vuoksi sinä olet halunnut lääkäriksi?  
Sinustahan tulee vuoden kuluttua lääkäri?
”Suvussani on paljon lääkäreitä ja mietin sitä vaihto-
ehtoa, kun valmistuin lukiosta. Mutta menin Dres-
deniin opiskelemaan viestintää. Olin vaihto-oppilaa-
na Ranskassa ja siellä tapasin suomalaisen Mikon. Me 
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asuimme noin viisi vuotta Dresdenissä ja halusimme 
sen jälkeen muuttaa Suomeen, halusin oppia suomea. 
Ja jäin vähän kiinni Suomeen. Muutimme 11 vuotta 
sitten Kruununhakaan.

Mitä haluaisit tuoda Saksasta elämään täällä?
”Vaikea kysymys. Täällä naiset ja miehet ovat tasa-ar-
voisempia, täällä on vähemmän hierarkiaa työelämässä 
ja vähemmän luokkajakoa. Ja jos tätä kysymystä mietin, 
niin pitää myös huomioida, että tietenkin myös Saksan 
sisällä eri kaupungit ovat erilaisia, samoin Suomessa. Ja 
maaseudulla on erilaista kuin kaupungeissa.

Mutta ehkä Saksassa enemmän tervehditään, ol-
laan vähän enemmän sosiaalisia tai vähän eri tavalla so-
siaalisia. Taas sellaista amerikkalaistyyppistä pinnallista 
näyttämistä en kaipaa. Joskus ajattelen, voinko koskaan 
ikään kuin kuulua täysin joukkoon, esimerkiksi sellai-
sissa tilanteissa kuin joulu- tai muissa juhlissa. Kun yht-
äkkiä kaikki tuntevat tietyn laulun, tai kun kaikki muut 
ovat lapsena katsoneet jotakin sarjaa, ehkä silloin voi 
tuntea itsensä vähän ulkopuoliseksi. Ja talvella vähän 
enemmän valoa haluaisin tuoda sieltä tänne.”

Onko sinun ikäpolvesi saksalaisilla vielä  
häpeän tunnetta maanne historiasta?
”On, mielestäni minun sukupolvellani se on vielä hyvin 

vahvana. Minulle ei tulisi esimerkiksi mieleenkään nos-
taa salkoon Saksan lippua. Mutta kun Saksa voitti jalka-
pallon MM:n 2014 ja lapset halusivat laittaa pienen li-
pun parvekkeelle, niin toki se oli ok.

Historian tunneilla käytiin syvällisesti läpi tois-
ta maailmansotaa ja juutalaisten ja muidenkin ryh-
mien kohtelua. Ne tehdyt rikokset ovat olleet niin iso-
ja, että tuntuisi todella oudolta sanoa, että olisin ylpeä 
omasta maastani. Se on meissä niin syvällä. Ja on to-
della huolestuttavaa, että Saksassa on vieläkin olemas-
sa natseja.”

Minkälaisena lääkärinä näet itsesi tulevaisuudessa?
”Opiskelun alussa ajattelin patologiaa tai oikeuslääke-
tiedettä ja ne kiinnostavat edelleenkin. Mutta nyt, kun 
olen tutustunut moniin erikoisaloihin, useammatkin 
kiinnostavat. Työkokemuksen kautta se varmasti sel-
viää, valmistumiseen on vielä vuosi aikaa. Mutta toi-
von, että olen sellainen lääkäri, joka jaksaa kuunnella 
ja potilas tuntee tulleensa kohdatuksi. Saa nähdä, on-
nistuuko!”

Katsotko Sykettä?
”Joo! Olen katsonut kaikki jaksot! Ja eikö leffakin ole 
tulossa? Vähän on mutkia vedetty suoriksi, mutta to-
della hyvin tehty ohjelmasarja.”
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Papucreemi
1 prk valkoisia papuja (400 g), valuta liemi
1  valkosipulin kynsi
1 rkl creme fraice
Soseuta 
1 ½ dl creme farice
suolaa, pippuria

Sekoita kaikki keskenään,  
anna maustua 5 minuttia.

Avocado & fetakreemi
1  avocado pieninä palasina
100 g fetaa murusina
1 tl sitruunan mehua
2 dl turkkilaista jogurttia
suolaa, mustapippuria

Soseuta, maista.

Tarjoile sipsien, juustotankojen,  
leipäpalasten, keksien tai hedelmien kanssa.

Chilicreemi
1 dl creme fraice
2 rkl majoneesia
2 rkl chilikastiketta
½ tl saubal velekia ???
½ tl paprikajauhetta
suolaa

Sekoita, anna maustua, maista.

JOULULAHJAVIHJE:
Snickersmuffinit  n. 13 kpl
1 dl suolattuja, paahdettuja suola-

pähkinöitä, pieneksi hakattuina
5 dl riisimuroja
300g maapähkinävoita
½ dl sokeria
1 dl vaaleaa siirappia
1 dl kermaa
½ tl suolaa

Sekoita kaikki ainekset hyvin.
Täytä pienet foliovuoat lusikalla  
ja anna hyytyä kylmässä.

