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KUKKIVA KRUUNUNHAKA
JATKUU LOKAKUUSSA!
Tervetuloa tekemään Liisanpuistikosta
kukkiva! Istutetaan yhdessä kukkasipuleita
ensi kevättä varten. Helsingin kaupunki
tarjoaa sipulit ja Kruununhaan
asukasyhdistys järjestää.

Torstaina 13. lokakuuta 2022
klo 17:00 alkaen
Lisätietoja facebookista:
www.fb.me/e/1EyDWAXKF
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PÄÄKIRJOITUS

SUKUPOLVIKOKEMUS - sana,
joka kuulostaa pelkästään akateemiselta.
Elokuva Elvis Presleystä muutti tuon
sanan todellisuudeksi.

T

ahkotessani 60-luvulla levysoitintani Fazerin
vanerilaatikon päällä, pyöri siinä yleensä Elviksen
”Are you lonesome tonight?”
Tiesin vanhempieni katsovan avaimenreiästä huolestuneina. Sitten katosi Elviksen kuva isän toimesta
komeroni ovesta. Luulin silloin, että kyse oli siitä Elviksen sivusilmällä luodusta katseesta. Vasta nyt, nähtyäni
Elvis-elokuvan tajusin, että kysymyshän oli Elviksen
lanneliikkeestä – siitä, jonka vuoksi hänet aiottiin Jenkeissä pidättää. Mutta tyydyttiinkin sitten lähettämään
kahdeksi vuodeksi armeijaan Saksaan, viemään ja
unohtamaan lanneliikkeensä sinne. Mutta toisin kävi.
Elvis päätti palattuaan vatkata entistä innokkaammin,
ja vielä 40 vuotta kuolemansa jälkeen Elviksen ympärille rakennettua show’ta tultiin katsomaan ympäri
Eurooppaa.
Vakavampi sukupolveani yhdistävä kokemus oli
pelko sodan syttymisestä. Pelosta, joka syntyi rintamalla olleiden vanhempien huolestuneista katseista
50-luvulla aina, kun kuuntelivat radiouutisia.
70-luvun nuorena aikuisena öljykriisi ja sen
mukana sähkön säästäminen jäivät mieleen. ”Ja Vinlandiatalon valot vaan palaa”, kerrotaan pääministeri
Mauno Koiviston tuskailleen Turun murteellaan
kotinsa ikkunasta illalla ulos katsoessaan.
Vielä vuoteen 1971 saakka monen sukupolvikokemus liittyi homoseksuaalisuuden määrittelyyn rikokseksi, vuoteen -81 saakka psykiatriseksi sairaudeksi.
Pieni gallup kruununhakalaisten aikuisten ystäväpiirissä kertoo eri aikakausien sukupolvikokemuksista
näin:
80-luvun tyttö sanoi omana sukupolvikokemuksenaan Dingon ja Tsernobylin. Mutta myös AIDSin
pelon; taudista ei tiedetty mitään, uutiset kertoivat
äidistä, joka sai sen synnytyksen yhteydessä verensiirrosta. Lääkitystä ei ollut.
Tanskalaisessa tv-dokumentissa mies muisteli nuoruuttaan 80-luvulla, jolloin AIDS-kuolemat alkoivat
Tanskassa: ”Elin 10 vuotta tietäen, että kuolen”. Hoitoa
ei ollut, ja sen verran lääkärit antoivat HIV-tartunnan
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saaneille elinaikaa. ”Välillä toivoin, että kukkaruukku
putoaisi kadulla päähäni”, hän kuvasi väsymystään kuoleman odotukseen.
90-luvun tytön mielestä sukupolveansa yhdistävät
kokemukset olivat rap-musiikki ja Dianan kuolema.
Laman kokemuksesta ei mainitse kukaan. ”Kyllä
siitä kuuli, mutta ei koskenut meidän perhettä”, he
sanovat.
2000-luvulla Ruotsissa koulua käynyt suomalaistyttö sanoi omana sukupolvikokemuksenaan Britney
Spearsin ja WTC-iskut. ”Meillä oli koulussa seuraavana
aamuna terapiatuokio kaikille oppilaille.”
2000-luvun pojan käsitys oli sama, WTC-iskut,
mutta myös yhtenäiskulttuurin pirstoutuminen
Viestinnän professori Erkki Karvonen sanoi haastattelussani aikoinaan, että ”Jokaisella sukupolvella on
oikeus ja velvollisuus luoda yhteiskuntaan oma tunnelmansa”.
Mutta nyt tuntuu siltä, että tässä ajassa yhteiskuntien tunnelmat ja koko maailman kansalaisia koskevat
päätökset syntyvät vallassa roikkuvien yksinvaltiaiden
katkeruuksista.
Minkälaiset asiat saattavat olla ne, jotka jäävät tästä
ajasta nuorten sukupolvikokemuksiksi? Omalta osaltaan siitä kertoo uusi piirtäjämme, 16-vuotias Sibeliuslukiolainen Tilda Kuustonen, sivut 16–17.

MIRJA PYYKKÖ
Päätoimittaja

Yksityiskohtia Kruununhaasta / Tilda Kuustonen, Sibelius-lukio
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA / LEENA NOUSIAINEN

IKÄ ON VAIN NUMEROITA
– vai onko?

I

kä on vain numeroita, vanheneminen tuo viisautta,
elä elämääsi ja unohda ikäsi, ovat hyvin usein kuultuja sloganeja. Huomaan pohtivani itsekin, että onko
ikä minulle vain numeroita. Ikä alkoi ensimmäisen kerran olla merkityksellinen, kun eläkkeelle jäämisen aika
tuli eteen. Mitä se merkitsee? Kuinka tärkeä osa minua
on työ? Miten rakennan päiväni, viikkoni, vuoteni?
On aikaa harrastuksille, mutta mitähän harrastaisin.
Työ on vienyt ajan tähän mennessä ja harrastaminen
on jäänyt hyvin pienelle osalle viikko-ohjelmassani.
Huomaan selaavani kansalaisopiston tarjontaa, entäpä
jos virittäisin kuoroharrastukseni uudelleen.
Ikääntyminen – vanheneminen -käsitteitä huomaan myös pohtivani. Minua miellyttää käsite ikääntyminen enemmän. Onko se alitajunnan kuiskaus siitä,
että vanheneminen tuo vääjäämättä eteen myös luopumista ja lopulta kuoleman. Elämän aikaulottuvuuden
merkitys korostuu ikääntyessä. Huomaan muistelevani
paljon aikaa, kun lapset olivat pieniä, ensimmäisiä
opettajavuosia, ja myös omaa lapsuuttani.
Sosiaaliset suhteet ovat merkittävä hyvinvoinnin
lähde. Ystävät, jotka ovat säilyneet kymmeniä vuosia
tuovat turvallisuutta. Kohtaamiset, vaikka ne olisivat
harvakseltaan, ovat aina virkistäviä ja jutut jatkuvat
siitä, mihin edellisellä kerralla jäätiin. Huomaa, että
samat jutut naurattavat edelleen ja kuinka kiitollinen
onkaan myös ystävyyden syvyydestä.
Uusia ystävyyssuhteita ei kuitenkaan ole enää
helppo luoda, vaatimukset ystävyydelle ovat korkealla:
ei halua kuluttaa energiaansa esim. erilaisten ristiriitojen selvittelyyn, vaan toivoo ystävyydeltä helppoutta,
aitoutta ja omien mielipiteiden sallimista.
Ikä on myös tuonut kaikenlaisia vaivoja: polvia
kolottaa, selkää särkee, onko verenpaineet kohdillaan,
mitä voi syödä ja mitä voi juoda? Ystävien kohtaamisissa huomaan, että päivitämme ensin terveys/sairauskuulumiset. Tämä ei tullut vielä viisi vuotta sitten
kenenkään mieleen.
”Ei ole kysymys siitä, miten vanha olet, vaan
siitä, miten olet vanha.” Tässäpä onkin hyvä ajatus:
miten olet vanha? Ikääntyminen tuo myös mahdollisuuksia, kun ajankäyttö on minun itseni hallinnassa.
Ei ole ns. ruuhkavuosia lasten kanssa, voit nauttia
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lapsista ja lastenlapsista oman halusi mukaan.
Luonto antaa myös virkeyttä ja voimia kaikkina
vuodenaikoina. Voit mennä elokuviin, jumppaan,
uimaan vaikka keskellä päivää.
”Ikääntymisen myötä yhteisöllisyyden kaipuu on
voimakas ja yhteisöille asetetaan paljon odotuksia,
myös konkreettisen auttamisen suhteen. Aiemmin
kuuluminen yhteisöihin määrittyi keskeisesti asuinpaikan perusteella, nyt sanotaan paikallisen yhteisöllisyyden menettäneen merkitystään. Silti erityisesti
ikääntyessä asuinpaikan merkitys on suuri, ja iäkkäiden asukkaiden rooli paikallisen, esim. asuinalueen
tai kaupunginosan yhteisöllisyyden rakentajina on
keskeinen.” Näin toteaa Mestan keskustelusarjan alustaja professori Marjaana Seppänen.
Aloitamme syksyllä Mestassa keskustelusarjan
”IKÄÄNTYMISEN MONIMUOTOISUUS”.
Teemoina ovat: Ikä, yhteisöllisyys ja paikka,
jolloin pohdimme yhteisöllisyyden merkityksiä ja
roolia erityisesti Kruununhaan näkökulmasta. Mistä
yhteisöllisyys Kruununhaassa kumpuaa ja millaisia
ilmenemismuotoja se saa? Mikä on asuinpaikan ja sen
sosiaalisten suhteiden merkitys erityisesti iäkkäiden
asukkaiden näkökulmasta?
Toisena teemana on Perhe ikääntyessä. Pohdimme illan kuluessa perheen merkityksiä erityisesti
ikääntyessä ja myös sitä, millaista on, kun perhettä ei
ole tai välimatka siihen on suuri. Millainen merkitys
perheellä on iäkkäille asukkaille Kruunuhaan kaupunginosassa asumisen ja siellä sijaitsevan kodin näkökulmasta? Miten kaupunkiympäristö määrittää ja muokkaa perheiden käytäntöjä?
Kolmannen illan teema on Ikääntyminen ja aika.
Pohdimme sitä, miten aika saa ikääntyessä uudenlaisia merkityksiä ja millaisia aikaulottuvuuksia jokapäiväinen elämä saa. Mielenkiintoista on myös pohtia,
miten Kruununhaassa historiallisine rakennuksineen
ajan eri kerrostumat ovat läsnä ja muovaavat meidän
arkeamme.
Tervetuloa syyskuusta alkaen Mestaan keskustelemaan ikääntymisen monimuotoisuudesta.
Leena

Mestan viikko-ohjelmassa syksyllä 2022
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Keskustelusarja ”Ikääntymisen monimuotoisuus”
28.9.2022
26.10.2022
30.11.2022

klo 18–19.30
klo 18–19.30
klo 18–19.30

Ikä, yhteisöllisyys ja paikka
Perhe ikääntyessä
Ikääntyminen ja aika

Keskustelujen alustajana professori Marjaana Seppänen
Ilmoittautumiset: puheenjohtaja@krunikka.fi mukaan mahtuu 20 hlöä/tapahtuma.
TERVETULOA

Mestan ohjelmassa syksyllä 2022:
Ryhmä MLL suunnitteilla maanantai tai tiistai aamupäivään
Lukupiiri joka kuukauden 2. tiistai klo 19.15–21
(Marje Vuorisalo)
Perhekahvila keskiviikkoisin klo 10–12
(Mannerheimin lastensuojeluliitto)
Naapurikahvit – Sanna Paula Mestassa torstaisin klo 12–13.30
(asukasyhdistys)
Lasten kuvataidekerhon ryhmät torstaisin klo 15–18.30
(Chloe Mahy)
Stol-jumpa perjantaisin klo 9–10
(Kronohagen-Skatatudden pensionärsförening)
Muskariryhmä MLL suunnitteilla perjanta aamupäivään
Seniorisumpit joka toinen perjantai
klo 13–15, 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11. ja 9.12.
(Kampin palvelukeskus)
Mestan emäntä Sanna Paula Mestassa perjantaisin
klo 15.30–17 (asukasyhdistys)
AA-kerhot, maanantaisin klo 18–20, torstaisin klo 19–20 ja
sunnuntaisin klo 17–19 ja klo 20–21.
Mestan ohjelma täydentyy elo-syyskuun aikana.
Viikoittaiset vakiovaraukset ovat kalenterissa, joka
on linkitetty www.krunikka.fi/krunanmesta/ -sivustolle.

KRUNIKKA PUHUU
-tilaisuudet syksy 2022
Kyberturvallisuus
– mitä se on ja mitä tarkoittaa kansalaisen näkökulmasta
Alustajana Jukka Viitasaari, Cyberwatch, Finland
Aika: maanantai 26.9.2022 klo 18.30
Paikka: Cyberwatcin tila, Meritullinkatu 33
Kruununhaan vanhat rakennukset ja
näiden saneeraukset marraskuussa 2022
aika ja alustaja ilmoitetaan myöhemmin

Liity jäseneksi – säilytä jäsenyys
– osallistu ja vaikuta
Asukasyhdistyksen toimintaa ovat mm. kerhot ja teemaillat
Mestassa, Krunikka puhuu illat, kesä- ja joulunajan tapahtumat,
Kruununhakaa koskevien asioiden seuranta ja asioihin
vaikuttaminen, työryhmät ja Krunikka-lehden julkaisu.
LIITY JÄSENEKSI:
Jäsenyyttä haetaan täyttämällä henkilöjäsen- tai
yhteisöjäsenlomake, www.krunikka.fi/liity-jaseneksi/.
SÄILYTÄ JÄSENYYS:
Jäsenmaksu v. 2022 on 20 €/henkilöjäsen ja
100 €/ yhteisöjäsen. Tilinumero on Danske Bank
FI85 8000 1600 355 771 ja viitenumero 11109.
Lähetämme jäsenkortin jäsenmaksun maksamisen jälkeen.

Saat lisätietoja Mestan kerhoista, teemailloista, varaustilanteesta ja vuokraamisesta Mestan emännältä Sanna Paulalta.
Mestaa voi vuokrata esim. perhejuhliin, kokouksiin tai pienimuotoisiin myyjäisiin. Lähetä WhatsApp- tai tekstiviesti tai
soita numeroon 040 148 8204 tai sähköpostiviesti osoitteella
mesta@krunikka.fi.

YHTEYSTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN:
Yhteystiedot(osoite ja sähköposti) voi päivittää henkilö- tai
yhteisöjäsenlomakkeella tai jasenasiat@krunikka.fi kautta.

Mestan vuokra vuonna 2022 on asukasyhdistyksen henkilöjäseniltä 15 €/tunti ja ei-jäseniltä 25 €/tunti sekä yhteisöiltä
(esim. yhdistykset, yritykset ja taloyhtiöt) 30 €/tunti.

Mestan kerhot ja vakiovaraukset ks.
www.krunikka.fi/krunanmesta/

Etuja ja hyötyjä jäsenyydestä ks.
www.krunikka.fi/jasenedut/

Tervetuloa!

Kruununhaan asukasyhdistys ry – Kronohagens invånarförening rf
7

MIRJA PYYKKÖ

MOJO ERÄMETSÄ

TERVEISIÄ LEHTERILTÄ!
Eduskuntatoimittaja Antonia Bergillä on työpaikka eduskunnan lehterillä.
Sieltä hän on seurannut eduskunnan keskusteluja 15 vuoden ajan politiikan
toimittajana, ensin YLE:llä ja nyt viimeiset viisi vuotta MTV:n uutisissa.
Helsingin Yliopistossa filosofiaa opiskellessaan Antonia tottui filosofiseen, kaiken kyseenalaistamiseen. Mutta kun filosofian opinnot eivät johda ammattiin, oli löydettävä työ, jossa voi katsoa asioita eri kantilta, ja ammatikseen kyseenalaistaa.

”O

lin tuntenut toimittaja Jan Anderssonin jo
pienestä pitäen. Hän on hyvän ystäväni isoveli. Juttelin Jannen kanssa ja hän ehdotti, että pyrkisin
Ylelle työharjoitteluun. Soitin OBS-ohjelman tuottajalle Susanna Ginmanille, tavattiin - ja sille tielle jäin.
Nykyinen työpaikka on tosiaan eduskunnan lehterillä – on meillä tosin oma huonekin siellä. Tunnen sen
omaksi paikakseni ja Kruununhaasta on kätevää kävellä
tai pyöräillä eduskuntaan.”
Minkälaista on työ eduskunnassa - ovatko toimittajat
vielä kansanedustajien kahvila- ja saunakavereita?
Kyllä jutellaan ja keskustellaan eduskunnan kahvilassa
aina kun ehditään. Nykyään työ on kuitenkin niin
paljon hektisempää kuin aikaisemmin. Ei kenelläkään,
poliitikoilla tai toimittajilla, ole aikaa istua illasta toiseen saunassa tai lähikuppiloissa. Sellaista luppoaikaa
ei ole. Muutenkin perheelliset poliitikot ja toimittajat
haluavat viettää aikaa perheensä kanssa.
Työn rytmi on nopeutunut myös netin ja somen
myötä – kansanedustajat ovat hyvin aktiivisia myös
somessa. Nuoremmat kansanedustajat eivät myöskään tunnu aina ymmärtävän verkostoitumisen
tärkeyttä. Myös korona muutti eduskunnan kahvilan
käytäntöjä paljon, ja kansanedustajia oli muutenkin
paljon vähemmän eduskunnassa ensimmäisen puolentoista vuoden ajan.

