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PÄÄKIRJOITUS

MIRJA PYYKKÖ
Päätoimittaja

Sodan isot ja pienet uutiset ovat vallanneet mielemme ja siksi osan arkeamme.

”Katsokaa, ettei kärpänenkään pääse karkuun”
Voisi olla mummoni lause 50-luvulta, kun me lapset odotimme vuoteissamme 
ja mummo ruiskutti DDT:tä suljettuaan ensin ikkunat ja ovet.

Mutta se on Venäjän presidentin, Vladimir Putinin lause tv-uutisissa 21.4. 
puolustusministerilleen, kun Mariupol oli saarrettu ja ukrainalaiset siviilit ja 
sotilaat jäivät loukkuun Azovstalin tehdasalueelle. Mummon sanomana lause 
muistuttaisi 50-luvun tietämättömyydestä, Putinin sanomana 2020-luvun 
julmuudesta.

”Älkää syökö tai juoko mitään, älkää kosketelko pintoja.”
Kuulostaa koronaohjeilta, mutta eivät ole.

Ohjeet annettiin ukrainalaisille rauhanneuvottelijoille Istanbuliin sen jälkeen, 
kun joidenkin arveltiin saaneen myrkkyä aiemmissa neuvotteluissa.

Liisankadun apteekin ovessa kerrottiin joditablettien loppuneen, Kirkkoka-
dun Alepan ovessa tiedote, ettei venäläisiä tuotteita heillä enää myydä.

Somessa kirjoitti venäläisen taitoluistelutähden vaimo kansansa joutuneen 
nyt uuteen todellisuuteen: Aeroflotin lennoilla bisnesluokassa ei saa enää mieleis-
tään samppanjaa, eikä pakotteiden vuoksi kaupoista uutta Chanelin käsilaukkua. 
”Olen surullinen ja tunnen oloni erittäin loukatuksi.”

Samaan aikaan Ukrainan presidentti Zelenskyi oli surullinen, ja tunsi ihmi-
syyden tulleen loukatuksi katsoessaan ympärilleen keskellä sodan kaaosta ja 
siviilien kokemaa raakaa väkivaltaa.

Uutisissa pohditaan, mahtaako presidentti Putin kuulla keskustelukumppa-
neitaan istuessaan monta metriä pitkän pöydän päässä?

Saavatko edellisen sukupolven päättäjät nyt mennä? 
Müncheniläisen teatterin ovessa mainostetaan musiikkikomediaa ”Good Bye, 
Angie.” USA:n presidentti totesi uutispuheessaan ”Goodbye, Putin”, vähän eri 
sanoin.

Suomi pitää presidentistään, mutta virkavuodet tulevat pian täyteen.
Sivuilla 8–13 Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kertoi huhti-

kuun 20:na päivänä, mitä hän ajattelee.

EI OLE KYLÄÄ EIKÄ KAUPUNKIA,  
jossa sodan varjo ei olisi läsnä.
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VAPAA UKRAINA – VAPAA MAAILMA -mielenilmaus
18.4.2022 Senaatintori



6    Kruununhaan Asukasyhdistys

PUHEENJOHTAJAN PALSTA / LEENA NOUSIAINEN

Kesä on saapunut 
vihdoinkin
Takana on pitkä talvi, ja maailmaa on järkyttänyt 

edelleen korona sekä helmikuun jälkeen myös 
Ukrainan sota. Nautitaan kaikesta huolimatta kesästä, 
ja toivottavasti lämpimästä ja aurinkoisesta kesästä.

 Kevään aikana asukasyhdistyksen toiminta on 
käynnistynyt: Krunikka puhuu -illat ovat koonneet 
yhteen runsaasti krunikkalaisia. Etenkin liikenne-
suunnittelu-ilta kokosi suuren joukon Zinnkelleriin. 
Asukkaita huolestuttivat etenkin jalkakäytävillä aje-
levat pyöräilijät sekä potkulautailijat. Saimme kuulla 
monenmoisia ehdotuksia, miten voisimme puuttua 
tähän ilmiöön. 

 Yksi tärkeä idea on lähtenyt poikimaan: Vehreä 
ja kukkiva Kruununhaka -hanke eteni konkreettiselle 
tasolle ja saimme viettää Kukan päivänä 13.5.2022 ava-
jaisia. Asukasyhdistyskin laittoi Pohjoisrannan ja Ter-
vasaaren läheisyyteen omat kukkaistutukset. Samalla 
lähetimme taloyhtiöille, liikkeisiin jne. haasteen istut-
taa porttien ja liikkeiden ovensuihin kukkaistutuksia. 
Toivottavasti tänä kesänä saamme nauttia vehreäm-
mästä Krunikasta. 

 Toisena Krunikka puhuu -teemana oli huhtikuussa 
Minnen från Kronohagen efter krigen - Muistoja sotien 
jälkeisestä Kruununhaasta. Oli mielenkiintoista kuulla 

tarinoita erilaisista kodeista, kouluista, lasten ja nuor-
ten seikkailuista jne. Asukasyhdistyksen hallitus toi-
voisikin saavansa ehdotuksia syksyn Krunikka puhuu 
-iltojen teemoista. Lähettäkää ehdotukset sähköpos-
tilla puheenjohtaja@krunikka.fi. 

 Mesta on merkittävä kohtaamispaikka Krunikassa. 
Toiminta on vilkasta sekä vanhojen että myös uusien 
käyttäjien toimesta. MLL aloittaa jälleen perhekahvila-
toiminnan sekä muskaritoiminnan elokuussa. Mestan 
emäntä on paikalla kolme kertaa viikossa elokuusta 
alkaen, tällöin voit tulla Mestaan tapaamaan naapureita 
kahvikupposen äärelle. Tarkemmat ajat ja ryhmien 
kokoontumiset näet www.krunikka.fi/mesta -sivuilta. 
Ole rohkeasti yhteydessä Mestan emäntään (mesta@
krunikka.fi), jos sinulla on ideoita kerhoista tms., joihin 
Mesta sopisi.

 Syksyllä aloitamme Mestassa keskusteluillat tee-
malla ”Ikääntymisen moniulotteisuus”. Sosiaalityön 
professori, dekaani Marjaana Seppänen toimii iltojen 
alustajana. Teemat ovat: Ikääntyminen Kruunun-
haassa, Perhesuhteet ja ikääntyminen ja Ikääntyminen 
ja aika. Tarkemmat päivät ilmoitamme myöhemmin.

Iloa kesäänne!
Leena

Yhdessä aikaan enemmän!
Kruununhaan asukasyhdistyksen toimintaa ovat mm. kerhot, kurssit ja teemaillat Mestassa, Krunikka 
puhuu illat, Kruununhakaa koskevien asioiden seuranta ja vaikuttaminen (aloitteet, kannanotot ja lausun-
not) ja Krunikka-lehti. Kutsumme jäseniä ja kaikkia Kruununhaan asukkaita mukaan yhdistyksen toimin-
taan, esim. tapahtumien ja teemailtojen järjestelyihin ja työryhmiin.

Jäsenet: Pyydämme maksamaan vuoden 2022 jäsenmaksun 20 €/henkilöjäsen tai 100 €/ yhteisöjäsen 
käyttäen tilinumeroa Danske Bank FI85 8000 1600 355 771 ja viitenumeroa 11109. Älkää maksako ennak-
koon tulevien vuosien maksuja. Lähetämme vuoden 2022 jäsenkortin jäsenmaksun maksamisen jälkeen.

Muistakaa päivittää yhteystietonne tai lähettää yhteystiedot, jos arvelette, että ne ovat jääneet lähettä-
mättä. Tiedot voi päivittää henkilö- tai yhteisöjäsenlomakkeella tai jasenasiat@krunikka.fi kautta.

Jäseneksi liittyminen: Liittyminen jäseneksi tehdään henkilöjäsen- tai yhteisöjäsenlomakkeella,  
https://www.krunikka.fi/liity-jaseneksi/

Etuja ja hyötyjä jäsenyydestä ks. https://www.krunikka.fi/jasenedut/
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SOCIAL TILLHÖRIGHET
J ag inleder med att ställa en känslig sociologisk 

fråga. Hurdan diversitet eller uppbyggnad skall 
invånarna ha i en stadsdel för att det bäst skall gagna 
området, eller staden i stort? Vilken sorts blandning 
ger så att säga det “bästa resultatet”? Eller är det så att 
vissa stadsdelar är “dömda till” att ha ett visst klientel 
av invånare?

Dessa tankar, bland andra, uppstod efter Camilla 
Koveros presentation av sin bok “Minnen från Kro-
nohagen efter krigen” (Nord Print Ab) på Zinnkeller 
11.4.2022.

I Koveros bok som till största del baserar sig på 
intervjuer och hågkomster, behandlas vardagsli-
vets många ansikten ur barns perspektiv (eftersom 
intervjuobjekten var barn under den ifrågavarande 
perioden). Detta med hur barn kommer ihåg är ju i sig 
en intressant sak. Vad är det man bäst kommer ihåg? 
Finns det något man vill förtränga? Något minne man 
klamrar sig fast vid?

Det var i alla fall klart att det var en betydligt mer 
heterogen folkgrupp som levde i Kronohagen under 
denna tid. Det fanns både förmögna och fattiga invå-
nare i vitt skilda levnadsmiljöer. Allmänna bastur där 
den enda möjligheten fanns för ordentlig tvagning, 
levde sida vid sida vid stora patricierbostäder som 
hade alla nymodigheter.

Trots detta kommer det inte fram i intervjuerna 
att det skulle ha förekommit större konflikter mellan 
olika grupper, bortsett de språkliga, som nog dyker upp 
då och då. Man hade sina kompisar från skolan eller 
granntrappan och funderade kanske inte så mycket på 
detta med bakgrund. Något som vi alla kanske känner 
igen från egen barndom.

Oaktat går mina (historiska) tankar till mellaneu-
ropeiska medeltidsstäderna där folk från olika sociala 
grupper levde i samma kvarter, samma hus och t.o.m. 
samma våning. Städerna då var mycket mer upp-
blandade än vad de är idag. Något att ta efter i dagens 
stadsplanering?

Men för att återgå till dagens Kronohagen och 
invånarsammansättningen så kan man naturligtvis inte 
styra nämnvärt detta. Vid nybyggen kan man visserli-
gen upplåta en del till hyresstött boende, men då det 
nästan inte alls byggs nytt i Kronohagen, är det inte 
möjligt. Gentrifiering har även kommit hit och det är 
något som berör många områden i Helsingfors.

Är då detta ett problem, kanske någon frågar sig? 
Nej, kanske inte direkt, men något förlorar man med 
likritningen. En viss sorts dynamik möjligtvis? Sam-
tidigt är det som det är och trots allt är vi ganska olika 
som mänskor, tack och lov.

När vi nu är inne på mänskor och rum, så kom 
ihåg invånarutrymmet Mesta som vi fortsatt att 
utveckla och göra trivsammare för medlemmar och 
föreningar som vill hyra utrymmet. Gå in på vår hem-
sida krunikka.fi så kan du läsa mer om det och mycket 
annat!
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 MIRJA PYYKKÖ    MOJO ERÄMETSÄ

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi seisoi 
24.2.2022 kello 04:n jälkeen aamulla puku päällä 
lähdössä johtamaan sotaa.” Se on alkanut”, hän  
totesi pommituksen ääniin heränneelle vaimolleen. 
Miten ja koska sinä heräsit sodan todellisuuteen?
Olin luvannut Ylelle olla puhelimen päässä koko edel-
lisen viikon. Puhelin soi tuona aamuna klo 05.00. Join 
nopeat kahvit ja hyppäsin taksiin. Kiasman nurkalla 
näin taksin ikkunasta kaksi, varmaankin ukrainalaista, 
pitämässä Ukrainan lippua. Kyllähän se kouraisi 
sydäntä ja pitääkin. Aristotelen vanha viisaus on, että 
”Ei ole viisas, jos sydän ja järki eivät ole synkroniassa”. 
Ensin pitää tuntea, että voisi ajatella.

Zelenskyi sanoo olleensa tietoinen sodan uhasta. 
Koska sinä aloit tiedostaa, että näin tulee käymään?
Me julistimme tutkimuksellisen hätätilan ja perus-
timme tilannehuoneen UPI:iin 15.12. 2021. 
Jouluaaton aattona sanoin Hesarin haastattelussa, että 
sota on hyvin varteenotettava vaihtoehto. Vietin monta 
unetonta yötä, sillä Suomessahan on perinne, että 
sodalla ei spekuloida, sota ei ole leikin asia, eikä sillä saa 
pelotella. Järki sanoi, ettei sodassa olisi mitään tolkkua. 
Mitä Venäjä saavuttaisi tuolla sodalla? 

 Mutta oli myös herännyt ajatus, että sota ei välttä-
mättä ole instrumentti, kirurginen väline, vaan se voi 
olla itseilmaisukeino. Sotaan ryhdytään, kun halutaan 
elehtiä jotain suurta ja kunniakasta. Venäjä on ahdis-
tunut ja halusi selkeästi ilmaista jotain. Olisi pitänyt 
muistaa, että elämme käännekohtaa maailman ajassa ja 
niihin käännekohtiin liittyy aina – ei ainoastaan sota - 
vaan sodat, joko peräkkäisinä tai yhtäaikaisina. 

 Eli jos Venäjä haastaa maailman järjestystä, 
niin kuin se on sanonut, ja myös Kiinan kohdalla on 

puhuttu samaa, niin kyllä maailma on aika virittynyt. 
Kun 90-luvulla ja 2000-luvulla puhuttiin valtion hau-
raudesta ja epäonnistuneista valtioista, Jugoslaviasta 
Ruandaan ja Somaliaan, niin nyt kansainvälinen sota 
on tekemässä paluuta. 

 Olisi pitänyt ymmärtää, että kun on puhuttu 
Korean niemimaasta, Persianlahdesta ja Taiwanista, 
niin nämä maailmanjärjestyssodat on aina käyty Euroo-
passa. Olisi pitänyt olla enemmän huolissaan siitä, mitä 
tapahtuu Ukrainassa, mitä tapahtuu Venäjällä.

Kun presidentti Biden sanoi linjapuheessaan 
29.3.2022, että Putin on teurastaja, monen suu 
loksahti auki. Hesari kirjoitti seuraava-
na päivänä Bidenista että ”Ich bin ein 
Hölösuu”. Sinä olit ainoita, jonka 
huomasin antavan ymmärrystä Bi-
denin ilmaisulle.
Kyllä, ymmärsin. Se liittyi sodan 
olemukseen. Biden nousi 1972 
politiikkaan nuorena senaattorina ja 
oppi kylmän sodan aikana ymmär-
tämään sodan luonnetta. Puhumalla 
tuolla tavoin hän pystyi sanoittamaan 
tapahtuvaa. Joku viisas on sanonut, 
että ”Joskus yksi ihminen voi tehdä 
enemmistön”. Zelenskyi pystyy 
siihen, Yhdysvaltain presiden-
tille se on vähän hankalaa. 

 Mutta puheessaan Biden 
kertoi, ettei ole olemassa 
enää mitään kasvot säilyt-
tävää vaihtoehtoa. Ettei 
Yhdysvallat voi enää 

KUN POMMITUKSET 
TAUKOAVAT UUTISKUVISSA – 
ilmestyy ruutuun Mika Aaltola 
kun kysytään, mitä nyt?
Eikä turhaan tulekaan! Aaltola on ulkopoliittisen instituutin johtaja,  
politiikan tutkija, yhteiskuntatieteiden tohtori, Columbian yliopiston käynyt mies, 
joka tapaa työkseen eri maiden diplomaatteja, poliitikkoja ja lehdistöä.
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Venäjän kanssa neuvotella. Venäjä oli ilmoittanut, että 
jos Venäjän vaatimuksiin ei suostuta, Venäjä katkaisee 
diplomaattiset suhteet. Biden halusi kertoa, miten 
vakavista asioista tässä on kysymys.

Meillä Suomessa on vankka traditio rauhan väli-
tyksessä. Meillä on luotu kuva rauhanneuvotteluista 
toimivana ratkaisuna asiaan kuin asiaan, vaikka ne usein 
saattavat olla sotaa toisin keinoin. Jos katsotaan II:n maa-
ilmansodan historiaa, ne aluevaatimukset, mitä Saksalla 
oli, perustuivat kulttuurisiin siteisiin ja etniseen läheisyy-
teen. Niihin suostuttiin ja ne hyväksyttiin, mutta samalla 
valmistauduttiin sotaan sekä Britanniassa että Saksassa.

Te tapaatte poliitikkoja, diplomaatteja ja toimittajia 
eri maista – tiedätte maailman johtomiehistä paljon 
enemmän kuin julkisuudessa kerrotaan. Me kansa-
laiset olemme katsoneet ihmeissämme uutisia, jois-
sa Putin ahdistelee liittokansleri Angela Merkeliä 
ison koiransa avulla, vaikka tiesi, että Merkel pel-
kää koiria.
Kyllähän Putin aina käyttää konsteja, joita hänellä 
entisenä KGB:n upseerina on. Hän on oppinut Itä-Sak-
sassa ollessaan paljon niksejä. Saksassa oli paljon terro-
rismia, se oli kaaostilassa, sellaista valtion rahoittamaa 
ja tukemaa, ideologista terroristista toimintaa. 

 Likaisen sodan pelikirja on Putinille tuttu. Siihen 
kuuluvat myös eksoottiset, radiologiset teet tai parfyy-
mit, joihin on laitettu hermomyrkkyä. Se parfyymi oli 
kyllä tragedia, kun sen löysi Salisburyssä mies puiston 
roskiksesta ja vei vaimolleen, joka kuoli.  
 Tiedusteluun liittyy tietenkin kyky manipuloida. Han-
kitaan taustatietoa ja käytetään sitä hyväksi. Merkelin 
mairittelu kukkalahjoin tai tietäen hänen koirapel-
konsa. Koiran avulla oli tarkoitus saada Merkel varpai-
silleen, pois tolaltaan. 