VINKKI: Sulata 150 g tummaa suklaata 
vesihauteessa ja korista muffinsit 
parin suolapähkinän palasilla ja  
parilla hiukkasella merisuolaa.

KRUNIKAN RUOKAOHJEET
Pia Winqvistin reseptien mukaan

DIPPEJÄ ILLANVIETTOIHIN:
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Uusi kirja Ruiskumestarin talosta tarjoaa paljon tuoretta tietoa myös talon omistaneen Alexander Wickholmin ja hänen perheensä 
vaiheista. Wickholmit kävivät valokuvassa C. A. Hårdhin ateljeessa noin vuonna 1870. 

Kuva C. A. Hårdh, Helsingin kaupunginmuseo

K ruununhaassa Kristianinkatu 12:ssa sijaitse-
vat Helsingin kantakaupungin vanhimmat pui-

set asuinrakennukset. Vuonna 1816 valmistuneet ta-
lot ovat arvokas jäänne 1800-luvun puutalovaltaisesta 
Helsingistä, joka katosi lähes täysin kivikorttelien alle 
1900-luvulla.

Osoite on tullut nykyhelsinkiläisille tutuksi, koska 
kaupunginmuseo avasi siellä 1980 Ruiskumestarin ta-
loksi nimetyn kotimuseon. Vuosikymmenten mittaan 
museosta on muodostunut erityisesti lapsiryhmien 

suosikki ja myös monelle aikuiselle vuotuinen käynti-
kohde varsinkin joulun aikaan.

Uusi tutkimus muutti talon historiaa / Muse-
ota valmisteltaessa 1970-luvulla rakennuksia ja niiden 
omistajia tutkittiin, mutta auki jäi monia kysymyksiä, 
jotka ovat kauan askarruttaneet niin museon henkilö-
kuntaa kuin kävijöitäkin. Niihin vastaamiseksi kaupun-
ginmuseo julkaisee kirjan, jota tehdessä on hyödyn-
netty aiemmin vähälle huomiolle jääneitä aineistoja 

PALA VANHINTA HELSINKIÄ
Kaupunginmuseon uutuuskirjassa Ruiskumestarin talon asukkaiden 
kohtalot avautuvat värikkäinä ja koskettavina. Harvinaisen hyvin 
säilyneiden rakennusten pienetkin yksityiskohdat kertovat tarinansa.

  JERE JÄPPINEN
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Vanhin valokuva Kristianinkatu 12:sta eli nykyisestä Ruiskumestarin talosta on Signe Branderin otos vuodelta 1907. 
Kuva Signe Brander, Helsingin kaupunginmuseo

sekä uusia tutkimustuloksia ja näkökulmia. Ennen tun-
temattomia lähteitä löytyi hämmästyttävän paljon, ja 
niiden pohjalta käsitys Kristianinkatu 12:n vaiheista 
muuttui ratkaisevasti.

Kristianinkatu 12:n ensimmäinen omistaja oli meri-
miehen leski Christina Wörtin. Hänen on oletettu myös 
rakennuttaneen talot, vaikka köyhän ja viimeiset vuo-
tensa vuoteenomana olleen vanhuksen mahdollisuuksia 
tähän on ihmetelty. Taustalta on vastikään paljastunut 
erikoinen ja kiehtova tarina, johon liittyy muun muas-
sa ylhäinen venäläinen upseeri, epäsäätyinen avioliitto, 
kelju holhooja ja monipolvinen oikeusjuttu.

Nykyinen kotimuseo kuvaa ruiskumestari Alexan-
der Wickholmin perheen asumista vuoden 1860 paik-
keilla. Wickholmienkin vaiheet tunnetaan nyt tarkem-
min. Esiin on piirtynyt kertomus vaatimattomista olois-
ta lähteneestä, ahkerasta ja kunnianhimoisesta nuoru-
kaisesta, joka onnistui luomaan pitkän uran kaupungin 
pikkuvirkamiehenä ja sen rinnalla huomattavan omai-
suuden talonomistajana. Vauraudesta huolimatta per-
heen jälkeläisten elämää leimasivat sairaudet ja epäonni.

Alexander Wickholmin tyttärentytär, tanssitaiteili-
ja Martta Bröyer, saa kirjassa ansaitusti paljon huomio-
ta. Hän on merkittävä paitsi modernin tanssin varhaise-
na, omalaatuisena edustajana myös sukutalonsa sinnik-
käänä vaalijana ja pelastajana, jonka uraauurtavaa työtä 
nykyinen Ruiskumestarin talo jatkaa.

Erikoislaatuinen rakennus / Alkujaan Helsingin 
ulkolaidalle, Siltavuoren kivisille rinteille noussut talo oli 
saleineen ja kamareineen poikkeuksellisen säätyläismäi-
nen asumus naapuruston merimiesmökkien joukossa.