Syntyykö toimittajien ja poliitikkojen välille
sellaisia ystävyyksiä, että on vaikeaa olla kriittinen?
Silloin täytyy vaan eritellä ihminen ja asia. Suomessa
on toiminut mielestäni hyvin se, että poliitikot voivat
istuntosalissa riidellä asioista, mutta voivat muuten olla
kavereita. Sama yleensä pätee toimittajien ja poliitikkojen väleihin.
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Täytyy tietenkin varoa, että ei liian läheisiksi tulla,
mutta kaikkihan me olemme ihmisiä. Jopa poliitikot
ja toimittajat. Jos on ollut pitkään toimittajana, täytyy
pystyä pitämään se etäisyys. Mutta on myös tärkeätä
verkostoitua, varsinkin jos haluaa saada taustatietoa,
että saa sen uutisen ennen muita. Pitäähän sinulla olla
suhteitakin. Sehän on sellaista win-win-peliä.
Onko toimittajan kannalta eroa siinä, koostuuko
hallitus nuorista naisista vai vanhoista miehistä?
Sehän on vähän kiinni toimittajasta, miten hän on
profiloitunut. Onhan se hauskaa, että siellä on ihmisiä,
jotka ovat jollakin tavalla samanlaisessa elämäntilanteessa itsesi kanssa. Ihmiset suhtautuvat työhönsä
ammattimaisesti, mutta se, että voi olla yhteisiä ajatuksia ja kokemuksia, niin se tietysti vaikuttaa siihen,
miten hyvin tulee toimeen.
Hesarin yleisönosastossa nainen kirjoitti, että
kansanedustajien toimikausi pitäisi rajata
kahteen vuoteen. Että kansanedustajat joutuisivat
pitämään itsensä kiinni arjessa niin, että pystyisivät
palaamaan ammattiinsa eduskuntakauden jälkeen.
En kyllä usko tuohon. Siinä menee oma aikansa, että
pääsee sisään eduskuntatyöhön. Mitään ei saisi aikaan
kahden vuoden aikana. Lainsäädäntö on aika pitkä
prosessi ja esimerkiksi tällä kaudella on tullut eteen
vaikka minkälaisia erityistilanteita koronan ja Natojäsenyyden takia. Varsinainen lainsäädäntö oli pitkään
jäissä, kun oli korona.
Vahvuus on siinä, että siellä on sellaisia, jotka ovat
olleet pitkään. He tietävät asioista ja miten toimitaan.
Jos kaikki kansanedustajat vaihtuisivat kahden vuoden
välein, siitä olisi enemmän haittaa kuin hyötyä Suomelle. Hyvä, että on sekä että – uusia ja kokeneita.
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Tavallisen äänestäjän silmin lainsäädäntö tuntuu
jähmeältä. Ettei pystytä päättämään esimerkiksi,
saavatko venäläiset turistit tulla vai eivätkö saa.
Muut maat alkavat katsoa meitä vähän luusereina.
Olet paljon myös Ruotsissa, olemmeko me
jähmeitä lainsäätäjiä?
Pitäähän lain säätämisen olla perusteellista
ja se tarkoittaa tietynlaista hitautta. Eiväthän lait koko ajan vaan voi vaihtua. Tältä
keväältä löytyy kuitenkin nopeitakin
esimerkkejä. Päättihän eduskunta aika
nopeassa aikataulussa, että koko itäraja voidaan sulkea, jos alkaa hybridivaikuttaminen Venäjän puolelta.
Mutta sitten tämä venäläisten turistiviisumi, siinä on omat
haasteensa. Pitäisihän siihen saada
joku ratkaisu. Tuntuu oudolta,
että tänne voidaan tulla shoppailemaan, vaikka Venäjä on
hyökännyt Ukrainaan.
Olisiko sinun mielestäsi
järkevää, että kansanedustajat,
jotka päättävät arjestamme,
joutuivat itse jonottaman
terveyskeskuksissa ja lasten
päivähoitopaikkoja? Käyttäisivät
taksin sijasta julkista liikennettä
kärsien huonoista bussilinjoista jne.
Että kokemus arjesta olisi samanlainen
kuin meillä äänestäjillä?
Meillähän on poliitikkoja, joiden lapset
ovat päiväkodeissa ja ovat jonottaneet
päiväkoteihin siinä missä muutkin. Se on
tietysti ongelma, ettei ole tarpeeksi päiväkotipaikkoja, esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Päiväkodit ovat kuitenkin
kuntien päätettävissä, ei eduskunnan.
Mitä tulee terveydenhuoltoon,
niin meillähän on toimiva työterveydenhuolto tässä maassa, se on
yksi kantava pilari. Eduskunnassa
on tietysti myös toimiva työterveys, niin kuin yleensä työpaikoilla.
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Tv-katsojasta tuntuu ihmeelliseltä se, että on
naisministereitä, joiden perhe pienine lapsineen
asuu muualla. Mitä se arki on, jos vauva on muualla
Suomessa ja äiti ministerinä Helsingissä?
Kaikilla on varmasti ajatus siitä, miten tehdään suomalaisesta yhteiskunnasta parempi kaikille ja nostan hattua, että jaksavat ja tekevät sitä työtä, koska ei se helppoa ole, varsinkaan ministerin työ. Onhan se haastavaa
yhdistää ministerityö ja perhe-elämä. Täytyy olla hyvä
tukiverkko, jotta saa kaiken toimimaan. Tämä koskee
tietysti myös kansanedustajia.
Että Marin on kesälomansa ansainnut?
On varmasti ansainnut, mutta kyllä pääministerin pitää
kommentoida ja antaa haastatteluja silloin, kun jokin
ajankohtainen asia kuten Uniper nousee esille. Kyllä
minusta kuuluu asiaan, että tällaisissa tilanteissa pääministeri keskeyttää lomansa hetkeksi.
Yhdyt kriitikoihin siinä, että hän on ollut hiljaa?
Ymmärrän loman, mutta kun on monta viikkoa lomaa,
niin kyllä pääministerin pitäisi tulla esiin ja kommentoida, järjestää tiedotustilaisuus, jos tilanne niin vaatii.
Miten korona on vaikuttanut Eduskunnassa?
Todella paljon, vain osa kansanedustajista oli paikalla.
Itse en ole ollut kertaakaan etänä uutisvuorossa, tvhaastatteluja ei voi tehdä etänä. Meitä oli vain pieni
määrä eduskunnassa ja sittenhän myös Säätytalon portailla asuttiin säässä kuin säässä.
Oliko Eduskunnassa korona-aaltoa?
Ei, oli vain yksittäisiä tapauksia.
Onko Ukrainan sota vaikuttanut sinun työhösi?
Kyllä, paljon. Olin hiihtolomalla silloin, kun Ukrainaan
hyökättiin ja katsoin aamulla uutisia. Ukrainan sota
on tietysti vaikuttanut hyvin paljon siihen, mitä asioita
käsitellään uutisissa. Poliitikoilta olemme tietysti myös
kysyneet paljon Ukrainaan liittyen.
Myös keskustelu Suomen Nato-jäsenyydestä alkoi
Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Ilman sotaahan emme
olisi hakeneet Nato-jäsenyyttä, se tuli hirveän nopeasti.
Vielä tammikuussa Marin antoi Reutersille haastattelun, jossa hän sanoi, ettei näe tämän vaalikauden aikana
Suomen hakevan Natoon. Aika nopeasti helmikuun 24.
päivän jälkeen kaikki muuttui.
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Olin Ruotsissa huhtikuussa, kun Sanna Marin
tapasi Ruotsin pääministerin Magdalena Anderssonin, kuuluisassa nahkatakissaan. Ruotsissa ei ollut
samalla tavalla silloin halukkuutta liittyä Natoon,
mutta koko Nato-prosessi kävikin hyvin nopeasti
myös siellä tämän jälkeen.
Yllätyitkö Marinin nahkatakista?
Siinä tilanteessa en kiinnittänyt siihen huomiota, mutta
ruotsalaiset kollegat olivat sitä mieltä, että näytti siltä,
että biker-tyttö tuli kylään. Että kovis tuli näyttämään
jakkupukuiselle Anderssonille, mihin pitää mennä.
Hauskasti vaan kommentoitiin.
Mutta kyllä ruotsalaiset olivat innoissaan. Ruotsissa ovat tottuneet ajattelemaan, että Suomi tulee aina
vähän jäljessä, vähän pölyisiä ihmisiä täältä tulee. Niin
nyt yllätyttiin, että tuli tällainen raikas tuuli, erilainen
kuin mihin on totuttu.
Ruotsalaiset olivat myös yllättyneitä siitä, että tällä
kertaa Suomi näytti suunnan Nato-keskustelussa ja
Ruotsi seurasi, yleensähän se on toisin päin. Mutta loppupeleissähän he tekivät sen päätöksen ennen Suomea,
päivästähän se vain oli kiinni.
Julkisuus, toimittajien työkalu – kolmas
valtiomahti, jota poliitikot käyttävät. Mutta missä
kulkee toimittajan ja poliitikon työn raja? Poliitikot
joutuvat ottamaan suorissa vaalikeskusteluissa
kantaa, joka sitten sitoo heitä. Näin kävi aikoinaan,
kun vaadittiin vastaamaan: Ydinvoimaa vai ei? Nyt
Erdogan sai toimittajan kysyessä tilaisuuden sanoa
julkisesti, ettei hyväksy Suomea Natoon, jos hänen
vaatimuksensa ei toteudu. Pitääkö toimittajan ottaa
tämä vallankäytön seuraus huomioon kysyessään?
Minun mielestäni ei pidä varoa kysymästä mitään,
mutta tietenkin tarvitaan tervettä järkeä, että mikä on
oleellista. Erdogan on vähän erilainen esimerkki kuin
suomalaiset poliitikot. Hänhän tekee PR:ää, mitä hän
haluaa, ja missä yhteydessä, sekä sisä- että ulkopolitiikassa.
Meillähän ajatellaan, että jos poliitikko puhuu täällä
tietyllä tavalla, niin hän puhuu myös ulkomailla sillä
samalla tavalla, että hän ei pelaa sellaista peliä kuin joku
Erdogan. Mutta kyllä mielestäni pitää voida ja uskaltaa
kysyä kaikkea. Hyvällä tavalla röyhkeällä, ei kuitenkaan
ilkeällä, v-mäisellä tavalla.
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Onko toimittajilla tänä päivänä
vielä varovaisuutta Venäjän suhteen?
Minä en ole koskaan kokenut sellaista. Mutta
muistan sen, kun puolustusministeri Jyri Häkämies sanoi, että Suomella on kolme turvallisuushaastetta: ”Venäjä, Venäjä Venäjä”, ja mikä hulabaluu siitä syntyi vuonna 2007.
Häkämiehen puhe sai täystyrmäyksen ja puolustusministeri kovaa palautetta, että miten se kehtaa!
Silloin vielä uskottiin, että Venäjä pyrkisi ainakin osittain omaksumaan parlamentaarisen systeemimme ja
demokratian, mutta ei se selkeästi mennyt näin.
Eikö Putinkin antanut aluksi ymmärtää,
että hän olisi demokratian kannalla?
Kyllä, mutta tällaista se sitten on.
Annamari Sipilän kolumnissa Hesarissa 28.6.2022
siteerattiin kyselyä brittiopiskelijoiden keskuudessa
ja todettiin, että aiempaa useampi brittiopiskelija
olisi valmis rajoittamaan sananvapautta.
Sananvapaus on menettänyt itseisarvonsa.
Tärkeämpää on se, ettei ketään loukata, ja että
kukaan ei pahoita mieltään. Someko tähän johtaa?
Luulen, että juuri somen vihapuhe, se miten siellä
maalitetaan ihmisiä. Sehän on todella törkeä se tapa.
Joidenkin ryhmittymien toimesta alkoi halu vaikuttaa
esimerkiksi siihen keskusteluun, mitä maahanmuutosta
käydään. Siitä se lähti.
Tutkijoita, toimittajia, poliitikkoja, jotka olivat heidän mielestään liian vapaamielisiä, heitä kohtaan hyökättiin. Ja aina jos on esillä, yritetään vaientaa vihapuheella.
Miten sinä olet selviytynyt somen vihapuheista?
Viime presidentin vaalien alla tuli kyllä lokaa niskaan
niin, että oli rankkaa, kun ei aikaisemmin ollut kokenut
sellaista. Mutta kaikesta selviää ja vahvistuu. Kyllä se
mielestäni on erittäin huolestuttavaa, että yritetään vaientaa tutkijoita, poliitikkoja ja toimittajia sen vuoksi,
että henkilön näkemys tai mielipide on jonkun mielestä
liian kriittinen. Tästähän on ollut keskusteluja ja joitakin tiukennuksia on tullut lainsäädäntöön.
Jotkut ovat sitä mieltä, että kaikkien sanan pitää
olla vapaata. Mutta pitäisi olla joku vastuukin siitä,
mitä sanoo. Onhan aikaisemminkin ollut sellaisia,
jotka kirjoittavat palautetta, mutta yleensä omalla
nimellä, niin sehän on se juttu. Pitäisi selkä suorana
seistä omalla nimellä sen mielipiteensä takana, eikä
anonyymisti kirjoittaa mitä vain. Normaalit käytöstavat olisivat hyvä ohjenuora.

Sinulla on lapsia? Onko tarpeeksi aikaa
ja henkistä kapasiteettia keskittyä heihin?
Kaksi, 8- ja 11-vuotiaat. Meidän työmmehän on iltapainotteista ja se on vähän haastavaa harrastusten ja
läksyjen suhteen. Kyllä mieheni joutuu hoitamaan sitä
puolta enemmän.
Mutta siirryin vuoden alusta 80-prosenttiseksi, niin
että teen vähemmän työtä ja se helpottaa jonkin verran.
Elämä on vähän rauhallisempaa, kun ei käy koko ajan
ylikierroksilla.
Sinut tunnetaan korujen käyttäjänä?
Vuosien myötä tullut se, että tykkään käyttää isoja sormuksia ja korvakoruja. Tykkään käyttää suomalaisia
koruja, mutta ostan myös ulkomailta, jos silmään osuu.
Mieskin on ostanut kauniita koruja.
Design vai timantit edellä vai molemmat?
Ehkä enemmän design mutta kyllä timantitkin kelpaisivat! Niitä ei ole, mutta voin ottaa vastaan!
Yhdysvaltain presidentti Franklin D. Roosevelt
sanoi, että jos haluat Washingtonissa ystävän,
hanki koira. Teillä on koira, Candy.
Jack Russell -tyttö, yhdeksän kuukauden ikäinen. Hän
on meidän perheemme silmäterä! Tuli meille silloin
tammikuussa, kun aloin tehdä vähemmän töitä. Candy
rakastaa ihmisiä ja on hyvin leikkisä.
Roosevelt oli oikeassa! Sehän on myös Krunassa
näin. Kun kulkee koiran kanssa ulkona, juttelee koko
ajan jonkun kanssa. Koiran kanssa elämä on erittäin
sosiaalista, se oli minulle yllätys. Ja koirapuiston etikettiinhän kuuluu se, että ei kysytä, mitä teet työksesi.
Ihmiset tiedetään koirien nimellä. Ainoastaan yksi henkilö on täällä sellainen, jonka kanssa olemme puhuneet
työstä, ja tiedämme jopa toistemme nimet!
Tulossa on kahdet vaalit, eduskunta- ja
presidentinvaalit. Miten ne vaikuttavat työhösi?
Vaalit ovat parasta aikaa politiikan toimittajalle. Silloin
on todella paljon mielenkiintoista työtä tiedossa. Kiirettä pitää, mutta se on vain kivaa! Vaalitentit ja vaaliillan tuloslähetykset ovat tietysti parhaita.
Haastattelu tehtiin 1.8.2022
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VALON SEPPÄ
Mustavalkoisen maisemakuvauksen mestariksikin tituleerattu
professori Antero Takala on tehnyt harvinaisen pitkän ja merkittävän
uran valokuvataiteilijana. Nyt häneltä on tulossa uusi kirja ja näyttely.
Milloin aloit valokuvaamaan ja
kuinka sait siihen oppia?
Aloitin valokuvauksen 50-luvun puolivälissä, jolloin minkäänlaista koulutusta alalle ei ollut vielä
olemassa. Kouvolan kameraseuraan liityin vuonna
1957. Siellä opeteltiin vedostamaan ja pelattiin käytettyjen kameroiden kanssa. Perusopit sain sieltä,
minkä jälkeen lähdin itse kehittämään itseäni mm.
osallistumalla kansainvälisiin näyttelyihin. Näissä
opin eri maiden tavoista käsitellä ja nähdä kuvaa, ja
samalla oma verkosto kasvoi ulkomaille. Sitä kautta
pääsin sitten pitämään omiakin näyttelyitä, joista
ensimmäinen oli vuonna 1966 Lissabonissa.
Mistä sait alun perin kipinän kuvaamiseen?
Monestihan luovilla ihmisillä lapsuuden kokemukset muodostavat sellaisen pohjan, josta lähteä
liikkeelle, ja niin kävi minullakin. Kiinnostus valokuvaan minulla syntyi valosta. Kaikki alkoi sepän
pajasta, jonka rappusilla istuin 5–6-vuotiaana ja
seurasin, kun seppä takoi ja seinille piirtyi varjoja.
Olet tunnettu varsinkin mustavalkoisen
maisemakuvauksen saralla,
mutta olet kuvannut muutakin?
Voisi sanoa, että olen toiminut kolmella eri valokuvauksen alueella. Maisemakuvaus on ollut se
pääasiallinen kiinnostuksen kohde. Sitten on ollut
muotokuvaus, jota tein varsinkin 60-luvulla, jolloin
omassa kuvaamossa kuvasin enimmäkseen näyttelijöitä. Ja kolmantena on ollut kokeellinen valokuvaus, jossa olen pystynyt yhdistelemään kaikkea
osaamistani.
Onko valokuvaus tuonut aina leivän pöytään?
Minulla on ollut oikeastaan kolme ammattiakin.
Päätöinä tein tv-kuvausta Ylellä, minne pääsin
vuonna 1960, kun olin sitä ennen jo valokuvannut
ammatikseni. Kolmantena aloin sitten tekemään
koulutusta. Tuntiopettajana aloin opettaa valokuvausta ja elokuvaa 70-luvun puolivälissä.
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Miten kuvailisit valokuvaustyyliäsi?
Olen aika pitkälti sellainen klassinen kuvaaja, ja
ajattelen valokuvasta hyvin perinteisesti. En pyri
samaistumaan taidemaailman valtavirtauksiin, vaan
kaikki lähtee minulla edelleen sieltä valon merkityksestä. Valokuvan näkökulma ei ole juurikaan muuttunut minulla sieltä kuusikymmentäluvun alusta.
Koenkin olevani mies menneisyydestä, kivikauden
kuvaaja.
Tykkään tehdä pitkäjänteisiä projekteja. Yksittäinen kuva ei niinkään kiinnosta. Esimerkiksi Lapin
maisemaa kuvasin toistakymmentä vuotta, ja itse
näyttelyä nähtiin sitten lukuisissa maissa kahdenkymmenen vuoden aikana. Se lieneekin ollut silloin
eniten maailmaa kiertänyt suomalainen näyttely.
Onko sinulla ollut idoleita tai
esikuvia - valokuvaajia tai muiden
taidemuotojen edustajia?
Valokuvan puolella on ollut tiettyjä kuvaajia kuten
Edward Weston ja Ansel Adams, tällaisia kivikauden aikaisia kuvaajia, jotka hallitsivat sen välineen
ja valon. Alussahan yleensä on se vaihe, kun apinoi jotain tekijöitä, mutta sitten myöhemmin sillä
ei ole enää merkitystä.
Mitä valokuvaaminen sinulle antaa?
Mikä siinä on parasta?
Kyllä se varmaan on se jatkuva itsensä kehittäminen. Koskaan ei tule valmiiksi. Tuleva kirjakin on
vain yksi askelmerkki niillä tikapuilla, joita kiipeää
ylöspäin ja kuvittelee, että seuraavalla askeleella on
täysin oppinut. Ja sitten huomaa, kuinka tikapuut
vaan jatkuvat loputtomiin. Jos sitten jossain vaiheessa todella kuvittelee, että rupeaa hallitsemaan
kuvaamisen, niin silloin sitä alkaa taantumaan.
Usein minulta on myös kysytty, että mikä on se
tärkein kuva, jonka olen ottanut. Tärkein on se, jota
ei ole vielä otettu.
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Sinulta on tulossa kirja nimeltä Lumen valoa.
Millainen teos on kyseessä?
Käsittelen siinä kaupunkia kuin se ei olisi varsinainen
kaupunki, vaan tarkastelen sitä lumisateen ja valon
kautta. Olen myös hypännyt tässä sellaiselle alueelle,
jota olen vähemmän läpikäynyt eli tietynlaisiin katuelämän tilannekuviin.
Kerro hieman teoksen syntyprosessista. Mistä
idea? Ja milloin sait ajatuksen tästä kirjasta?
Eräänä päivänä muutama talvi sitten tuli sellainen lumisade, jonka jälkeen kaikki näytti aivan epätodelliselta.
Laitoin nastakengät jalkaan ja lähdin kameran kanssa
ulos. Kuvatessa ajattelin sitä, kuinka lumentulo vaikuttaa valoon, ja siitä alkoi idea syntyä.
Kirja julkaistaan marraskuussa samaa nimeä kantavan näyttelyn ohella. Onko näyttelyssä ja kirjassa samat kuvat vai poikkeavatko nämä toisistaan?
Näyttelyssä on 39 kuvaa, jotka ovat osittain samoja
kuin kirjassa, mutta kummastakin löytyy myös kuvia,
joita toisessa ei ole.
Kuva Antero Takalan tulevasta kirjasta ”Lumen valo”.

