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Jouluglögi-tapahtuma 
Liisanpuistikossa

lauantaina 17.12.2022 klo 15–18
Luvassa jouluista ohjelmaa, glögiä ja pipareita 

Krunikka puhuu:
23.1.2023 klo 18.30 Zinnkellerissä 

TEEMANA ASUKASTURVALLISUUS
Kaupungin pelastus- ja poliisiviranomaisten edustajat kertovat 

ajankohtaisista turvallisuusasioista Kruununhaassa.
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PÄÄKIRJOITUS

MIRJA PYYKKÖ
Päätoimittaja

Olemme kysyneet usein haastateltaviltamme, että 
minkälainen on sinun Kruununhakasi?

Näyttelijä Joonas Nordmanin määritelmä Kruu-
nunhaasta maaliskuun 2020 Krunikassa täydentää 
tuota näkymää: ”Täällä ollaan niin kuin Suurkirkon 
takapihalla, uskomattoman kauniissa kylässä, jossa ei 
ole minkäänlaista läpikulkuliikennettä”.

Tästä Joonaksen ajatuksesta syntyi Krunikka-koru, 
jota valmistaa Galleria Koru Mariankadulla. Korussa kier-
tävät Kruununhaan katujen nimet suomeksi ja ruotsiksi.

Toimittaja Peter Nyman: ”Kun kävelen kuin Matti 
Klinge konsanaan kotoa Stockmannille, näiden vanho-
jen kortteleiden ja Senaatintorin läpi, aistin historian 
havinaa… Kruununhaka on näitä tosi harvoja Helsingin 
keskustan alueita, joka tuntuu kylältä. Vettä on kolmella 
puolella ja ainoa puoli, jossa ei ole vettä, on sitten Stocka”.

Pormestari Juhana Vartiainen: ”Tunnen syvää 
turvallisuuden tunnetta, kun olen ympäristössä, jossa 
historia on koko ajan läsnä. Minulle vanhat kaupungit 
ovat ihmisenä olemisen hyvä perusta. Ne tuovat turval-
lisuuden tunteen, jatkuvuuden kokemuksen”.

Kauppakasseja arjessa kantaessamme emme aina huo-
maa talojen yksityiskohtien rikkautta. Niistä muistutuksen 
ovat antaneet Jussi Heinämiehen 10 kysymyksen kuvat 
mm. ovista, Tilda Kuustosen syysnumeron akvarelli Ter-
vasaaren sillasta, Säätytalon suihkulähteestä ja kauniista 
ulko-ovesta. Tässä numerossa näyttelijä Aaron Bojang 
halusi muuttaa Kruununhakaan sen kauneuden perässä.

Joulun ajan 
Senaatintori  
on kuin 
muistuma 
vanhasta 
satukirjasta!

Ministeri Jaakko Iloniemi lähetti toivomuksen, että 
nostaisimme esiin talojemme ovien merkityksen kir-
joittaen mm. näin: ”Maailmaa kiertäessäni olen usein 
tarkkaillut talojen – varsinkin asuinrakennusten – ulko-
ovia. Ovihan on se osa talosta, joka antaa ensimmäisen 
ja kaikkein rajatuimman kuvan siitä, minkälaiseen 
taloon ollaan menossa. Siksi monissa maissa juuri ulko-
oviin kiinnitetään paljon huomiota”.

Tartuimme toimeen ja toivomme lukijakertomuksia 
ja kuvia asuintalojen ulko-ovista tai porteista. Avaamme 
niille tarinoille sarjan ”Näin meille mennään”. Ensim-
mäinen lukijakertomus on sivuilla 26–27, Helsinki-opas 
Markku Jalosen kirjoitus oman talonsa portista.

Rauhallista joulua toivottaen!