Rakennus on 200 vuodessa muuttunut vain vähän, 
ja siinä on säilynyt runsaasti vanhoja kerrostumia, joi-
den avulla kirjassa esitellään asumisen muutoksia puu-
talojen Helsingissä. Kirjan luettuaan Ruiskumestarin 
talon näkee uusin silmin, ja museovierailusta tulee sy-
vempi elämys.

Jere Jäppinen
tutkija-tuottaja

Helsingin kaupunginmuseo

Ruiskumestarin talo – Sprutmästarens gård.  160 sivua. Helsingin kaupunginmuseo.
Kaksikielistä teosta saa joulukuusta 2021 alkaen Ruiskumestarin talosta ja Helsingin kaupunginmuseosta.
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    PIRKKO HOLMSTRÖM

Olin työssäni naistenmuodin suunnittelu- ja 
markkinointitoimistossa kirjoittanut pieniä 

tekstejä: trendikatsauksia, tuoteselostuksia, markki-
nointia, jne. Myytyäni yritykseni tarvitsin tekemistä. 
Aloin kirjoittaa omaksi ilokseni pieniä novelleja.

Sitten silmiini osui Helsingin työväenopiston opin-
to-oppaassa tarjonta eritasoisia kirjoituskursseja. Tar-
jolla on myös kielenhuoltoa oikeinkirjoituksen paran-
tamiseen. Kurssit ovat joka kukkarolle sopivia ja am-
mattitaitoisten opettajien ohjaamia. Lukukausimaksut 
ovat muutamia kymppejä.

Olen kursseilla opetellut luovaa kirjoittamista, juo-
nen rakentamista, lukijan koukuttamista. Nyt opis-
kelen julkaisuun tähtäävää, syventävää kirjoittamis-
ta. Osallistuin myös AK Kustannuksen tekstin jalosta-
misen ja editoinnin verkkokurssille. Sain monta hyvää 
vinkkiä tekstini tiivistämiseen ja kirkastamiseen.

Kursseilla olen saanut kirjoittajaystäviä ja kehitty-
nyt kirjoittajana. Palaute on todella tärkeää: Mikä teks-
tissä kiinnosti, oli hyvää, mitä voisi kehittää? Palaute 
kannustaa jatkamaan. 

Jokainen voi kustantaa  
ELÄMÄNSÄ KIRJAN

Älä enää hautaa tekstejäsi pöytälaatikkoon, vaan julkaise ne.  
Nyt on omakustanteiden aika!
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Olen seikkailijakirjoittaja eli kirjoitan tietämättä, 
miten tarina päätyy. Kirjoitan romanttista viihdettä, jo-
hon ammennan kokemuksiani muodin maailmasta ja 
matkoiltani. Suunnittelijakirjoittajat taas laativat ensin 
ehkä hyvinkin tarkan suunnitelman, ja kirjoittavat sit-
ten sen mukaan. Kaikki tavat ovat yhtä hyviä.

Kun kirjani Rahapuurakkautta tekstiä oli toista 
sataa liuskaa, opettajani ehdotti, että lähettäisin käsikir-
joitukseni johonkin arvostelupalveluun. 

Vertailin hintoja. Nuoren Voiman Liiton hinnat tun-
tuivat kohtuullisilta. Valitsin lukijan, lähetin tekstin, ja 
sain, hyvin seikkaperäisen arvioinnin tekstin hyvistä ja 
huonoista puolista, henkilöitten syventämisestä, juonen 
tiivistämisestä jne. Palkkio määräytyy liuskojen mukaan. 
Esimerkiksi kirjani 130 sivua maksoivat 106,50 euroa.

En lannistunut parin perinteisen kustantajan hylät-
tyä kirjani, vaan aloin pohtia eri vaihtoehtoja käsikirjoi-
tukseni julkaisemiseksi.

Palvelukustanne on julkaisun muoto, jossa kustan-
taja ja kirjailija jakavat kirjan painatuksen taloudellisen 
riskin. Kustantamo painaa kirjan, ja kirjailija sitoutuu 
ostamaan määrätyn määrän kirjoja itselleen ja markki-
noimaan kirjaa. Omakustanne taas tarkoittaa sitä, että 
kirjailija ostaa pelkän painopalvelun. Silloin esimerkik-
si oikoluku ja editointi jäävät kirjailijalle.

Tarjouksia kannattaa pyytää, ja niihin pitää pereh-
tyä huolellisesti.

Books on Demandin (BOD) netin etusivulla esi-
tellään palvelupaketit. Sivut etenevät saksalaisella 

täsmällisyydellä. Sain valita kirjan ja tekstin koon, pa-
perin värin, kannen kiillon jne. Painatuksen eri osa-
alueet on erikseen hinnoiteltu, ja nettisivuilla on myös 
ohjeita, jos haluaa vaikka taittaa kirjan itse. 

 BOD:lla on ehdotuksia myös kirjan kansiksi.  
Kansi ja painattaminen tulivat maksamaan minulle  
69 € kirjan sisuksen taitto 419 €. Oikolukuun sain ystä-
vältä apua.