Kerro jostain hauskasta tai mielenkiintoisesta
valokuvaukseen liittyvästä muistostasi.
Yksi sellainen on ensimmäinen kosketukseni Lapin
maisemaan. Menin sinne joskus 60-luvulla ja ihmettelin, kun kaikki oli ihan vaakasuoraa. Miten sitä oikein
pystyisi kuvaamaan? Siinä tulivatkin sitten mukaan
erilaiset maiseman elementit, joiden kautta pystyi
tarinaa kertomaan.
Olin muuten silloinkin Inarilla kuvaamassa, kun
se harhautunut Neuvostoliiton ohjus putosi sinne. Itse
asuin sellaisessa autiotuvassa, jossa kuvasin ja nukuin
kahden tunnin sykleissä, jotta sain eri vuorokaudenajat
taltioitua. Heräsin sitten siihen, kun Drakenit ja helikopterit pörräsivät ympärillä.
Yksi poromies ajoi kelkalla ohitse ja kysyin häneltä,
että onko kolmas maailmansota syttynyt. Kaveri tiesi
kertoa, että jotain oli pudonnut parinkymmenen
kilometrin päähän Suolisvuonoon. Kansainvälinen
lehdistökin ajeli taksilla pitkin jäätä ja huhu kertoo, että
hotellitkin tekivät kahdessa viikossa vuoden tuoton,
kun lehtimiehet söivät ja ryyppäsivät siellä.
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Oliko vaikea valita näyttelyyn tulevat kuvat?
Itselleni kuvajoukkojen käsittely ei ole koskaan tuottanut suurempia haasteita eli löysin kokonaisuuteen
sopivat kuvat verrattain helposti. Lähtökohtana kuvien
valinnoissa oli se, miten ne toimivat katseltuna kirjasta
tai sitten näyttelyn printtinä.
Näyttely on Rauhankadulla Laterna Magicassa,
joka on varsin uniikki näyttelytilana.
Millaisia kokemuksia sinulla on paikasta?
On näyttelypaikkoja, jotka edellyttävät isoa kuvaa,
kuten vaikka Taidehalli. Sitten on sellaisia pieniä, intiimejä paikkoja, joilla on oma kävijäkuntansa. Laterna
kuuluu niihin ja tämä onkin jo viides näyttelyni siellä.
Olet kuvannut kahdeksalla vuosikymmenellä.
Mitä vinkkejä antaisit aloitteleville kuvaajille
mittavalla kokemuksellasi?
Pitää tuntea valokuvan historia. Tutkia vanhoja kuvia.
Mikä niissä on sellaista, joka puhuttelee vielä nykyajankin katsojaa. Ei voi tehdä tulevaisuutta, jos ei
tunne menneisyyttä.
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Antero Takalan
Lumen valoa -valokuvanäyttely
Laterna Magicassa Rauhankadulla
15.11.–3.12.2022.
Kuva Antero Takalan tulevasta kirjasta ”Lumen valo”.
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”Parasta Kruununhaassa on se, että Kruununhaka on
turvallinen. Täällä on kauniita, vanhoja rakennuksia,
joissa on paljon hienoja yksityiskohtia. Huonoa on
se, että nuorille sopivia kahviloita täällä ei ole.”
Näin sanoo 16-vuotias Tilda Kuustonen, joka on lapsena ollut Vironniemen päiväkodissa,
käynyt Kaisaniemen ala-asteen, Kruununhaan yläasteen, ja aloittaa nyt Sibelius-lukiossa.
Minkälaisten asioiden arvelet jäävän sinun
sukupolvesi yhteisiksi kokemuksiksi?
Korona, Ukrainan sota, ja minulle henkilökohtaisesti
ne thaimaalaiset jalkapallojoukkueen pojat, jotka jäivät
sinne luolaan. Siitä puhuttiin paljon, ja se ahdisti ihan
hirveästi. Maailma pysähtyi, oli extra-uutislähetyksiä
ja kaikki seurasivat, mitä heille tapahtuu. Se oli niin
erikoinen tilanne.
Ja TikTok, se että asiat leviävät saman tien, tiedät
heti, mitä on tapahtunut. Se on hyvä ja huono juttu,
koska myös valeuutiset leviävät nopeasti. Hyvä juttu
on, että myös tärkeät asiat ja uutiset leviävät ympäri
maailmaa. Musiikkikin leviää TikTokin kautta, joka on
ihan hyvä juttu.
Musiikista jo ala-asteella oli Lana Del Rey, joka on
vähän hassua, kun hänen sanoituksensa ovat kiistanalaisia. Hänestä tykkään, mutta olin silloin niin pieni,
että en silloin oikein sitä tajunnut. Ei hän sellainen
artisti ole, johon samaistuisin. Mutta tykkään hänen
estetiikastaan ja tavasta, miten hän tekee musiikkia,
hänellä on oma soundi.
Ei nykyisin ole vain yhtä sellaista, jonka kaikki tietäisivät, ei ole Beatlesia tai Jacksonia tai Elvistä. Ehkä
Billie Eilish voisi olla, mutta ei niin, että kaikki tykkäisivät. Suomalaisessakaan musiikissa ei ole vain yhtä tai
kahta suurta, joista kaikki tykkäisivät.
Aloitat nyt Sibelius-lukiossa,
minkälainen on lukioon hakuprosessi nykyisin?
Olisi kiva, jos saisi tulokset siitä, mihin kaikkiin kouluihin omilla tuloksilla pääsisi ja voisi sitten valita, mihin
niistä menee. Nyt täytyy jo hakuvaiheessa tietää, mihin
haluaa kaikkein eniten, ja se vaikuttaa pisteisiin. Täytyy
siis vähän kikkailla, että saa hyvät pisteet. Kouluilla on
todella korkeat keskiarvot, niin että se merkitsee tosi
paljon, mikä oma keskiarvosi on. Et välttämättä pääse
siihen lukioon, joka on sinua lähellä.
Olen tyytyväinen siihen, että pääsin oman kylän lukioon, siellä on tuttuja kavereita. Vaikuttaa siltä, että siellä
on hyvä yhteishenki, että ihmiset ovat kivoja. Yläasteella
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ei mennä sillä tavalla, että ketä te olette, mutta tuolla mennään heti, että hei! Ketä te olette? Miten menee?
Harrastat street-tanssia, vaatteiden ompelemista,
piirtämistä. Mitä piirrät mieluiten?
En piirrä oikeita asioita, esimerkiksi maisemakuvia, ellei
siinä ole jotakin sellaista hahmoa. Teen joistakin kuvista
omia versioita, sellaisia unenomaisia. Teen mielelläni sellaisia, joissa on paljon yksityiskohtia, sellaisia valopilkkuja, korostuksia. Tai monia detaljeja eri paikoista.
Tähtäätkö tässä vaiheessa jo ammattiin,
johon haluat valmistua?
Ei, mutta tiedän, että en halua olla matemaatikko tai
lääkäri. Haluan tehdä jotakin luovaa, olla tekemässä
elokuviin puvustusta tai lavastusta, stailaisin tai voisin
opettaa tanssia tai olla tanssija. En halua ainakaan
tässä vaiheessa olla kuvataiteilija, mutta jonkin alan
taiteilija kyllä.
Ahdistavatko uutistapahtumat sinua?
Kyllä uutiset välillä ahdistavat, mutta jos ne tapahtumat eivät ole olleet tässä lähellä, on helppoa sulkea ne
pois. Haluan tehdä voitavani, mutta jos tiedän, että
en voi niille mitään, en halua ahdistua niistä. Joskus
ilmastonmuutos ahdisti ihan hirveästi. Mutta kun
aloin ajatella, että teen sen, minkä itse pystyn ja mihin
voin itse vaikuttaa, eivät uutiset ahdista, kun osaan
ottaa itseni pois niistä.
Olit 9-vuotias, kun menit designmuseoon Paola
Suhosen järjestämään työpajaan, jossa oli paljon
muitakin lapsia. Tapasitte kahtena viikonloppuna
ja silloin puhuttiin, että pian aletaan rakentaa uutta
lasten sairaalaa, ja nyt suunnitellaan kuosi niihin
sairaalatekstiileihin.
Meidän piti kirjoittaa tarina ja muistan, että en osannut
kirjoittaa hirveän nopeasti niin kuin muut, ja siitä tarinasta piti piirtää kuva. Meille annettiin perushahmo,
tikku-ukko, jolle piti piirtää vaatteet.
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Sinä otit kuosiksi Meripöllö-hahmon, se oli sinun
tarinassasi. He ottivat sen sinun hahmosi, ja nyt kaikki
sairaalan tekstiilit, lakanat, tyynyliinat, hoitajien
vaatteet, lääkäreiden päähineet, kasvomaskit ja lasten
sairaalavaatteet ovat sitä sinun Meripöllö-kuosiasi.
Ei sitä nyt tule ajatelleeksi yhtään, kun sitä ei itse näe päivittäin. Mutta onhan se ihan kiva juttu.
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VÄITTELYN VOIMA
Helsingin Kirjamessujen uusi ohjelmajohtaja
Ville Blåfield on nimennyt messujen
teemaksi Rakentavan Debatin.
Miksi messujen teema on Rakentava Debatti?
Tuntuu siltä, että yhteiskunnallinen keskustelu on
nykyisin paljon ohihuutelua ja tahallista väärinymmärtämistä. Ajattelin, että Helsingin Kirjamessut voisi
osaltaan olla foorumi, jolla koetettaisiin oikeasti käydä
rakentavaa keskustelua hankalistakin aiheista. Kirjathan ovat usein myös keskustelunavauksia tai yhteiskunnallisia puheenvuoroja itsessään.
Millainen on ihanteellinen väittely?
Sellainen, jossa oikeasti haetaan viisainta argumenttia
ja ymmärrystä. Se ei tarkoita, ettei debatti voisi olla
kiivas, tai ettei kannoissaan saisi olla tiukka. Mutta
lähtökohtana pitäisi olla, että pyritään kohti totuutta tai
ymmärrystä.
Korostat debatin turvallisuutta. Mitä se tarkoittaa?
Olen sanonut, että debattia ei pidä ajatella vain nyrkkeilykehänä, jolla on meille kehän ulkopuolisille vain
viihdearvo. Debatin järjestäjän pitää kantaa vastuunsa
siinä, että tilanne on tasa-arvoinen ja turvallinen sen
kaikille osallistujille. Että ketään ei kutsuta paikalle vain
mätkittäväksi.
Ketkä sinusta ovat Suomen parhaat keskustelijat?
Arvostan keskustelijoita, jotka suhtautuvat keskustelukumppaneihin ja koko tilanteeseen avoimesti: ovat
valmiita muuttamaan kantaansa, jos syytä ilmenee.
Arvostan myös esimerkiksi politiikassa keskustelijoita,
jotka eivät lukitse kantojaan automaattiohjauksella
identiteettipoliittisten leirien perusteella, vaan muodostavat kantansa kysymys kerrallaan.
Mitä ominaisuuksia otat huomioon, kun suunnittelet
paneelin keskustelijoita - kaikki kirjailijat eivät rakasta
esiintymistä. Mikä on keskustelun vetäjän vastuu?
Eivät todellakaan rakasta. Olen kuullut monelta kirjailijalta myös ahdistuneita kokemuksia messuesiintymisistä. Toisaalta monelle lukijoiden kohtaaminen
on vuoden kohokohta. Kirjamessujen ohjelmahan
muodostuu kustantamoiden ehdotuksista, joten
suurimmassa osassa ohjelmanumeroita panelistit ja
haastateltavat päätetään kustantamoissa. Tänä vuonna
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Kirjamessut tuottaa itse yhdessä Helsingin Sanomien
kanssa toteutettavan debattikeskustelujen sarjan.
Onko tabuaiheita? Tekeekö loukkaantumiskulttuuri
keskusteluista ympäripyöreitä, pelottaako ihmisiä
somen reaktiot. Vihapuheet?
Toivon, että somereaktiot eivät ainakaan hiljennä hyviä
keskustelijoita. Enkä tietenkään haluaisi nimetä mitään
tabuaiheita kirjamessujen keskusteluille. Ehkä rajaus
muodostuu enemmänkin yleisöstä: messukeskuksessa
vaeltaa tosi heterogeeninen suuri yleisö, mikä kannattaa pitää mielessä aiheita ja puhetapoja miettiessä.
Onko messuilla esillä myös
venäläistä käännöskirjallisuutta?
Käännöskirjallisuutta käsitellään useassa ihan sille
pyhitetyssä keskustelussa. Lisäksi spesifisesti niin
Venäjää kuin Ukrainaa käsitellään tänä vuonna useassa
keskustelussa.
Edeltäjäsi poisti tietyn kustantajan tuotantoa
messuilta. Missä sinun sietorajasi kulkee?
Kirjamessujen ihan julkisesti kirjatut tärkeimmät arvot
ovat sananvapaus, yhdenvertaisuus ja ihmisarvon kunnioittaminen. Niiden mukaan mennään.
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Miten tavoitat uutta yleisöä?
Tänä vuonna panostamme erityisesti lapsiperheisiin ja
nuoriin aikuisiin – kirjamessujen perinteisiä kävijöitä
tietysti unohtamatta. Lapsiperheitä varten messuilla on
erityinen lasten alue ja kaksi omaa ohjelmalavaa. Nuoria aikuisia taas on mietitty erityisesti tiettyjä ohjelmakokonaisuuksia mietittäessä. Olemme esimerkiksi
aloittaneet yhteistyön elokuvateatteri Rivieran kanssa.
Mitä hyötyä toimittaja-viestintätaustastasi
on ohjelmajohtajana?
Ehkä toimittajana ja viestintäkonsulttina on muodostunut joku aavistus siitä, mikä yleisöjä voisi kiinnostaa
ja puhuttaa.
Miten ohjelmanjohtajan onnistuminen mitataan:
kävijämärät, myyty kirjamäärä, osallistujien taso?
Tietysti kävijämäärä on yksi mittari messujen onnistumisesta, mutta ei ainoa. Itse yritän kuunnella herkällä korvalla kävijöiden kokemuksia ja palautetta
ohjelmasta.
Kirjamessujen tulevaisuus?
Varmaan tulevaisuus on entistä monimediallisempi –
messuille osallistutaan joko fyysisesti tai digitaalisesti,
ja messukokemus saa näin uusia muotoja.
Lapsuutesi tärkein kirja? Miksi se teki vaikutuksen?
Camilla Mickwitzin Mimosa on yksi ensimmäisistä,
jotka muistan. Tarinan vaikuttavuutta varmaan lisäsi,
että sain samoihin aikoihin Mimosan tapaan tummatukkaisen pikkusiskon.
Sattuiko kohdallesi rohkaiseva äidinkielen opettaja?
Entä kodin esimerkki, miten ja mitä teillä luettiin?
Sattui, useampikin. Esimerkiksi lukion äidinkielenopettajani Riitta on säilynyt ystävänä aikuisiälläkin.
Kotona luettiin aina, ja lapsuusmuistoja on isän tasaisin
väliajoin toistunut savotta olohuoneen ison kirjahyllyn
aakkostamiseksi.
Piditkö/pidätkö päiväkirjaa?
En.
Mikä on unohtumattomin
kirjailijahaastattelusi - miksi?
Haastattelin Peter Høegia, kun koirani Penni oli pentu
ja vielä niin pieni, että se kulki mukanani kaikkialla.
Kesken haastattelun Penni istui keskelle Tammen neuvotteluhuoneen lattiaa siihen Peterin ja minun väliin,

ja pissasi kokolattiamatolle. Jostain syystä kumpikaan
meistä ihmisistä ei osannut reagoida tilanteeseen
mitenkään, vaan jatkoimme haastattelua kuin mitään ei
olisi tapahtunut, lemun levitessä huoneeseen.
Kirja, johon aina palaat?
Eeva Kilven runot.
Miten valitset kirjan, jonka haluat lukea/
jonka haluat kuunnella?
Aika paljon tulee pyörittyä uutuuskirjoissa. Jotkut
kirjat haluaa ehdottomasti lukea paperisena, toiset
kuunnella. Äänikirjojen lukijoiden suhteen olen aika
kranttu. Jos lukija ei miellytä, siirryn lukemaan itse.
”Kuuntele Krista Kososen lukema romaani xxx”.
Mitä mieltä olet tällaisesta painotuksesta
kirjamainonnassa?
Ei siinä ole mitään pahaa. Itsekin kuuntelen kirjoja mielelläni Krista Kososen lukemana.
Onko sinulla lukupiiri?
Miksei miehillä tunnu sellaista olevan?
Ei ole. Yritimme perustaa lukupiirin parin kaverin
kanssa, mutta homma kuihtui toisen kirjan kohdalla.
Kenestä haluaisit lukea elämäkerran?
Yläasteen kuvaamataidonopettajastani.
Tuleeko painetusta kirjasta vain eliitin harrastus?
Ei.
Mitä mieltä olet kulttuurijournalismista?
Toivon, että siihen tulevaisuudessakin panostetaan.
Tilaan esimerkiksi Hufvudstadsbladetia pätkissä
lähinnä lehden kulttuurijournalismin tähden. Hesari
seuraa uutuuskirjoja kunnioitettavalla tarkkuudella,
vaikka kirjailijat joutuvatkin toisinaan arvioitaan
odottamaan. Nautin myös fiksuista kulttuuriesseistä.
Toivoisin, että tällaiselle verkkaisemmallekin kulttuurijournalismille taisteltaisiin tilaa jatkossakin.
Omakustantajille omat messut?
Helsingin Kirjamessuille mahtuvat jo nyt kaikki kirjallisuuden ja julkaisemisen genret – myös antikvariaattialue messuilla vain laajenee. Näytteilleasettajia on
muutaman neliön pienkustantajista satojen neliöiden
suuriin kustantajiin.

19

MIRJA PYYKKÖ

MOJO ERÄMETSÄ

Apulaispormestari Anni Sinnemäki on
sanonut Helsinki-päivän puheessaan, että
”KATSOMME KOHTI KAUPUNKIA,
JOKA ON ASUKKAILLEEN LEMPEÄ”.
Tämän ajatuksen innostamina lähdimme viemään 98:n Kruununhaan asukkaan
allekirjoittamaa adressia, jonka toivomuksena on, että Helsingin kaupunki kieltäisi
ilotulitukset Tervasaaressa sekä uuden vuoden yönä että ravintolassa järjestettävien
perhejuhlien yhteydessä.
Tarja Laitiainen, Kruununhaan asukasyhdistys:

– Adressi annettiin kruununhakalaisten allekirjoitettavaksi helmikuun Zinnkeller-tilaisuudessa. Siellä
adressin allekirjoitti n. 40 henkilöä, ehkä 2/3 paikalla
olleista. Eli enemmistö oli sitä mieltä, ettei ilotulitus
Tervasaaressa ole hyvä asia.
Seuraavien kahden viikon aikana kaiken kaikkiaan
98 Kruununhaan asukasta allekirjoitti adressin. Vaikka
kaikki eivät kannata ilotulituksen kieltämistä, moni
on aika voimakkaasti sitä vastaan. Kyse on Korkeasaaresta, koirista, ja saastuttamisesta – joka on voimakas
elementti myöskin. Kuulisimme mielellämme, mitä
apulaispormestari on mieltä?