 Jos haluat manipuloida luottamuksellisissa kes-
kusteluissa, on hyvä, että olet rauhallinen. Mutta toisen 
osapuolen saaminen pois tolaltaan muuttaa sen luotta-
muksellisuuden pohjaa. Venäjällähän ajatus luottamuk-
sesta on hyvin tärkeä. Sopimusteksti yrityskaupassa ei 
ole niin tärkeä kuin se suhde, joka sinulla on. 

 Saksan suhde Venäjään on ollut II:n maailmansodan 
tapahtumien vuoksi syyllisyyteen pohjautuva. Jos siihen 
saadaan mausteeksi ripaus pelkoa ja hermostuneisuutta, 
syyllisyys saattaa korostua. Mielen manipulaatio on 
luonteenomaista Putinin tavalle tehdä asioita. Siihen 
kuuluu myös se, että tullaan myöhässä tapaamisiin.

Kun Trump ja Putin tapasivat Helsingissä, limusii-
nit odottelivat. Trump oli päättänyt, että ei tule paikalle 
ennen kuin Putin on siellä. Ettei saada sitä tv-kuvaa, 

jossa Trump odottelee Putinia. Nämä johtajat omaavat 
vähän saman tradition, isokätiset, itseään ja kunniaa 
täynnä olevat henkilöt, jossa kunnia on ylikorostunut. 
Sellaiset kiinnittävät tällaisiin yksityiskohtiin paljon 
huomiota. Hilary Clintonhan joutui odottelemaan 
Kremlissä nelisen tuntia Putinin tapaamista.

Kumpi tuli Helsingissä ensin, Trump vai Putin?
Taisivat tulla aika lailla yhtä aikaa.

Iltasanomat siteerasi irlantilaista neurotieteilijä Ian 
Robertsonia, että valta vaikuttaa samoissa aivojen 
osissa kuin kokaiini tai heroiini. Toleranssi kasvaa, 
tarvitaan yhä suurempia annoksia. Kenenkään ai-
vot eivät voi selviytyä rajoittamattomasta vallasta 
21 vuoden ajan vääristymättä.
Se on se vallan tragedia. Antiikin historiassa on tämä 
tarina, Eros ja Psyyke. Saadessasi kaiken mitä olet aina 
himoinnut, tulet itseasiassa raiskanneeksi rakkautesi 
kohteen ja menetät sen lopullisesti. 

 Vallan traagisuus on siinä, että kun saavutat abso-
luuttisen vallan, silloin olet tukahduttanut itsessäsi 
saavuttamisen kyvyn. Se ehkä näyttäytyy tuossa Puti-
nin suhteessa Ukrainaan. Hän puhuu aina vähättelevää 
kieltä, eikä käytä Ukraina-sanaa valtiona, vaan käyttää 
sitä valtiotilana, joka on kuin orpolapsi, joka hakee 
äitinsä helmoihin takaisin. Hän pyrki saavuttamaan 
Ukrainan, mutta kävi niin, että se jäi saavuttamatta. 

 Eros ja Psyyke-tarinassa Eros päätyi raiskaamaan 
Psyyken, jota oli aina tavoitellut. Niin Putin juuri tekee 
tämän vallan traagisen pitkän kaavan mukaan. Kun 
pyrit saamaan kaiken, niin turmelet sen, mitä saavutat.

Von der Leyen sanoo, että ”Tämänhetkisten en-
nusteiden mukaan Venäjän bruttokansantuote ro-
mahtaa 11%. Venäjän kansallinen konkurssi on 
vain ajan kysymys. Tällä sodalla Putin tuhoaa oman 
maansa ja sen kansan tulevaisuuden. Käykö näin, 
vaikka polttoainekauppa jatkuu?
Se on totta. Just isännöitsijälle laitoin viestin, että pat-
terit ovat aivan kuumina, vaikka sää on tällainen kun 
se on. Puhutaan, että jos rikotaan sopimuksia, joudu-
taan maksamaan sopimussakkoa. Se verihiili, onko se 
sen arvoista? 

 Sotahan pyörii vain sotataloudella. Jos Venäjä 
totaalisesti mobilisoisi - niiden kokonaisvahvuus on 
miljoonia, mutta millä mobilisoit, kun ei ole käyttö-
kelpoisia tankkeja. Ne kolmatta maailmansotaa varten 
varastossa olevat isot tankit Uralilla eivät ole toimivia. 
Niihin ei saada osia. 
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 Sanotaan, että Venäjä on käyttänyt 70% resurs-
seistaan Ukrainaan. Yhdysvaltojen tiedustelutiedot 
tuntuvat pitävän yleensä paikkansa ja niiden mukaan 
25% Venäjän sotilaallisista resursseista Ukrainassa on 
tuhottu. Kun Saksakin puhuu öljystä luopumisesta syk-
syyn mennessä, alkaa aikaikkuna umpeutua Venäjältä. 

 Saksan poteman II:n maailmansodan syyllisyy-
den vuoksi he sanovat, että on vaikeaa viedä tankkeja 
- muut kyllä vievät. Saksalaiset tankit saksalaisissa mie-
likuvissa viittaavat panssaritaisteluihin Ukrainan alu-
eella II:n maailmansodan aikaan. Siinä missä meidän 
mielikuvaamme Ukrainasta sävyttää talvisota, antaa 
saksalainen mielen maisema sille omat sävynsä. 

 Saksa ei tue samalla tavalla kuin vaikkapa Kanada 
tai Iso-Britannia. Nämä atlanttiset vallat, niillä on 
vähemmän syyllisyyden kokemuksia. Suomikin kuuluu 
niihin. Meillähän ei II:sta maailmansodasta ole syylli-
syyden tuntoja. 

 Pienen maan välttämättömät toimet – valinnat 
ruton ja koleran välissä. Ei kyse silloin ole moraalista, 
hyvän ja pahan välissä voidaan valita. Ja tämä tilanne-
han on sitä, mehän näemme Ukrainan torjuntataistelut 
talvisotaluupin kautta. 

 Sota matkustaa eri tavoin, Intiassa se nähdään 
Kashmirin kautta, jolloin Venäjä on vihollinen. Sitten 
on Kiina, jonka kanssa käydään Himalajalla sotaa, ja 
Venäjä on taas ihan käyttökelpoinen, sitä kautta saa-
daan aseita. 

Kuinka turvattomalta tavallisesta ihmisestä tuntuu-
kaan se, miten mielikuvamaailmat vaikuttavat eri 
kansojen käyttäytymiseen. Ja kuinka hampaaton YK 
on tällä hetkellä. Venäjä heitettiin ulos ihmisoikeus-
neuvostosta, mutta onko sillä mitään merkitystä?
Ukrainahan on herättänyt sen argumentin, että kun 
YK:n peruskirjassa mainitaan Neuvostoliitto pysyvänä 
jäsenmaana, vaati Ukrainan YK-lähettiläs vastausta, 
että milloin Venäjä hyväksyttiin, kun Venäjä ei ole 
koskaan hakenutkaan YK:n jäsenmaaksi. Tämä seu-
raajavaltioajatus liittyy myös YYA-sopimukseen, että 
milloin Venäjästä tuli Neuvostoliitto? 

 Maailma on muuttunut fundamentaalisella tavalla. 
Voidaanko ajatella, että globaali hallinto voi perustua 
enää II:n maailmansodan lopputulokseen? On poh-
dittu YK-reformia ja uusia pysyviä jäsenmaita, että 
keitä ne voisivat olla. 
 
Entä se veto-oikeus?
Se on juuri se pysyvän jäsenmaan perusluon-
teenpiirre sodan ja rauhan kysymyksissä. YK:n 

turvallisuusneuvosto on olemassa siksi, että se ratkai-
see sodan ja rauhan kysymyksiä. Mutta se ei kykene 
siihen kansainvälisissä konflikteissa, kun suurvaltaosa-
puolilla on veto-oikeus. 

 Onko tämä toisen maailmansodan perintö vielä 
validi, vai pitäisikö luoda jotakin muuta? Ja onko tästä 
seurauksena globaalihallinnon repeäminen, kun puhu-
taan siitä pois kytkennästä taloudellisesti Kiinan ja 
Venäjän kohdalla? Onko tässä tapahtumassa tällainen 
hallinnon poiskytkentä samaan aikaan kun meillä on 
niin paljon globaaleja haasteita kuten ilmastonmuutos?

 Luulen Kiinan näkevän, että Putin lähti haastee-
seen, jota se ei voi voittaa. Kiinassa varmasti surraan 
tätä Venäjän tuottamaa disharmoniaa, vaikka tavallaan 
suhtaudutaan empaattisesti Venäjän toimintaan, johon 
pystytään samaistumaan. 

 Putinin kädet ovat niin veriset, että Kiinakin on 
vähentänyt radikaalisti ostoksiaan, jotka olisivat Venä-
jälle nyt tärkeitä. Kiinassa pelätään, että sanktiot leviä-
vät Kiinaan. Ja Yhdysvallathan on jämäkästi sanonut, 
että kolmannen osapuolen sanktiot leviävät sinne - jos 
asiakkaasi on venäläinen, ei yhdysvaltalainen pankki 
voi tehdä kauppaa kanssasi. 

 Tämä on ollut varmasti kiinalaisille rajua, vaikka he 
ehkä tiesivät, mitä Putin aikoo tehdä. Mutta varsinkin 
jos se epäonnistuu, ei Kiina halua olla siinä välttämättä 
mukana eli Venäjä on aika yksin. 

 Kun puhutaan, miten tästä päästään pois, moni 
puhuu ydinaseista. Jos se on olemuksellista, niin Venäjä 
voisi käyttää niitä. Mutta toisaalta järki sanoo, että ydin-
aseen käyttö olisi oikein huutomerkki sille, että hävit-
tiin tämä, kun jouduttiin käyttämään ydinasetta.

Mutta välittääkö Putin?
Kyllä se ydinasenappi on vaikea painaa. Olen lukenut 
Brezhnevin elämäkerroista, että häntä pelotti fyysisesti 
olla niissä ydinaseharjoituksissa mukana, kun se ajatus 
on niin kamala. Onko Venäjällä tätä pelkoa enää- luu-
len että sitä kuitenkin on. Sen käskyn noudattaminen 
olisi vaikeaa Venäjän johdolle, kun sillä korostettaisiin 
omaa tappiota.

 Sitä käytettiin kerran voitokkaan sodan lopetta-
miseen Japanissa. Venäläinen doktriini on perustunut 
siihen, että tehdään nopea valtaus ja viimeistellään se 
räjäyttämällä ydinase, jolloin vastaosapuoli on halukas 
neuvotteluihin, koska ei halua sitä eskaloida enää. Jos 
Venäjä räjäyttäisi Ukrainassa ydinaseen, siihen on var-
masti olemassa harkittu vastine, ja sitä Venäjällä pelätään.

 Euroopan Unionin sanktiot määrittävät, mitä 
tietynlaisten aseiden käyttämisestä seuraa. On luotu 
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eskalaatiotikapuu. Ydinasetta siellä ei ole, se ei kuulu 
niihin laskelmiin, mutta kemiallisten aseiden, biologis-
ten aseiden käytöstä on seuraamuksia ja silloin se kaasu 
lopettaisi sen virtaamisen.

Jännäähän tässä on se, että osa siitä kaasusta menee 
Ukrainan lävitse, eikä kumpikaan osapuoli ole niihin 
putkiin koskenut.

Vaikka se sota on yhä kansanmurhaisempaa, niin 
silläkin on oma logiikkansa. Se kohdistuu enemmän 
ukrainalaisten kehoihin kuin venäläisten kaasuputkeen. 
Tuollainen veljessota, niin kuin Platon sanoi, on ”sodista 
kamalin”, kun se on niin totaalisen epäinhimillinen. 

Miten Putinin ja Milošević in teot  
poikkeavat toisistaan? Miloševic tuomittiin,  
mutta saadaanko Putin oikeuteen? 
Kosovon sodan häviäminen osoitti, että valta saattaa 
lipsahtaa käsistä. Miloševićillehän kävi näin. Eikä rau-
hansopimuskaan ollut ideaali, mutta johti kuitenkin 
siihen, että saatiin presidentti tuomiolle Haagiin. 

Jos katsotaan Milošević in puheita, kuinka serbien 
sydän on Kosovossa, ja vertaa sitä Putinin pitkään 
esseeseen viime kesäkuulta, niin Putin puhuu Venäjän 
kolmesta heimosta. Ja tarpeesta liittää ne toisiinsa eli 
pelastaa nämä orpolapset Valko-Venäjä ja Ukraina äiti-
Venäjän helmoihin.

Kielihän on hyvin samanlaista; fasistista, ääri-
kansallismielistä ja sen ilmiön kanssa tässä ollaan 
tekemisissä. Kun joskus sanottiin, ettei koskaan enää, 
niin se on takaisin taas täällä. Venäjällä oppositio on 
tukahdutettu, vankeustuomion saa, jos yksikin osoit-
taa mieltään, ei tarvitse olla kuin blancopaperi edessä 
Punaisella torilla niin vangitaan. 

 Kun lojaliteetti perustuu korruptoituneisuuteen, 
rahaan, niin kyllähän Venäjän johdolle on varmasti iso 
pettymys, että virkamiesstatus toi mukanaan huviloita 
Etelä-Ranskassa, vaikka rahojen piti mennä hienoihin 
aseisiin, joita Voiton päivänä näytettäisiin. Käsittämä-
töntä on se, että vallassa on KGB:n upseeri, jonka oma 
tiedustelupalvelu syötti yltiöpositiivista jees jees -mieli-
kuvaa, sitä mitä Putin halusi kuulla.

 Kukaan ei uskalla, ja kun Venäjän mediaa seuraa, 
niin sotapullisteluhan on siellä valtavaa. Siellä on pal-
jon käytetty slogan ”Me emme häpeä!” Se kertoo siitä, 
että häpeän täytyy olla tavattoman suuri Venäjällä 
tällä hetkellä. 

 Holokaustin yhteydessä puhuttiin pahuuden bana-
liteetista, että pahuus koostuu pienistä teoista, kun vir-
kamiehet laittavat leimoja papereihin. Sama tapahtuu 

Ukrainan sodassa ja se koostuu lukemattomien ihmis-
ten pienistä teoista. Kukaan ei koe tekevänsä kauhean 
väärin, mutta sen verran väärin, että rikos ja häpeä 
yhdistää heitä. Ihmiset täällä ajattelevat, että kunpa he 
saisivat tietää oikeata tietoa, miten asiat tapahtuvat. 
Mutta ei sellainen ihminen halua tietää.

Iltasanomat kirjoitti, että sodasta päätti Putin ja  
kolme muuta henkilöä: puolustusministeri, pääesi-
kunnan päällikkö, turvallisuuspoliisin päällikkö,  
yhteensä neljä ihmistä. Kuinka monta diktaattoria 
maailmassa on nyt, jotka itseasiassa päättävät,  
kuka täällä saa elää, kuka ei?
Miten se menikään, että ”poikani jos tietäisit, kuinka 
pienellä järjellä tätä maailmaa hallitaan”. Jos ihmisillä 
on sellainen kuvitelma, että olisi tuolla taustalla joku, 
joka paremmin tietää - ei sellaista ole. 

 Trumphan osoitti, ettei Yhdysvalloissa ole jotakin 
Deep Statea, joka puuttuisi ratkaisevalla hetkellä asioi-
hin. Kyllä ne inhimillisiä ovat ne vallan kasvot.

Mitä tapahtuu, jos seuraavissa vaaleissa,  
ovat Trump ja Biden vastakkain?
En usko, että Biden pyrkii toiselle kaudelle. Trump voi 
pyrkiä, mutta luulen, että Amerikassakin halutaan uusia 
kasvoja. Trumpilla on viihdearvoa, mutta viihdearvo 
vähän implantoi nyt itseään.

Ei demokratia pääty yksiin vaaleihin, eihän se Ame-
rikassakaan loppujen lopuksi päättynyt. 

 Jos me demokratiaa toteutamme ja siihen uskomme, 
niin kyllä demokratia kestää. Valtahan voi vaihtaa käsiä, 
kun taas Venäjällä on tavattoman vaikea hoitaa se vallan 
siirto Putinin jälkeiseen aikaan, kun kukaan ei luota toi-
siinsa, kun korttitalo on Putinista kiinni.

 Miten valta voisi vaihtaa käsiä Venäjällä, kun niitä 
oli neljä, jotka päättivät sodasta? Kremlin valtapiiri on 
isompi ja siellä on paljon ihmisiä, jotka ovat sen piirin 
ulkopuolella. Vallan vaihtuminen odottaa sitä hetkeä, 
että nämä ihmiset löytävät toisensa ja vallassa oleva 
porukka huomaa olevansa vain yksi klikki klikkien jou-
kossa ja klikkien välinen kamppailu alkaa. 

 Valtaan nousee joku, joka sanoo, että Putin on 
mokannut, minä olisin pystynyt tekemään operaation 
tehokkaammin. Voitaisiin aloittaa alusta uudelleen ja 
varustautua paremmin. Se puhdistus, joka Ukrainassa 
pyrittiin tekemään, saattaa kääntyä sisäänpäin Venäjän 
puhdistamiseen. Sitä Stalin pyrki tekemään aikoinaan 
eli pääsemään eroon sisäisistä vihollisista, koska ne 
ovat kuitenkin se, joka kaikkein eniten harmittaa. 
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 Ja varsinkin tässä tilanteessa, jossa ulkoiset, vähä-
arvoiset ja vähemmän tärkeät, heikot ukrainalaiset 
viholliset, pääsivät vielä vähän niskan päälle - silloin 
se katse kääntyy sisäänpäin. Ja Putin saattaakin olla 
tällainen sisäinen manööveri, joka pitää poistaa elä-
vien joukosta sen vuoksi, että hän ei kyennyt palautta-
maan Venäjän kunniaa. 

 Demokratialla on toivoa, mutta fasismin vahvistu-
miseen saattaa olla myös mahdollisuuksia Venäjällä.