Halusin kirjani hinnasta mahdollisimman kulut-
tajaystävällisen. Kirjassani on 400 sivua, Se on pehmeä-
kantinen ja tavallista pokkaria kookkaampi, myös teks-
ti on isompi. Siitä tehtiin myös E-kirja, ja se tuli myyn-
tiin verkkokauppoihin ympäri maailmaa. Myyntihin-
ta verkkokaupoissa on keskimäärin 20 euroa. Markki-
noinnin hoidin itse, tosin pandemia rajoitti mahdol-
lisuudet kirjaesittelyihin. Ostin muutamalla kympil-
lä mainontaa facebookiin, lähetin kirjakaupoille esit-
telykappaleita ja sähköpostiviestejä kirjastoille ympäri 
Suomen. Verkkokaupoista ostetuista kirjoista ja E-kir-
joista kirjailijan palkkio on vähän toista euroa per kirja.

Oman suvun historia kiinnostaa monia. Kirja on 
hieno lahja uusille sukupolville. Omakustanteena saa 
tehtyä pienenkin määrän kirjoja. Sivuille voi liittää va-
lokuvia, kuvia kirjeistä ja muista tärkeistä asioista. Hin-
ta riippuu kuvien määrästä.

Myös harrastuskirjat ovat suosittuja. Omat resep-
tit, luontokuvat, sisustusideat ja matkat voi painat-
taa omaksi ja muiden iloksi, ja kirjoittaa mukaan sopi-
vat tarinat.

Muutamia kirjoituskurssien tarjoajia ja hintaesimerkkejä
Ahlman opisto tarjoaa monia kursseja. Keskimäärin kustannukset ovat 100 € /viikko.

AK Kustannuksen verkkokursseja on eri tarpeisiin: esim. kirjan jalostaminen- ja editointikurssi 90 €. Seitsemän 
viikon kässärikurssi 69 €. Tee oma kirja: julkaiset, myyt, markkinoit -verkkokurssi 39 €. Ilmainen sähköpostikurssi jne.

Kirjoittajaklubilla on monenlaisia kursseja: esim. Luovan kirjoittamisen jatkokurssi 49 €. Verkkokurssilla voit 
vaikka kirjoittaa kirjan 50 päivässä 57 € jne. Hinnat suuntaa antavia. Löydät kirjoituskurssien tarjoaja lisää netistä.

Arvostelupalvelujen muutamia tarjoajia ja hintaesimerkkejä
Kriittinen Korkeakoulu: 1–20 sivua 60 €, 301–400 sivua 200 €.

Kirjailija Mari Mörö: 1–50 sivua 198,40 €, 50–100 sivua 250,70 €, 101–200 sivua 310,60 € Siitä eteenpäin 
sopimuksen mukaan.

Nuoren Voiman liitto: Perusmaksu jäsenille 30 €, arvio 50 senttiä sivulta. Ei-jäsenille perusmaksu 60 €,  
arvio 55 senttiä sivulta. Hinnat suuntaa antavia. Löydät lisää arvostelupalvelujen tarjoajia netistä.

Puolikustanteiden ja omakustanteiden hinnat on neuvoteltava palveluntarjoajien kanssa. Books on Demandin 
hinnat löytyvät sen nettisivuilta.
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AASIAN MAKUMATKALLA  
Kruununhaassa
Useat hyvät ravintolamme ovat joutuneet viime aikojen mylleryksissä valitettavasti lait-
tamaan lapun luukulle, mutta onneksi uusiakin paikkoja olemme naapurustoon saa-
neet. Tässä esittelen niistä muutaman mainion itämaisia makuja tarjoilevan ravintolan.

    MOJO ERÄMETSÄ

Andrew Chan (oik.) on aiemmin 
työskennellyt useissa kiinalaisissa 

ravintoloissa, mutta 16 Boom on 
ensimmäinen ravintola, jota hän on 
ollut perustamassa. Toinen paikan 

omistajista on Shao Teng (vas.), 
joka on nuoruudessaan 90-luvulla 

asunutkin Kruununhaassa.

Ravintolan koko: Noin 15 asiakaspaikkaa
Suosituin annos: Boom Crispy Chicken
Keskimääräinen hintataso: Jianbingit alle 10 €, combot 15 €
Raaka-aineet: Itämaisista elintarvikeliikkeistä, suurin osa Sörnäisten Jiahe Asian Marketista
Tilaus kotiin: Sekä Wolt että Foodora
Aukioloajat: Ti-To 11–16, Pe 11–22, La 12–22
Muuta: Andrew Chan ja Shao Teng perustivat ravintolansa Snellmaninkadulle, koska näkivät, että rauhallinen Kruununhaka 
kaipaisi vähän “boomia”. He keskittyvät nyt jianbingien brändäämiseen ja tavoitteena on, että jokainen suomalainenkin oppisi 
tuntemaan tämän pekingiläisen katuruoan. Ravintolan erikoisempi yksityiskohta ovat lukuisat seiniä koristavat urheilutossut. 
Näitä ravintoloitsijat ovat harrastuksenaan keränneet jo 20 vuotta.