Anni Sinnemäki, apulaispormestari: ”Kiitos paljon.
Minulla ei ole valmista mielipidettä, sillä ajattelin laittaa
tämän adressin kiertämään kaupungin organisaatiossa
ja kerätä kommentteja ja näkemyksiä laajemminkin ilotulituslinjauksista. Ei ole ensimmäinen kerta, kun tästä
asiasta tulee palautetta. Itse asiassa saan ilotulituksista
melko paljon palautetta. Koiranomistajat ovat ryhmä,
joka korostuu, mutta laajemminkin on toiveita siitä, että
tätä hillittäisiin voimakkaammin.
Sitten on taas ihmisiä, jotka ilotulituksista nauttivat, ja onhan tapahtuma tietenkin ajallisesti kohtuullisen rajattu. Ajattelin olla kuulolla ja kysellä, mitä
ajatuksia tapahtumien koordinaatioyksiköllä on. Siellä
pyritään yhteensovittamaan erilaisia näkökulmia ja
luotsaamaan tulevaisuutta, että miten sekä asumisen
rauha että tapahtumallisuus kaupungissa yhdistetään.
Meillähän on ollut kokeiluja näistä laser-ilotulitteista, joissa ympäristövaikutukset ovat todella paljon
pienemmät. Ajattelin selvittää, onko isoja eroja näyttävyydessä, ja jos se tuntuisi olevan varteenotettava
vaihtoehto, asiassa edettäisiin. Ympäristöpalvelu voisi
omalta osaltaan pohtia, mikä tilanne roskaantumisen
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kannalta on. Vaikka lukkoon lyötyä kantaa itselläni ei
vielä ole, haluan tosiaan välittää tiedon, että ette ole
ainoat, jotka tätä asiaa ovat esittäneet. On punnittava
asian molemmat puolet, kun ilotulitus kuitenkin on
ollut merkittävä tapa juhlistaa vuoden vaihtumista.”
TL: – Meillä on tietenkin huolta myös siitä, että yksi-

tyisetkin tapahtumat Tervasaaressa ilotulittavat. Nyt,
kun ravintoloitsija on vaihtumassa, miten sallittua se on
jatkossa heille yksityistilaisuuksissa? Ravintola on keskellä Tervasaarta, koirapuistoa lähellä, eikä Kruununhaassa ole näitä puistoja rajattomasti. Siksi Tervasaari
on aika erityinen paikka.

AS: ”On totta, että kun nyt aloittaa uusi ravintoloitsija,

voisi tällaisen pienemmän toiminnan säätely olla keskustelun paikka. Ravintoloitsija voisi itsekin vetää linjaa ilman vahvaa viranomaissäätelyä. Kruununhaassa,
joka on hieno kaupunginosa, mutta ei kovin vehreä, on
Tervasaarella iso merkitys.
Viemme eteenpäin, ja syksyllä varmasti tulee viranhaltijoiden kannanottoja. Ja katson omaakin kantaani
silloin, onko se voimakkaampi kuin nyt.”

TL: – Päätimme käyttää tilaisuutta hyväksi ja kysyä sähköpotkulaudoista…
AS: ”Tilannehan on se, että lainsäädäntö antaa meille
ohuelti, tai ei juuri lainkaan, säätelykeinoja. Mehän
olemme kaupunkina korjanneet ongelmia näiden
yritysten kanssa neuvotteluteitse. Meillä oli viime
kesänä neuvottelukierros, jossa saatiin aikaiseksi
viikonloppuöiden tauot, ja öiden sekä keskustan
alemmat nopeusrajoitukset. Tänä talvena käytiin uusi
keskustelu yritysten kanssa ja päädyttiin muutamiin
uusiin keinoihin. Näistä yksi on se, että yritykset
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maksavat pysäköintipartion, jonka tehtävänä on
nostaa keskustassa lautoja paikoilleen. Käyttäjille tuli
uusia velvoitteita käyttämisen osalta ja kokeilut pysäköintipaikoista ydinkeskustasta.
Mutta Suomen lainsäädännön mukaan yritysten
sijoittautuminen tänne, lautojen asettaminen tarjolle,
on vapaata. Siinä meidän lainsäädäntömme on hyvin
liberaali. Vaatii siis lainsäädäntömuutoksia, jos halutaan, että voisimme rajoittaa yrityksiä voimakkaammin.
Olemme pyytäneet liikenne- ja viestintäministeriötä
myös näitä lakimuutoksia harkitsemaan.
Vaikka neuvottelutulosta uusine keinoineen
pidettiin kaupunkiympäristölautakunnassa aika
hyvänä, on meidän liikennesuunnittelupäällikkömme
kohtuullisen huolissaan, kun yrityksiä on niin monia.
Lautojen iso määrä ehkä peittoaa alleen sen, mitä
näillä uusilla keinoilla olisi saatu aikaan vanhalla lautamäärällä. Nythän lautoja on jo yli 15 000. Vaikka ne
ovat vähän laajemmalle levittäytyneitä, näemme, että
keskustassa on niitä paljon.
Mielellään ottaisimme vastaan lainsäädännön, joka
antaisi meille mahdollisuuden ohjata toimintaa niin,
että järjestettäisiin laatukilpailu, jossa olisi yrityksille
vapaa mahdollisuus osallistua, ja me pystyisimme määrittelemään lautojen kokonaismäärän. Olimme Pariisissa tutustumassa heidän tilanteeseensa ja he olivat

tehneet tällaisen kilpailutuksen. Heillä oli 3 toimijaa,
joiden luvat uusitaan määräajoin.”
TL: – Potkulautayritykset ovat suureksi osaksi ulko-

maalaisia, mutta suomalaiset veronmaksajat maksavat
potkulautailun vauriot. Helsingissä jo keväällä potkulautaonnettomuuksien kokonaiskulujen arvioitiin
olevan 1 700 000 euroa, josta puolet muodostuu sairaalakäynneistä, leikkauksista ja osastopäivistä, ja toinen
puoli töistä poissaolojen kustannuksista….

AS: ”Lainsäädäntöhän tehtiin liberaaliksi tarkoituk-

sella ministeri Bernerin kaudella. Oli ihan tarkoitus,
että olisimme paikka, jossa erilaiset kokeilut ja testaaminen ovat mahdollisia. Mutta silloin ei ehkä nähty
tätä tilannetta, missä nyt ollaan. Seuraamme onnettomuuksia terveydenhuollon toimijoiden kanssa, se on
yksi osa mitä tässä katsotaan. Viikonloppuinen kielto
on ymmärtääkseni ollut hyvä leikkaamaan sitä pahinta
kärkeä, kun suuri osa näistä onnettomuuksista tapahtui
öisin, viikonloppuisin, ja ainakin osin päihtyneenä.
Mutta seurataan kehitystä, meillähän on hyvää kehitystä liikenneturvallisuudesta Helsingissä, josta on
oltu ylpeitä, eikä tietenkään haluta, että tämä kääntäisi
sen trendin toisenlaiseksi. Kustannukset ovat yksi asia,
mutta inhimilliset tragediat ovat myös isoja.”
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ariankadulla sijaitsee lasten ja nuorten kuvataidekoulu Art-Rita. Sen ikkunoiden ulkopuolelle
ihmiset jäävät usein päivien pimetessä katselemaan,
kun taidekoulun oppilaat työskentelevät keskittyneesti
kukin oman teoksensa parissa. ”Osa tulee joskus jopa
kysymään, voiko töitä ostaa”, kertoo taidekoulun perustaja ja taideopettaja Riitta Marttinen.
Yleensä vastaus on kuitenkin kieltävä, vaikka
koululla onkin ollut vuonna 2005 Krista Mikkolan
galleriassa yhteisnäyttely, johon lapset osallistuivat
jouluseiminäyttelyyn maalaamalla ikonin kaltaisia
maalauksia. Näyttelyssä oli mukana tunnettuja suomalaisia taiteilijoita kuten Nanna Susi, Kuutti Lavonen
ja Rosa Liksom. ”Sinne tehdyt maalaukset menivät
jopa myyntiin, ja tuotto meni luonnollisesti taiteilijoille
itselleen”, Marttinen kertoo ja hymyilee.
Taideopetusta Kruununhaassa lähes 30
vuotta / Taidekoulu on perustettu Kruununhaassa

vuonna 1994 ja se tarjoaa taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille lukuvuosittain sekä kesäisin viikon
kestävillä kursseilla.
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Kruununhaka on Marttiselle merkityksellinen
paikka. Art-Rita toimi ensin Kristianinkadulla, kunnes
lähes 20 vuotta koulun perustamisesta talo muutettiin
huoneistohotelliksi ja taidekoulu muutti nykyiseen
sijaintiin Mariankadulle.
”Rakastan Kruununhakaa, ja olen koko aikuisuuteni
asunut täällä. Täällä kauniit vanhat talot, lapset, vanhukset, opiskelijat ja ministeriöt yhdistyvät sulavasti. Kruununhaka on kuin yhteiskunta pienoiskoossa.” Alueella
on paljon sekä suomen- että ruotsinkielisiä päiväkoteja,
joista taidekouluun tulee edelleen paljon oppilaita.
Opetuskielenä on sekä suomi että ruotsi.
Lapset pystyvät paljoon / Idea kuvataidekoulusta

syntyi uteliaisuudesta. ”Opetin aiemmin lastentarhaopettajia. Silloin ajattelin, että lapset pystyvät paljon
parempaan kuin askarteluun huonoilla materiaaleilla
vailla ohjausta”, Marttinen kertoo. Hän halusi selvittää,
toimisiko perusteellisempi lähestymistapa lasten kuvataidekasvatuksessa.
Ensimmäiset oppilaat tulivat taidekouluun lähikouluista ja päiväkodeista. ”Aavistus osoittautui oikeaksi.
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Kunnon materiaaleilla ja oikealla pohjustuksella lapset
pystyvät tuottamaan korkeatasoista taidetta.” Marttisen
mukaan opetuksessa tarkastellaan muun muassa arkkitehtuuria, taidehistoriaa ja eri kulttuurien tapoja tai
tyylisuuntia. ”Art-Rita tarjoaa opetusta viisivuotiaasta
alkaen, eikä koskaan ole ollut ongelmaa sen suhteen,
että joku oppilaista ei ymmärtäisi tai pystyisi toimimaan annetun aiheen parissa.”
Yhteinen teema iästä riippumatta / Taidekoulun
lukukaudet etenevät teemoittain, ja teema on kaikille
oppilaille yhteinen iästä riippumatta. ”Sovellan teemaa
opetuksessa eri ikäisille omalla ammattitaidollani.
Jokainen pääsee todella tekemään oman kykynsä
mukaan”, sanoo Marttinen.
Kevään teemana on ollut Japani, mikä näkyy nyt
värikkäinä teoksina koulun seinillä. ”Yleensä lukukauden päätteeksi meillä on näyttely. Jokaiselta lapselta
valitaan mukaan yksi työ, jonka vanhemmat kehystävät.
Järjestämme isot avajaiset oppilaiden perheille ja läheisille. Näyttelyn muina päivinä kaikki muut voivat tulla
ihailemaan oppilaiden töitä.”
Seuraava näyttely on joulukuun puolivälissä, koronatilanteesta riippuen. ”Korona-aikaan emme ole voineet pitää näyttelyä, mutta Art-Ritan Facebook-sivuille
on päivitetty oppilaiden tuotoksia joka lukukaudelta.”
Opetus on mukautunut olosuhteisiin / Korona-

aikana on vaikuttanut myös Art-Ritan opetukseen.
Opetusryhmät ovat olleet pienempiä, ja turvaväleistä
sekä hygieniasta on pidetty tiukasti kiinni. Opetustoimintaa on myös suhteutettu rajoitusten mukaiseksi
pidennettyjen ja viikonlopputuntien avulla. ”Kuvataidetta ei voi mielestäni opettaa etänä, koska ei voida
olettaa, että kaikilla olisi sopivat materiaalit ja välineet
kotona. En myöskään halua tinkiä opetuksen laadusta.”
Korona ei yksin ole vaikuttanut taidekoulun toimintaan, vaan siinä näkyy myös nyky-yhteiskunnan hektisyys. ”Yleisesti ottaen opiskelu oli ennen pitkäjänteisempää. Kun aloitin toiminnan, oli tavallista, että lapset
olivat koulussa 5–6-vuotiaasta teini-ikään asti. Nyt heitä
on harvemmin ja oppilaat vaihtuvat useammin.”
Taiteen opetuksesta on hyötyä kaikille / Joistain

Marttisen entisistä pitkäaikaisista oppilaista on tullut
kuvataidelukion tai muiden opintojen kautta graafikoita,
vaatesuunnittelijoita, lavastajia ja sisustussuunnittelijoita. Marttisen mukaan taidekoulun tarkoitus ei ole se,
että kaikista tulisi taiteilijoita, vaan että oppilaiden yleissivistys, taiteen merkitys sekä arvostus eri kulttuureja

kohtaan vahvistuu opetuksen tuloksena. ”Tärkeintä
minulle on, että tämä on luovuutta edistävä ja sivistävä
paikka. Uskon, että lapsi hyötyy opetuksesta, valitsi hän
lopulta minkä vain ammatin”, Marttinen toteaa.
Hänestä luovuudessa on olennaista, ettei yksittäinen idea jää vain ajatuksen tasolle. ”Mitä vanhempia
lapset ovat, sitä enemmän opetuksessa huomioidaan,
kuinka lopputulos vaatii ajattelua, suunnittelua ja pitkäjänteistä työskentelyä. Iso osa kuvataiteesta on ongelmanratkaisua – siitä on hyötyä ja se on tärkeää missä
tahansa ammatissa.”
Nyky-yhteiskunnassa aivot kaipaavat aktivointia.
Marttisen mukaan kuvataiteessa hienoa on, että siinä
pääsee yhdistämään tietoa, taitoa, tunnetta ja luovuutta. ”Edetään niin, että aivot ohjaavat myös käden
toimintoja. Ihmettelen Opetushallituksen vuosien
takaista päätöstä luopua kaunokirjoituksesta kouluissa.
Tekstaaminen ja näppäintaidot eliminoivat persoonallista oman kädenjäljen syntymistä ja kehittymistä”,
sanoo Marttinen.
Hän myös epäilee, että liiallinen kännyköiden käyttö
on osaltaan johtanut siihen, etteivät lapset enää tutki, tarkastele ja keskity näkemäänsä yhtä tarkasti kuin ennen.
”Täällä tutkimme käsiteltäviä aiheita paljon, ja lapset
kohtaavat haasteellisia ongelmanratkaisutehtäviä.”
Itseilmaisu kehittyy luomalla uutta / Taidekoulun tarkoitus ei Marttisen mukaan ole siinä, että käsillä
on jotain tekemistä, vaan taiteen tekeminen on luovaa
ajattelua ja ongelmanratkaisua, mutta ennen kaikkea
lapsen oman kädenjäljen löytämistä. ”Kauan mukana
olleiden oppilaiden töistä tunnistaa, että heidän oma
kädenjälkensä alkaa kehittyä ja erottua. Taide on ilmaisuvälineenä tärkeä niin tunteen kuin ajattelun osalta.”
Marttinen kertoo, ettei hän koskaan laita lasten
töitä paremmuus- tai arvojärjestykseen. “Moni vanhempi pohtii, onko oma lapsi tarpeeksi hyvä taidekouluun. Olennaista on kiinnostus, tutkiminen ja tekeminen – oma tapa ilmaista itseään.”
'Luovuus on luo uus', toteaa käsintehty kyltti taidekoulun sisäänkäynnillä. ”Se on ikään kuin meidän
motto. Lapset aina huomaavat sen ja ovat sisäistäneet
tämän ajatuksen hienosti.”

Art-Ritan kuluvan syksyn teema on ”Heijastuksia
Venetsiasta”. Lisätietoa opetuksesta, gallerioita ja
kursseja löytyy taidekoulun nettisivuilta artritalastenkuvataidekoulu.fi. Art-Ritan Facebook-sivujen
kautta voi tutustua oppilaiden korona-ajan töihin.
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Krunikka tarjosi kulissit
JUKKA HAKALAN ESIKOISROMAANILLE
Viestinnän ammattilainen, mainonnan suunnittelija, kouluttaja
ja tietokirjailija Jukka Hakala, 54, käänsi elämässään uuden
lehden kirjoittamalla kaunokirjallisen esikoisteoksen.

R

omaanin kirjoittaminen oli ollut Jukka Hakalan
ajatuksissa jo pidemmän aikaa. Kirjaprojektit
olivat tulleet tutuiksi useiden brändäystä ja viestintää
käsitelleiden tietokirjojen myötä. Jotta haave romaanin
kirjoittamisesta todella toteutuisi ja aikaa kirjoittamiselle löytyisi, Hakalan piti tehdä tiukka päätös, joka
sisälsi irtisanoutumisen päivätyöstä ja luopumisen viestintätoimiston osakkuudesta syksyllä 2019.
”Tuli tunne, että juuri nyt olisi hyvä hetki antaa
haaveelle aikaa ja mahdollisuus.” Alku sujui hyvin,
eikä Hakala kärsinyt valkoisen paperin kammosta

romaaninkaan parissa, mutta sitten alkoi korona. Koululaisten vanhemmalle se tarkoitti lasten avustamista
etäkoulutehtävissä ja ruokahuollosta huolehtimista,
joten rauhallisista kirjoitustunneista päivätyönä oli turhaa edes haaveilla.
Niinpä käsikirjoitus lopulta valmistui monta kuukautta alun perin suunniteltua myöhemmin. Mutta kun
kustannussopimus tuli nopeasti ja yhteistyö kustannustoimittajan kanssa sujui hyvin, painotuoretta esikoisromaania Valheet joihin uskomme päästiin fiilistelemään
toukokuussa 2022.
Työtä ja vapaa-aikaa Krunikan tutuilla kulmilla / Kruununhaan korttelit ovat Jukka Hakalalle

hyvin tuttuja. Vaikka perhe tällä hetkellä asuu Katajanokalla, koti on aikaisemmin sijainnut useammassakin
peräkkäisessä osoitteessa Kruununhaassa.
Hakalan oli siis helppoa valita Krunikka kirjan
päänäyttämöksi, eikä kulkureittejä tarvinnut erikseen
käydä tarkistamassa. Ajatustyöläisenä yksi hänen
mielipaikoistaan oli takavuosina ollut Tieteiden talon
Tiedekahvila Kirkkokadulla, ja sen naapurissa sijaitseva tuttu lähikauppa sopi hyvin kohtaamispaikaksi
nousukiitoa urallaan tekevälle nelikymppiselle Akille
ja opintojaan päättelevälle, omasta startup-yrityksestä
haaveilevalle Lauralle.
”Krunikka on juuri sellainen unesta heräilevä, mannereurooppalaisen kaupunginosan tyylinen miljöö,
jossa erilaisista sosiaalisista tai ammatillisista taustoista
tulevien ihmisten on luontevaa kohdata. Korttelikaupan kassan ohi virtaavat niin ministeriöiden kansliapäälliköt kuin muovipusseja kaihtavat hipit.”