Voiko käydä niin, että jos pakotteet iskevät Venäjän 
kansaan, niin oligarkit hyötyvät siitä, saavat hallin-
taansa taas lisää?
Voi, Iranissa kävi juuri näin. Kun Trumpin ajan totaa-
liset sanktiot laitettiin Iraniin, hamusi Kansalliskaarti 
kaiken teollisuuden itselleen. Sanktioilla voi olla para-
doksaalisia vaikutuksia, kun jäljellä oleva taloudellinen 
kapasiteetti siirtyy yksityissektorilta lähelle valtaa. 

 Kun malesialaiskone putosi ja asetettiin sanktioita, 
ajateltiin, että ne kohdistuvat oligarkkeihin. Mutta nyt 
on todettu, ettei se vallan luonne ole oligarkeissa. He 
tukevat valtaa ja ovat lojaaleja Venäjän intresseille, heitä 
muistutetaan silloin tällöin salamurhilla. Ei kukaan oli-
garkki halua vastustaa Putinia, kun Putinilla kuitenkin 
on kyky tuhota elämää.

Katsoessaan järkyttäviä tuhoja Zelenskyi sanoi,  
että tämä on se näky, johon Venäjä tästä eteenpäin 
yhdistetään. Aiemmin kuva Venäjästä yhdistettiin 
Joutsenlampeen, Maija Plisetskajaan, Dostojevs-
kiin, Tšehoviin. Mikä kuva Venäjästä nyt jää?
Pietari oli yksi tie eurooppalaisen kulttuurin perimään, 
mutta kyllä tämä sodan muisto tulee jäämään ainakin 
yhden sukupolven mittaiseksi. 

 Geopoliittinen uhkahan aina yhdistää. Miksi 
kaikki se työ, jonka Venäjä teki vaikuttaakseen suoma-
laisiin urheiludiplomatiasta aina ydinvoimalakaup-
poihin, tuhottiin yhdessä yössä? Se kertoo suuresta 
hädästä Venäjällä. He kokivat, ettei se ole kestävää, 
mitä he tekivät. Tarttuivat voimallisempiin keinoihin ja 
antoivat samalla vastamyrkyn meille. 

 Kun suomalaista keskustelua kuuntelee nyt Venä-
jästä, niin sehän on muuttunut ihan täysin. Luulen että 
se on pitkäaikaisesti muuttunut.

Olet sanonut, että ” Ihmiset hakevat uusia vastauk-
sia, uusia kasvoja, uutta sukupolvea, tukevaa maa-
ta jalkojen alle, kun vanhoista vastauksista ei tunnu 
sitä löytyvän”. Jos lähtisit presidenttiehdokkaaksi 

ja jos tulisit valituksi, olisi se tuhannen taalan paik-
ka vaikuttaa maamme tulevaisuuteen, mutta ei kiin-
nosta? Miksi ei?
Olen kotoisin pieneltä paikkakunnalta, Kintauden 
kylästä, enkä kuulu mihinkään poliittiseen puoluee-
seen. Realiteetit pitää huomioida. Puoluepolitiik-
kahan on suomalaisen edustuksellisen demokratian 
peruspiirre. 

 Yleensä olen aina äänestänyt ehdokkaita, jotka 
olen itse tuntenut, jotka ovat sanoneet järkeviä asioita, 
enkä puoluetta ole siinä katsonut. Suomessa tehdään 
tällä hetkellä ihan järkevästi ulkopoliittista päätök-
sentekoa. Olen käynyt kaikkien puolueiden ryhmien 
kanssa esittämässä näitä skenaarioita ja kaikki ymmär-
tävät, mistä puhutaan. 

 Nyt eletään historiallista murroshetkeä Suomessa 
ja luulen, että se tulee näkymään myös äänestyskäyttäy-
tymisessä. Haetaan uusia ratkaisuja. Se valtava poliitti-
nen perintö, joka laitettiin idän suhteisiin, ja luottamus 
YYA-aikana hyviin suhteisiin Venäjän kanssa, joka 
oli tietynlaista kulissia. Tuossa kaikessa on valtavasti 
poliittista pääomaa, joka on nyt uudelleen jaossa. 

 Kyllä siellä tilaa on uusille ihmisille, mutta kuten 
sanoin, Kintauden kylästä on pitkä tie presidentinlin-
naan. Olen haasteellisessa tehtävässä ja tykkään sanoit-
taa maailmaa. 

Onneksi olkoon, olet pienen pojan isä.  
Minkälaisen maailman ajattelet,  
että hänelle on järjestetty ja järjestetään?
Lukemattomien sukupolvien kamppailu Euroopan 
reunalla on mahdollistanut tietyn mentaliteetin, joka 
meillä on: melko kova, stoalainen mentaliteetti. Siinä 
on kiteytyneenä paljon sellaista, joka pitää Suomen 
suojassa. Uudet sukupolvet tulevat varmasti jatkamaan 
tätä samaa: vakaa, vankka ja vahva, oli Suomen motto 
30-luvulla. Se päätettiin, mutta Eduskunta ei sitä kos-
kaan hyväksynyt. 

 Ukrainakin on osoittanut, että meillä on vah-
vuus herätä asioihin ja luulen, että poika saa elää aika 
hyvässä maailmassa. Se suomalainen onnihan on sitä, 
että saamme omassa lohduttomuudessamme puhua 
toisillemme tai olla yksin. Se on hyvin erilaista kuin 
brasilialainen onni, se ei ole sellainen tunteen hetki 
vaan se on vakaa, sentimentaalinen, ehkä vähän loh-
duton onnellisuus. Että ylipäätänsä ollaan täällä, tekee 
meistä onnellisia.
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Mikä teki sinusta kukkien ammattilaisen?
”Olen kukkayrittäjä jo kolmannessa polvessa, joten 
olen oikeastaan kasvanut alalle. Lapsena pyörin kuk-
kien keskellä, sidoin kasapäin joulurusetteja isoäidille 
ja auttelin vanhempiani keräilemällä sidonta-aineksia 
luonnosta. Alle parikymppisenä etsiskelin omaakin 
alaa – haaveilin kampaajan ammatista ja kokeilin työs-
kentelyä valokuvaamossa – mutta lopulta perheyritys 
tarjosi helpon ratkaisun ammatinvalintaan.

Isovanhempani Maija ja Jaakko Jussila aloittivat 
kukkakauppiaina Helsingin Viiskulmassa jo 40-luvun 
lopulla ja laajensivat myyntiä Kauppatorille 70-luvulla. 
Moni muistaa Havis Amandan patsaan tuntumassa 
toimineen Jussilan kukkamyynnin, jonka pyörittämistä 
äitini Marja-Liisa ja isäni Olavi jatkoivat. Siellä itsekin 
aloitin vakituiset työt vuonna 1988.

SUSANNA JUSSILA NAUTTII 
aikaisista aamuista kukkien kanssa
Susanna Jussila kasvoi kukkien ympyröimänä ja imi oppeja suvun taitajilta. 
Vapaa-ajalla askeleet vievät lenkkipoluille Sipoon rauhallisiin maisemiin.

Alan koulut jäivät minulta käymättä, mutta työ on 
opettanut. Oikeastaan oikein nautinkin siitä, että saan 
toteuttaa työssäni omia ideoita ja luovuutta miettimättä 
sitä, mitä oppikirjoissa sanotaan. Rohkaisen myös 
työntekijöitämme ja harjoittelijoitamme löytämään 
oman kädenjäljen.”

Miksi kukkakauppasi La Reine  
sijaitsee juuri Kruununhaassa?
”11 vuotta sitten vuokrasin torimyynnin tueksi pienen 
kivijalkatilan varastoksi ja työtilaksi Mariankadulta, ja 
aloin tutustua alueeseen. Pian liikkeen muutto nykyi-
selle paikalle Mariankatu 13:een ratkaisi lopullisesti 
sen, että torimyynti jäi historiaan ja asetuimme tänne. 
La Reine oli ollut jo isovanhempieni kukkakaupan 
nimi, ja sain sen onneksi käyttöön uudelleen täällä.

 SARI YLI-SALOMÄKI    SALKA RAUTAVAYRITTÄJÄNÄ KRUNIKASSA
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Viihdyn Krunikassa yrittäjänä 
oikein hyvin. Näissä kortteleissa on 
turvallinen pikkukylän tunnelma, 
ja nautin esimerkiksi aikaisista 
aamuista, kun tulen tekemään 
tilaustöitä omassa rauhassa ja mie-
tin alkavan päivän rytmiä ja tehtä-
viä. Sijaintimme Mariankatu 13:ssa 
on siinäkin mielessä kukkakaupalle 
hyvä, että niin kukkarekkojen kuin 
asiakkaidenkin on helppo pysähtyä 
purkamaan tai lastaamaan aivan 
liikkeen eteen. Parkkipaikoista 
alueella on kyllä jatkuva pula, eikä 
ilman omaa autoa valitettavasti 
pääse ihan lähelle, kun bussilinjoja 
on vähennetty.”

Mitä asiakkaat eivät tiedä kukkien 
tilaamisesta?
”No se olisi kaikkein tärkeintä, että 
jos haluaa jotain tiettyä kukkaa 
tai isomman koristelun, ne pitäisi 
tilata ajoissa! Tilaan keskiviikkoisin 
seuraavan viikon materiaalit, joten 
reilu viikko ennen h-hetkeä ratkeaa, 
mitä kukkia kaupassa kulloinkin on 
käytettävissä. Jos sinulla on lempi-
kukkia tai visio väreistä, joita haluat 
onnittelukimppuun tai kastepöy-
tään, käy juttelemassa toiveistasi 
viimeistään pari viikkoa ennen.

Samaan hengenvetoon on 
pakko todeta, että krunalaiset ovat 
ihan oikeasti ihania asiakkaita! 
Jutteluhetket tuttujen kanssa ja 
heiltä saatu kannustus ja tuki ovat 
kultaakin kalliimpia ja kantavat 
vaikeidenkin hetkien yli. Tämä tuli todeksi varsinkin 
koronan myötä, kun yritysten tilauksia ei yhtäkkiä tul-
lut enää lainkaan. Vakiasiakkaat ja perhejuhlat kuten 
häät pelastivat meidät.” 

Mitä elämääsi kuuluu yrittämisen ohella?
”Muutin aikanaan mummonmökkihaaveeni perässä 
Sipooseen, ja nyt olen asunut löytämässäni mökissä 
jo yli 30 vuotta. Puoliso Jarin lisäksi arkeani rytmittää 
koiramme Bobi, joka on jo neljäs iäkkäänä adoptoitu 
lemmikkimme. Oman yrityksen pyörittäminen on 
kyllä iso osa elämääni, mutta saatan myös nauttia siitä, 

että voin kirjoitella laskuja sunnuntaiaamun hiljaisuu-
dessa muiden nukkuessa. Toisaalta voin ottaa työstäni 
vapaata silloin, kun omaa aikaa tarvitsen. 

Eläkepäivistä ja lisääntyvästä vapaa-ajasta haaveil-
lessani mielessä siintävät muun muassa vapaaehtoistyö 
rescue-koirien auttamiseksi ja retket Espanjan aurin-
gon alla, mutta toistaiseksi ajatukset ja intohimo ovat 
uusissa työprojekteissa ja tässä hetkessä.”
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 ELINA SIMONEN    KATARINA ESKELIN

KULTAREUNAA ARKEEN!
”Ottakaa parhaat tavaranne esiin kaappien perukoilta ja 
nauttikaa niistä arkena tai pankaa kiertoon. Elämä on liian 
lyhyt juhlien odottamiseen”, kehottaa Mariankadun uuden 
luksuskirppiksen Urbaanin Legendan pitäjä Tiia Paananen.
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TIIA PAANASEN elämä on ollut vähintään yhtä 
värikästä kuin hänen second hand kauppansa mie-

likuvitusta kutkuttava tarjonta.
Hän kävi Kruununhaan yläasteen tanssilinjan lap-

suuden idolinsa Madonnan innoittamana. Toinen kiin-
nekohta Kruununhakaan tuli ravintola Kasakasta, jossa 
hän tarjoili innostuneille turisteille karhuvorschmackia 
ja nautti paikan slaavilaisesta romantiikasta.

Seurasi Hotelli- ja Ravintolakoulun esimiestut-
kinto, ravintola-alan myyntipalvelua, sisustusmyymä-
lässä työskentelyä. Tiia suoritti sisustusrakentajan tut-
kinnon ja teki töitä, mutta: ”Ei minusta remppareiskaa 
tullut. En ole koskaan tehnyt pitkän tähtäimen suunni-
telmia. Valintoihin on aina taloutta enemmän vaikutta-
nut visuaalisuus ja halu olla ihmisten kanssa”.

Elämä vei Tiian myös vuodeksi Australiaan, jossa 
hän työskenteli niin tomaattiviljelyksillä kuin melbour-
nelaisen hotellin vip-emäntänä, vastuullaan erilaiset 
tapahtumat.

Vuosi Australiassa riitti, Tiia palasi Suomeen ja 
Kasakkaan. Sitten hän tutustui burleskiin ja oli myyty. 
”Burleski on vapaata taidetta, siinä on sensitiivisyyttä, 
glamouria, iloa ja kepeyttä. Koska rajoja ei ole, esityk-
seen voi tuoda oman tarinansakin.”

”En mene lavalle viehättämään, vaan jakamaan iloa 
ja energiaa yhdessä yleisön kanssa. Burleskin harras-
tajat ovat turvallinen ja tasa-arvoinen heimo, samoin 
tanssiesityksiä katsomaan tullut yleisö.”

Hänen roolihahmokseen tuli kultaisiin vaatteisiin 
pukeutunut Dixie Feathers, joka on keimaileva, läm-
min ja hauska marilynmainen tyyppi.

Tiia sai myös oppilaita ja burleski vei hänet kei-
koille ympäri Eurooppaa. Tullessaan uuteen kaupun-
kiin, hän meni ensimmäiseksi kirpputoreille aistimaan 
niiden ilmapiiriä. Lapsuuden ensimmäinen pökerryt-
tävä kokemus kirpputorista ei ollut unohtunut: aarre 
viidellä markalla!

”Ostelin matkoilta 50-70 -luvun vintage-vaatteita 
ja sisustusesineitä. Tärkeintä oli niiden laatu ja joku 
särmä, joka viehätti silmää. Tavaramäärä alkoi tosin 
riistäytyä käsistä, vaikka möin niitä burleskitapahtu-
missa ja Instagramissa.” Neljän burleskivuoden jälkeen 
oli aika asettua paikoilleen.

”Asuin omakotitalossa, jossa hillosin suvun 
vanhoja tavaroita. Oli ratkaisevaa, kun oivalsin, ettei 
muistaminen ole kiinni rakkaasta esineestä. Esine jat-
kaa matkaansa, muisto säilyy. Ihailin mummini hienoja 
pitsiliinoja, ja mietin mitä järkeä on pantata kodin 
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kauneimpia asioita pimeissä kaapeissa ja ottaa ne esiin 
ehkä kerran vuodessa jotain juhlatilaisuutta varten. 
Elämä on ihan liian lyhyt juhlien odottamista varten. 
Käyttöön vaan tai kierrätykseen.”

Tiia alkoi toteuttaa haavettaan omasta second hand 
kaupasta. Hän halusi paikan, jonka ilma on raikasta 
hengittää, ja jossa esineet toisivat ihmisten mieleen 
ihania muistoja ja tarjoaisivat myös luksusta tavalliseen 
arkeen. Sieltä kierrätyskriitikkokin löytäisi aarteen ja 
innostuisi kirppistelystä.

Ilposten kioskin vierestä Mariankadulta löytyi tila, 
joka täytti toiveet. Kruununhakalaiset ottivat Urbaanin 
Legendan mahtavasti vastaan ja kauppa alkoi täyttyä 
sekä Tiian omilla että asukkaiden tuomilla vaatteilla ja 
tavaroilla itsepalvelukirppistä varten. Tiialla on vankka 
käsitys kertakäyttömuodista, mutta saarnaamaan hän 
ei ryhdy. Saarnoja ei tosin ole tarvittukaan, koska kaup-
paan on tuotu laadukasta nykymuotia ja vintagea. Saa-
tavilla on myös all inclusive palvelua, jolloin Tiia hoitaa 
ja huoltaa niin vaatteet kuin laskutuksen.

Urbaani Legenda haluaa olla krunalaisten yhteinen 
tapaamispaikka, jossa tarjotaan brändien sijasta elä-
myksiä, ja jossa tunnelma on tärkein.

Leopardikuvioisissa nojatuoleissa voi levähtää, 
kiirettä ei ole, ostaa ei tarvitse. Katse voi kiertää hopean 
ja kristallin täyttämissä lasivitriineissä, lipastojen pati-
nassa, täytetyissä papukaijoissa, vanhojen lampunvar-
jostimien hapsuissa, peilien kullatuissa kehyksissä.

Valkoinen ja pelkistetty skandinaavinen sisustus ei 
Tiiaa innosta: ”Eri vuosikymmenien estetiikka, uuden 
ja vanhan yhdistäminen pukeutumisessa on eleganttia 
ja ajatonta. Sama juttu kodeissa - kierrätetty sisustus on 
uniikkia, ja edustaa parhaimmillaan kodin arvoja sekä 
sen asukkaiden persoonaa ja yksilöllisyyttä.”
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K ruununhaan asukasyhdistyksen yksi tärkeä tavoite on saada lasten ja nuor-
ten ääni kuulumaan Kruununhakaan liittyvissä asioissa. Kruununhaan 

ala-asteen, Kruununhaan yläasteen ja Sibelius lukion oppilaista koostuva ryhmä 
on käynnistynyt.

Kaisaniemen ala-asteen oppilaat olivat jo maaliskuun lopulla ideoimassa 
Mestassa, miten Krunikasta saataisiin viihtyisämpi asuinalue. Tärkeimpiä kehit-
tämisideoita olivat mm. hyötykasveja pihalle, roskiksia enemmän, kerhotoimin-
taa, tapahtumia, enemmän mukavia ja valoisia istuma- ja hengailupaikkoja. Seu-
raavassa tapaamisessa pohditaan erilaisia kanavia, joiden kautta ideat saataisiin 
myös toteutettua. Ryhmä koostuu koulujen oppilaskuntien edustajista. Mestan 
emäntä on ryhmän vetäjänä.