16 Boom avasi ovensa kesällä ja on jo nyt löytänyt hyvin asiakaskunnan. Helsingin suuri kiinalaisyhteisökin ar-
vostaa ravintolaa, joka ensimmäisenä Suomessa tarjoaa jianbingejä - maukkaita kiinalaisia burrittoja. Näiden lisäk-
si katuruokaan keskittyvä menu on muutenkin hyvin mielenkiintoinen ja uniikki. Listalta löytyy mm. soijassa ja 
jasmiiniteessä marinoituja kananmunia sekä friteerattuja youtiao-taikinasuikaleita hoisin-seesamkastikkeella.

16 Boom
Snellmaninkatu 16
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Oiva tapa lähestyä 16 Boomin tarjontaa on tilata porukalla pöytä täyteen yhteisiä annoksia ja maistella kaikkea.



42    Kruununhaan Asukasyhdistys

Ravintolan koko: Noin 15 asiakaspaikkaa
Suosituin annos: Sushit
Keskimääräinen hintataso: Lounaat 13 €, illallinen 18 €
Raaka-aineet: Lohi ja siika tulevat tuoreina Tuomaan Kalatukusta. 
Pakasteet eivät ole vaihtoehto vaikka hävikkiä vähän syntyykin.
Tilaus kotiin: Ei ole vielä, mutta tulossa piakkoin. 
Aukioloajat: Ma-Ke 11–16, To-Pe 11–21, La 12–20
Muuta: Ravintolan nimi rakentuu perustajansa etu- ja sukunimen alkutavuista, mutta Kiku on myös japania ja tarkoittaa suo-
meksi krysanteemia. Muutoksia Kikuun on tulossa paljon, niin ravintolan ilmeeseen, konseptiin kuin menuunkin. Luvassa on 
mm. uudet viikottain vaihtuvat annokset. Naapuruston mukavat ihmiset saavat ravintoloitsijalta erikoismaininnan.

Pari vuotta sitten Maneesikadul-
le avattu Kiku86 yhdistelee japa-
nilaista ja korealaista keittiötä an-
noksissaan. Testasimme listalta lo-
hi-bowlin sekä susheja, joissa ra-
vintoloitsija Kien Quoc Hugnhin 
mukaan autenttisuus ei ole tär-
keintä vaan maku. Ja kyllä, mauk-
kaita ovat! Niiden lisäksi on mai-
nostettava myös bowlin mukana 
tullutta kotitekoista sesam-kasti-
ketta, joka on aivan taivaallista.

Kiku86
Maneesikatu 4

Lentotekniikan insinööriksikin kouluttautunut Kien Quoc Hugnh arvostaa Kruununhaassa erityisesti meren läheisyyttä 
ja haaveilee omasta vesitasolentokoneesta.

Lohi ja riisi maistuvat niin kulhossa kuin sushissakin.
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Ravintolan koko: Noin 15 asiakaspaikkaa
Suosituin annos: Mm. äidin kuivanuudelit, valkosipuli-inkiväärikana sekä pho-keitto
Keskimääräinen hintataso: Pääruoat n. 10 euroa
Raaka-aineet: Parhaat ainekset etsitään useasta eri aasialaisesta kaupasta, 
viikossa käydään ostoksilla noin 4–5 eri paikassa.
Tilaus kotiin: Sekä Wolt että Foodora
Aukioloajat: Ma-pe 10–19, La 12–19
Muuta: Viikonloppuisin ravintola tarjoilee vaihtuvia autenttisia vietnamilaisia aterioita.  
Viet Balo tarjoaa myös catering-palveluita. Kruununhaassa Vivi Pham arvostaa mahtavien  
ihmisten lisäksi alueen turvallisuutta sekä upeaa arkkitehtuuria.

Viet Balo
Liisankatu 9

Ehkä tunnetuin vietnamilainen ruoka, pho-keitto, 
pääsee Viet Balossa oikeuksiinsa.

Keittiöstä vastaa Ky Le (vas.) ja hänen tyttärensä Vivi Pham asiakkaiden viihtyvyydestä.

Vietnamissa balo-termillä viitataan länsimaisiin 
reppureissaajiin ja ravintolan nimessä tuo kuvaa-
kin sitä kuinka tarjolla on annoksia eri puolil-
ta Aasiaa. Nyt niistä on sitten saanut nauttia rei-
lun vuoden Krunikassakin, kun äiti ja tytär löi-
vät hynttyyt yhteen ja perustivat ensimmäisen 
yhteisen ravintolan. Me nautimme listalta al-
kuun kesärullia, joiden sisään kaadettiin kahta 
eri kastiketta ja varsin herkullisia olivat. Pääruo-
at, pho-keitto ja äidin kuivanuudelit, olivat kool-
taan erittäin suuria ja maukkaita nekin. Myös hy-
vin ystävällisestä palvelusta on annettava pisteet.
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KRUNAN KUULUMISIA

Uuden Hakaniemensillan katusuunnitelmaluon-
nokset olivat palautteen antamista varten nähtä-
villä elokuussa kaupungin nettisivuilla. Katusuun-
nitelmaehdotukset valmistuivat lokakuussa. Run-
saasta palautemäärästä huolimatta ehdotusvaiheen 
suunnitelmapiirustuksessa ei näytä olevan muu-
toksia luonnosvaiheen suunnitelmaan verrattuna. 
Tätä perustellaan lähinnä sillä, että katusuunnitel-
man tulee olla kaupunginvaltuuston hyväksymien 
asemakaavan ja liikennesuunnitelman mukaisia. 
Alla kuva ehdotusvaiheen suunnitelmasta Silta-
vuorensalmen eteläpuolella.