Joulukuusi Senaatintorilla 1967.  
Kuva Bonin von Volker, Helsingin kaupungin museo
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA / LEENA NOUSIAINEN

Katse menneeseen vuoteen

V uosi on jälleen lopuillaan - on aika katsoa taaksepäin ja tarkastella, mitä 
on tehty, miten on tehty ja ennen kaikkea, mitä voisimme tehdä toisin.

Parina edellisenä vuonna toiminta jäi koronan vuoksi melko vähäiseksi. 
Onneksi tänä vuonna olemme voineet jo toteuttaa monia kohtaamisia ilman 
rajoituksia. Mestan toiminta on jälleen vilkastunut, on saatu uusia toimintoja-
kin mukaan. Mannerheimin lastensuojeluliitto yhteistyökumppanina järjestää 
Perhekahvilaa ja muskaria. Seniorisumpit ja Naapurikahvit kutsuu kahville ja 
samalla on voinut myös osallistua käsityökerhoon.

Asukasyhdistyksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on Kruununhaan viih-
tyisyyteen vaikuttaminen. Vehreä ja kukkiva Kruununhaka -hankkeessa 
istutettiin keväällä kukkia ja haastettiin taloyhtiöitä istuttamaan omalle katu-
osuudelle kukkia – moni taloyhtiö vastasikin haasteeseen ja saimme nauttia 
kukkivammasta Krunikasta.

Lokakuussa istutettiin kukkasipuleita Liisanpuistikkoon. Nyt sitten odo-
tamme innolla kevättä ja kukkivaa Liisanpuistikkoa. Kartoitamme lisäksi mah-
dollisuuksia saada lisää puita Kruununhakaan.

Elokuun lopulla Venetsialaiset kokosi suuren joukon krunikkalaisia sekä 
Liisanpuistikkoon että Tervasaareen. Oli ihanaa nähdä ja kokea, kuinka osallis-
tujat nauttivat lämpimässä illassa hyvästä musiikista, seurasta ja tunnelmasta. 
Venetsialaiset toteutettiin ensimmäisen kerran myös yhteistyössä eteläisten 
asukasyhdistysten kanssa. Tapaamme Venetsialaisten merkeissä myös elo-
kuussa 2023.

Krunikka puhuu -illat kokoavat edelleen hyvin krunikkalaisia yhteen. Var-
sinkin teemat, joissa käsitellään asumista, liikennettä, rakentamista ja pysäköin-
tiä ovat supersuosittuja. Kyberturvallisuus -teema oli erittäin ajankohtainen ja 
siitä onkin nähtävissä tallenne www.krunikka-sivustolla.

Lippulaivamme Krunikka -lehti on esitellyt krunikkalaisia osaajia. Lehti on 
saanut kiitosta ympäri Helsinkiä ja tiedän monia, jotka tulevat asioikseen Kru-
nikkaan noutamaan lehden.

Kaikki tämä toteutuu vapaaehtoistoiminnan avulla. Olemme saaneet 
mukaan uusia innokkaita toimijoita, mutta enemmänkin tarvittaisiin.

Miksi vapaaehtoistoimintaa tarvitaan? Tutkimusten mukaan vapaaehtois-
työn tekeminen lisää pitkäaikaista kokemusta elämän merkityksellisyydestä 
sekä henkistä ja fyysistä terveyttä. Se jopa pidentää elinikää. Näyttää siis siltä, 
että tehdessään hyvää toisille ihminen tekeekin sitä ehkä kaikkein eniten itsel-
leen. Vapaaehtoistoiminta on keino vaikuttaa ja osallistua, lisätä yhteenkuulu-
vuutta ja hyvinvointia sekä tukea kansalaisvaikuttamista ja demokratiaa.

Tervetuloa mukaan toimintaamme. Vuosikokous on maaliskuussa, jolloin 
valitaan hallitukseen jäseniä ja erilaisiin työryhmiin voi jo nyt ilmoittautua 
jasenasiat@krunikka.fi -sähköpostin kautta. Kiitokset kaikille toimijoille ja 
osallistujille!