Vironniemen päiväkodin lapset ovat kiertäneet Kruununhaassa ja samalla 
havainnoineet ympäristöä: mitkä paikat ovat turvallisia, kauniita, rumia, pelotta-
via tms. Koostamme näistä www-sivuille näyttelyä kesän aikana. Ryhmään pääsee 
vielä muitakin kouluja ja päiväkoteja mukaan, ota yhteyttä mesta@krunikka.fi.

Lasten ja nuorten ääni -ryhmän on tarkoitus kokoontua 4–5 kertaa vuodessa 
ja tarvittaessa, esim. erilaisten lausuntojen yhteydessä, kuullaan myös heidän 
mielipiteitään. Oppilaat ovat olleet hyvin innoissaan tapaamisissa, vaikkakin 
korona on vieläkin siirtänyt tapaamisia. Elokuussa jatkamme tapaamisia ja 
välissä vietämme ansaitun kesäloman.

LASTEN JA NUORTEN 
ÄÄNI KUULUU – 

ryhmä on käynnistynyt
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Amurinleopardit ovat lähellä sydäntäni, sillä olen 
tuottanut Kissojen Yötä vuodesta 2009. Se on suojelu-
tapahtumistamme suurin ja vanhin. Se järjestettiin ensi 
kertaa vuonna 1991 osana Taiteiden yötä. Idea lähti 
siitä, että kissapetoja pääsee katsomaan illalla niiden 
virkeimpään aikaan. Suojelun edistäminen nousi nope-
asti tärkeäksi osaksi tapahtumaa. 

 Korkeasaari on ollut vuodesta 1998 tukemassa 
suojeluhankkeita luonnossa amurinleopardien ja -tii-
kereiden elinalueilla. Suomalaisista on tullut suurimpia 
Amurin kissapetojen tukijoita. Kerätyillä varoilla on 
ehkäisty salametsästystä, tuettu ympäristökasvatusta 
ja hankittu riistakameroita, joiden avulla pystytään 

seuraamaan amurinleopardien määrää luonnossa.
 Vuonna 2005 meille aloitteleville Korkeasaaren 

oppaille kerrottiin, että kymmenen vuoden kuluessa 
amurinleopardit kuolevat sukupuuttoon. Tutkijoiden 
mukaan niitä oli silloin luonnossa alle 30 yksilöä ja 
määrä oli edelleen laskussa. Suurin syy vähenemiselle 
oli sopivien elinalueiden häviäminen ja aiemmin niitä 
myös vainottiin. 

 Me emme kuitenkaan lannistuneet, vaan rummu-
timme leopardien puolesta lujempaa. Vuoden 2015 
tienoilla saimme mahtavia uutisia: sinnikäs suojelutyö 
alkoi vihdoin näkyä, sillä leopardeja oli luonnossa 
60–80 ja tällä hetkellä määräksi arvioidaan jo noin 120. 

KOTONA KRUUNUNHAASSA – TÖISSÄ KORKEASAARESSA 
Mari Lehmonen vastaa Korkeasaaren viestinnästä:
Kalatkin ovat yksilöitä. Vuonna 2005 tein Helsingin yliopistossa gradun 
floridanhammaskarpeista. Seurasin kaloja pitkään ja huomasin, kuinka 
erilaisia luonteita niillä oli. Arkoja tai uhmakkaita. Jotkut seurasivat uteliaina 
akvaariostaan, milloin ruokaa tulee. Kunnioitukseni kaloja kohtaan kasvoi!
Eläintieteen maisterin paperit avasivat uran Korkeasaaren eläintarhaan, 
ensin oppaaksi ja nyt viestinnästä vastaavaksi tiedottajaksi. Läheisimmiksi 
eläimiksi Korkeasaaressa nimeäisin amurinleopardit ja metsäpeurat. 
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 Amurinleopardi ei sovellu hyvin eläintarhassa 
pidettäväksi – se on luonteeltaan arka ja käyttää isoa 
reviiriä luonnossa. Kun alalaji on vaarassa hävitä koko-
naan, on tärkeää, että meillä on tukena elinvoimainen 
populaatio eläintarhassa. 

 Toivottavasti pääsemme lähivuosina tekemään 
luontoonpalautuksia. Nyt korona ja sota pitkittävät 
hankkeen käynnistymistä.

 Melkein kaikki isot kissapedot ovat uhanalaisia. 
Esimerkiksi tiikeriin on liitetty kaikenlaisia uskomuksia 
taikavoimista, ja Kiinassa tiikerin osien kauppa käy edel-
leen. Salametsästys tai laiton pyynti lemmikkimarkki-
noille voi olla paikallisille houkutteleva tapa ansaita. 

 Meillä on Suomen Luonnonsuojeluliiton kanssa 
hanke, jossa Madagaskarin metsiä pyritään suojele-
maan äärimmäisen uhanalaisten apinoiden vuoksi. 
Luonnon ongelmat kietoutuvat lopulta ihmisen pärjää-
miseen ja ilmastonmuutokseen – tulviin, kuivuuteen, 
nälänhätään ja köyhyyteen. 

 Jos ihmiset hakkaavat metsää polttopuuksi, jotta 
voivat valmistaa perheelleen ruokaa, niin tuskin kukaan 
niitä apinoita siellä ajattelee. Joskus ihminen tekee 
luonnolle haitallisia asioita siksi, ettei ole vaihtoehtoja. 
Myös tiedon puute on haaste. Hyvinvointivaltioissa 
on helppo sulkea silmät omista valinnoista luonnolle 
aiheutuvilta haittavaikutuksilta.

Hyviä eläintarhoja tarvitaan lajien suoje-
luun / Jos ajattelee, että eläintarhat ovat epäeettisiä 
ja eläimet vankeudessa, ei asiaa välttämättä pohdi sen 
enempää. Meillä hoidossa olevat eläimet ovat synty-
neet tarhoissa ja tarha on niiden koti. Kun meiltä lähti 
kerran metsäkauriita tarhan ulkopuolelle, hoitaja vain 
kolisteli ruokasankoa: ”No niin, nyt tytöt takaisin”, ne 
kipittivät aitaukseensa. 

 Meidän vastuullamme on järjestää jokaiselle 
eläimelle lajityypilliset olot ja hyvä elämä. Olemme 
kutsuneet myös eläinoikeusaktivisteja vierailulle Kor-
keasaareen, sillä koemme olevamme samalla puolella. 
Aina ei päästä yhteisymmärrykseen, jos jollain on peri-
aate, että eläimen pitää saada elää vapaana luonnossa 
joka tilanteessa.

 Joitakin eläimiä, kuten amurinleopardeja, on eläin-
tarhoissa enemmän kuin luonnossa. Eläintarhoissa on 
säilytetty sellaisia geenimuotoja ja kokonaisia lajeja, 
jotka ovat luonnossa hävinneet. Miten tämä suojelutyö 
voisi jatkua ilman eläintarhoja, kun sen tarve kasvaa 
koko ajan? 

 On tärkeää suojella lajeja niiden omilla elinalueilla, 
mutta se vaatii rahaa, ja eläintarhat ovat siinä merkit-
tävä apu. Kun nostamme Kissojen Yössä lajien suojelun 
tarpeen ihmisten tietoisuuteen, moni haluaa osallistua 
ja ohjaamme tuen asianmukaisesti perille. 
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 Eläintarhoja on valitettavasti monenlaisia, ja huo-
noja pitääkin välttää. Me kuulumme Euroopan eläin-
tarhajärjestöön (EAZA), jonka jäsenet noudattavat 
samoja eläintarhanpidon periaatteita. Emme esimer-
kiksi myy eläimiä, vaan vaihdamme niitä järjestöön 
kuuluvien eläintarhojen kesken, niin kuin tietoakin. 

 Meidän eläinlääkärillämme on vain yksi kollega 
Suomessa, joten on tärkeää pitää yhteyttä ulkomaalai-
siin kollegoihin. Myös ympäristökasvattajilla on omat 
fooruminsa.

Uusi sukupolvi luonnonsuojelijoita / Ympä-
ristökasvatus on toinen tärkeä tehtävä. Siksi meillä on 
myös muita kuin uhanalaisia lajeja. Me emme koe, että 
Korkeasaari olisi vain paikka, jonne tullaan lasten kanssa 
viihtymään – vaan ensisijaisesti olemme suojelutoimija, 
jonka saarella voi myös vierailla ja oppia eläimistä.

 Korkeasaari perustettiin 1889 valistukseksi ihmi-
sille. Haluamme edelleen lisätä ymmärrystä eläinten 
tarpeista ja tunteista, joiden tutkimusta meilläkin 
tehdään. Kerran, kun seurasimme metsäpeuran synny-
tystä, yksi vierailija kysyi, että tunteekohan eläin kipua. 
Kaikille sekään ei ole itsestäänselvyys. Ymmärrys eläi-
mistä kehittyy tutkimuksen kautta.

 Eri maissa suhtaudutaan eri tavalla vaikka siihen, 
että petoeläimet syövät lihaa. Amerikassa annetaan 
pedoille jauhelihaa, siellä olisi kauhistus, että annettai-
siin pala eläintä toiselle syötäväksi. Tanskassa taas ava-
taan eläin lasten nähden ja esitellään anatomiaa. 

 Suomalaiset eivät onneksi ole aivan luonnosta 
vieraantuneita. Kissalaaksossa annetaan kolaripeuroja 

ravinnoksi. Vanhemmat saattavat säikähtää, mutta lap-
set ovat kiinnostuneita. Siinä on hyvä hetki kertoa, että 
tämä on petoeläin ja sekin tarvitsee ruokaa.

 Korkeasaaren kerhossa, joka on osa Kulosaaren 
päiväkodin toimintaa, on pieniä 2-5 vuotiaita, jotka 
käyvät monta kertaa viikossa eläintarhassa retkellä. 
Yksi lapsista osaa nimetä kaikki Suomen kymmenen 
pöllöä, ja tunnistaa ääniäkin. Viikonloppuisin lapset 
kiertävät siellä sitten vanhempiensa kanssa ja selittävät 
heille, mitä täällä on. Tosi hyviä Korkeasaaren oppaita.

Viestinnästä vastaava tiedottaja, Mari Lehmonen.
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Kruununhaan asukasyhdistys ry – Kronohagens invånarförening rf

Kruununhaan asukkaiden vetoomus 
Helsingin kaupungille ilotulitusten 
kieltämiseksi Tervasaaressa.
Kaupungilla oli tehty päätös Kansalaistorin ilotulituksen siirtämisestä Tervasaareen uuden 
vuoden yönä 2021. Ilotulitus maksoi 20 000 euroa ja aiheutti voimakasta melua paitsi 
Kruununhaan asukkaille, myös lähinaapureilleen, Korkeasaaren eläimille. Valitettavasti  
uusi vuosi ei ole ainut ilotulitusten ajankohta, vaan Tervasaaren ravintolan hää- syntymäpäivä- 
ym. tilaisuuksia juhlistetaan ilotulituksilla.

Vetoamme kaupungin päättäjiin, että Tervasaari rauhoitettaisiin  
ilotulituksista kieltämällä ne kokonaan.

Tämän adressin allekirjoitti parissa viikossa 98 asukasta.
Luovutamme adressin apulaispormestari Anni Sinnemäelle, ja kerromme syyskuun  
numerossa minkälaisen palautteen ajatus ilotulitevapaasta Tervasaaresta kaupungin  
päättäjien keskuudessa saa.
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Edellisessä Krunikka-lehdessä kerroin yhdestä 
lempikuvastani, joka oli näpätty kotikadultani 

Pohjoisrannasta vuonna 1885. Siinä näkyy, miten 
kivikaupunki alkoi työntää tieltään keskustan puuta-
lokortteleita. Tämänkertaisen jutun tärkeänä kuvana 
on Magnus von Wrightin akvarelli ”Kylmä talviaamu 

Helsingissä” vuodelta 1846. Se näyttää neljäkymmentä 
vuotta varhaisemman puutaloidyllin, jonka ylitse 
kohosi vastavalmistunut Nikolainkirkko. Arvoitus 
aluksi oli, missä kaupunginmuseon omistama herkkä 
luonnostelma oli tehty.

”Kuva-arvoitus”

 MARJA-LIISA RÖNKKÖ, MUSEOLOGIAN DOSENTTI    HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO

Magnus von Wright: Kylmä talviaamu Helsingissä, akvarelli 1846.
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Asuin aiemmin Pohjoisranta 8:ssa, josta rannan 
viimeinen puutalo oli purettu vasta 1925, kun paikalle 
nousi nykyinen, David Frölander-Ulfin suunnittelema 
massiivinen tiilitalo. Sen pihasiiven kolmannessa ker-
roksessa oli kotini, ikkunat itään ja länteen, näkyminä 
toki enää vain kiviseiniä ja pihakuiluja.

Tapani mukaan ryhdyin täälläkin tutkailemaan 
kotini lähiympäristöä kävellen karttojen ja kuvien 

kanssa. Pikkuinen talo oli ollut muisto 1700-luvun 
kalastajakylästä.

Keittiön ikkunasta tähyillessäni valon ja varjojen 
vaihtelua minusta rupesi hiljalleen tuntumaan, että 
olin aika lähellä kuvan maalauspaikkaa. E. Hoffersin 
valokuvassa vuodelta 1866 näkyykin kaksikerrok-
sinen rakennus juuri sillä kohtaa, missä meidän 
talomme siipi nyt oli.

Pohjoisranta 8 vuonna 1903: näkymä merelle, valokuva A.E. Rosenbröijer.
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Suuri tontti oli alun perin ulottunut rannasta aina 
Konstantininkadulle (Meritullinkatu) saakka, mutta oli 
sittemmin jaettu kahtia. Magnus von Wright (1805–68) 
kasvavine perheineen asui seitsemän vuotta Kons-
tantininkadun ja Rauhankadun kulmassa tullivalvoja 
Leschen rakennuttamassa talossa, jossa hän maalasi tal-
visaikaan ikkunanäkymiä – kuten muissakin kodeissaan.

Kuopion Haminalahden hovissa kasvaneet veljekset 
Magnus, Wilhelm ja Ferdinand von Wright eivät olleet 
saaneet virallista taidekoulutusta, mutta menestyivät 
hyvin valitsemissaan aihepiireissä, eläinten ja luonnon 
kuvaajina. Wilhelm toimi kuvittajana Ruotsissa ja Ferdi-
nand jäi vapaaksi taiteilijaksi Haminalahteen.

Magnuksen vaikutus Suomen taide-elämään oli 
suurin. Jo koululaisena Turussa hän oli liittynyt maan 
ensimmäiseen tieteelliseen seuraan, Societas pro Fauna 
et Flora Fennicaan. Turun palon jälkeen myös yliopisto 
oli siirrettävä Helsinkiin 1928.

Magnus muutti pysyvästi tänne 1831 saatuaan vaki-
naisia töitä kartanpiirtäjänä maanmittauskonttorissa. 

Siihen mennessä hän oli jo opiskellut Tukholmassa 
uutta litografiatekniikkaa, joka oli vallitseva painotekni-
nen kuvitusmuoto ennen valokuvaa.

Vuonna 1845 Magnus von Wright nimitettiin 
yliopiston eläinmuseon konservaattoriksi; ornitolo-
gin ominaisuudessa hän sekä piirsi että täytti lintuja. 
Vuodesta 1847 hän alkoi toimia myös yliopiston pii-
rustuksenopettajana, jota tehtävää hän päätoimisesti 
hoiti kuolemaansa saakka, opettaen piirustusta myös 
vuonna 1849 perustetussa Helsingin teknillisessä 
reaalikoulussa. Ilman akateemista loppututkintoakin 
hän oli sekä tieteissä, mutta varsinkin taiteissa kehi-
tystyön ytimessä.

Mutta mitä tapahtui talvimaiseman maalausvuonna 
1846? Juuri silloin laskettiin oman taide-elämämme 
kulmakivi perustamalla Suomen Taideyhdistys ja jär-
jestämällä maan ensimmäinen taidenäyttely. Taideyh-
distyksen piirustuskoulu perustettiin 1848 ja malliko-
koelman hankkiminen aloitettiin seuraavana vuonna.

Von Wright oli johtokunnan ainoa taiteilijajäsen, 
siinäkin kuolemaansa saakka. Yliopis-
tossa hän oli kaikkien visuaalisten 
toimien makutuomari ja juhlatilai-
suuksien dekoroija. Yhdessä veljensä 
Ferdinandin kanssa hän Haminalahden 
maalauksillaan rakenteli alkukuvaa klas-
siselle suomalaiselle järvimaisemalle, 
mutta sitäkin paremmin jälkipolvi 
tuntee hänet uuden pääkaupungin 
juhlallisen ensivaiheen ja sitten pian 
käynnistyvien muutosten kuvaajana, 
tulevaisuuden näkijänä.

Kruununhakalaisena on hauskaa 
ajatella kulkevansa samoja reittejä 
Pohjoisrannasta Kirkkokadun kautta 
yliopistolle kuin Magnus von Wright 
kotoa töihin.

Kun nyt yritän muistella, mitä 
keittiön ikkunastani Pohjoisranta 8:ssa 
oikeasti näkyi, en osaa kuvailla sitä. 
Mieleeni nousee aina Magnus von 
Wrightin aurinkoinen talvinäkymä 
Meritullinkadun mäestä Tuomiokir-
kon suuntaan. Ympäristö voi muuttua 
viihtyisämmäksi näinkin helpolla ja 
ekologisella tavalla.
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 RIITTA HEIMONEN    KATARINA ESKELIN

Tekijä löytyi
Kerroimme viime numerossa Maurinkadun Kruunan kuvakudoksesta, jonka tekijästä ei ollut tietoa. Nyt on. Hän 
on Greta Skogster-Lehtinen, ja teos kantaa nimeä "Naisia ja lapsia".