Suunnitelman rajaa ei ole siirretty Välikadun 
kohdalla lännen suuntaan. Näin ollen ei käy ilmi, 
miten Hakaniemensillalta tuleva pyöräilybaa-
na liittyy nykyiseen pyörätiehen. Vinopysäköin-
tipaikkoja talojen Pohjoisranta 28 ja 30 kohdal-
le ei ole lisätty.

SMK:n rakennuksen pohjoispuolella oleva suo-
jatie on esitetty poistettavaksi. Suojatien tarpeelli-
suus ja mahdolliset turvallisuuden parantamistoi-
menpiteet - esimerkiksi valo-ohjaamattoman suo-
jatien muuttaminen valo-ohjatuksi - pitäisi selvittää 
Kruununhaan alueellisen liikenneturvallisuusselvi-
tyksen yhteydessä.

Monien mielestä ajo Hakaniemensillalta Silta-
vuorenrantaan tulisi estää tai läpiajo Siltavuoren-
rannan kautta Unioninkadulle tulisi kieltää. Kau-
punki vastaa, että suunnittelua tehdään laajem-
pia kokonaisuuksia tarkastelemalla ja jakamal-
la liikennettä tasaisesti eri alueille. Esimerkiksi pe-
lastusajoneuvoille voidaan turvata useampi reit-
ti. Sörnäisten rantatien ja Unioninkadun välil-
lä voidaan ajoreitti valita joko Hakaniemenrannan 
tai Siltavuorenrannan kautta. Siltavuorenrannan 

liikennemäärä on ennusteen mukaan huomattavas-
ti pienempi kuin Hakaniemenrannan liikennemää-
rä. Siltavuorenranta-kadun liikennemäärän ennus-
tetaan tuplaantuvan nykyisestä 2 000 autosta 4 000 
autoon vuorokaudessa. Sitä voi verrata Hakanie-
mensillan liikennemäärään 32 000 ja Pitkänsillan 
liikennemäärään 20 000 autoa syyskuun arkivuo-
rokaudessa vuonna 2019.

Siltavuorenrannan rantapuisto jakoi mielipitei-
tä. Jotkut pitivät laajaa puistoa hyvänä ratkaisuna. 
Joidenkin mielestä Siltavuorenranta-kadun linja-
usta ei pidä muuttaa, vaan toivottiin nykyisen Kir-
janpuiston leikkikentän säilyttämistä entisellään. 
Lisäksi toivottiin, ettei Kirjanpuiston vanhaa puu-
riviä kaadettaisi uuden kadun rakentamisen yh-
teydessä. Kaupunki vastaa, että tässä katusuunni-
telmassa ei oteta kantaa Kirjanpuiston järjestelyi-
hin. Kirjanpuiston alueen suunnittelu aloitetaan 
tämän hetkisen arvion mukaan vuonna 2024. Sil-
loin nykyisten puiden kunto tarkastetaan ja katu-
linjauksen muuttamista tutkitaan puiden säilyttä-
misen osalta.

Joidenkin kannanottojen mukaan liikentees-
tä aiheutuvien haittojen vaikutusta Pohjoisrantaan 
ja Kirjatyöntekijänkadun alueelle ei ole riittävästi 
otettu huomioon. Kaupunki toteaa tähän, että ase-
makaavavaiheessa on laadittu tarvittavat melu- ja 
ilmanlaatuselvitykset. Uusien järjestelyjen ei ar-
vioida aiheuttavan merkittävää muutosta alueen 
melu- ja ilmanlaatutilanteeseen. Hakaniemensil-
lalle tulee melun leviämisen vähentämiseksi puo-
li metriä korkea melusuoja sillan kaiteeseen. Lisäk-
si runsasliikenteiset katuosuudet siirtyvät kauem-
maksi asuinrakennuksista.

KRUUNUNHAKALAISTEN PALAUTTEELLA 
vähäinen vaikutus Hakaniemensillan 
katusuunnitteluun
TEKSTI: MATTI KIVELÄ
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KYMMENEN KYSYMYSTÄ / Jussi Heinämies ja Johanna Mannila

Vastaukset sivulla 59.

1. Kruununhaan katukuvassa on lukuisia  
arvokkaan alkuperäisen ilmeensä säilyttäneitä 
porrasovia. Missä rakennuksessa on oheisen 
kuvan ovi?