Rauhaisaa joulun aikaa ja tulevaa vuotta 2023 kaikille krunikkalaisille.
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ENERGI PÅ OLIKA NIVÅER
E nergikrisen drabbar naturligtvis våra husbolag 

på samma sätt som allt annat boende  i Europa. 
Bolagsvederlag tenderar just nu att stiga procentuellt 
med ganska höga siffror. Ytterligare måste man gardera 
sig mot eventuella dyra snöröjningskostnader. Det 
här pressar som känt hushåll överallt, men inte heller 
på denna punkt finns det något annat att göra än att se 
över sina utgifter och hoppas på bättre tider. Åtmins-
tone stiger inte Helsingfors fastighetsskatt fram till slu-
tet av 2023. En liten tröst bland i övrigt stigande priser. 
Samtidigt kan beräkningsgrunder för fastighetsskatten 
för vissa enskilda hus ändras, vilket kan medföra högre 
kostnader. Att bostadsköpare dragit öronen åt sig 
förvånar mig inte. Också i Kronohagen finns det mera 
bostäder till salu än på länge. Det här är ett tecken på att 
omsättningen minskat och en viss försiktighet krupit in 
bland affärerna. Samtidigt kan bostadspriserna inte i all 

oändligt stiga utan bakslag. Orsakerna till nedgången 
kan sedan variera från fall till fall.

Enligt undersökningen ”Boendets idel”, en under-
sökning beställd av Finlands bostadsmässa, står ener-
gifrågorna hos konsumenterna högt i kurs. Nästan 
70% av svarandena önskar energisjälvförsörjning av 
sitt boende och allt fler vill ha möjlighet till att ladda 
elbilar. Det sistnämnda är en sak som många husbolag 
idag funderar på. Självförsörjningen i innerstaden är en 
knepigare fråga, men framför allt skulle det väl handla 
om solpaneler på taken, emedan jordvärme är svårt att 
genomföra i Kronohagen.

Vi kommer faktiskt att ordna en ”Krunikka 
puhuu” -tillställning om dessa frågor i november, när-
mare bestämt 23.1. Välkomna dit för att tala mer om 
dylika frågor!

Invånarföreningens verksamhet har varit rätt 
diger detta år. Som framgår i denna tidning har det 
handlat dels om olika ställningstaganden, verksamhet 
i invånarutrymmet Mesta, diverse jippon och förstås 
utgivandet av denna tidning. Vi i styrelsen kan alltså 
vara ganska nöjda över detta verksamhetsår som också 
varit det första ”normala” efter coronaåren. Kvantitet 
är ändå inte ett självändamål, utan en verksamhet som 
tilltalar invånarna och lockar folk att delta eller till och 
med komma med i verksamheten på något sätt. All 
verksamhet kräver i alla fall framför allt personresurser 
och här ser vi att du gärna funderar på hur du kunde 
bidra till helheten. Det betyder inte nödvändigtvis att 
du skulle gå med i styrelsen, utan det kan också vara en 
arbetsgrupp av något slag eller en ad hoc -tillställning. 
Ta gärna kontakt med undertecknad eller någon annan 
i styrelsen!

Då julen närmar sig vill jag sedvanligt påminna 
om vikten av att understöda de lokala företagen i vår 
stadsdel, som ger liv, inkomster och glädje i våra kvarter 
och som är av omisskännlig del av vår stadskultur.

God Jul och gott slut på året!

Jonas Forsman, viceordförande
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 MIRJA PYYKKÖ    MOJO ERÄMETSÄ

AARON BOJANG
Kun Salkkareiden Benjamin Taalasmaa riisuu kuvauspäivän  

päätteeksi roolivaatteensa ja sulkee oven Pihlajakadulla,  
jatkaa matkaa Aaron Bojang ja suuntaa kotiinsa Kruununhakaan.  

Miksi juuri Kruununhakaan?