Kuvakudoksen arvoitus ratkesi samana päivänä, kun Krunikka 1/22 ilmestyi. Valpas lukija soitti ja kertoi 
teoksen tekijästä ja vaiheista. Se on palvellut ennen huutokauppaa Suomi-yhtiöiden tilassa osoitteessa Lönnro-
tinkatu 5.

Kruunan omistaja Pasi Pusa iloitsee arvoituksen ratkeamisesta ja toivoo, että kuvakudos päätyisi julkiseen 
tilaan, jossa se voisi ilahduttaa mahdollisimman monia.
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JUKKA-PEKKA PAJUNEN:
”Haluaisin saada ihmiset  
paremmin ymmärtämään toisiaan.”
Jukka-Pekka Pajunen, s. 1961, esittelee itsensä teatteriin ankkuroituneeksi suomentajaksi.  
Viimeisten 30 vuoden aikana näyttämöllä on esitetty hänen noin 100 etupäässä saksasta ja  
ruotsista kääntämäänsä näytelmää. ”Olen vuosien varrella työskennellyt myös osa-aikaisena  
kirjallisena avustajana Kansallisteatterissa ja Turun Kaupunginteatterissa sekä kuulunut  
Tampereen Teatterikesän taiteelliseen johtoryhmään.”uskoon ja uskontoon tavalla tai toisella  
liittyviä kirjoja - vai valitsiko teema ehkä meidät? Tästä näkökulmasta vuosi ei joka tapauksessa 
olisi voinut paremmin alkaa, kun kirjaksi osui Ljudmila Ulitskajan Daniel Stein, Siltala 2016,  
suom. Arja Pikkupeura.

 MARJE VUORISALO JA MERVI MURTO    KATHARINA BEHLING, TAMMI: JENNY ERPENBECK

Draaman lisäksi Pajunen suomentaa proosaa ja 
lyriikkaa. ”Kirjailijoista haastavimpia ovat olleet 

nobelistit Elfriede Jelinek ja Herta Müller.” Vuonna 
2006 hänet palkittiin kääntäjien valtionpalkinnolla 
itävaltalaisen Jelinekin teoksen Pianonsoittaja suomen-
tamisesta ja vuonna 2011 Mikael Agricola-palkinnolla 
Müllerin Hengityskeinun suomentamisesta.

Puolet kirjallisuudestamme on käännöskirjalli-
suutta. Onko se paljon vai vähän? Painottuvatko suo-
mennokset englannista käännettyyn kirjallisuuteen? 
Vai onko yksinkertaisesti vain niin että sitä käännetään 
mitä luetaan?

”Haluaisin saada ihmiset paremmin ymmärtämään 
toisiaan.” Tästä näkökulmasta kaunokirjallisuutta 
pitäisi suomentaa vielä huomattavasti enemmän. Ja 
ehdottomasti myös harvinaisemmilta kielialueilta.

Pajunen on kääntänyt myös huhtikuussa luettavana 
olleen Jenny Erpenbeckin romaanin Päivien loppu, 
Tammi 2020.

Vielä viime kesänä juna vei meidät  
täältä Marienbadiin. Ja nyt, minne  
juna meitä nyt kuljettaa?
-W.G.Sebald: Austerlitz

Jenny Erpenbeckin oma isoäiti, juutalaiseen sukuun 
syntynyt Hedda Zinner, on kirjan päähenkilön esiku-
vana. Romaanin nainen kulkee isoäidin jalanjäljissä 
Brodysta Berliiniin, sitten Wieniin, Moskovaan ja 
jälleen Berliiniin. Erpenbeck kertoo oman sukunsa 
tarinan. Hän kuvaa omaa DDR:äänsä. Poliittisia yksi-
tyiskohtia kirjassa on runsaasti.

Kirjan päähenkilö kuolee viisi kertaa. Kirjassa 
on viisi kirjaa, viisi tarinaa. Ensimmäisessä tarinassa 

päähenkilö kuolee vauvana Itävalta-Unkarissa vuonna 
1902 ja viimeisessä 1994 vanhainkodissa. Kirjailija eri 
kirjojen välissä olevilla intermezzoilla kääntää historian 
ja henkilönsä elämän kulkua. Entä jos se ei olisikaan 
mennyt niin? Erpenbeck kertoo, miten poliittisen ja hen-
kilökohtaisen, satunnaisen ja selittämättömän vuorovai-
kutus luo kohtalon. ”Mikä on valintojen mahdollisuus, 
jossa sattuma voi olla jumalista julmin?” Kirja pysähdyt-
tää väistämättä myös lukijan omiin mitä-jos-tilanteisiin.

Lukijana koin kirjan dystooppisimman vaiheen 
30-luvulta utopian käännyttyä vastautopiaksi. Lopulta 
kukaan ei enää luottanut kehenkään. Romaanin lopussa 
päähenkilö elää muistisairaana vuosisadan seesteisim-
män vaiheensa vanhainkodissa. Lviv’ssä Ukrainassa 
syntynyt (1902-1994) menestynyt ja palkittu kirjailija 
ja poliittinen kirjoittaja Hedda Zinner selviytyi lopulta 
Euroopan 1900-luvun kuohuvista vuosista.

Lopuksi Mervin tiivistelmä luetusta kirjasta: ”Hie-
noimpia kirjoja, joita olen lukenut. Rakenne mestarillinen, 
kuin sinfonia, jossa teemat ja toistot sitovat eri osat yhteen”.
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Syyskuun kirjat: Roope Lipasti ”Mikaelin kirja”, Atena 2021 ja  
Jari Tervo ”Pääskyset talvehtivat järvenpohjassa”, Otava 2021

Asukastila Krunan Mestan lukupiirit ovat kuukauden  
toisena tiistaina klo 19.15–21, Meritullinkatu 6.
Tiedustelut: marje.vuorisalo@gmail.com

Lukupiirissä luettavat kirjat:
www.krunikka.fi → Krunan Mesta → viikko-ohjelma

 MERVI MURTO
Margaritaa maaliskuussa
Maaliskuun lukupiirissä keskusteltiin Anni Kytömäen, 
Gummerus 2020, Finlandia-palkitusta Margaritasta. 
Sen pääaiheina ovat kovin ajankohtaiset ihmisen ja 
luonnon suhde, sota, luonnon monimuotoisuus ja 
metsien käytön ristiriitaiset tavoitteet. Eletään toisen 
maailmansodan ja 50-luvun Suomessa.

Luontoteema herätti mietteitä mm. siitä, miten 
vieraantunut nykyihminen saattaa olla paitsi luonnosta, 
myös omasta kehostaan, jonka tuntoja hän seuraa eri-
laisilla mittareilla, luottamatta omiin aistimuksiinsa. 
Ajankohtaisuutta korosti Ukrainan sodan rinnastumi-
nen luettuun. Kirjailijan hierojan- ja luontokartoittajan 
koulutukset näkyvät kerronnassa. Aistivoimainen ja 
asiantunteva kuvaus sai kiitosta. Päähenkilö, nuori 
nainen Senni, tuntee olevansa elimellinen osa luontoa. 
Senni on maalaispaikkakunnan kylpylässä hierojana ja 
lukee käsillään ihmistä lihasten ja jänteiden kokonai-
suutena. Myös hänen omakuvansa on suorastaan sillan-
pääläisen biologinen; hän on sinut ruumiinsa kanssa, 
mutta ihmisjoukossa hieman ulkopuolinen.

Sennin opiskelujen myötä ajaudutaan Helsinkiin. 
Senni hoitaa polioon sairastuneita lapsia, jotka käyvät 
omaa taisteluaan sodanjälkeisissä oloissa, kotiseudun 
luonto kiivaasti kasvavan metsäteollisuuden kourissa. 
Ajankuva todettiinkin ihastuttavan eloisaksi ja taustoi-
tus luotettavaksi.

Rintamasotilas löytää helmen sisältävän simpukan 
korpijoesta, hintana kasa avattuja, kuolleita simpukoita. 
Helmi katoaa sodan mylläkkään, samoin nuorukainen. 
Vuosien päästä metsästä löytyvät luut. Vainaja osoit-
tautuu nuorukaiseksi, jonka kanssa Sennillä oli kiihkeä 
kohtaaminen juhannusyönä vuosia sitten. Hierojankä-
det tunnistavat kohouman säilyneessä solisluussa.

Lopussa Senni pelastaa vielä löytyneet simpukat 
rajun raivauksen alta. Samalla hän kuitenkin on vähällä 
palata luonnon kiertokulun osaksi: ”Joki pulppuaa 
metsän tunnelissa, minä liu’un mukana kohmeisena ja 
kolhuilla. Ihminen on tasalämpöinen nisäkäs, niin ope-
tettiin jo kansakoulussa, ja tätä se tarkoitti. Emme kestä 
kylmää vettä. Meillä ei ole suomuja eikä kuorta vaan 

lämpöä janoava iho”. Simpukat ja Senni rinnastuvat 
monin tavoin herkkyydessään ja sitkeydessään.

Kaikessa on lopulta kyse elämän perusehdoista, 
kuten hapesta. Poliopotilas hengittää ns. rautakeuhkon 
avulla, Sennin isä menehtyy sota-ajan puhkikuluneessa 
ambulanssissa häkään, simpukat haukkovat henkeä 
veden samentuessa.

Teos puhuu kaiken elävän kauneudesta ja raadolli-
suudesta. Senni pelastuu nipin napin raskaudesta: ”Sai-
raalassa minuun valutettiin jonkun lajitoverin lahjoitta-
maa verta. Nyt on tankattava omastaan vastentahtoisesti 
luopuneiden eläinten ruumiinnesteitä ja kudoksia (- -) 
paikkaamaan lommoja, jotka sikiö minuun jättää”.

Lopussa puhtaaseen jokeen pelastetun simpukan 
kertojanääni: ”Hengitän varovasti, sitten yhä vahvem-
min. (- -) Virta hyräilee ympärilläni. Aavistan lajitove-
rit, yksi melkein vieressä. Epäröimättä astun lähemmäs. 
Joen avaruus on laaja ja vieras, mutta kuoren suojassa 
en pelkää mitään.”
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 ELINA SIMONEN    MOJO ERÄMETSÄ

Lihansyöjiä syyllistetään, kasvissyöjät pitä-
vät itseään vastuullisina kuluttajina, vegaanit 

vielä vastuullisempina. Ruoka herättää tunteita.
”Ruoka koskettaa meitä kaikkia. Jokaisella on siitä 
mielipide, niilläkin, jotka eivät ole lainkaan kiinnostu-
neita ruoasta. Ruoka on valinta, koska me päätämme 
itse mitä panemme suuhumme”, sanoo Suomen 
ensimmäinen ja ainoa ruokakulttuurin professori 
Johanna Mäkelä.

”Ruoasta puhuvat niin ravitsemusasiantuntijat, 
jotka antavat kansallisia ravitsemussuosituksia kuin 
kokemusasiantuntijat, jotka jakavat näkemyksiään 
iltapäivälehdissä. Ääripäät kiistelevät kasvis- tai 
eläinproteiinista, mutta niiden välissä on suuri har-
maa alue, ja siellä esimerkiksi lihansyöjät miettivät 

Oletko sitä mitä syöt
”Pikemminkin olet sitä, mitä et syö, koska nyt monella on varaa valita, mitä jättää 
syömättä”, sanoo ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä. Ruokadebattia käydään 
puolesta ja vastaan, mutta Mäkelä toivoo, ettei ruokaa nähtäisi vain ongelmana.

ruokatottumuksiaan ja siirtyvät luomulihaan tai riis-
taan. Lopulta päädytään toivottavasti monipuoliseen 
ja kohtuulliseen ruokaan.”

Ulkosuomalaiset haaveilevat ruisleivästä,  
salmiakista ja sinisestä lenkistä.
”Vielä jokin aika sitten väitettiin, ettei meillä ole omaa 
ruokakulttuuria. Mutta kotimaan makujen kaipuu ja 
lapsuuden muistot äidin lihapullista kertovat päinvas-
taisesta. Usein ruokamuistoihin liittyy myös ihminen 
ja tunne hyvästä olosta. Nämä muistot ovat merkityk-
sellisiä ja niitä kannetaan läpi elämän”, sanoo Mäkelä. 
Yksi hänen nuoruuden muistoistaan oli ensimmäinen 
mango joskus 80-luvulla. Hän muistaa vieläkin, missä 
kohden Kauppatoria mangoa myyvä teltta sijaitsi.
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Muuten, pitääkö meidän todella saada mangoa, 
guavaa, tähtianista, karambolaa, granaattiomenaa?
”Pitääkö meillä olla kahvia”, heittää professori vasta-
kysymyksen ja kertoo, kuinka ennen Suomen liitty-
mistä Euroopan Unioniin sitruunan tuontia säännös-
teltiin, koska kansan piti syödä kotimaiset omenat 
ensin alta pois.

Kansallisaarteemme ruisleipä / ”Leipä on ylpey-
temme. Ruisleipä valittiin vuonna 2017 kansallisruo-
aksi. Meillä on alueellisia ruokakulttuureja, joilla on 
omia erikoisuuksia. Leipä on hyvä esimerkki.”

Kauppojen uusi valtti on pienleipomoiden tuotteet. 
Esimerkiksi Tintin juurilla – niminen leipomo mai-
nostaa Helvi-ruisjuurta ja Penaa, vaaleaa juurta.
”Nyt on menossa juurileipäbuumi, joka vielä kiihtyi pan-
demian aikana. Juurista puhutaan sosiaalisessa mediassa, 
juurilla on omat nimensä ja niistä kerrotaan kuin ihmi-
sistä. Mitä niille kuuluu, kuinka ne käyttäytyvät.”

Veneilijät ostavat kalansa suoraan kalastajilta. 
Kruununhakaan tulee säännöllisesti muna-auto, 
josta ihmiset voivat ostaa kennoittain kanamunia.
”Ruoan alkuperä kiinnostaa nyt. Vihannekset ja lihat 
haetaan mielellään läheiseltä pienyrittäjältä, mikä on 
tietysti tärkeää myös tuottajan elinkeinon kannalta. 
Ruoan kausiluontoisuutta korostetaan. Maun lisäksi 
uudet perunat merkitsevät suomalaisuutta, siis sitä, että 
ne ovat läheltä.

Sienistä on tullut ravinnon lisäksi myös harrastus. 
Sienisadosta raportoidaan somessa, jonne ladataan 
sienikorien ja -ruokien kuvia. Sienet ja marjat ovat osa 
ruokaperinnettämme, ja niiden poimiminen on myös 
jokamiehen oikeus.”

Ruoka on sosiaalinen liima
Rosolli sillin kanssa vai ei. 
Laskiaispulla mantelimassalla vai hillolla.
”Ei ole ainoata, oikeata tapaa valmistaa ruokaa. Perinne 
elää, kun sitä uudistetaan, ei hylätä. Puuro on hyvä 
esimerkki. On puurobaareja, puuroa terästetään monin 
eri tavoin. Ruoalla saa leikitellä, sitä voi työstää tähän 
aikaan sopivaksi. Nyt päivitetäänkin hienosti perinne-
ruokien reseptiikkaa. Ruokakulttuuri on jatkumo. Olen 
nähnyt juustokakun, joka on tehty muistuttamaan 
Runebergin torttua. Ruoka taipuu moneksi.”

”Meillä on ravintoloita, noutoruokia, valmisruokia, 
puolivalmisteita. Ruoan nettikauppa, sen kuljetuspal-
velut ja wolttaaminen ovat tulleet jäädäkseen. Koska 

ruokaa ei ole enää pakko tehdä itse, sen harrastaminen 
korostuu. On ruokakursseja, ruokapiirejä, yhteiskeit-
tiöitä, ruokalehtiä, ruokaguruja, dieettejä. Aikoinaan 
television ruokaohjelmat olivat opastavia. Nyt niitä on 
joka lähtöön kokkisodista alkaen. Ennen ei kokeista 
tiedetty mitään, nyt heidät tunnetaan nimeltä.”

”Syöminen on jo kauan ollut muutakin kuin per-
hetapahtuma. Kutsun ruokaa sosiaaliseksi liimaksi, 
koska sen kautta ylläpidetään ihmisten välisiä suh-
teita. Vieraan hyväksi nähdään vaivaa ja vieras osaa 
arvostaa sitä. Yhdessä ateriointi on niin tärkeää, että 
zoomin kautta kehiteltiin yhteisiä ruokahetkiä pande-
mian alkuvaiheessa.”

Entä viinipullon korkin haistelut, ruokahifistelyt...
”Snobbailu liitetään lähinnä viinikulttuuriin, mutta 
minusta snobbailua on muiden tietojen ja taitojen 
väheksyminen. Syvällinen ruokaharrastus ei ole snob-
bailua – päinvastoin, perehtyneisyys tuo iloa harras-
tajalleen.”

Ruoka syleilee kaikkia / Myös Johanna Mäkelällä 
on ruokamuistoja lapsuudestaan ja sieltä on lähtöisin 
myös kiinnostus ruoanlaittoon. 80-luvulla tieteen 
valokeila osui ihmisen arkeen ja Johannakin päätyi 
tekemään gradunsa ruoasta. Hän väitteli aiheesta Syö-
misen rakenne ja kulttuurien vaihtelu.

”Ruokaa voi tarkastella ilmastonmuutoksen, 
kestävän kulutuksen, terveyden, eettisyyden, kansal-
lisuuden, identiteetin, historian, ruokakasvatuksen, 
biologian, perinteiden ja tulevaisuuden näkökulmasta. 
Ruoan ja ruokatapojen kautta tulee näkyväksi, mitä 
maailmassa tapahtuu”, sanoo Johanna.

Työssään hän onkin koko ajan tekemisissä eri alo-
jen kanssa ja toimii lukuisissa asiantuntijatehtävissä.