2. Missä Kruununhaan julkisessa rakennuksessa 
on taiteilija Juho Rissasen lasimaalaukset?

3. Mistä lähtien on Helsingissä pidetty  
silakkamarkkinoita?

4. Milloin avattiin ensimmäinen joulukatu?

 JUSSI HEINÄMIES

5. Osoitteessa Kulmakatu 5 sijainneen neuletehtaan 
nimi oli: a) Lanka, b) Solmu, c) Silmu?

6. Mikä on Kruununhaan lyhyin katu  
ja missä se sijaitsee?

7. Mikä on Arppeanum?
8. Mikä on Kristakoti?
9. Kenelle Kristakoti on tarkoitettu?
10. Missä sijaitsi Helsingin satama  

1600- ja 1700-luvulla?
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Kruununhaan Asukasyhdistys ry – Föreningen för invånarna i Kronohagen rf

HSL:n vastaus Zinnkellerin asukastilaisuudessa tehtyyn adressiin:

Vastaus Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymälle 
osoitettuun vetoomukseen 
reittimuutoksesta linjalle 16
Kruununhaan asukasyhdistyksen vetoomuksessa 
ehdotetaan syksyllä 2012 Kruununhaasta poistu-
neen linjan 18 korvaajaksi linjan 16 reittimuutos-
ta siten, että linja tekisi idästä palatessaan entisen 
linjan 18 mukaisen kierroksen Pohjoisranta-Kirk-
kokatu-Mariankatu-Liisankatu. Tällainen ehdo-
tus on esitetty jo aiemminkin Kruununhaassa pi-
detyssä asukastilaisuudessa, johon HSL:n vasta-
si, että muutosta ei voi valitettavasti toteuttaa lin-
jalle käytettävissä olevalla automäärällä, vaan se 
vaatisi lisäauton sekä aiheuttaisi sen myötä noin 
200 000 euron vuosittaiset lisäkustannukset. HSL 
on joutunut koronaepidemian aiheuttaman lip-
putulojen laskun myötä tekemään liikenteessään 
sopeuttamistoimia, jotka tulevat jatkumaan vielä 
vuosia eteenpäinkin, eivätkä linjan 16 reittimuu-
toksen aiheuttamat lisäkustannukset ole varsin-
kaan tässä tilanteessa perusteltuja. Linjan 16 nou-
sukustannukset matkustajaa kohden ovat jo tällä 
hetkellä varsin korkeat, ja mahdollisissa tulevissa 
säästötoimissa myös tämän linjan vuorovälejä voi-
daan joutua tarkastelemaan. Pidemmällä tähtäyk-
sellä eli Kruunusiltojen valmistuessa linja 16 käy 
osittain tarpeettomaksi, ja sen tarjoaman palvelun 
korvaamiseksi Kruununhaassa on kaavailtu lin-
jaa 16 tiheämpivuoroisen linjan 55 reittimuutosta 
Liisankadun kautta.

HSL valmistelee raitioliikenteen pitkän täh-
täimen linjastosuunnitelmaa. Suunniteltua lin-
jastoa on vuorovaikutettu syksyn 2021 aikana ja 
se valmistuu vuoden loppuun mennessä. Vuoro-
vaikutetuissa raitiolinjastoluonnoksissa sekä lo-
pullisessa linjastosuunnitelmassa raitioliikenne-
tarjonta lisääntyy Kruununhaassa. Tämä paran-
taa joukkoliikenteen palvelutasoa sekä lisää vaih-
dottomasti saavutettavien määränpäiden luku-
määrää alueella. Linjaston käyttöönotto kuitenkin 
kytkeytyy kantakaupunkiin – Kruununhaan osal-
ta erityisesti itäiseen kantakaupunkiin – suunni-
teltuihin pikaraitioteihin. Uusi raitiolinjasto ote-
taan käyttöön vaiheittain pikaratikkahankkeiden 
toteutuessa ja sen tähtäin on arviolta 2030-luvun 
puolivälissä. Suunnitelman riippuvaisuuksista 
johtuen raitioliikenteen palvelutasoparannusten 
ajankohtaa ei pysty vielä tarkemmin kuvaamaan. 
Lopullisen raitioliikenteen linjastosuunnitelman 
hyväksyy HSL:n hallitus vuodenvaihteessa.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Mika Nykänen
toimitusjohtaja



Haluamme kiittää mainostajiamme:
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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!

Tarjoamme Krunikka-lehden lukijoille 15% alennuksen kirjoistamme.

Aviador Kustannus
Käyntiosoite, Aviadorin Kulttuurikulma
Vironkatu 12, 00170 Helsinki
050 591 6059  ~  info@aviador.fi  ~  www.aviador.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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Meritullinkatu 25
Puh 050 471 0126

ravintola@zinnkeller.fi
www.zinnkeller.fi

Zinnkeller toivottaa 
hyvää joulua!

avoinna ma-la.
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Joulun herkullisimmat kakut, leivonnaiset, pullat ja leivät  
ovat saapuneet Gateaulle! Tuoreet herkut viikon  

jokaisena päivänä, tervetuloa!