”Laura oli iltavuorossa, ympärillä Kruununhaka oli kääriytynyt porvarilliseen rauhaan.
Alepan ovi kävi tiuhaan, kun eläkeläiset ja opiskelijat tulivat hakemaan punaisen alennuslapun
saaneita ja muutaman kellonkierron päästä
myyntikelvottomiksi muuttuvia tuotteita.”
VALHEET JOIHIN USKOMME
Jukka Hakala, 400 sivua. WSOY, 2022
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Romaanin tapahtumien keskiössä on kuitenkin,
lokaatiota vahvemmin, tunteiden kirjo työelämän

Krunikka 3/2022

Kirjailija Jukka Hakala sijoitti esikoisromaaninsa päähenkilön Akin asumaan Kruununhakaan
ja asioimaan Alepaan, jossa kirjan toinen päähenkilö Laura työskenteli.

melskeessä. Hakalan oma työura monissa eri organisaatioissa ja itsenäisenä yrittäjänä on tarjonnut
erinomaisen aitiopaikan työelämän tarkkailuun. Tässä
romaanissa maailmaa tarkastellaan pääasiassa Hakalalle tutusta viestintäasiantuntijan näkökulmasta.
”Minua kiinnostaa se, miten ihmiset kohtelevat
toisiaan töiden merkeissä. Mielestäni aika vähän
romaaneja on kirjoitettu siitä, miten ihmiset kohtaavat
työpaikoilla. Töissäkin rakastutaan ja vihataan sekä
kohdataan pelkoja ja pyrkyryyttä.”

”Kim oli haistanut veren, hänen silmänsä
olivat apposen auki, koko vartalo jännittynyt,
valmiina iskemään, vastaamaan Akin seuraavaan siirtoon.”
Romaanikirjailijan kurinalainen vapaus / Toi-

sin kuin tietokirjailija, romaanin kirjoittaja voi poimia
tarinaan mielin määrin mehukkaita yksityiskohtia riippumatta siitä, ovatko ne totta tai eivät.
”Nautin fiktion kirjoittamisesta täysin rinnoin! On
vapauttavaa, kun luovuudelle on tilaa, eikä jokaisen

lauseen tarvitse olla täyttä totta, vaikka faktat toki tarkistetaan. Romaanin sivuilla sain ideoida startup-yrityksen ilman huolen häivää siitä, kantaisiko yritysidea
tosielämässä.”
Jukka Hakalan punomista mielenkiintoisista juonenkäänteistä ja vetävästä tekstistä pääsemme nauttimaan
jatkossakin, sillä toinen romaani on jo työn alla. Tasapaino fiktion kirjoittamisen ja omaan viestintäyritykseen
liittyvien töiden välillä on löytynyt siten, että molemmat
osa-alueet saavat nyt aikaa suunnilleen yhtä paljon.
Kirjat eivät konkariltakaan synny itsestään. ”Päätös
kirjoittaa on tehtävä joka aamu uudelleen, ja vapauteen
liittyy myös vastuu työn edistymisestä. Pääosin kirjoittaminen on tähän mennessä ollut helppoa ja mieleistä,
mutta jos jonain aamuna huomaan, että työ ei edisty
tai ajatukset harhailevat muualla, tartun kirjoittamisen
sijaan johonkin muuhun projektiin.
Krunikkaan Hakala ohjastaa polkupyöränsä tulevaisuudessakin usein, sillä suoraan haastattelusta hän
tekee lähtöä avustamaan esikoistaan muutossa omaan
asuntoon. Nuoren aikuisen ensimmäinen koti löytyi,
tietenkin – Kruununhaasta.
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KAIKKI ALKOI
SULASTA
Mariankadulla on Viaminnet, jossa
myydään höyhenenkevyitä korvakoruja.
Suloisten korujen ja asusteiden ansiosta
työllistyvät niin maahanmuuttajat kuin
osatyökykyiset. Joidenkin korujen tuotosta
osa menee myös hyväntekeväisyyteen.
Inspiraatio lähti liikkeelle maahan pudonneesta

kauniista lehdestä, jonka Thaimaassa lomaileva Minna
Muhonen poimi mukaansa hotelliin. Huoneessaan hän
käänteli sitä ja alkoi sitten leikata kynsisaksillaan lehteä
sulan muotoiseksi.
Siitä lähti ajatus korvakoruista. Niiden pitäisi olla
suuria ja näyttäviä, mutta keveitä ja mukavia käyttää.
Tyyliltään ajattomina niiden ulkonäköä ei sanelisi alati
vaihtuva muoti.
Minna oli aikaisemmin Brysselissä tutustunut nahkaan korujen materiaalina. Nahka on kevyttä, ja se on
ekologinen valinta.
”Innostuin ideasta niin perusteellisesti, että leikkelin jo vähän ajan kuluttua poron vuotia kotini pöydällä

26 Kruununhaan Asukasyhdistys

Krunikka 3/2022
Tuusulassa. Piirsin ensimmäisen sulkani mallin ja teetin siitä leikkuumuotin, jolla työstettiin ensimmäiset
korut espoolaisessa nahkapajassa. Siellä minulle myös
opetettiin nahan käsittelyä. Korujen materiaali voi olla
myös lampaan- tai naudannahkaa, mutta parasta on
hieno italialainen vuohennahka, jota käytetään mm.
kenkäteollisuudessa.”
Taloushallinnon parissa työskennellyt Minna ei
aikaisemmin juuri piitannut muodista. Nyt hän uskoi
sulkiinsa niin paljon, että jätti työnsä ja ryhtyi yksityisyrittäjäksi. ”Minulla on yrittäjän vapaus. Tai ainakin
illuusio vapaudesta”, hän naurahtaa.
”Vein I LOVE ME- messuille korkkitaulun, johon

olin kiinnittänyt erikokoisia, sulanmuotoisia korviksia.
Halusin testata, kuinka korut miellyttävät. Rohkaiseva
palaute tuli iloisena yllätyksenä.”
Piskuisella yrityksellä ei ollut rahaa markkinointiin, mutta Minnalla riitti ideoita. Hän perusti pop up
-kauppoja messuille, lentokentälle ja myyjäisiin, joista
nuori naisministeri nappasi mukaansa pienet kultaiset
sulat ja hiusklipsin. Oli tähtihetki nähdä ne televisiossa
hänen yllään Linnan juhlissa. Priscilla Presleyn suomalaiset fanit lähettivät Minnalle kuvan idolistaan, jolla oli
myös sulat korvissaan.
Minna kyseli siskonsa mielipidettä koruistaan.
Sisko epäili, että ne ovat liian näyttäviä suomalaisen
naisen makuun. Ei niitä kukaan ostaisi. Näillä saatesanoilla Minna paineli vuonna 2016 Milanon messuille
luomaan suhteita nahkayrittäjiin, koska kotimaista
poron nahkaa oli vaikeaa saada. ”Pärjäsin savolaisella
lupsakkuudella”, hän sanoo.

Vuonna 2017 Iiris Pro-työkeskuksen edustajat löysivät Minnan messuilta ja tarjoutuivat töihin. Iiris Pro
toimii yhteiskunnan tukien varassa ja työllistää niin
maahanmuuttajanaisia kuin muitakin vaikeasti työllistettäviä miehiä ja naisia.
Minna innostui tarjouksesta heti. Ensin työkeskuksen naiset ainoastaan pakkasivat koruja, mutta
vähitellen Minna antoi heille yhä enemmän vastuuta.
Nykyään Iiris Prossa valmistetaan kaikki Viaminnetin
korvakorut nahan leikkaamisesta valmiin korun pakkaamiseen. Minnan ideoitua uuden mallin hän ohjaa
heitä sen työstämisessä valmiiksi.
Tosin kaikkia ei Minnan ratkaisu miellyttänyt, vaan
häntä kehotettiin viemään alihankintatyöt Portugaliin.
”Minä olen hyvässä asemassa. Minulla on työtä ja leipää.
Minun tehtäväni on auttaa heitä, joilla ei ole samoja
mahdollisuuksia”, napautti Minna heille takaisin.

Hänen kolmesta tyttärestään yksi asuu Berliinissä, toinen Barcelonassa. He huolehtivat etänä
markkinoinnista, mainosmateriaalista, uutiskirjeistä
jne. Netti on korujen tärkein myyntikanava ja oman
nettikaupan lisäksi koruja myyvät mm. Stockmann ja
Zalando. Kolmas tytär perusti reippaasti vain 21-vuotiaana Viaminnetin yhteyteen oman kosmetologiliikkeensä Monandan.
Suomalaiset naiset ovat hiljalleen rohkaistuneet
käyttämään näyttäviä korvakoruja, tosin vieläkin hiukan aristellen. Mariankadun liikkeeseen saattaa tulla
pariskunta, mies kannustaa vaimoaan ostamaan suurta
ja kimaltelevaa, mutta vaimo empii.
”Naiset itse kyllä ihailevat niitä naisia, joilla on
kanttia pukeutua rohkeasti”, sanoo Minna.
”Usein tullaan ostamaan hopeanvärisiä korviksia,
mutta poistutaan kullanväristen kanssa. Kaikki värit
kiinnostavat, mutta rakkain on ruusukulta.”
Nahkavuota on tärkeä hyödyntää viimeiseen milliin asti. Minna keksi suunnitella niistä hienostuneita
keeppejä, joissa näkyy korujen leikatut aukot. Huolimatta 300 euron hinnasta ne ovat tehneet melko mukavasti kauppansa, koska Minnan mukaan suomalainen
nainen panostaa juhlaan, kun on juhlan aika.
Sulka on suosituin koru, samoin diskopallot eli neljän pallon korvakorut. Hinnat pyörivät 29 ja 119 euron
välillä. Taiteilija Lotta Sirén maalasi elegantin kuvion
lumpeenlehden muotoiseen korvakoruun. Niiden tuotosta 10 euroa menee Mielenterveyden Keskusliiton
hyväksi. Minna tekee puolestaan samanlaista yhteistyötä mm. Naisten Pankin kanssa.
”Olen realisti. Sulanmuotoisia koruja myyvällä

liikkeellä ei rikastuta Suomessa. En panttaisi taloani
yritykseni hyväksi. Mutta minulla on mahdoton pää,
joka suunnittelee koko ajan uutta. Nyt mielessä pyörivät piensisustusideat.”
Minna tähtääkin päättäväisesti kansainvälisille
markkinoille. Business Finlandin myötä hän on esitellyt koruja niin Soulissa kuin Tokiossakin. Soulissa ei
ollut myyntitapahtumaa, mutta Minna sai erikoisluvan
myydä korujaan, koska niiden kysyntä oli niin hurjaa.
Matka korumaailmassa on nyt kestänyt kuusi
vuotta. Hän on oppinut luottamaan ensivaikutelmaansa, visioonsa ja itseensä. Tosin matkaan on sisältynyt myös luottamuksen pettäjiä ja kopioijia, mutta suurin osa on ollut positiivista, jännittävää ja palkitsevaa.
”Siksi mentoroin ja opetan nuoria eri oppilaitoksissa.
Haluan rohkaista ja kannustaa heitä uskomaan itseensä.”
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Volnost - Vapaus!
”Miten juuri ne säkeet olivat saaneet ihmiset ajattelemaan, miten pelkkä sana
vapaus muutti ihmisten mieliä, kun kaiutti tervan lailla oodiin kiinnittynyttä sanaa
Volnost - Vapaus! Vapauteen sointui heti lupaus. Ja huimaus.” Lainaus Krunan Mestan
lukupiirin toukokuussa luetusta Hannu Mäkelän kirjasta Pushkinin enkeli, Tammi 2013.
ymmärtää sitä, mitä me emme itsekään ymmärrä?
Kriittisesti Venäjän nykytilanteeseen kantaa ottanut
Hannu Mäkelä totesi myös, ettei hän olisi enää maahan tervetullut.

”Annalle kirjoitin runon, vieläpä vähän ennen
kuin rakastuin Nataliaan (sadaskolmastoista
ihastukseni). Mutta hetkinen. Se Anna ei ollutkaan
enää Vulf tai Kern vaan Olenina. Monta Annaa,
vaan yksi rakkaus, aina yksi. Anna Olenina, saman
tunteen eri kohde vain. Edes hän ei suostunut
pysyväksi puolisokseni:

K

irjailija Hannu Mäkelä, s. 1943, on kirjoittanut
vuodesta 1965 lähtien jo kaksisataa teosta. Tuotanto sisältää romaaneja, tietokirjoja, runoja, näytelmiä,
kuunnelmia ja lastenkirjoja. Luettavana olleen Pushkinin
enkelin lisäksi hän on kirjoittanut elämäkertoja ja elämäkertaromaaneja, joissa aiheina mm. Eino Leino, L.
Onerva, Samuli Paronen, Giacomo Casanova, Eduard
Uspenski ja Aleksis Kivi. Mäkelälle myönnettiin Finlandia-palkinto vuonna 1995 kirjasta Mestari.
Jukka Mallinen: ”Kun Puškin ilmestyi hurmaamaan venäläistä yleisöä 1800-luvun alussa, häntä pidettiin puhtaan runouden satakielenä. Luotiin myytti,
johon runoilija hävisi, jumalallistettu Puškin ladattiin
täyteen venäläisyyden visioita.” (A.S.Puškin: Muistomerkki, WSOY 1999)
Lukupiirikirja Pushkinin enkeli kertoo Pushkinin
viimeisestä kaksintaistelupäivästä. Samalla runoilija
käy läpi elämänsä avainkohtia, voittojaan ja tappioitaan.
Lukupiirivieraana Mäkelä kertoi myös omasta lapsuudestaan, nuoruudestaan ja kirjailijan ammatista. Koska
venäjän kieli kiinnosti kirjailijaa, hän kertoi esimerkiksi
kääntäneensä kokonaisen vuoden yhtä Pushkinin
runoa. Loppusoinnut vetivät puoleensa.
Hän kertoi käyneensä maassa satoja kertoja
samalla oppiakseen ymmärtämään venäläisiä ja venäläisyyttä. Hänelle kuitenkin sanottiin, miten sinä voit
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’Teitä rakastin: ja rakkaus vielä ehken
ei täysin ole sielussani sammunut.
Murehduttaa enää sillä tahdo en,
tuo tunne kohta lienee tyyten kadonnut.
Ilman toivoa, hiljaisesti teitä palvoin,
arka, mustasukkainen ja aito oli kaipaus;
vilppiä vailla, hellästi kanssanne niin valvoin,
totisesti, tulkoon muilta osaksenne sama rakkaus.’ ”
(Hannu Mäkelä: Pushkinin enkeli s.135)
Pushkin, muun muassa klassikoiden Jevgeni Oneginin,
Patarouvan, Kapteenin tyttären ja Boris Godunovin
kirjoittaja, on myös ilman muuta naistennaurattaja
parhaasta päästä. Venäjän Casanova. Don Juan. Hän eli
meidän näkökulmastamme lyhyen ja kiihkeän elämän
(1799–1837). Ja aina velkakierteessä.
Ilpo Tiihosen sanoin: ”Kauneutta jahdatessaan
ironinen, laupias, itsestään lumoutuva, tosikko, rakastettava yleispaskiainen, häntäheikki, pilvenveikko, laskelmoiva, sietämätön, siis kiinnostava.”
Pushkinin enkeliä lukijan oli mukavaa lukea
ääneen. Myös Hannu Mäkelä lukee ääneen kirjoittaessaan omia tekstejään. Ei siis ihme, jos lukija luuli
kirjan kertojaksi suorastaan Pushkinia itseään, vai oliko
kertoja sittenkin Mäkelä? Hannu Mäkelää tämä hieman
huvitti. Hän myönsi, vaikka kuinka kirjailijat tämän
kieltävät, kirjoittajan kirjoittavan aina myös itsestään.
Eikä Mäkelä salannut sitäkään, että Pushkinin tavoin
hänkin on mielellään kulkenut naisten perässä.

Lukupiirissä luettavat kirjat:
www.krunikka.fi → Krunan Mesta → viikko-ohjelma
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Kaiken kaikkiaan toukokuinen Pushkin -lukupiiri,
joka pidettiin poikkeuksellisesti Hannu Mäkelän
monien kirjojen kustantajan Aviadorin Kulttuurikulmassa, Vironkatu 12, oli kiinnostava ja antoisa. Ja
myöskin siksi, koska lukija ei voi olla törmäämättä tosiasiaan, että moni nykyvenäläinen osaa edelleen Pushkininsa ulkoa. Edellä mainitut kirjat auttavat osaltaan
ymmärtämään, miksi?
”Je suis blessé - Olen haavoittunut”, vaimostaan
mustasukkainen runoilija sanoi kaaduttuaan lumeen.
38-vuotias Pushkin menehtyi kaksintaistelussa saamiinsa vammoihin. Paristakymmenestä hän oli selviytynyt vammoitta. Kaksintaistelut olivat Venäjällä tuolloin jo kielletty, mutta niin! Miehen kunnia. Tästähän
Jouko Turkkakin teatterikoulun rehtorina paljon puhui.

Sitaatti Mäkelän kirjasta s. 173. Runoilija kaksintaistelupäivää odotellessa alkaa hahmotella tulevan
pääteoksensa aihetta, juonta, sommitella sen monipolvista kulkua, joka kohta muuttuisi todeksi:
”Tsaarista vähät, sensuurista viis! Voihan myös
tsaarille tapahtua jotain, ei kukaan ole tässä maailmassa
ikuisesti, varminta mitä ihmiselle voi tapahtua on kuolema. Ensin teen kirjan, sitten vasta alan murehtia sen
julkaisemista! Voihan käydä niinkin, että onni potkaisee, että tsaaria taisteluni kuvaus sittenkin miellyttää onhan hän samalla myös itse saanut tieltään kilpailevan
ihailijan mitä Tashaan tulee. Eikä heti ymmärrä, että
Natalia Nikolajevna (= Pushkinin vaimo) ei pian olisi
hänen ottimiensa lähellä, onhan vaimon seurattava
miestään. Vaikka Siperiaan! Moni on sinne jopa vapaaehtoisesti lähtenyt karkotetun miehensä perään hyläten
Pietarin keveän elämän.”
Pushkin syntyi köyhtyneeseen aatelisperheeseen.
Äidin suku juontuu etiopialaisesta Pietari Suuren
maurista, kenraali Hannibalista, ja isän suku on Ruotsista tullut Radše.

Viimeiset säkeet oodista Vapaus:
”Oi tsaarit, vihdoinkin jo oppikaa:
ei rangaistus, ei lahjus suojaa suo,
ei vankikuopat, kirkon alttaritkaan
teille koskaan varmaa rauhaa tuo.
Nyt kumartakaa ensi kertaa päänne
Lain edessä, ja siihen luottakaa,
niin valtaistuimenne vahtikaartin
kansan vapaus ja rauha perustaa.”
(Ilpo Tiihonen: A.S.Puškin - Muistomerkki)
Tekstissä vilisee kaksi kirjoitustapaa. Hannu Mäkelä
kirjoittaa runoilijan nimen Pushkin ja Ilpo Tiihonen
kirjoittaa Muistomerkissä nimen Puškin.
Jälkikirjoitus

Tunnettu venäläis-sveitsiläinen kirjailija Mihail Šiškin
kirjoittaa amerikkalaisessa The Atlantic -lehdessä
muun muassa näin: ”Mitä voin sanoa, kun kuulen, että
Puškinin muistomerkkiä puretaan Ukrainassa? Olen
vain hiljaa ja tunnen katumusta. Ja toivon, että ehkä
joku ukrainalainen runoilija puhuu Puškinin puolesta”.