Kotona Liisankadun keittiössä on erilaisia vem-
paimia. Puoliso, Helsingin pormestari Juhana Varti-
ainen, naureskelee vaimonsa arsenaalille kuten mais-
sintähkänottimille. Johannan oma suosikki on vanha 
vehje, joka silpoo yhden pavun kerrallaan.

Pariskunta on kaikkiruokainen. Hyvin tehty ruoka 
kiinnostaa ja he nauttivat sen valmistamisesta ja syömi-
sestä yhdessä ystävien kanssa. ”Ruoka voi olla yksin-
kertaista, mutta se pitää tehdä järjellä ja sydämellä”, 
korostaa Johanna.

”Yhteinen ateria on keskeinen osa ihmisyyttä. Vie-
raat nostavat ruokakokemuksen uudelle tasolle. Ravin-
toloissa tuottaa mielihyvää saada ruokaa, josta tietää, 
ettei sitä osaisi itse valmistaa. Hyvä ruoka on arjen ilo”, 
sanoo Johanna Mäkelä.
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Cyberwatchin toimitusjohtaja Aapo Cederberg (vas.) korostaa, että pelkkä tekninen suojautuminen ei riitä, vaan on jatkuvasti 
kehitettävä ihmisten kybertaitoja ja toimintatapoja. ”Kyberturva tulisi aina huomioida uusissa digiratkaisuissa”,  

Cyberwatchin partneri Jukka Viitasaari (oik.) huomauttaa.

P reussilaisen kenraalin, Karl von Clausewitzin ehkä 
tunnetuinta toteamusta, että ”sota on politiikan 

jatkamista toisin keinoin”, voisi tänä päivänä täydentää 
havainnolla, että kyberiskut ovat perinteisen sodan jat-
kamista digitaalisin keinoin.

Ukrainaa vastaan Venäjä hyökkäsi verkossa jo ennen 

perinteisiä sotatoimia ja on jatkanut yrityksiä vahingoit-
taa fyysisten kohteiden lisäksi myös Ukrainan digitaa-
lista infrastruktuuria. Kyber- ja perinteinen sodankäynti 
linkittyvät toisiinsa ja kuuluvat sodan osapuolten keino-
valikoimaan. Kyberuhkien ennalta torjumiseksi ja estä-
miseksi työskentelee krunikkalaisyritys Cyberwatch.

Jukka Viitasaari: Vastuu suojautumisesta on kaikilla

KYBERHYÖKKÄYS LÖYTÄÄ 
aina heikoimman lenkin

Viimeistään Venäjän brutaali hyökkäyssota Ukrainaan on tuonut 
kyberriskit ja informaatiovaikuttamisen lähelle myös suomalaisia. Niitä 
vastaan ja oikean tilannekuvan puolesta taistelee myös Meritullinkatu 

33:ssa toimiva kyberturvayritys Cyberwatch Finland.
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Kyberturva on strategisen tason haaste / 
Usein sanotaan, että on olemassa kahdenlaisia yri-
tyksiä: niitä, joihin kyberrikolliset ovat murtautuneet 
ja niitä, jotka eivät tiedä, että niihin on murtauduttu. 
Kuten aina, totuus lienee jossain siinä välillä.

Kyberrikolliset iskevät aina heikoimpaan lenkkiin 
ja lähes kaikelle varastetulle datalle löytyy ostaja: käyt-
täjätunnuksille ja salasanoille, pankkiyhteystiedoille, 
digitaalisille identiteeteille, yritysten tuotekehitystie-
doille, viranomaisten suunnitelmille jne.

Cyberwatch perustettiin viitisen vuotta sitten 
täyttämään aukkoa suomalaisessa yrityskentässä, jossa 
kyberturvaa ei nähty strategisella tasolla tärkeänä asi-
ana, lähinnä vain uhkana, ei mahdollisuutena.  
Useimmat yritykset ovat panostaneet yhden teknolo-
gisen alueen syväosaamiseen ja kehittäneet sen osa-
alueen huipputuotteen jopa maailman mitassa.

Kyberturva on kuitenkin kokonaisvaltainen 
asia, jossa on huomioitava teknologien lisäksi myös 
ihmiset teknologian käyttäjinä ja organisaatioiden 
toimintaprosessit- ja kulttuuri. Niiden osuus organi-
saatioiden toiminnan jatkuvuuden turvaamisessa on 
teknologiaakin tärkeämpää.

Tänä päivänä kyberturvasta huolehtiminen näh-
dään jo osana vastuullista yritystoimintaa, jota myös 
monet sijoittajat ja yritysten osaavimmat hallitukset 
toiminnalta edellyttävät.

Oikeasta tilannekuvasta liikkeelle / Cyber-
watch pyrkii tarjoamaan asiakkailleen mahdollisim-
man ajantasaisen ja todenmukaisen kybertilanneku-
van: mitä ovat kybermaailman uhkatilanne ja riskit 
juuri tällä hetkellä ja onko asiakkaan tietoja vuotanut 
rikollisten käsiin - esimerkiksi myyntiin internetin 
syväkerroksiin.

Kolmen intensiivisen tuotekehitysvuoden aikana 
yritys on kehittänyt sosiaalisen fysiikan tieteelliseen 
metodologiaan perustuvan tekoälyalgoritmin, joka on 
massiivisilla data-aineistoilla opetettu tunnistamaan syy-
seuraussuhteita erittäin suurella tarkkuudella. Sen avulla 
voidaan analysoida ihmisten, teknologian ja toiminta-
prosessien yhteisvaikutuksia ja keskinäisriippuvuuksia.

Algoritmi ja sen ympärille rakennettu palveluko-
konaisuus tuntee nimen DARKSOC™. Dark tulee siitä, 
että ratkaisun avulla internetin syväkerroksia – dark 
ja deep webiä – voidaan skannata yhdeksän gigabitin 
sekuntinopeudella ja soc tulee englanninkielisestä 
sanasta security operations center. Lähes kaikilla yhtään 
suuremmilla yrityksillä on oma sisäinen soc-yksikkönsä, 

tai ne ostavat soc-palvelua kyberturvayrityksiltä.
DARKSOC™-palvelussa tekoälyalgoritmi seuraa 

reaaliajassa avointen lähteiden lisäksi myös sellaista 
osaa internetistä, joita hakukoneet eivät löydä. Miksi 
tämä on tärkeää? Usein kyberrikollisten varastamat 
tiedot ovat myynnissä näissä internetin syväkerroksissa 
vain hetken aikaa ja siinä lyhyessä aikaikkunassa ne on 
havaittava ja varoitettava tietovuodosta.

Tietovuotojen löytäminen ei kuitenkaan vielä 
riitä, vaan vuotokohdat on tukittava ja rakennettava 
yritykseen sellainen kyberkulttuuri, että vastaava 
ongelmatilanne ei uusiudu. Tämä onkin vähän 
pidempi projekti, jossa Cyberwatch on usein mukana 
auttamassa asiakasta.

Ihminen on aina heikoin lenkki / Cyberwatch 
tarkastelee kyberavaruutta strategiselta tasolta, johon 
kuuluvat organisaatioissa ihmiset, prosessit ja tek-
nologiat. Tutkimusten mukaan jopa yli 60 prosenttia 
kyberongelmista on seurausta ihmisten huolimat-
tomista ja osaamattomista toimista sekä huonoista 
prosesseista, ja vain 40 prosenttia teknologisten rat-
kaisujen pettämisestä.

Monessa tapauksessa yritys on panostanut vuo-
sittain kymmeniä tai satoja tuhansia euroja uusimpiin 
ohjelmistoihin ja laitesuojauksiin, mutta uusin tuote-
kehitystieto valuu siitä huolimatta kyberrikollisille ja 
kilpailijoille. Tyypillisesti sen aiheuttaa ihmisten huoli-
maton tai piittaamaton toiminta eli ihminen on tällöin 
kyberrikollisten etsimä heikoin lenkki.

Tilanne on hyvin tuttu Cyberwatchin toimitus-
johtajalle Aapo Cederbergille, joka oli avainroolissa 
kirjoittamassa Suomen valtion ensimmäistä kyberstra-
tegiaa edellisessä tehtävässään parlamentaarisen turval-
lisuus- ja puolustuskomitean pääsihteerinä.

”Organisaatiot panostavat yhä lähinnä vain tekno-
logiaan ja unohtavat henkilöstön osaamisen, kyber-
kulttuurin rakentamisen ja säännöllisen harjoittelun. 
Osaava ja huolellinen henkilöstö, joka noudattaa sovit-
tuja toimintatapoja, olisi kaikille organisaatioille jopa 
teknologiaa tärkeämpää”, Cederberg korostaa.

”Aina kun otetaan käyttöön uusia digitaalisia 
ratkaisuja, tulisi huolehtia myös niiden kyberturval-
lisuudesta. Tämä uhkaa usein suuressa innostuksessa 
unohtua. Digitaaliset ratkaisut ovat kuitenkin suuri 
mahdollisuus vain silloin, kun niitä voi myös käyttää 
turvallisesti. Muussa tapauksessa ne ovat suuri uhka”, 
Cyberwatchin partneri Jukka Viitasaari huomauttaa.
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K aikilla ravintoloilla ja kahviloilla on oma tari-
nansa ja Star Barilla aivan erityinen. 20 vuotta 

sitten kun se aloitti, oli todella rohkeaa avata uusi baa-
riravintola entisen kukkakaupan ja viereisen pienen 
kahvilan tiloihin, silloisen suositun ravintola Kolmen 
Liisan viereen. Sen tekivät kuitenkin makedonialaiset 
Georgi ja Silvija Pankovski. Heidät ajoi pois kotimaasta 
Jugoslavian hajoamiseen johtanut sota.

Georgi saapui jo 1992 ja Silvija muutamaa vuotta 
myöhemmin. Kokemusta ravintola-alalta oli jo ennes-
tään, kun omaa kahvila-baaria oli jo aiemmin pidetty 
Skopjessa. Onneksi Kruununhaasta löytyi sopiva 
tila toimintaa varten. Siitä Silvia iloitsee edelleenkin, 
onhan Kruununhaka ihmisineen hieno ympäristö 

tällaiselle yritykselle. Baarilla on tietenkin ollut omat 
ala- ja ylämäkensä, mutta nyt näyttää siltä, että elämä 
jatkuu, vaikka Georgi muutti muutama vuosi sitten 
takaisin Skopjeen. Kuten hyvin tiedämme, eivät viime 
vuodet ole olleet helppoja kenellekään ravintola-alalla. 
Ei voi muuta kuin ihailla ahkeraa ja sinnikästä Silvijaa, 
joka kaikesta huolimatta on pitänyt pienen korttelira-
vintolan avoinna ja hengissä.

Vielä niihin aikoihin, kun Starin baari aloitti toi-
mintansa, useimmissa ravintoloissa seisoi portsari 
ovella ja joissain vielä sisäänpääsyn edellytyksenä 
miehillä oli ns. kravattipakko! Nykyisin niin ravinto-
laan kuin baariinkin voi astua sisään ilman tällaisia 
muodollisuuksia. Varsinkin Starin baariin mennessään 

LUKIJALTA / RAUNI OLLIKAINEN    SALKA RAUTAVA

Café Star Bar 20 vuotta
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voi kuvitella melkein saapuvansa hyvän kaverin kotiin, 
niin mutkaton on ilmapiiri. Kanta-asiakkaita on paljon, 
Silvija itse puhuu ”perheestä”. Tämä joukko täyttää 
baaritiskin illasta toiseen. Silloin tällöin yhdellä baari-
jakkaralla lepäilee emäntänsä vierellä normaalisti erit-
täin pelokas ja arka rescue-koira Nunu, mutta Silvijan 
baarijakkaralla se lepäilee rauhallisesti ja ottaapa välillä 
pienet nokosetkin.

Baarimikon tavanomaisen työn ohessa Silvija ker-
too saavansa venyä monenlaisiin rooleihin; seurustelu- 
ja keskustelutaidon ohessa kuunteleminen on tärkeää. 
On oltava psykologi, ilo- ja suru-uutisten kuuntelija, 
viestien välittäjä ja toimia vaikkapa it-asiantuntijana 
ja monena muuna. Olen itse nähnyt, kuinka Silvija on 
baarin sulkemisen jälkeen taluttanut vähän liian syvälle 
lasiin kurkistaneen krunikkalaisen asiakkaan kotiin, 
ja todistanut, kuinka erään joulun tietämillä Silvija 
baarin sulkemisen jälkeen on omalla autollaan vienyt 
kylmässä värjöttelevän, taksia turhaan odottelevan, 
väsyneen asiakkaan kotiovelle asti.

Baarissa on tietenkin ihastuttu ja rakastuttu, erottu 
ja muuten vain selvitelty välejä. Suurimmasta osasta 
Silvija on tietoinen, vaikka ei muille kerrokaan. Suhde 
”asiakasperheeseen” on vuosien varrella ollut niin kiin-
teä, että kerran vuodessa tehdyt yhteiset huvimatkat 
esimerkiksi Skopjeen ovat tulleet tavaksi.

Starin baari ei ole suuren suuri, asiakaspaikkoja on 
n.40, mutta ”salin” puoli on kuitenkin juuri sopiva olo-
huone niin krunikkalaisille kuin muualtakin tulleille, 
heitäkin luonnollisesti käy paljon. Takaseinällä olisi 
sopivasti tilaa vaikka pienille, vaihtuville valokuvanäyt-
telyille, ehdottaa Silvija, jos vain halukkaita löytyy.

Kesäksi baarin eteen Liisankadulle avautuu terassi, 
josta voi seurata elämää ja liikennettä Liisankadulla. 
Hyvin käyttäytyvät koiratkin ovat tervetulleita! Silvija, 
kuten todennäköisesti kaikki muutkin kruununhaka-
laiset, toivoo, että jalkakäytäviä kielletysti käyttävät 
polkupyöräilijät ja sähköpotkulautailijat ymmärtäisivät 
käyttää niille kuuluvia kulkureittejä, eivätkä terrorisoisi 
jalkakäytävillä kulkijoita.

Nykyisin Silvija, asuttuaan reilusti yli 20 vuotta 
Suomessa ja jonka uusi kumppani on myös suomalai-
nen, kokee olevansa yhtä suomalainen kuin asiakkaat-
kin. Tätä käsitystä saattaa hiukan horjuttaa eräs baarin 
pitämiseen kuuluva haittapuoli, nimittäin järjestyksen 
valvominen. Silvijalle se ei ole ongelma, koska kuten 
hän itse toteaa: ”Minulla kun on tämä temperamentti!” 
Käytännössä se merkitsee sitä, että kun hän hermos-
tuessaan ja suuttuessaan tarttuu toimeen, heräävät 
syvimmässäkin juopumustilassa nuokkuvat örveltäjät 
tai häiriköintiä yrittävät pölkkypäät ja pakenevat jalat 
tutisten ovesta ulos!
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Jo 10 vuotta Kaisaniemen kasvitieteellisessä  
puutarhassa - millainen puutarhuri olet?
Esteetikko, en niinkään kasvi-ihminen. Taustani on 
viherrakentajan ja puistojen ylläpitäjän. Olen kiin-
nostunut miljööstä ja estetiikasta, joten voisiko jotain 
minulle parempaa olla. Yhä edelleen pysähdyn: vau, 
kun saa olla näin monipuolisessa ja innostavassa pai-
kassa, ja töihin vielä kuuluu puutarhan kunnossapitä-
minen ja kehittäminen. Huolehdin, että puutarhurit 
pystyvät tekemään työnsä. Saan tehdä yhteistyötä 
tutkijoiden ja ympäristökasvattajien kanssa. Olemme 
vahvasti verkostoituneet kasvitieteellisten tutkimuslai-
tosten kanssa kansainvälisesti.

Miten vihersiirtymä vaikuttaa työhösi?
Se innostaa ja tuo uudenlaisia tehtäviä. Tehtävänämme 
on biodiversiteetin ja sen ymmärryksen lisääminen. 
Nyt pystymme ja meidän tuleekin tehdä juttuja, joista 
kukaan ei olisi 20 vuotta sitten voinut uneksiakaan. 
Yhtenä esimerkkinä jäkäläpuutarha - eipä niitä ole 
montaakaan maailmassa.

Pitäisi löytää luonnon kannalta järkeviä ja 

taloudellisesti järkeviä toimintatapoja, joilla pystytään 
pitämään tätä puutarhaa kunnossa, ja olemaan näin 
esimerkkinä muille.

Millainen esimerkki puutarha on Krunan asukkaille?
No Kruununhaka on tiivis, kovien pintojen alue, jossa 
ei voi käyttää meidän uutta tapaamme jättää edellis-
vuoden lehdet maatumaan, kun teillä ei ole riittävästi 
istutusalueita. Tuollaista kulttuuriympäristöä pitää 
vaalia, eikä sitä voi tietenkään lähteä repimään istutus-
alaksi. On elettävä niillä eväillä, mitä on. Tyhjät nurkat 
käyttöön vaan - jos turhaan asfaltoitujakaan nurkkia ei 
pysty avaamaan, niin sitten ruukut käyttöön.

Tai asfaltin päällekin voi perustaa edullisesti parin 
neliön istutusalueita. Voi tehdä muurin puusta tai miksei 
kivestäkin, ja täyttää kasvualustalla. Tällaisiin vihreisiin 
lämpäreisiin voisi laittaaa sellaisia kasveja, että ne voivat 
toimia talvella lumivarastoina. Puuvartisten sijaan peren-
noita ja kesäkukkia: matalaa, korkeaa ja köynnöstävää.

Joka pienikin nurkka tai ruukku on aina kotiin päin. 
Ne kuitenkin antavat elinpaikkoja hyönteisille ja piilo-
pakkoja linnuille sekä tuovat omalta osaltaan kosteutta 

YLIPUUTARHURI PERTTI PEHKONEN: 
Kaisaniemen puutarha on krunalaisten 
olohuone ja antaa tukea myös omien 
kotikatujen vaalimiseen

 RISTO KESKINEN    RISTO KESKINEN, LUOMUS / NINA FINELL
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ja viileyttä kesäkuumaan kivikaupunkiin. Kyllä ne 
parantavat elinympäristöä. Ei kannata ajatella, ettei 
tämä riitä. Jokainen pala on kotiin päin.