Palvelemme
osoitteessa Liisankatu 18

ma-pe 7.30–19, la 8.30–17 ja
su 8.30–16

Tätä ilmoitusta vastaan saat yhden vapaavalintaisen  

leivän puoleen hintaan Kruununhaan myymälästämme.

Etu on kertaluonteinen ja voimassa  
joulukuun 2021 loppuun.

Tutustu myös verkkokauppaamme osoitteessa
www.gateau.fi

ja tilaa herkut suoraan myymäläämme.



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



KUNINKAALLISTA ISÄNNÖINTIÄ
KRUNAN KUNDIEN KANSSA

KRUNAN KUNDIT ISÄNNÖIVÄT
UUDEN BRÄNDIN ALLA

Laaja tekninen asiantuntemus

Kruunun Isännöinti on nyt OIT isännöinti Kruunu. Jatkamme 
paikallisen asiantuntevaa isännöintiä entistä laajemmalla 
palvelulla ja leveämmillä hartioilla. Meiltä:

Sujuva hallinnon toimivuusKiinteistötarkastus ja dokumentointi

Digitaaliset palvelut ja yhteydenpito

Helppo isännöitsijän vaihtoprosessi

Toimiva tiedonkulku

Snellmaninkatu 15, 00170, Helsinki  |  040 517 0266  |  www.oit.fi

ISÄNNÖITSIJÄ! 

TULE MUKAAN 

VOITTAVAAN 

TIIMIIN.

www.oit.fi
/

oit-tyo
nanta

jana/
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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
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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

@Herttuattarenkauneuspilkku, Kirjatyöntekijänkatu 4
Nettiaika.fi/MarianHoitavaHieronta

p. 045 132 4561

            Marian 
        Hoitava Hieronta

- Klassinen hieronta
- Energeettinen Aromahieronta
- Yksilö- ja pienryhmäohjaus

Tilavat 
aamutossut 

pukinkonttiin!

Naisille ja 
miehille 

Hakaniemen
Kauppahallista!

www.ikiliike.com
Puh 040 595 8665

55

Krunikka 4/2021 

www.minimaailma.fi Liisankatu 15, 00170 Helsinki

15



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

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

Remox Oy
Maali- ja 
pienrautakauppa, 
Meritullinkatu 13
Puh. 09 135 7047 
www.remox.fi 
Avoinna Ma–Pe klo 9–17 LA 9–14
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Dessein Oy
since 1993

dessein jewelry raunonuotio desseincom.com

1800- ja 1900- lukujen koruja
Luentoja koruhistoriasta

Antique and 20th Century Jewellery

Pieni Roobertin katu 5
00130 Helsinki - Finland

Tel: +358 50 533 7499
dessein.oy@pp.inet.fi



Asukasyhdistyksen 
jäsenetukumppanit ja 
Kruununhaan yrittäjät:

Asukasyhdistys on aloittanut yhteystyökumppanuuden Kruununhaan yritysten kanssa.  
Tavoitteenamme on tehdä tunnetuksi ja tukea alueemme kivijalkaliikkeiden toimintaa. 

Haluamme antaa yhteistyökumppaneille mahdollisuuden esitellä toimialaanne  
liittyviä tapahtumia, kampanjoita tms. asukasyhdistyksen krunikka.fi -sivuilla.  

Nostamme 2–3 viikon välein yhden kumppaneistamme esiin. 

Tämänhetkiset kumppanimme löytyvät www.krunikka.fi/jäsenedut. 

Ole yhteydessä puheenjohtaja@krunikka.fi tai jäsenasiat@krunikka.fi,  
jos olet kiinnostunut kumppanuudesta Kruununhaan asukasyhdistyksen kanssa.
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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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Vastaukset:
1. Villisian korttelissa osoitteessa Mariankatu 24 sijaitsee Asunto Oy Mars-Tähti. Rakennuksen suunnit-

teli rakennusmestari Eino Schroderus ja se valmistui vuonna 1909. Se edustaa tyylisuunnaltaan myö-
häisjugendia. Talossa asui kirjailija Ilmari Kianto vuosina 1953–1970. Piharakennuksessa asui aikoi-
naan lukuisia ajuriperheitä ja heillä oli rakennuksessa 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 25 metriä pitkä Välikatu on Kristianinkadun ja Kirjatyöntekijäinkadun poikkikatu.

7. Vuonna 1869 valmistunut Arppeanum on talo Senaatintorin kulmassa.  
Nykyisin siellä on valtioneuvoston kanslian työtiloja.

8. Kristakoti on vanhusten palvelutalo, joka sijaitsee Kristianinkadun ja  
Oikokadun kulmassa. Talossa on 43 asuntoa.

9. Etusijalla asukkaiksi ovat Töölön seurakunnan seniorit.

10. Pohjoisrannassa.



Krunikka 1/2022 ilmestyy 17.3.2022

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.