Lokakuun kirja: Ilja Leonard Pfeijffer ”Grand Hotel Europa”
Marraskuun kirja: Jukka Viikilä ”Taivaallinen vastaanotto”
Joulukuun kirja: Anneli Kanto ”Rottien pyhimys”
Asukastila Krunan mestan lukupiirit kuukauden
toisena tiistaina klo 19.15–21, Meritullinkatu 6.
Tiedustelut marje.vuorisalo@gmail.com
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Koulun aloituspäivä 18.8.1982.

40 VUOTTA
LUOKKATOIMIKUNTAA

Luokkatoimikunta on meille ollut tukiasema, jossa olemme saaneet olla sellaisia kuin luonnostaan olemme,
jossa olemme voineet seurata maailman menoa yleensä ja jakaa kaikenlaisia kokemuksia erilaisissa
ammateissa. Tänä vuonna olemme kokoontuneet jo kahdesti. 7. heinäkuuta 2022 otetussa kuvassa ovat
takana vasemmalta lukien Maija ja Juhana Manner, Marja-Liisa Rönkkö, Sirpa ja Ilkka Rahtu sekä hengessä
mukana Päivi Vallisaari Hirvensalmelta käsin. Edessä istuvat Sirpa Susi ja Markus Weckström,
jotka hiljattain kävivät hakemassa voiton kotiin tv-visailussa Stadi vs. Lande.
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Toimikunta kokonaisuudessaan Matti Heikkilän ympärille ryhmittyneenä joulusaunan jälkeen 2005.

M

ikä on luokkatoimikunta? Olen kuulunut sellaiseen 40 vuotta, ja googlaamalla näyttää tehtävä
olevan nykyään sama kuin silloin ennenkin. Erikoista
vain on, että kun sen kai pitäisi liittyä kiinteästi koulujen ohjelmatoimintaan, tämä meidän näyttää vain
jatkavan itsenäistä elämäänsä. Elinikäisenä oppimisena,
loppumattomana elämänkoulunako?
Loppujen lopuksi meitä jäi jäljelle yhdeksän: Heikkilät, Mannerit, Rahdut, Weckströmit ja minä, noin
summittain sanoen. Joitain muutoksia on tapahtunut,
kolme otti lain salliessa tyttönimensä takaisin, yksi on
suruksemme liian varhain poistunut sinne, mihin me
kaikki lopulta päädymme.
Ryhmällämme ei ole ollutkaan muuta nimeä kuin
Luokkatoimikunta, mutta se syntyi, kun meidän, silloin kolmi-nelikymppisten lapset aloittivat ala-asteen
Snellmaninkadun koulutalossa 18.8.1982. Aloittajia
oli kaksi luokallista, minulle tuttuja vanhempien nimiä
valokuvaaja-Ristat työn puolesta, sekä kuuluisuuksina
elokuvaaja Sakari Rimminen ja kitaristi Jukka Tolonen.
Muita en ennestään tuntenut, koska olin muuttanut
Kruununhakaan vasta vuoden alussa. Monet olivat
tutustuneet jo Vironniemen päiväkodin kautta.
Olin asunut ja opiskellut keskustassa, mutta ajautunut avioliiton myötä Roihuvuoreen, josta halusin eroni
jälkeen pois. Töölö oli mielessäni, mutta varat eivät sinne

riittäneet. Sen sijaan löytyi vielä edullisiakin asuntoja
Kruununhaasta, jossa huoneet olivat avaria. Mutta
ammeita tai suihkuja ei halvimmissa ollut, kaikkiin ei tullut edes lämmintä vettä. Kruununhaan valinnan ratkaisi,
kun lapselle luvattiin heti paikka päiväkoti Virkkulasta.
Ensimmäisessä vanhempainillassa käytiin läpi
mahdollisia yhteistoimia, joita olisivat muun muassa
tutustumisillat, pikkujoulut, kevätretket, musiikkijutut
sekä leirikoulujen varainhankinta. Vanhemmat jakautuivat luonnostaan kahteen leiriin: sisällöntuottajiin ja
varainhankkijoihin.
Joulujuhlan osalta seitsemän äitiä ilmoitti haluavansa
näytellä, kaikki muut lupasivat leipoa jotain myytäväksi.
Sakari Rimminen tarttui tähän nopeasti päättäen, että
otetaan esitettäväksi seitsemän veljeksen pako lukkarin
koulusta. Äidit muuntautuivat pojiksi. Lavastukseen
tarvittiin vanha ruutuikkuna, jonka sai oikeasti potkaista
rikki pakoon sännättäessä, minkä päälle käynnistyi
filminpätkä, jossa veljekset juoksivat ulos portista ja pinkoivat katua alas häviten lopulta näkyvistä.
Retkiä tehtiin aluksi museoihin. Seuraavana lukuvuonna järjestettiin bussilla kevätretki ”soppatykin”
kera Tervakoskella vasta-avattuun Puuhamaahan, joka
pettymykseksemme oli vielä aika lailla keskentekoinen
sepelikenttä. Seuraavan kerran tehtiin retki Mannereitten – niin ikään elokuvantekijöitä – maaseutupaikkaan
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Suomusjärvelle, joka olikin todellinen satumaa: paljon
katseltavaa ja kokeiltavaa. Poikani muistaa sen yksityiskohtaisesti vieläkin, erityisesti paikalliselle kaatopaikalle tehdyn tutkimusretken.
Yleensä ottaen meidän luokkatoimikuntamme pyrki
välttämään kaikkinaista rahastusta, esimerkiksi niin, että
vanhemmat itse esittivät ohjelmaa tilaisuuksissa. Sellaisen
pikkujoulun muistan, jossa kokosimme 1800-luvulla
suositun seurapelin tableaux vivants. Siinä esiintyjät
muodostivat kukin vuorollaan ”elävän taulun” jostain
tunnetusta teoksesta, muut yrittivät kilpaa arvata mistä, ja
nopein voitti. Opettaja sanoikin jossain vaiheessa hapahkosti, että kaikki oppilaat tulevat meidän tilaisuuksiimme,
nekin, jotka eivät koskaan osallistu mihinkään muuhun.
Jo 3.12.82 olen kirjoittanut päiväkirjaani: On kiva
ajatella näitä kruununhakalaisia uusia ystäviä ja mahdollista tulevaisuutta yhteistyössä heidän kanssaan. Kivoja
ihmisiä kaikki! On oikeastaan ihmeellistä saada kotiseutu
– missään en ole tuntenut oloani niin oikeaksi kuin täällä
Krunikassa. Huomasin sen kaikessa laajuudessaan juuri
nyt: tänne meinaan jäädäkin! Siis pesiytyä.
Koulutiloista siirsimme kokouksia myös Liisankadun kulmien koteihin. Ensinnä muistan saaneeni
kutsun Heikkilöille, joilla olikin rutiinia, heillä kun oli
yksi lapsi koulussa jo ennestään. Lapset, joita oli suunnilleen yhtä monta kuin meitä vanhempia, lähtivät pian
omille teilleen. Me sen sijaan jatkoimme jutustelua
vakiopaikassamme Kolmessa Kruunussa, jonka pisimmässä pöydässä tapasimme vuosien ajan joka kuukauden ensimmäisenä torstai-iltana.
Toiminta-alueemme myös laajeni lainehtien Lappiin
asti sekä Viipuriin, jossa oppaina toimivat yhdet isovanhemmat. Useita kertoja käytiin Virossa, johon monella
oli erilaisia kytköksiä. Kesä- ja talvimaisemista on saatu
vuosittain nauttia niin Rahtujen pihamaalla Suomenlahden Degerössä kuin Hirvensalmella Heikkilöiden
saarella. Maalla, merellä ja ilmassa on julkisten ja omien
kulkuneuvojen lisäksi tarvittu suksia ja luistimia. Hyvä
on ollut varustautua myös kunnon risusavottaan tai
yllättävään uimaretkeen. Kun toimikuntamme käyttöön
tarjoutui Maneesikatu 2:n ullakolle valmistunut hulppea
saunaosasto merinäköalalla, on ohjelmassa ollut ns. joulusauna 1990-luvun alkupuolelta vuoteen 2018.
Meidän elinaikanamme maamme yleispoliittisena
teemana on ollut kulttuuri ja yhteiskunta, niiden keskinäinen suhde. Tämä asetelma on ollut keskustelujemme
runko. Julkishallinnon johtotehtävissä, kaupungin palveluksessa tai ministeriöiden alaisuudessa, ovat jotkut
meistä voineet olla suoraankin vaikuttamassa yhteiskuntarakenteiden uudistamiseen. Isoja työnantajia ovat
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Ensimmäinen koulupäivä.

olleet myös Yliopisto, SKS ja Helsingin Sanomat. Lavein
toimialamme lienee julkaisu- ja kirjankustannustoimi,
mutta ryhmämme varsinainen rikastuttaja ja ajattelun
herättäjä on ollut moninainen yksityisyrittäjyys.
Kaikki liukuu kaikkeen. Ydinosaamisen ja työtehtävien osalta nimikkeistöömme kuuluvat mm. eri alojen
johtajat, dosentti, sosiologi, insinööri, museologi, tutkija, toimittaja, tuottaja, opettaja, taiteilija, tietokirjailija, näyttely- ja elokuvaohjaaja, vaatesuunnittelija sekä
Stadin slangin täydellisesti taitava taksikuski.
Kun sanat eivät riitä kertomaan, viittaan lempitaidemuotooni televisioon, jossa meitä hyvin kuvannut
sarja Frendit kuitenkin alkoi vasta yli kymmenen vuotta
myöhemmin kuin oma luokkatoimikuntamme.
Draamantaju on säilynyt. Olemme tuoneet toistemme suuriin juhliin kuten 50- ja 60-vuotispäiville
ja tohtorinväitöstilaisuuksiin lisäväriä. Oman elämäni
suurin yllätys on ollut, kun pitkän virallisen vastaanoton
jälkeen söimme sukulaisten ja ystävien kanssa 50-vuotispäivällistä Kruunussa. Huojennuksen tunne kuitenkin häipyi kertaiskulla, kun ovesta pelmahti sisään Jussi
Raittinen kitara kainalossa ja vetäisi Kaunis nainen tuli
kaupunkiin, kaunis nainen ja heti huomattiin…
Laulu todella on ilmestynyt sinkkuna juuri sinä
vuonna 1964, kun muutin Helsinkiin. Täsmäisku, joka
sai minut pakahtumaan sanattomaksi. Tunteesta kertoo
tänään havainnollisesti tv-ohjelma Laulu Rakkaudelle.
Kiitos siitä!

TARJA LAITIAINEN

MOJO ERÄMETSÄ
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TOISTA TUHATTA JUHLIJAA
Liisanpuistikossa ja Tervasaaressa

E

nsimmäiset Krunikan Venetsialaiset onnistuivat upeasti! Liisanpuistikkoon alkoi kerääntyä
ihmisiä jo vähän ennen kuutta elokuun viimeisenä
lauantaina, ja pian pöydät olivat täynnä illastajia.
Asukasyhdistyksen hankkimien pöytien lisäksi muutama toi oman pöydän. Kattauksiin oli panostettu,
oli kukkia, kristallia, sampanjaa ja naamioita. Nurmikoilla istuskeli parhaimmillaan toista sataa ihmistä.
Illastajien lisäksi osa seisoskeli - ensi kerralla tarvitaan
siis enemmän pöytiä!
Kiku86:n ja Lippakioskin väki uurasti hiki hatussa
vastatakseen suureen kysyntään. Onneksi kellään ei
ollut kiire, juhlahan kesti neljä tuntia.
Pormestari Juhana Vartiainen avasi Venetsialaiset
kiittämällä krunalaisia aktiivisuudesta. Helsinki-seuran Martti Helminen kertoi varakkaiden venäläisten
järjestäneen Helsingin ensimmäiset hulppeat Venetsialaiset vuonna 1840 - ne eivät todellakaan olleet
kaiken kansan juhla!

Illan musiikkinautinnoista vastasivat kauniisti
laulanut Mikaela Mansikkala ja svengaava Robbie Hill
Band. Yksi illan hellyttävistä hetkistä koettiin, kun
Robbie antoi kahden pienen ihailijansa soittaa kitaraansa kesken biisin. Alkuillasta lapset valtasivat tanssiaukion, aikuisten irrottelua saatiin odottaa pidempään.
Tervasaaren vetonauloja olivat paloauto ja pinjatat.
Saaren henki Kalle Kivinen ja Hakatytöt pitivät viisisatapäisen yleisön aktiivisena ja hyvällä mielellä. Asukasyhdistys ei ole aikaisemmin järjestänyt näin suurta
koko perheen tapahtumaa.
Asukasyhdistyksen banderollissa lukee: Kruununhaka, kaupunkikulttuuria vuodesta 1640. Nyt käännettiin uusi lehti Krunikan kulttuurihistoriassa. Koskaan
aikaisemmin ei näin suuri joukko krunalaisia ole viettänyt iltaa yhdessä itse järjestämässämme tapahtumassa.
Fiilis oli kliffa, niin järjestäjät kuin osallistujatkin olivat
sitä mieltä, että ensi vuonna otetaan uusiksi ja tehdään
Krunikan Venetsialaisista traditio!
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HANNELE SALMINEN

RUUSUNNUPPU puhkesi kukkaan
Rosebud-kirjakauppojen historia liittyy tiiviisti Krunikan maisemiin.
Hannu Paloviidan ja kumppanien unelma omasta kustantamosta,
kirjapainosta ja -kaupasta on vaatimattoman alun jälkeen muuttanut
osoitettaan, muotoaan ja nimeään. Nyt Rosebudin kruununjalokivenä
komeilee Suomen suurin kirjakauppa Sivullinen Kaisaniemessä.

R

osebudin tarina alkoi kruunun hevostallin vintillä Limeksen kirjapainon tiloissa Kirkkokatu
6:ssa vuonna 1987. Limes on Helsingin yliopiston
matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestö, jossa Hannu Paloviita, Timo Ernamo
ja Ari Ollinen muiden idealistien mukana pyörittivät
kirjapainoa.
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Oikeastaan idea syntyi jo ennen hevostallia, tarkentaa Rosebudin toimitusjohtaja Hannu Paloviita. Hänen,
Mika Siltalan ja muutaman muun filmihullun tarkoitus
oli alkujaan kustantaa elokuvakäsikirjoituksia nimellä
Lieke (LImeksen ElokuvaKErho). Hanketta kypsyteltiin
illanistujaisissa Krunikan legendaarisissa baareissa: vanhassa Pataässässä, Kolmessa Liisassa ja Savannassa.
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Lieke ei tule koskaan kannattamaan, sen perustajajäsenetkin tietävät ja melkein myöntävätkin. Lieke on
nykyisen kustantamoinnostuksen epätoivoisimpia ja
romanttisimpia yrityksiä. Samalla tavalla kuin maalta
karkotetut haaveilevat punaisesta mökistä mustaviinimarjapensaiden keskellä, työstään vieraannetut eivät
lakkaa unelmoimasta omasta lehdestä tai, sen jälkeen
kun Steve Jobs Applen keksi, omasta kustantamosta.
– Saska Saarikoski, Ylioppilaslehti, 1987
Näiden synkkien pilvien alla toiminta oli tuskin
ennättänyt pyörähtää käyntiin, kun kohtalo iski romantikkoja odottamattomalta suunnalta. Lieken suvun lakimies ilmoitti tylysti, että Lieke oli suojeltu nimi, jota
ei ollut lupa käyttää. Ongelma kuitenkin ratkesi, kun
Lieke-nimestä pudotettiin ensimmäinen e-kirjain pois:
Like näki päivänvalon.
Liken matka jatkui Vironkatu 9:n sisäpihan kellariin ja sieltä Kulmakatu 6:en kolmeen kerrokseen,
jossa sijaitsivat toimisto ja paino. Ensimmäinen kirjakauppa, Arto Mellerin inspiroima Elävien kirjoissa,
avautui sitä vastapäätä Kulmakatu 3:ssa. Kaikkiaan
Krunikassa on vuosien varrella sijainnut parisenkymmentä Rosebudin varasto- ja toimistotilaa sekä yli
kymmenen työsuhdeasuntoa, joissa puolet firman
työntekijöistä asui.
Rosebud onkin yksi Kruununhaan suurimpia yksityisiä työllistäjiä, jonka palkkalistoilla parhaimpaan
Like-aikaan oli yli 25 ihmistä. Yksi heistä, Armando
Alvarez, tuli Suomeen äitinsä mukana Equadorista
kymmenvuotiaana ja aloitti työskentelyn siivoojana.
Nykyisin hän toimii Rosebudin korvaamattomana tuotantopäällikkönä.
Rosebudin taipaleella pop-up-myymälöitä on
noussut kuin sieniä sateella. Yhteensä rakennettuja kirjakauppoja on ollut kaikkiaan peräti 80 ja yhtä aikaakin
toiminnassa tusinan verran. Myymälät ovat sijainneet
keskustassa, etäpisteitä ovat olleet Kaapelin, Korjaamon ja Vuosaaren kaupat. Etäisin, Kuopion kauppahallin myymälä, täytti juuri kymmenen vuotta.
Kun Liken julkaisutoiminta paisui vuosi vuodelta, töitä yötä myöten paiskinut Hannu tuumasi,
että oli muutoksen paikka. Hän myi kirjankustantamisen liiketoiminnan Otavalle vuonna 2005, kun
Like oli juuri muuttanut Liisankadulle. Nyt se jatkaa
toimintaansa itsenäisenä Otavan sisäpihan puutalossa Uudenmaankadulla.