Mihin kaupunkilainen tarvitsee  
kasveja, paitsi syötäväksi?
Biodiversiteettiin, hapen tuottoon, pölyn sidontaan 
sekä äsken mainitsemiini lämpötilan ja kosteuden tasa-
ukseen. Kun on paljon kovaa pintaa, niin johonkinhan 
se vesi täytyy johdattaa, mutta sen sitominen tulisi 
paljon halvemmaksi. On olemassa läpäisevää asfalttia 
ja meillä on esimerkiksi laattoja, joiden välissä oleva 
sideaines läpäisee veden, ja kasvien juuret voivat olla 
alla imemässä sitä.

Bussipysäkkien, pyöräparkkien, kioskien jne. viher-
katokset ratkaisisivat hulevesiongelmaa. Roskiskatok-
sen maksaruoholla katettu kansi on sekä asiallisesti että 
visuaalisesti paljon peltistä parempi. Tässä voimme olla 
esimerkkinä: perustimme kahdeksan lajin sammalpuu-
tarhan yhden huoltorakennuksemme viherkatoksi ja 
väitöskirja siitä on valmisteilla.

Vihreällä on elvyttävä vaikutus ihmisen psyykelle. 
Se on hyvin tutkittu fakta eikä mikään puutarhurien 
höpö höpö -juoni. Suosittelen.

Mainitse muutama syötävä, kukkiva,  
katuruukkuun soveltuva yrtti?
Yrtit pitäisi monesti poimia ennen kuin ne kukkivat, 
mutta osanhan voi jättää. Rosmariini ja laventeli ovat 
suosikkejani. Minä laittaisin mäkimeiramia, ruohosipu-
lia, timjamia sekä vihreää, kaunislehtistä sitruunamelis-
saa. Kannattaa huuhdella pölyt, mutta kyllä kadullakin 
kasvatettua voi syödä.

Anna onnistumisvinkkejä ruukkujen  
ja laatikoiden hoitajille
 - Mitä suurempi ruukku, sen helppohoitoisempi - 

pieni kuivuu nopeasti. Avainkysymys on vastuuhen-
kilön olemassaolo. Vaikka ei ihan ruukkutasolla niin 
ainakin vähän laajemmin. Ei riitä sopimus yhdessä 
hoitamisesta ilman nimettyä perään katsojaa kut-
sumaan muut tekemään, kun jo tekisi mieli lähteä 
piknikille Suomenlinnaan.

 - Yhdysvalloissa on useita ihan hurjia esimerkkejä, 
miten on saatu puistojen kunnostusprojekteihin 
mukaan jopa asuinalueen narkomaanit tuhoamasta 
ja sotkemasta paikkoja.

 - Ruukun rajattu kasvualue vaatii ehdottomasti jat-
kuvaa lisälannoitusta kukoistaakseen. Suosittelen 
orgaanisia kuten kanan kakkaa, jota ei tarvitse lisätä 

joka viikko kuten kivennäislannoitteita.
 - Kannattaa ajatella, mitä istuttaa. Jos on leveälehtisiä 

(mm. pelargoniat), niiden viereen sopivat kapea-
lehtiset heinäkasvit. Korkeuksilla, keveyksillä ja 
lehtien muodoilla leikitellen saa vaihtelevuutta. Eikä 
kannata unohtaa pelkkää vihreääkään, jota vasten 
kukatkin näyttävät paremmilta.

 - Nykytrendiä ovat dynaamiset istutusalueet: sekaisin 
kaikkia lajeja elämään omaa elämäänsä kunnon sil-
lisalaattina.

Krunassa on käyttäjien määrään nähden  
huippuvähän puistoa. Mitä suosittelet  
luontokosketuksemme lisäämiseksi?
Pienet teot omalla kadulla ovat tärkeitä. Kukaan ihminen 
tai projekti ei pysty koko maailmaa parantamaan, mutta 
pala kerrallaan. Lisäksi on hyvä huolehtia kaiken ikäisille 
mahdollisimman esteettömistä, turvallisista, kutsuvista 
reiteistä lähipuistoihin - kuten Kaisaniemen puutarhaan.

Voiko Kaisaniemen kasvitieteellinen  
puutarha olla osa krunalaisten olohuonetta?
Kyllä, vaikka olemme virallisesti täällä Kluuvin puolella, 
niin kyllä me koko ajan puhumme tästä kruununhaka-
laisten lähipuistona. Olemme joka päivä auki ilmaiseksi, 
joten tervetuloa vaan! Tänne saa tulla ihan vaan virkis-
täytymään ja lepäämään, ei tarvi opetella kasveja.

Käyttäjäkyselystämme ilmeni, että noin 1/3 tuli kas-
vien takia, 1/3 valokuvaamaan, maalaamaan tai lintuja 
katsomaan ja 1/3 vain nauttimaan. Minusta oli mukavaa, 
kun joku oli jättänyt kasvihuoneen penkille kirjan - tuli 
varmaan luettua ja jätti seuraavalle. Mikäs sen parempaa. 
Tänne vaan, ei tässä ole kuin katu välissä!

Olemme tsemppaamassa Kukkiva Kruununhaka 
2022 -kampanjaanne. Kyllä mekin jokin istutus sinne 
taidetaan tuoda.
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 MIRJA PYYKKÖ    HARRI KAIMIO

Tervetuloa 
Tervasaaren 

koirapuistoon
5.6.2022 klo 13–15

Huoltoyhtiö Määtän ”Hyvän mielen tempaus” kohdistuu nyt koiriin ja  
niiden omistajiin. Määtän toimesta saamme neuvoja koiramme ymmärtämiseen.  
Määttä kutsui Tervasaareen Tuire Kaimion, joka on kouluttanut tuhansia eläimiä  

kymmeniin elokuviin, mainoksiin ja teatteriesityksiin ja kouluttaa uusia osaajia alalle.
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Toimitusjohtaja Kasperi Luoma,  
Huoltoyhtiö Määttä:

”Olemme muutaman vuoden tukeneet koiran omista-
jia jakamalla koirankakkapusseja, joita menee kiitettä-
västi yli 10 000 vuodessa. Ja hyvä kun menee! Nyt tuli 
mieleen, että tämän vuoden ”Hyvän mielen tempaus” 
voisi liittyä koiriin. Ajateltiin, että ostetaan valtava kasa 
koiran ruokaa ja herkkuja ja jaetaan kaikille, mutta 
kiitos neuvokkaiden vinkkien – siitä olisi voinut tulla 
aikamoinen hulabaluu siellä koirapuistossa. Ja niin tul-
tiin sitten siihen tulokseen, että palkataan koirankou-
luttaja jakamaan vinkkejä koirille ja omistajille. Ajatus 
meillä on se, että haluaisimme pienellä teolla lähentää 
asukkaiden yhteiseloa. Olemme Määtän merkeissä 
paikalla ja arvomme 10 koiranherkkupussia, voittajien 
mieltymysten mukaan.”

Tuire Kaimio on valtakunnan  
tunnetuin eläintenkouluttaja
Mitkä ovat olleet haastavimmat  
koulutettavat, Tuire?
”Joskus ympäristö aiheuttaa haasteita, mutta jätetään 
se nyt tästä. Jos eläin ei opi, usein on kyse siitä, että 
minä en ole osannut tehdä tehtävää helposti ymmär-
rettäväksi. Silloin korjaan koulutusjärjestelmääni tai 
muutan ympäristöä niin, että eläin pystyy ymmärtä-
mään. Tuon vuoksi on vaikeaa sanoa, että se olisi joku 
tietty laji. Haastavuus liittyy enemmänkin yksittäisiin 
yksilöihin ja minuun. Ehkä minä olen haastava, eikä 
se eläin.

Samahan se on ihmistenkin kanssa pitäessäni 
kursseja ja opettaessani uusia eläinkoulutuksen ammat-
tilaisia. Jos joku ei selityksiäni ymmärrä, niin kyllähän 
se on minun tehtäväni miettiä, miten sanoisin asian 
eri sanoin. Voi myös olla, että ihmiseltä puuttuu jokin 
perustaito, eikä hän siksi pysty oppimaan sitä, mitä 
ollaan tekemässä.

Koirien pentukursseillakin opetetaan ihmistä, siis 
että he oppisivat opettamaan koiriaan. Eläimet kuten 
ihmisetkin ovat tosi yksilöllisiä ja kummankin aiemmat 
kokemukset vaikuttavat siihen, miten ne jonkun tilan-
teen kokevat.

Jos eläin on jo aiemmin oppinut käyttäytymään 
jollain tietyllä tavalla, silloin voi olla hankalampaa opet-
taa sille korvaavaa käyttäytymistä samaan tilanteeseen. 
Samahan se on meillä ihmisilläkin. Jos vaikka opettelee 
uudessa asennossa liikkumista, keho palaa helposti sii-
hen asentoon, johon se on aiemmin tottunut.”

Suurin laji, jota olet kouluttanut,  
on norsu. Mikä laji on pienin?
”Olisiko muurahaiset, niitäkin pitää saada etenemään 
tai pysähtymään...”

Mikä on hienoin saavutus eläinten kanssa,  
jonka olet tehnyt esimerkiksi mainoksiin?
”Pidän itse ankan roolisuorituksesta Aku Ankan 
mainosvideossa, joka löytyy YouTubesta nimellä 
’Ankan ja pojan tarina’. Poika ajattelee sen loppukoh-
tauksessa, ettei enää tarvitse Akua, ja katumapäälle 
tultuaan ottaakin ankan syliinsä. Ankka painaa päänsä 
pojan olkapäälle.

Ihmeellisintä kuvauksissa ovat ne hetket, jolloin 
ihmisen tunnetila tarttuu eläimeen, ja tuo on siitä hyvä 
esimerkki. Joillekin se on ollut ainoa mainos, jota kat-
soessa ovat kuulemma itkeneet.”

Miten perhekoira poikkeaa muista eläimistä?
”Ainakin siinä mielessä, että erot eri yksilöiden käyt-
täytymisessä ovat koirien välillä vielä suurempia kuin 
muilla eläinlajeilla. Siihen vaikuttaa sekä vaihteleva 
perimä että etenkin se, että koirat elävät hyvin erilai-
sissa perheissä ja ympäristöissä. Se vaikuttaa käyttäy-
tymiseen.”

Mitä toivot ihmisiltä, jotka tulevat sinua tapaamaan 
sinne Tervasaareen 5.6. klo 13 lähtien?
”Että tulisivat rohkeasti juttelemaan. En todellakaan 
ajattele, että esimerkiksi ongelmakäyttäytyminen olisi 
aina merkki omistajien epäonnistumisesta. Varhainen 
pentuaika vaikuttaa käyttäytymiseen paljon, moni 
koira on jo kasvattajalta tullessaan sellainen, että se 
vaatisi tavanomaista enemmän osaamista omistajil-
taan. Minulla ei ole harhakuvitelmia, että tietäisin kai-
ken, ja teen itsekin virheitä välillä kouluttaessani.’

Mutta kannattaa kuitenkin tiedostaa, ettei minulla 
ole kristallipalloa. Käyttäytymisongelmien ratkaise-
minen vaatii oikeasti paneutumista ja salapoliisityötä. 
Koira pitää päästä näkemään kyseisissä tilanteissa, 
jotta saa selvitettyä käyttäytymisen syyt ja oppimisen 
vaikutuksen siihen.

Siksi neuvojen antaminen koiraa näkemättä on 
kouluttajalta kyllä vähän puoskarointia, sillä samannä-
köisen käyttäytymisen taustalla voi olla eri koirilla eri 
syyt. Mutta keskustellahan silti aina voidaan. Videoista 
on muuten apua tilanteen hahmottamisessa, jos ihmi-
siltä sellaisia koiristaan kännykästään löytyy.”
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Kruununhaan asukasyhdistys ry – Kronohagens invånarförening rf

Asukastila Krunan Mesta
Kruununhaan asukasyhdistys ylläpitää asukastila Krunan Mestaa osoitteessa  
Meritullinkatu 6 (Ravintola Kuurnan vieressä). Mestan toimintaa ovat mm. kerhot ja  
kurssit eri ikäisille ja teemaillat. Mestaa voi lisäksi vuokrata esim. perhejuhliin,  
kokouksiin tai pienimuotoisiin myyjäisiin.

Mesta varataan Mestan emännältä Sanna Paulalta. Lähetä Whatsapp- tai tekstiviesti  
tai soita numeroon 040 148 8204 tai sähköpostiviesti osoiteella mesta@krunikka.fi

Sanna Paulalta saat lisätietoa Mestan varaustilanteesta ja Mestan käytöstä.  
Mestan viikoittaiset vakiovaraukset ovat varauskalenterissa osoitteessa  
www.krunikka.fi/krunanmesta/

Mestan vuokra on asukasyhdistyksen henkilöjäseniltä 15 €/tunti ja ei-jäseniltä  
25 €/tunti sekä yhteisöiltä (esim. yhdistykset, yritykset ja taloyhtiöt) 30 €/tunti.

Mestan käyttömaksu maksetaan Mestan tilille FI42 8000 3710 125169, viite 121 400.  
Kruununhaan asukasyhdistyksen jäseneksi voit liittyä hakemuslomakkeella,  
jonka löydät osoitteesta www.krunikka.fi/liity-jaseneksi/

Tervetuloa tutustumaan ja käyttämään viihtyisää asukastilaamme!
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COLESLAW – KESÄSALAATTI 
grilliruokien, hampurilaisten 
tai pita-leivän kanssa.
Sekoita isossa kulhossa:
500 g uutta kaalia
2–3 pientä porkkanaa
1 rkl dijon sinappia
½ tl suolaa
1 tl sokeria
¼ tl mustapippuria

Raasta porkkanat.

Leikkaa terävällä veitsellä tai  
raasta kaali ohuiksi suikaleiksi.

Laita kaikki ainekset kulhoon,  
sekoita hyvin ja peitä muovikelmulla.

Anna maustua jääkaapissa 30 minuuttia. 

KESÄKURPITSA CARPACCIO
1 kesäkurpitsa
¼ tl suolaa
½ dl pinjansiemeniä
1 rkl öljyä
parmesaaniraastetta, minttua, 
mustapippuria, suolahiutaleita

Höylää kesäkurpitsa juustohöylällä 
tai mandoliinilla pitkiksi, ohuiksi 
viipaleiksi.

Suolaa, ja anna turhan nesteen tulla pois.

Kuivaa paperilla kevyesti.

Ruskista siemenet kuivalla pannulla.

Aseta viipaleet kauniisti isolle  
lautaselle, pirskottele päälle öljyä.

Koristele siemenillä ja parmesaanilla.

KRUNIKAN RUOKAOHJEET
Pia Winqvistin reseptien mukaan

COLESLAW & CARPACCIO:
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Kruununhaan koillisosassa sijaitsevan kaupalli-
sen reittiveneliikenteen kotisataman alueelle 

laaditaan asemakaava. Aluetta kehitetään osana Hel-
singin merellistä strategiaa. Tavoitteena on sijoittaa 
alueelle keskeisiä merellisiä toimintoja sekä uutta 
julkista puistoa ja rantaa kaupunkilaisille. Alla otteet 
työryhmän arkkitehtuuritoimisto B&M, Maanlumo 
Oy ja WSP Oy vuonna 2020 tekemästä viitesuun-
nitelman vaihtoehdoista 1 ja 2. Viitesuunnitelma ei 
ole asemakaavoittajaa sitova suunnitelma, vaan yksi 
suunnittelun lähtökohdista.

Viitesuunnitelman vaihtoehdossa 1 on maa-alu-
een koillisnurkassa Eläintarhanlahdella sijaitsevan 
Meripaviljongin tapainen kelluva ”Saaripaviljonki”. 
Vaihtoehdosta 2 kahvila-ravintola puuttuu. Muita 
isoja eroja vaihtoehdoissa ei olekaan.

Kotisataman ja Suomen Moottoriveneklubin 
huolto- ja pysäköintiliikenteen ajoyhteys tulisi Poh-
joisrannan mutkan kohdalle rakennettavan suun-
taisliittymän kautta. Viitesuunnitelmassa on esitetty 
Kotisatamalle 20 ja Staralle 4 pysäköintipaikkaa, 
mutta SMK:lle ei ainuttakaan. Tämä aiheuttanee 
”parranpärinää” venekerhon taholta.

Kotisataman alueelle merellisiä 
toimintoja ja puisto 
TEKSTI JA VALOKUVA: MATTI KIVELÄ

Tervasaarenkannakselle ehdotetaan vinopysä-
köintipaikkoja myös kannaksen eteläreunaan. Kan-
naksen pysäköintipaikat ovat nykyisin asukaspy-
säköintipaikkoja. Lisäpaikoille olisi tarvetta, koska 
uuden Hakaniemensillan rakentamisen myötä 
Kruununhaan pohjoisosasta poistuu noin 70 asu-
kaspysäköintipaikkaa, joista osa on jo poistettu. 

Kotisataman alueen suunnittelun osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman aineisto samoin kuin 
asukasyhdistyksen kannanotto aineistoon löytyvät 
krunikka.fi nettisivujen hankesivuilta. Aineistosta 
pyydettiin mielipiteitä 13.5.2022 mennessä. Asukas-
yhdistys ilmoitti vastustavansa lumensulatusalueen 
sijoittamista Kotisataman alueelle. Staran huolto-
alueelle esitimme tutkittavaksi paremmin soveltuvia 
vaihtoehtoja ennen asemakaavaehdotuksen tekoa.

Kotisataman alueen suunnittelu ei sisällä Haka-
niemensillan länsipuolista aluetta. Kirjanpuiston leik-
kipuisto säilynee nykyisellä paikallaan vielä vuosia. 
Korvaava leikkipuisto rakennetaan uudelle rantapuis-
toalueelle Siltavuorenranta-kadun pohjoispuolelle. 
Uuden rantapuiston alueen tarkemmat suunnitelmat 
valmistunevat aikaisintaan vuonna 2024.