Like-nimi meni kustannustoiminnan myötä, joten
jälleen oltiin nimiongelman äärellä. Kirjakauppatoiminta tarvitsi uuden nimen. Tämä ei tuottanut suurtakaan päävaivaa, sillä Hannulle oli itsestään selvää, että
kirjakauppaketjusta tulisi Rosebud.
Itsekin elokuvateatterissa työskennellyt Hannu
oli 1980-luvulla osallistunut muiden filmifriikkien
mukana Mukkulan Citizen Kane -elokuvaseminaariin
ja katsonut kyseisen elokuvan kymmenisen kertaa.
Rosebud (ruusunnuppu) on monesti maailman parhaimmaksi äänestetyn elokuvan pienen Kanen puisen
kelkan nimi. Se merkitsi lapselle rakkautta ja turvaa.
Tällä hetkellä Rosebudin toimistotilat sijaitsevat
Meritullinkatu 21:ssä. Ainoan oman tilan Hannu osti
entisestä Elannon talosta Mariankatu 21:sta vuonna
2007. Sen tiloissa toimii kirjakaupan ohella galleria,
jonka vaihtuvissa näyttelyissä on ollut esillä niin maalauksia, valokuvia kuin installaatioitakin.Parhaillaan
nähtävänä on Petteri Tikkasen originaalipiirroksia
Black Peider -lyhytelokuvasta. Petteri tunnetaan paitsi
sarjakuvataiteilijana, myös ilmakitaransoiton maailmanmestarina. Kenties näyttelyn avajaisissa saamme
nauttia hänen esityksestään.
Tärkeintä kuitenkin ovat kirjat ja ennen kaikkea
painetut kirjat. Ne ovat kokonaistaideteoksia, joiden
kannet, taitto, päänauhat ja kuvitus luovat kutkuttelevan kouriintuntuvaa odotusta ennen kuin niiden kansien välisiin maailmoihin sukeltaa.
Hannun toistaiseksi suurin hanke, Rosebud Sivullinen, sijaitsee Kaisa-talossa entisen Pukevan 1 400
neliön tiloissa osoitteessa Kaisaniemenkatu 5. Valoisan
ja avaran myymälän hyllyiltä ja varastoista löytyy tasokasta kirjallisuutta moneen makuun: kaunoa ja tietoa,
suomen- ja vieraskielistä. Eri kirjanimikkeitä on tarjolla
kaikkiaan lähes 45 000 kappaletta.
Sivullisessa myös tapahtuu koko ajan. Sen stagelle, lavalle, mahtuu kuusi ihmistä keskustelemaan
kirjallisuudesta, ja yleisölle on varattu sata istumapaikkaa. Stagen tilaisuudet myös striimataan, joten
niitä voi myöhemminkin katsella ja kuunnella, jollei
itse ehtinyt paikalle. Sivullinen_Stage -linkistä pääsee
aarteen äärelle.
Me krunalaiset olemme onnekkaita, kun aivan nurkan takana aukeaa kirjallisuuden ihmemaa. Ei tarvitse
kuin avata ovi Mariankadulla tai Kaisaniemenkadulla
ja astua sisään. Saska Saarikoski oli sittenkin väärässä.
Hannu Paloviidan unelmilla on siivet, jotka kantavat.
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Koira näkee sisälle
(Kruununhaan karvaturrit)

K

oirien määrä on lisääntynyt hurjasti täällä upeassa kuninkaan
hevoshaassa niinä viitenäkymmenenä vuotena, joina olen asunut tällä niemekkeellä. 70-luvun alussa Kruununhaassa saattoi kävellä
tunnin näkemättä koiraa. Nyt voi lähteä lemmikkinsä kanssa varhaiselle lenkille vaikka kello viisi aamulla, ja jo seuraavan nurkan takaa
ilmestyy lajitoveri, jonka isännän silmät harittavat vielä väsymyksestä.
Koiramme ulkoiluttavat perheittensä jäseniä, vaikka on noustava varhain töihin tai on jäätävä pakkanen tai pyörryttävä helle.
Eläkeläisillä on helpompaa. Työläisen on vietävä kaksi rottweileriansa puitten juurille ennen työvuoroaan kello kuutta.
Kruununhaan karvaturreista ei voi kirjoittaa kauneuskilpailun
kriteerein. Näet kaikki koirat ovat yhtä kauniita. Ne eivät ole vain
erilaisia keskenään, vaan ne kaikki ovat yhtä erilaisia keskenään.
Tärkeinä perheenjäseninä ne heijastavat, kuten ihmislapsetkin,
kotiensa atmosfääriä ja kasvatusta. Oma koirani esimerkiksi on
pieni ja kiltti, mutta vapaan, summerhilliläisen kasvatuksen esimerkillinen tulos. Se hyppii sohvalle, tuoleille ja kerjää pöydästä.
Koirien persoonallisuudet ovat tietysti erilaisia, kuten meidän
ihmistenkin. On introverttejä, ujoja ja ekstroverttejä hurttia. Jotkut
osaavat jopa hieman diivailla, joku on kärsimätön. Yksi isävainajani
kennelin karhukoira poltti päreensä mitättömästä asiasta yhtä helposti kuin Aku Ankka. Se oli kiltti, mutta osasi mököttää päiväkausia, jos sitä ei totellut.
Aikoinaan ELT Outi Vainio selvitti Arto Nybergin tv-ohjelmassa koirien tunnemaailmaa. Hän kertoi, että koirilla on kaikki
kuusi tunnetta, jotka ovat ihmisilläkin: ilo, suru, pelko, ahdistus,
inho ja hämmästys. Hän myös sanoi, että ei yhtään ihmettele, jos
tiede jo lähiaikoina todistaisi, että koirillakin on itsetietoisuus.
Vanhentuneen tiedon mukaan koiralla on noin tuhansia kertoja
ihmistä parempi hajuaisti (n. 2000 hajua). Itse kutsun koiran älyä
hajuälyksi. Se on meille suuri mysteeri.
Muiden muassa ekologian ja evoluutiobiologian professori
Marc Berkoff Coloradon Boulderin yliopistosta ja Cynthia Otto,
Penn Vet Working Dog Centeristä kertovat viimeisimpiä tietoja ja
vertailuja koiran hajuaistista Adam Pioren artikkelissa (Valitut Palat
maaliskuu 2022). Ihmisellä on noin viisi miljoonaa hajureseptoria nenässään. Koiran hajureseptorit ulottuvat kurkun takaosaan
saakka. Koiralla on arvioitu olevan noin 300 miljoonaa hajureseptoria, siis kuusikymmenkertainen määrä ihmisiin verrattuna.
Koiran nenä on jopa miljoona kertaa herkempi kuin ihmisen nenä,
artikkelissa todetaan.
Olemme siis tekemisissä ihmeen kanssa. Nykyisin koiria lähestytään jopa huvittavan kaupallisesti. Dog fashion on varteenotettavaa arkipäivää. Jopa Saksan lautan pikkuisella koirahyllystöllä lankesin taannoin söpöön pitkäraajaiseen teddykarhuun. En tosiaan
tiedä, ostinko sen itselleni vai koiralleni. Lemmikkieläinkaupat ovat
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Lou Lou (sekarotuinen, Tomi Heinämäki)

Havu (kääpiösnautseri, Jaana Nurmio)

Oreo (amerikanstaffordshirenterrieri, Marco Beti)
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jo yhtä suuria kuin ennen vanhaan elintarvikeliikkeet. Koirille on
designvaatteita ja -valjaita, lasijalokivin koristeltuja taluttimia.
Ne ovat kyllä ihania, mutta olen tyytynyt yli 20 vuotta vanhaan,
pureksittuun, mustaan 180-senttiseen hihnaan. Rumahan se on
pikkukoiralle, myönnetään, mutta sulautuu hienosti asfaltin ja
hiekkatien väreihin ja robusmiin. Se on niin vahva, että sillä voisi
taluttaa sonnia. Toisaalta valmiiksi resuinen ja risa ugly chic on
nykyään muotia, miksei koirillakin. Muotimadame Coco Chanel
sanoi aikoinaan totuuden: "Muotia on se, mikä ei ole muodissa".
Niinpä koiramme vähät välittävät taluttimistaan ja kävelevät kaikkialla yleensä alasti.
Tomi Heinämäen vastustamattoman suloinen, korunomainen,
kolmijalkainen Loulou-koira on monille tuttu näky. Se on noin
9–10-vuotias. Sen historia on järkyttävä ja onnekas. Tomin ystävä
oli aikoinaan töissä Pekingissä. Töihin mennessään hän näki raa'an
moottoripyöräilijän, joka ilmeisen tahallaan ajoi kulkukoirapienokaisen päälle, ja huristeli sen sileän tien tiehensä taakseen vilkaisematta.
Tuo ihana eläinrakas Tomin ystävä pelasti raajarikon koiran ja
vei sen eläinklinikalle. Siellä ylimielinen kiinalaislääkäri totesi, että
ei kannata tehdä mitään, se maksaa rahaa. "Maksakoon", oli vastaus.
Tomi sai Kiinasta puhelun, että täältä tulisi Suomeen invalidikoira,
mutta muuten terve. Loulou on sopeutunut hienosti rauhalliseen
kaupunginosaamme ja on onnellinen.
Oikokadulla vastaan tassutteli vasta noin vuoden ikäinen kääpiösnautseri Havu. Se on syntynyt Nakkilassa. Onko Nakkila saanut
nimensä nakkeja rakastavista koirista? Havun emäntä Jaana Nurmio
ei ollut asiasta varma. Havu on elämää rakastava hassuttelija.
Kooltaan erikaliiberinen hassuttelija on Marco Betin kaksivuotias amstaffi Oreo. Se painaa vain 30 kg ja on hellyydenkaipuinen
sylivauva. Kun Marco katsoo kylmänä talvi-iltana televisiota ja
Oreo tunkee syliin, niin ei varmasti tule vilu. Kroaatti Marco ja
IIomantsissa syntynyt Oreo ovat eteläinen ja pohjoinen temperamenttiyhdistelmä.
Jackrussellinterrieri Candy ei ole vuottakaan. Häntä viuhuen
se juoksee Tervasaaren koirapuistossa. Se kääntelee päätään hyvin
huumorintajuisesti, kun siltä kyselee kuulumisia. Se ei ole syntynyt
kaukana Kehä kolmosesta. Sen emännän Antonia Bergin kanssa
ihmettelemme, miten kummassa pienilläkin koirilla riittää energiaa
pinkoa tarhassa melkein tuntikaupalla ja me aikuiset ihmiset seisomme paikallamme kuin suolapatsaat. Koirista on mukavaa, kun
saa juosta, meistä on mukavaa, kun ei täydy juosta.
Jaru Kokkinen on puutarhuri ja hankki multapinon. Sen päällä
istuu hänen 5-vuotias borderterrierinsä Winston. Se on innokas
puutarhatöitten seuraaja. Se on alun perin Valkealasta. Sen kiihtelysvaaralainen isä pääsi peräti Ilta-Sanomiin. Se otti näet röyhkeästi
mittaa suden kanssa. Silmä siltä siinä taistossa meni. Eikä mistään
susipelosta ole tietoakaan, vaikka silmä amputoitiin. Toisenlainen
persoona on Sirkka Halkosen welssinterrieri Arvi. Taannoin tavatessamme se oli 10-viikkoinen luppakorva, joka pyrkii kaikkien
syliin. Se on ilmeeltään hyvin iloinen.

Candy (jackrusselli, Antonia Beg)

Winston (borderterrieri, Jaru Kokkinen)
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Arvi (walesinterrieri, welshi, Sirkka Halkonen)

Raila Pirisen Miss-koiran tarina on Louloun tapaan liikuttava.
Miss on paljasjalkainen newyorkilainen. Railan siskon oli valitettavasti palattava Suomeen, jossa hän kuoli syöpään. Raila otti Misskaunottaren tilapäisesti hoitoonsa. Yhteiselo lujittui kuitenkin niin
vahvaksi, ettei Raila voinut enää mitenkään luopua koirasta. Miss
on amerikanpitbullterrierin ja australianpaimenkoiran risteytys,
hurmaavan kiltti ja kokenut Lapin kävijä. Emäntänsä hoteissa Miss
on saamelaistunut kruununhakalainen.
Axel Schroderuksen Martilla on ikää 2,5 vuotta. Englanninsetteri on tosi krunikkalainen. Se on geneettisesti kotoisin Mariankadulta. Auringon valon pirskottamassa Tervasaaren lehvästössä sillä
on hieno suojaväri. Englantilaiset voivat olla ylpeitä tästäkin koirarodustaan. Axelinkin ryhti on moitteeton Martti-setterinsä rinnalla.
Viimeisimpänä, vaan ei vähäisimpänä muutama sana tiibetinspanieli Cocosta. Se on sydäntensärkijä, hienostuneen intelligentti
palvonnan kohde. Sen esimerkillisesti hoidettu turkki on pumpuliakin pehmeämpi. Se kävi jonkin aikaa sitten rakastelemassa Salossa
asti ja nyt Elina Valtonen odottaa jännityksellä pikkupentuja.
Olen kuullut huhuja, että Kruununhaassa olisi suhteessa eniten
koiria Helsingin kaupunginosista. Siltä huhulta on syytä katkaista
siivet. Tilastokeskuksen kulutus- ja otantatutkimusten (2014)
mukaan joka kymmenennessä Helsingin taloudessa on koira, ja
joka kolmannessa joku lemmikkieläin.
Kennelliiton tilastossa on uudemmat tiedot postinumeroittain
koirista, joiden ikä on maksimissaan 10 vuotta. Noin 25 %:lle koirista ei ole ilmoitettu omistajaa. Tilastoista käy ilmi, että koiria on
yhä eniten kaupungin reuna-alueilla. Esimerkiksi Kruununhaassa
on 195 koiraa, 00100 alueella 591, 00160 alueella 158, 00560 alueella 476, 0098 alueella 623 ja 00790 alueella 511 koiraa.
Varsinkin keväisin lumien sulaessa ihmiset arvostelevat aiheesta
liiallisista korjaamattomista koirien jätöksistä. Koiranomistajallekaan ei ole hauskaa, kun oma hurtta talloo toisten ulosteisiin.
Vastuullinen koiraihminen korjaa koiransa kakat. Se tekee selällekin hyvää. Mariseminen ei ole kivaa. Sellainen marina kuitenkin
kaupungille, että rakentakaa porstuat Tervasaaren koirapuistoon,
pienille ja suurille. Useammin kuin kerran on ollut vaaratilanteita,
jolloin koira on päässyt livahtamaan ulkopuolelle, kun toinen koira
on pyrkinyt portinraosta tarhaan.
Kaikki eivät pidä koirista. Hyvä ystäväni pelkää koiria, koska
kerran, kun hän oli nuori, koira puri häntä pahasti. Se on ymmärrettävää, mutta nyt hän on uskaltanut vuosikymmenien jälkeen
varovasti paijata koirani päätä, kun se istuu sylissäni. Häiriintyneet
koirat ovat onneksi äärimmäisen harvinaisia. Kun näkee koiran,
on täysin ystävällistä kysyä, onko se kiltti. Koira näkee sisälle. Se
ei katso, mitä ihmisen päällä on. Se ei arvostele ulkonäköä eikä
ammattia. Koirat ovat Kruununhaan oleellisia asukkaita. Niiden
näkeminen tuottaa iloa. Se on tieteellisesti tutkittu juttu!
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Miss (sekarotuinen, Raila Pirinen)

Martti (englanninsetteri, Axel Schroderus)

Coco (tiibetinspanieli, Elina Valtonen)
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KRUNIKAN RUOKAOHJEET
Pia Winqvistin reseptien mukaan

SAKSANHIRVELLÄ, POROLLA TAIKKA PEURALLA:
SAKSANHIRVEN, PORON TAI PEURAN PAISTOS
suppilovahveroiden, salvian ja puolukan kanssa.
240 g suikaloitua lihaa
2 dl sieniä
öljyä tai voita
1
punasipuli viipaleina
suolaa
mustapippuria
1 1/2 dl creme fraichea tai kermaa
2 tl soijaa
2 rkl sherryä
1/2
rkl kuivattua salviaa murusina
2 dl puolukoita
Paista ensin sienet, kunnes pannu on kuiva.
Ruskista liha padassa, lisää sipuli.
Yhdistä sienet pataan, lisää kerma, soija, sherry, salvia, suola ja pippuri.
Hauduta 5–10 minuuttia. Maista!
Kun liha ja sienet ovat kypsiä, lisää puolukat. Kiehauta. Maista!
Tarjoa perunoiden kanssa.
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UUTISIA

Mirja Pyykkö

Sotamuseo

Kysymys Otto Vireniukselle, Senaatti-kiinteistöihin:
Kyselisin Sotamuseon tilannetta Krunikka-lehteä varten. Ollaanko siitä kiinnostuneita ja jos, niin mihin tarkoitukseen? Täällä tietenkin toivotaan, että sieltä löytyisi tilaa nuorten liikuntaharrastuksille, kuvataidekursseille, musiikkiharrastukseen.
Vastaus: Sotamuseon entisistä rakennuksista on oltu kiinnostuneita ja meillä on neuvottelut pitkällä ostajaehdokkaan kanssa. Käyttötarkoitusta ei ole lyöty lukkoon, vaan tämä jää uuden omistajan tehtäväksi.
”Näin ollen lienee turha toivo, että Sotamuseon tiloissa aukeaisi liikunta- ja harrastustiloja nuorisolle.
Heidän toivomuslistallaan on, että saisi edes koripallokorin Liisanpuistikkoon. Niitä on koulujen pihoilla,
mutta pihat suljetaan koulupäivän päätyttyä.”

Koirien muistolehto
Kyltti koirapuiston aidassa suojasi kaksi viikkoa
koirien muistoksi istutettuja tulppaaneita ilkivallalta.
Sitten katosivat sekä kyltti että tulppaanit.
Kenen sängyn päätyä kyltti mahtaa koristaa?
Jos sen vaikutus loppuu, palauta kyltti samaan
paikkaan.
Toivovat koirien omistajat.
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Eläintenkouluttaja Tuire Kaimio
Tervasaaren koirapuistossa 5.6.2022
Minkälaisia kysymyksiä tuli,
mikä askarruttaa koiranomistajia?
– Aika paljon yksinolo askarruttaa, tai että koirat vetävät hihnassa tai purevat omistajaa jossakin tilanteessa. Oli hanhenkakan syömiseen liittyviä kysymyksiä. Oli myös näyttelyihin
liittyvää, että miten koira opetetaan pitämään siitä, että vieras
ihminen koskee siihen. Oli myös yksi koira, joka oli tullut sellaisista olosuhteista, ettei se ollut sosiaalistunut normaalisti ja
oli epävarma vieraita kohtaan. Siinä yhteydessä puhuttiin siitä,
että jos kasvuympäristössä on ollut pahoja puutteita, ei niitä
kaikkia voida koulutuksella korjata. Tilanteen voi saada paremmaksi, mutta ei koirasta enää tule sellaista, minkälainen
siitä olisi tullut ihan normaalissa kasvuympäristössä. Tämähän on joidenkin koronakoirien tilanne myöskin.
Suositteletko, että ihmiset käyvät pentukurssin?
– Kyllä suosittelen todellakin, jos ei ole itsellä tietoa siitä,
mitä tekisi. Ja toinen asia on se, että pentukursseilla näkee
hallituissa oloissa toisia koiria ja on joku kertomassa, mitä
tehdään. En tietenkään tiedä, minkälaisia kaikkia pentukursseja on, voiko kaikkia ihan noin vain suositella. Mutta on
myös ihan pentujen leikkitapahtumia, jossa ne käyvät kontrolloidusti leikkimässä keskenään.

Lippispäinen sosiologi
Erik Allardt kurkkaa
Siltavuorenpenkereelle
TEKSTI JOHANNA MANNILA KUVA ASKO MÄKELÄ

Erik Allardtin muistolaatan teki kuvanveistäjä Heimo Suntio.