KRUNAN KUULUMISIA
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Pohjoisrannan liikenneturvallisuutta 
parannetaan 
Pohjoisranta-kadulle Kirkkokadun risteykseen 
asennettiin helmikuussa Kruununhaan ensim-
mäinen automaattinen nopeusvalvontakamera. 
Kamera valvoo keskustaan suuntautuvaa liiken-
nevirtaa. Kameran tarkoitus on nopeusrajoituk-
sen 40 km/h noudattamisen lisääminen ja siten 

liikenneturvallisuuden parantaminen sekä liikenne-
melun vähentäminen. Toki kamera siinä ohessa tuo 
tuloja kaupungin kassaan.  

Toinen samanlainen valvontakamera ilmestyy 
joko tänä tai ensi vuonna Pohjoisranta-kadulle 
Maneesikadun kohdalla olevan suojatien eteen. Se 
valvoo keskustasta poispäin suuntautuvaa liikennettä.

Kaisaniemenkadulla peruskoulun kohdalla on 
ollut valvontakamera jo pari vuotta.

Mariankadulle lisää 
asukaspysäköintipaikkoja
Kruununhaassa on asukkaiden autoja huomattavasti 
enemmän kuin asukaspysäköintipaikkoja. Tunnus-
alueella E, joka käsittää pääosin Kruununhaan ja 
Kluuvin alueet, on tunnuksia hieman alle 1,5-kertai-
nen määrä paikkoihin nähden.

Asukasyhdistys teki tammikuussa ehdotuksen 
Mariankadun entisten bussipysäkkialueiden varaa-
miseksi asukaspysäköinnin tarpeisiin. Kaupunki-
ympäristön toimiala vastasi ehdotukseemme että 
”näyttäisi siltä, että mainitsemanne Mariankadun 
pysäkkialueet voitaisiin osoittaa lähes täysimääräi-
sesti pysäköintikäyttöön… ” 

Tätä kirjoittaessa muutoksia ei ole vielä tehty. 
Kaupunkiympäristön toimiala on ilmoittanut, että 
tarvittavat päätökset asiasta tehdään tänä kesänä.

KRUNAN KUULUMISIA



 UUTISIA
Helsingin kaupunki myi  
Tervasaaren ravintolan.
PÖYTÄKIRJAN MUKAAN:
”Hakijoilta edellytettiin suunnitelmaa käyttötarkoituksesta. Heiltä 
odotettiin kokemusta vastaavasta liiketoiminnasta ja taloudellista 
edellytyksistä suunnitelman toteuttamiseksi. Kulttuuri- ja rakennus-
historialliset syyt edellyttävät sitä, että uusi omistaja ymmärtää selke-
ästi saneeraukselle asetettavat vaatimukset. Tarjousaika kohteelle oli 
28.1.2022–11.3.2022.

Määräaikaan11.3.2022 mennessä kohteesta tarjosi yhteensä 20 
tahoa ja tarjousaikana kohteen huutokauppasivulla oli yhteensä 23 146 
uniikkia vierailua. Korkeimman sitovan 335 000 euron tarjouksen 
teki perustettavan yhtiön lukuun Kidvekkeli Oy ja Korpi Capital Oy 
Heidän tarjouksessaan huomioitiin parhaiten kaavan käyttötarkoitus ja 
heillä on kokemusta ravintolaliiketoiminnasta.”

Lukijan kysymys:
Tiedustelin ST1:ltä reilu vuosi sitten, josko ottaisivat 
tuohon Krunikan Shellin tyhjillään olevaan, entiseen 
myymälään postin pakettiautomaatteja? Heistä se oli 
hyvä idea. Posti ei koskaan asiaan palannut. Vantaalla-
han postilla oli kokeiluja, joissa pakettiautomaatit ovat 
ulkona, tässä olisi lämmin, valvottu tila.

Olisiko teillä kiinnostusta ajaa asiaa? R-kioskin ja 
Mariankadun K-marketin automaatit ovat aina täynnä ja 
paketteja saa hakea kaukaa.

VASTAUS: HEIKO LAUBACH /PALVELUPISTEVERKOSTO, POSTI

St1/Shell on Postin palvelupisteverkoston kumppani 
useilla huoltoasemilla ympäri Suomea. Olemme myös 
esittäneet jo pari vuotta sitten ajatuksen ja kiinnostuksen 
sijoittaa Kruununhaassa sijaitsevan pienen, entisen Shell-
huoltoaseman, nykyisen kylmäaseman, rakennukseen Pos-
tin automaatti - samanlaisella ajatuksella kuin miten Postin 
automaatti on sijoitettu Postin pääkonttorilla Ilmalassa tai 
Tuusulassa Neste-huoltoaseman yhteydessä lasikonttiin.

Shell kertoi silloin heillä olevan tilalle muita suunni-
telmia. Posti toi markkinoille viime vuonna kotimaisiin 
ilmasto-olosuhteisiin Suomessa kehitetyt ulkoautomaatit. 
Alueille, joissa mahdollisuudet saada sisätiloissa olevia 
pakettiautomaatteja ovat rajoitetut, antaa ulkoautomaatti 
vaihtoehdon tuoda alueen asukkaille riittävästi lokeroka-
pasiteettia.

Olemme viime vuoden syksyllä keskustelleet Hel-
singin kaupungin kanssa mahdollisuudesta saada ulko-
automaatteja julkisille paikoille. Toistaiseksi olemme 
kuitenkin saaneet vihreää valoa vain niiden sijoittamiselle 
yksityiselle maalle, esim. kaupan pysäköintialueille ja ton-
teille. Helsingissä on yksi ulkoautomaatti Torpparinmäen 
S-Marketin pihalla yksityisellä tontilla.

Keskustan ja kantakaupungin alueella tällaisia koh-
teita ei oikein ole. Vantaan kaupungilta olemme saaneet 
luvan sijoittaa ulkoautomaatin myös julkiselle maalle: 
muun muassa Tikkurilan keskustan alueella meillä on 
ulkoautomaatti kaupungin maalla.

Tervetuloa Jasper!
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 Mirja Pyykkö

Koirien muistolehto
Tervasaaren koirapuiston 
eteläisellä puolella on meneh-
tyneiden koirien pieni muis-
tolehto.

Tulppaanit kukkivat 
Mokan, Zhurron, Urkin, 
Monan, Lunan, Mustin, 
Onnin, Lulun, Fredin ja 
monen muun koiraystävän 
muistoksi.



KYMMENEN KYSYMYSTÄ / Jussi Heinämies ja Johanna Mannila

Vastaukset sivulla 59.

1. Kruununhaan vanhojen talojen julkisivuilta 
löytyy hienoja koristeaiheita. Missä talossa on 
oheinen korkokuva eli reliefi?

2. Missä sijaitsi Helsingin ensimmäinen postitalo?
3. Mikä on opetusministeriön rakennuksen (Rau-

hankatu 4) koristeaiheiden ja veistosten tausta?
4. Milloin vietetään Helsinki-päivää?
5. Minkä niminen aukio sijaitsee Suomen pankin 

edustalla?
6. Mikä Kruununhaan rakennus yhdistää Carl 

Ludvig Engelin ja Aarno Ruusuvuoren?

 JUSSI HEINÄMIES

7. Mikä merkittävä rakennus sijaitsee osoitteessa 
Pohjoisesplanadi 11–13?

8. Helsingin rikkaimmaksi mieheksi kutsuttu kaup-
paneuvos Johan Henrik Heidenstrauch raken-
nutti itselleen komean yksityispalatsin 1839–
1842. Mikä on sen osoite?

9. Heidenstrauchin yksityispalatsi myytiin 1921 ul-
komaiselle ostajalle. Kenelle?

10. Heidenstrauch oli rakennuttanut aiemmin toisen 
suuren yksityispalatsin 1814 Kruununhakaan. 
Millä nimellä rakennus tunnetaan nykyisin?
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Haluamme kiittää mainostajiamme:

46    Kruununhaan Asukasyhdistys



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.
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NIINA LAINE
toimistopäällikkö, LKV

ANNA PESONIUS
myyntijohtaja,

kiinteistönvälittäjä LKV, MBA
anna.pesonius@bo.fi 

040 124 0210

MONIKA NYSTRÖM
asuntomyyjä, KTM, KiLAT

monika@bo.fi
040 728 5848

LAURA MITRUNEN
asuntomyyjä

laura.mitrunen@bo.fi
0400 589 224

JUHO RANTALA
asuntomyyjä

juho.rantala@bo.fi
0400 977 764

ARTTU KUROMAA
kiinteistönvälittäjä LKV

arttu@bo.fi
050 545 0948

KARLA AALTONEN
stailaaja, muotoilija

KATARIINA AHLBÄCK
kiinteistönvälittäjä LKV, KiAT

katariina.ahlback@bo.fi
050 521 2508

NINA LAMPINEN
kiinteistönvälittäjä LKV, 

sisustussuunnittelija
nina@bo.fi 

0400 943 258

Olemme avanneet uuden kiinteistönvälitys-
toimiston osoitteeseen Snellmaninkatu 17. 

Voit olla yhteydessä Kruununhaan ammatti-
laisiimme, jos asunnon myyminen on 

ajankohtaista.

Bo LKV Helsinki, Kruununhaka
Snellmaninkatu 17, 00170 Helsinki

040 808 6832 | helsinki@bo.fi

THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

ASUMISEN UNELMIEN
 KRUUNUNHAKA



50    Kruununhaan Asukasyhdistys

Meritullinkatu 25
Puh 050 471 0126

ravintola@zinnkeller.fi
www.zinnkeller.fi

Tervetuloa kesäterassille!Tervetuloa kesäterassille!



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/

Firefox about:blank

1 / 1 5.5.2022 klo 10:56
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S A M P O  2 0 2 2
K A N S A I N V Ä L I N E N  N U K K E T E A T T E R I F E S T I V A A L I

sampofestival.fi 

2 4 .  –  2 8 . 8 . 2 0 2 2

K U U D
E S

2 4 .  –  2 8 . 8 . 2 0 2 2
Esityksiä lapsille ja aikuisille - työpajoja - elokuvia - keskusteluja - musiikkia
Esitykset Helsingin keskustassa ja pääkaupunkiseudulla.

AN

KK
ALAMPI

A
N
K
D

AMMEN
DU

C
K
IE

S

 Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta 
 rauhallisessa, kodinomaisessa ja 
 kaksikielisessä kasvuympäristössä.

 Opettelemme uusia asioita leikkien, 
 liikkuen, oivaltaen ja tutkien.

 We are a small, bilangual kindergarten in 
 the heart of Helsinki.

 Our group sizes are small which allows 
 a great deal of attention and care for 
 each child individually.

TERVETULOA TUTUSTUMAAN - 
WELCOME TO VISIT US!

Löydät meidät osoitteesta 
Rauhankatu 10

ankkalampi.fi
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AINO ACKTÉN 
KAMARIFESTIVAALI 18.5.-30.9.2022

BALDERIN SALI, HELSINKIHELSINKI

Ohjelma ja liput:

www.acktefestival.fi

PEPE 
WILLBERG

JAN-ERIK
GUSTAFSSON

JENI
PACKLEN

MARKO
YLÖNEN

LINDA
LAMPENIUS

JORMA
UOTINEN

JANNE
MERTANEN

krunikka_94x127_actefestival.indd   1krunikka_94x127_actefestival.indd   1 1.5.2022   22.381.5.2022   22.38



Tieteen oma kirjakauppa 
TIEDEKIRJA palvelee naapurissasi

www.tiedekirja.fiSnellmaninkatu 13 •

Kesällä palvelemme lyhennetyin aukioloajoin.
Heinäkuussa myymälä on suljettu.

Liisankatu 21
00170 HELSINKI

Meiltä saat myös tanskalaisen 
Innovationin skandinaavisesti 

muotoillut vuodesohvat.

FUTON PATJAT
&

VUODESOHVAT

045 - 77 33 00 11
mulperipuu.fi
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+358 50 529 2879
jari@primea.fi
www.primea.fi

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

www.tyynila.fi



ODENT-Hammaslääkärit:
Outi Salonen  |  Tiina Aaltonen
suuhygienisti Jaana Hiltunen

www.odent.fi
Rauhankatu 11 A 3
00170 Helsinki, Puh. 09 135 6936

Turvallista hammashoitoa 
koko perheelle
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KKAAIIPPAAAATTKKOO  LLIISSÄÄTTIILLAAAA??
VVUUOOKKRRAAAA  VVAARRAASSTTOO  KKRRUUNNIIKKAASSTTAA!!
MMAARRIIAANNKKAATTUU  2266  ||  wwwwww..mmaakkeessppaaccee..ffii

Mariankatu 26, 00170 Helsinki | www.makespace.fi | 040 5154747

HINNAT ALK.

2€
PVÄ

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!



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

Kauneutta elämään
kivenheiton päästä

Mariankadulta

Tervetuloa!

Kukkakauppa

Mariankatu 13, Kruununhaka
p. 0400 400 388
kukkia@lareine.fi
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Avoinna ma–pe 10.00–16.00
Eteläesplanadi 2 | 020 70 70 700

www.luxusm2.fi

KIINTEISTÖNVÄLITYSTOIMISTO

JUHLAVUOSI

★ ★ ★

Pesulapalvelut

Kesän juhliin pesulan kautta!

Juhlavaatteiden 
pesut

-15%

SOL Pesulapalvelut
Mariankatu 10
p. 040 779 7263

Tarjous voimassa 2.-18.6.

Olemme avoinna
koko kesän!

 Ma-To 9–18
 Pe 9–19
 La 9–17
 Su 11–16

Tervetuloa!
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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

C   A   F   E
Liisankatu 14, HKI

facebook.com/thestarcafee
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Toivottaa
hyvää
kesää
kaikille!



H ei kaikki krunikkalaiset ja erityisesti eri 
alojen yrittäjät! Olen Maria Niinivuori, 

uusi Krunikka-lehden ilmoitusmyyjä. Aloitin 
Krunikka-lehdessä maaliskuussa 2022 ja olen jo 
useaan teistä ehtinyt tutustuakin. On ollut mukava 
työskennellä kotikentällä ja olen saanut lämpimän 
vastaanoton - kiitos siitä teille. Olen asunut Kruu-
nunhaassa yli 15 vuotta ja työskennellyt ilmoi-
tusmyynnin alalla 20 vuotta ja hoidan työkseni 
myös muiden tahojen ilmoitusmyyntiä. Minut 
voi bongata yhdessä bolonka poika Niilon kanssa 
Kruununhaassa ja voitte olla yhteydessä minuun 
kaikissa mainosasioissa - autan mielelläni!

@Herttuattarenkauneuspilkku, Kirjatyöntekijänkatu 4
nettiaika.fi/MarianHoitavaHieronta  -  p. 045 132 4561

Meritullinkatu 13
Puh. 09 135 7047

Avoinna Ma–Pe 9–17 
 La 9–14

Remox Oy
maali- ja pienrautakauppa

www.remox.fi

Krunikka-lehden 
uusi ilmoitusmyyjä
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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

Vironkatu 5
09 135 6585

www.salonmb.fi

040 727 6466
Liisankatu 18

Kruununhaan asukasyhdistys ry –
Kronohagens invånarförening rf



1. Pukin korttelissa, osoitteessa Oikokatu 7, sijaitsee ruotsinkielinen alakoulu, entinen Semigradskyn 
pientenlastenkoulu. Rakennuksen suunnittelivat arkkitehdit Valter Jung ja Emil Fabritius ja se valmis-
tui vuonna 1905. Rakennus edustaa tyyliltään kansallisromanttista jugendia ja sen julkisivun tunnus-
merkkejä ovat korkea torniosa ja kaksi pöllöaiheista korkokuvaa.

2. Tuomiokirkon korttelissa, osoitteessa Snellmaninkatu 4–6 ja Kirkkokatu 16 sijaitsee vanha postitalo, 
joka nykyisin on Finanssivalvonnan (ent. rahoitustarkastus) käytössä. Rakennuksen suunnitteli arkki-
tehti Ernst Bernhard Lohrmann ja se valmistui vuonna 1857. Taloa korotettiin vuonna 1883. Viereiselle 
tontille valmistui vuonna 1903 Uusi postitalo arkkitehti Johan Jacob Ahrenbergin suunnitelmien mu-
kaan. Siinä toimi Kruununhaan posti vuoteen 1999 asti ja se on nykyisin Suomen pankin rahamuseona.

3. Opetusministeriön talo, osoitteessa Rauhankatu 4 - Meritullinkatu 10, suunniteltiin alunperin Yleisten 
rakennusten ylihallitusta varten. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Georg Wasastjerna vuonna 1914. 
Julkisivujen kahdeksan naisveistosta, karyatidia, liittyvät aiheiltaan rakentamiseen ja arkkitehtuuriin. 
Rakennus toimi pitkään rakennushallituksen ja maanmittaushallituksen käytössä. Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö on toiminut talossa 1970-luvulta lähtien.

4. Helsinki-päivää on vietetty jo vuodesta 1959 lähtien perinteisesti 12. päivänä kesäkuuta. Päivän ohjel-
maan kuuluvat mm. pormestarin aamukahvit ja lukuisat tapahtumat eri kaupunginosissa. Kustaa Vaasa 
perusti Helsingin kaupungin 12.6.1550 Vantaanjoen suulle. Helsinki korotettiin Suomen pääkaupun-
giksi v. 1812 eli 210 vuotta sitten.

5. Suomen pankin päärakennuksen edustalla Snellmaninkadun varrella on Snellmaninaukio.

6. Helsingin kaupungintalo

7. Helsingin kaupungintalo

8. Pohjoisesplanadi 7 B

9. Ruotsin valtiolle

10. Presidentinlinna
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Krunikka 3/2022 ilmestyy 15.9.2022

K - Posti Oy
Posti Green

Tänä kesänä jo 70 vuotta 
Kruununhaan sydämessä

Liisankatu 5
09 135 4172

kolmekruunua@sijo.fi
www.kolmekruunua.fi