Akateemikko, sosiologi Erik Allardtin
(1925–2020) pronssinen veistoslaatta paljastettiin elokuussa hänen kotirappunsa vieressä Unioninkatu 45 B:ssä. Allardt toimi
Helsingin yliopiston sosiologian professorina yli kolme vuosikymmentä, vuodet
1958–1991.
Allardt muutti Unioninkadulle noin yksivuotiaana talon ensimmäisen osan valmistuttua
1926. Suomen tunnetuimpiin kuvanveistäjiin kuuluva Heimo Suntio on tavoittanut Allardtin sellaisena kuin hänet muistan: sivistyneenä, uteliaana ja lippipäisenä pukuherrana.
Hän ei ollut täynnä itseään, vaan oli aina
kiinnostunut kaikista ihmisistä, piti jalkapallosta ja halvasta punaviinistä ja patongista.
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Lisätkäämme itse asukaspysäköintipaikkoja
TEKSTI JA KUVA: MATTI KIVELÄ

Kruununhaassa on asukkaiden autoja hieman alle
1,5-kertainen määrä asukaspysäköintipaikkoihin
verrattuna. Moni etsii vapaata pysäköintipaikkaa
kiertelemällä kortteleita harva se päivä. Me krunalaiset voimme itse lisätä alueemme asukaspysäköintipaikkoja pysäköimällä fiksusti ja ottamalla muut
pysäköijät huomioon. Kadunvarsipysäköintitilaa
on mahdollista käyttää paljon tehokkaammin kuin
nykyisin näkee tapahtuvan noudattamalla yksinkertaisia pelisääntöjä.
Pysäköi välittömästi suojatien jälkeen ja välittömästi tonttiliittymän (porttikongin) eteen tai jälkeen
vaikka siinä olisikin esim. kolme metriä tyhjää tilaa.
Suojatien eteen pysäköitäessä jätä aina 5 metriä
tilaa. Jos jätät tilaa esim. 8 metriä, tuhlaat 3 metriä
pysäköintitilaa.
Mikäli taskupysäköinnissä autollesi on liikaa
tilaa, arvioi kuinka voit pysäköidä siten, että sekä
autosi eteen että taakse mahtuu - muiden autojen
poistuttua - ”kokonaisia” autoja.
Asukaspysäköintitunnusalueella E on noin

1 550 asukaspysäköintipaikkaa. Kun tuhat autoilijaa
tuhlaa kukin 3 metriä pysäköintitilaa, niin menetämme 500 pysäköintipaikkaa.
Asukasyhdistys ottaessaan kantaa Kotisataman
viitesuunnitelmaan ehdotti Tervasaarenkannakselle
jalkakäytävän rakentamista myös kannaksen pohjoisreunaan ja kadunsuuntaisia asukaspysäköinnin
lisäpaikkoja kannaksen eteläreunaan. Asukaspysäköinnin lisäpaikoille olisi tarvetta, koska uuden
Hakaniemensillan rakentamisen myötä Kruununhaan pohjoisosasta vähenee noin 70 asukaspysäköintipaikkaa, joista osa on jo poistettu.

Tervasaari kaikkien käyttöön - pidetään huolta Kruununhaasta
TEKSTI JA KUVA: KRUUNUNHAAN ASUKASYHDISTYKSEN HALLITUS / MARJUT HUTTUNEN

Tervasaari ja Tervasaaren kannas ovat etenkin
viikonloppuiltojen jälkeen täynnä roskia ja lasinsiruja. Lasten leikkipaikkaa on sotkettu ja useimmat
penkit ja roska-astiat on töhritty maaleilla, ja osasta
penkkejä istuinlaudat ovat rikki. Kasvillisuuskin on
päässyt repsahtamaan.
Moni kruununhakalainen ja Kruununhaan
asukasyhdistys on ollut yhteydessä Helsingin kaupunkiin Tervasaaren siisteydestä. Asukasyhdistys on
esittänyt Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölle
useita parannusehdotuksia, ks. krunikka.fi -sivusto.
Paljon on kuitenkin kiinni saarta illanvietto- ja
bilepaikkana käyttävien käyttäytymisestä. ”Roskaaminen ja rakenteiden vahingoittaminen kiellettyä” pitäisi
saada iskostettua kaikkien puistossa kävijöiden mieliin. Olisiko sakko roskaamisesta tehokkain keino?
Jonkin verran parannettavaa on myös Kruununhaan siisteydessä. Välillä näkee, että tupakoitsija
heittää tupakantumpin kotinsa ulko-oven viereen
tai jalkakäytävälle. Roskiin vienti olisi ympäristöteko, tumpeista kun leviää ympäristöön myrkkyjä
ja niistä on haittaa eläimille. Tumpit voisi ottaa
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mukaan ja laittaa polttokelpoisen jätteen jäteastiaan.
Samoin koirankakat tulisi jokaisen koiranulkoiluttajan kerätä pois ja viedä kakkapussit roskikseen.
Asukasyhdistys tekee syksyn aikana aloitteen
roska-astioiden lisäämisestä Kruununhaassa ja
jatkaa yhteydenpitoa Helsingin kaupungin kanssa
Tervasaaren siisteyden ja turvallisuuden parantamiseksi. Saari ei nykyisellään ole turvallinen ulkoilualue etenkään lapsille ja koirakavereille!
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Muutaman vuoden tauon jälkeen
kruununhakalaisten oma festari
tarjoilee asukkaille kulttuurielämyksiä kotikulmilla.

To 22.9.2022 klo 19

YLIOPISTON JUHLASALI
JUKKA PERKO PLAYS
CHARLIE PARKER WITH
STRINGS
Jukka Perko, saksofoni
Harri Myllyoja, piano
Janne Viitanen, basso
Anssi Sopanen, rummut
Helsinginkadun filharmonikoiden
kamariorkesteri
Konsertissa kuullaan 1940-luvulla
Parkerille räätälöityjä, vuosikymmeniksi
kadonneita kamariorkesterisovituksia
vanhoista amerikkalaisista
musikaalisävelmistä. Eräästä kellarista
New Yorkista löytyneet pölyiset nuotit
ovat nyt kuultavissa alkuperäisessä
loistossaan kamariorkesterin ja
jazzkvartetin saumattomana yhteistyönä.
Liput 20 e/15 e. Lippupalvelusta ja ovelta
tuntia ennen esitystä.

Pe 23.9.2022 klo 19

HELSINGIN TUOMIOKIRKKO
A. VIVALDIN JA A. PIAZZOLLAN
VUODENAIKASARJAT
TUOMIOKIRKON
PERJANTAIKONSERTISSA
Krunikan festareille koottu festivaaliorkesteri
solistinaan Eeva Oksala, viulu
Perinteisen tulkinnan sijaan sovituksiin on tuotu
elementtejä kansanmusiikista ja improvisaatiosta
Tuomiokirkon perjantaikonsertissa. Kokonaisuus
sisältää musiikin lajien rajapinnoilla taiteilua ja
muusikon esiintyjyyden rajojen testaamista.
Vapaa pääsy. Ohjelma 10 e.

Ke 5.10.2022 klo 18.30

SOFIA HELSINKI
NINA TAPIO & TIMO PELTOSEN
JUHLAORKESTERI
ABBA SHOW
Tule nauttimaan upeasta ABBA-illasta!
Ihastuttava Nina Tapio Timo Peltosen
juhlaorkesterin kera esittää tunnetuimpia
ABBA-hittejä, jotka varmasti saavat tanssijalan
vipattamaan!
Vapaa pääsy.
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KYMMENEN KYSYMYSTÄ / Jussi Heinämies ja Johanna Mannila
JUSSI HEINÄMIES

1. Kruununhaan vanhoissa taloissa on säilynyt
paljon arvokkaita alkuperäisiä ulko-ovia.
Missä rakennuksessa on kuvan ovi?
2. Missä sijaitsee Kruununhaan eteläraja?
3. Miten kauan on Kruna ollut
katuvalaistuksen piirissä?
4. Helsingin ensimmäinen vesiklosetti eli WC
otettiin käyttöön Krunassa. Missä?
5. Missä on Helsingin vanhin julkinen kello?
Vastaukset sivulla 59.
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6. Itäinen Kirkkokatu tunnetaan nykyisin Sofiankatuna. Kenen mukaan katu on nimetty?
7. Missä on koirien uimaranta?
8. Mistä Rauhankatu on saanut nimensä?
9. Milloin uusi Hakaniemen silta
on tarkoitus ottaa käyttöön?
10. Kruununhakalaisten kävelijöiden ja pyöräilijöiden yhteyksiä kaupungin länsiosiin parantava
Kaisantunneli myöhästyy. Minne Kaisantunneli
rakennetaan ja milloin sen pitäisi valmistua?

Haluamme kiittää mainostajiamme:
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Kiinteistömaailma Kruununhaka.
Krunikassa kuin kotonaan.

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

Kiinteistömaailma Kruununhaka-Katajanokka
Liisankatu 12, 00170 Helsinki
kruununhaka@kiinteistomaailma.fi
050 300 9985
kiinteistomaailma.fi/helsinki-kruununhaka-katajanokka
KK-Neliöt Oy
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Tervetuloa

Oktoberfesteille!

Meritullinkatu 25
Puh 050 471 0126
ravintola@zinnkeller.fi
www.zinnkeller.fi
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ANNA PESONIUS

MONIKA NYSTRÖM

KATARIINA AHLBÄCK

NINA LAMPINEN

myyntijohtaja,

asuntomyyjä, KTM, KiLAT

kiinteistönvälittäjä LKV, KiAT

kiinteistönvälittäjä LKV,

kiinteistönvälittäjä LKV, MBA

monika@bo.fi

katariina.ahlback@bo.fi

sisustussuunnittelija

anna.pesonius@bo.fi

040 728 5848

050 521 2508

040 124 0210

nina@bo.fi
0400 943 258

ASUMISEN UNELMIEN
KRUUNUNHAKA
TOMI SALIN

LAURA MITRUNEN

kiinteistönvälittäjä LKV

asuntomyyjä

tomi.salin@bo.fi

laura.mitrunen@bo.fi

044 064 8175

0400 589 224

ARTTU KUROMAA

JUHO RANTALA

kiinteistönvälittäjä LKV

asuntomyyjä

arttu@bo.fi

juho.rantala@bo.fi

050 545 0948

0400 977 764

Olemme avanneet uuden kiinteistönvälitystoimiston osoitteeseen Snellmaninkatu 17.
Voit olla yhteydessä Kruununhaan ammattiNIINA LAINE
toimistopäällikkö, LKV

laisiimme, kun asunnon myyminen on
ajankohtaista.

KARLA AALTONEN
stailaaja, muotoilija

THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

BO LKV HELSINKI, KRUUNUNHAKA | Snellmaninkatu 17 | 040 808 6832 | helsinki@bo.fi
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KUNINKAALLISTA ISÄNNÖINTIÄ
KRUNAN KUNDIEN KANSSA

Krunikka 3/2022

KRUNAN KUNDIT ISÄNNÖIVÄT
UUDEN BRÄNDIN ALLA

Kruunun Isännöinti on nyt OIT isännöinti Kruunu. Jatkamme
paikallisen asiantuntevaa isännöintiä entistä laajemmalla
palvelulla ja leveämmillä hartioilla. Meiltä:
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VOIT MIIN.
TII .oit.fi/

Digitaaliset palvelut ja yhteydenpito

Toimiva tiedonkulku

Kiinteistötarkastus ja dokumentointi

Sujuva hallinnon toimivuus

Helppo isännöitsijän vaihtoprosessi

Laaja tekninen asiantuntemus

www ntajana/
yona
t
i
o -t

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

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

Kruununhaan apteekki
8.30 – 18
Ma – Pe
La
10 – 16
Liisankatu 21, 00170 Helsinki
Puh. 020 730 9660
www.kruununhaanapteekki.fi
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Suomen Valkonauhaliiton
keskustoimisto ja Kotipesä on toiminut Liisankadun varren
kivitalossa yli 100 vuoden ajan ja Opiskelijakoti naisille viereisessä korttelissa vuodesta 1963.
Järjestömme tekee monipuolista yhteiskunnallista auttamistyötä perustaen kristillisiin arvoihin.
Toimintamme kattaa mm. yksilö- ja parisuhdekeskusteluja
sekä ammatillisesti ohjattuja vertaistukiryhmiä sekä seminaareja ajankohtaisista teemoista. Julkaisumme Valkonauha on
ilmestynyt vuodesta 1909.
Toimintaa rahoitetaan julkisilla avustuksilla, jäsenmaksuilla ja
lahjoituksilla.
Liittymällä järjestömme jäseneksi olet tukemassa toimintaamme. Voit kannattaa työtämme myös ostamalla suruadresseja ja
onnittelukortteja toimistostamme.
Tavoitat meidät puh. 09 1351 268.
Tutustu ”Järjestäytyneen äidinrakkauden” -järjestöömme
www.suomenvalkonauhaliitto.fi.

SUOMEN VALKONAUHALIITTO
– Förbundet Vita Bandet i Finland ry

★ ★ ★
J U H L AV U O S I

KIINTEISTÖNVÄLITYSTOIMISTO
Avoinna ma–pe 10.00–16.00
Eteläesplanadi 2 | 020 70 70 700
www.luxusm2.fi
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Teillä on matkakuume - meillä on matkat!
Soita 0207 466 720
tai meilaa myynti@helinmatkat.fi

Snellmaninkatu 15, 00170 Helsinki
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KAIKKI ALAN
PALVELUT 100 VUODEN
KOKEMUKSELLA
Kaikki alan palvelut perinteitä
kunnioittaen: arkut, uurnat, kukat,
adressit, kuljetukset Suomessa ja
ulkomailla. Muistotilaisuudet,
hautakivet ja perunkirjoitukset.

Vaihde: (09) 686 261
Espoo
Tapiontori 3 C
02100 Espoo

Kruununhaka
Liisankatu 25
00170 Helsinki

Itäkeskus
Vanhanlinnantie 3
00900 Helsinki

Tikkurila
Ratatie 16, 01300 Vantaa
Käynti Männistönpolulta

FUTON PATJAT Meiltä saat myös tanskalaisen
Innovationin skandinaavisesti
&
muotoillut vuodesohvat.
VUODESOHVAT
Liisankatu 21
00170 HELSINKI
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045 - 77 33 00 11
mulperipuu.fi
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KAIPAATKO LISÄTILAA?
VUOKRAA VARASTO KRUNIKASTA!

HINNAT

MARIANKATU 26 | www.makespace.fi

ALK.

2€
PVÄ

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

TÄYDEN PALVELUN
TURVALLISUUSRATKAISUT
MEILTÄ - AVAIMET KÄTEEN
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www.avainahjo.ﬁ
Puh. 010 239 2900 (24h)
Hermannin rantatie 10
00580 HELSINKI

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

Pyyd
ä
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us!
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D

Päiväkoti Kruununhaan Ankkalampi - Duckies
- kaupungin parasta varhaiskasvatusta
Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta
rauhallisessa, kodinomaisessa ja
kaksikielisessä kasvuympäristössä.
Opettelemme uusia asioita leikkien,
liikkuen, oivaltaen ja tutkien.
We are a small, bilingual kindergarten in
the heart of Helsinki.
Our group sizes are small which allows
a great deal of attention and care for
each child individually.

Pesulapalvelut ammattitaidolla!

Meillä pesetät
vaivatta kodintekstiilit
verhoista mattoihin,
unohtamatta arki- ja
juhlavaatteita.

TERVETULOA TUTUSTUMAAN WELCOME TO VISIT US!
Löydät meidät osoitteesta
Rauhankatu 10
ankkalampi.fi

SOL Pesulapalvelut
Mariankatu 10
p. 040 779 7263
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Tunnelmallinen
täyden palvelun
Second Hand Shop
Kruununhaan sydämessä.

TIETEIDEN TALOSSA
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki

www.tiedekahvila.fi
Uunituoreet leivonnaiset • Veikkaus
Erikoiskahvia • Elintarvikkeita

Urbaani Legenda Second Hand
Mariankatu 17 – 00170 Helsinki
p. 041 311 7192
Urbaani Legenda Second Hand
www.urbaanilegenda.fi

Rakkaudesta kierrätykseen!

Turvallista hammashoitoa
koko perheelle

KIOSKI ILPOSET
avoinna

Ma-Pe 7–21
La-Su 8–20
Mariankatu 17
Elintarvikekioski

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

www.odent.fi
Rauhankatu 11 A 3
00170 Helsinki, Puh. 09 135 6936
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ITSETEHTYJÄ
OLUITA JA
MAUKASTA RUOKAA.

TERVETULOA BRYGGERIIN!
Sofiankatu 2, Helsinki | bryggeri.fi
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LOUNAALLE, ILLALLISELLE, JUHLIIN

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

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

Kukkakauppa

Kauneutta elämään
kivenheiton päästä
Mariankadulta
Tervetuloa!
Mariankatu 13, Kruununhaka
p. 0400 400 388
kukkia@lareine.fi
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Palveleva, erikoistunut,
aito, tunnelmallinen

www.hakaniemenkauppahalli.fi

BARBOUR
SYKSYN 2022
ÖLJYKANGASTAKIT
MIEHILLE JA NAISILLE.

Unioninkatu 23, p. 09 656 656

KESÄISTÄ IDYLLIÄ SYKSYYN
Tiedekirjan kuukauden kirja:
The Look of Leisure
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Toteutamme toimistojen, huoneistojen, taloyhtiöiden,
kylpyhuoneiden ja keittiöiden kokonaisurakoita
avaimet käteen -periaatteella.

RAKENTAA JA MAALAA
RAKENTAA JA MAALAA

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

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

C A F E
Liisankatu 14, HKI

facebook.com/thestarcafee

Krunikan oma optikko
040 727 6466
Liisankatu 18

Unioninkatu 45, 09 135 2661
www.kruunuoptiikka.fi

Remox Oy

maali- ja pienrautakauppa

www.remox.fi

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

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

Mai-Lii

Parturi-kampaamo
Vironkatu 10, puh 09 135 7188
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Meritullinkatu 13
Puh. 09 135 7047

Avoinna Ma–Pe 9–17
La
9–14

KRUNIKKA-lehden
uusi ilmoitusmyyjä
Maria Niinivuori

045 800 9985
ilmoitukset@krunikka.fi

KYMMENEN VASTAUSTA / Jussi Heinämies ja Johanna Mannila
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1. Suomen pankin korttelissa, osoitteessa Snellmaninaukio, on komea pääovi aukion puolella.
Rakennuksen suunnitteli renessanssityyliin saksalainen arkkitehti Ludvig Bohnstedt ja se
valmistui vuonna 1883. Sodan pommituksessa v. 1944 rakennus kärsi vaurioita ja mm.
kaunis kaareva lasikatto tuhoutui.
2. Kruununhaka rajoittuu etelässä Pohjois-Esplanadiin. Kauppatori kuuluu Kaartin kaupunginosaan.
3. Kruununhakaan syttyivät ensimmäiset katuvalot 1870-luvulla eli noin 150 vuotta sitten.
4. Helsingin ensimmäinen WC rakennettiin Suomen Pankin päärakennukseen vuonna 1883.
5. Helsingin vanhin julkinen kello on Senaatintalon (valtioneuvosto) julkisivussa Senaatintorin varrella.
6. Württenbergin prinsessa Sofia Doretea Augustan (1759–1828) mukaan. Hänet tunnetaan paremmin
nimella Maria Fjodorovna. Kymmenen lasta synnyttänyt Sofia oli oli tsaari Aleksanteri I:n ja tsaari
Nikolai I:n äiti.
7. Tervasaaren koirapuistossa
8. Ruotsin ja Venäjän rauhansopimuksesta 1809. Sopimus allekirjoitettiin Haminassa.
Rauhankatu sai nimensä kymmenen vuotta myöhemmin 1819.
9. Alkuvuonna 2024. Sen jälkeen vanha ja huonokuntoinen betonisilta puretaan. Silta valmistui 1961.
10. Päärautatieaseman ratakiskojen alle. 220 metriä pitkä tunneli valmistunee helmikuussa 2024.
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Krunikka 4/2022 ilmestyy 1.12.2022

70 vuotta
Kruununhaan sydämessä

Liisankatu 5
09-135 4172
kolmekruunua@sijo.fi
www.kolmekruunua.fi

K - Posti Oy
Posti Green