8    Kruununhaan Asukasyhdistys

K un muutimme veljeni kanssa pois kotoa Leppä-
vaarasta, halusin ehdottomasti löytää kämpän 

Kruununhaasta. Minulle Kruununhaka on rauhallinen, 
turvallinen, uusiutuva ja väeltään monisukupolvinen. 
Tämä on vaan niin kaunis paikka - ulkonäöltään ja 
arkkitehtuuriltaan ehkä koko Suomen kaunein paikka. 
On tietenkin meri, mutta Leppävaarassa en koskaan 
nähnyt esimerkiksi ikkunanpokia, jotka ovat kuin veis-
toksia. Se kiehtoi kauheasti.

Nykyisinkin vielä, kun kävelen ja katselen taloja, 
löydän melkein joka reissulla jonkun uuden yksityis-
kohdan, jota en ole koskaan ennen nähnyt. Ja haluan 
nuorena kokemuksen siitä, mitä on asua pääkaupun-
gissa. Jos ja kun joskus muutan maailmalle asumaan, 
haluan kertoa kokemuspohjalta, minkälainen on Hel-
sinki minun mielestäni.

Minkälainen perheesi on?
Asuin lapsuuteni kahden veljen ja äidin kanssa. Äiti on 
vetänyt, puuskuttanut kolmea, ajoittain aika sekopäistä-
kin poikalasta. Äiti raivasi jotenkin meidän tiemme Lep-
pävaaran Säteriin, unelmien paikkaan, jossa oli leveitä 
katuja, ranskalaisia parvekkeita ja värikkäitä taloja.

Äiti on suomalainen, sinisilmäinen vaalea söpöläi-
nen. Kunpa olisin saanut itsekin siniset silmät. Isä on 
Gambiasta, mutta on asunut Suomessa meidän elä-
mämme ajan. Vuoroviikonlopuin on käyty isän luona 
lähellä Karakalliossa, myöhemmin Perkkaalla, joka on 
vielä lähempänä.

Mikä on parasta, mitä olet kotoa saanut kasvun tueksi?
Mutsi on antanut sen, mistä en voi tarpeeksi kiit-
tää. Hän on aina antanut meille tilaa kaikin puolin. 
On saatu testailla asioita ja harrastuksia, jotka ovat 
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saattaneet olla äidin mielestä tuhoon tuomittuja, mutta 
on vaan halunnut, että me käymme sen prosessin läpi 
itse. Olin harrastanut aivan kaikkea, mutta jossakin 
vaiheessa halusin aloittaa nyrkkeilyharrastuksen ja se 
oli äidille sellainen, että ei, ei missään nimessä. Mutta 
siinäkin hän venyi, että ”mene testaamaan”. Testasin, ja 
puolitoista vuotta sitä harrastin.

Olen kiitollisin siitä, että aina on saatu olla, pukeu-
tua tai laittaa tukka ihan miten vaan, saatu käyttää kor-
viksia ja sekoilla vaan menemään, olla oma itsemme. 
Ruokaa ei ole koskaan pakotettu suuhun, sen vuoksi 
olen ihan kaikkiruokainen.

Kun ajattelet nykyaikaa - somea, kiusaamista.  
Onko kiusaaminen ollut sinulle ongelma?  
Oletko joutunut kärsimään somesta, julkisuudesta?
Koen itseni aika onnekkaaksi. En ole kauheasti kiusaa-
mista kokenut. Vähän jotakin, mutta olen kuitenkin 
ollut sillä tavalla itsetietoinen, etten ole antanut asioi-
den mennä ihon alle. Mutta voihan some olla hyvin 
myrkyllinen. Kun aloitin Salkkareissa, se oli rankkaa 
aikaa, en ollut julkkis, en ollut tehnyt mitään julkista 
hommaa ennen sitä. Tiedostin, että olen tummaihoi-
nen Suomen yhdessä katsotuimmista sarjoista, ja sarjaa 
katsotaan läpi tämän pitkän maan minun tietämättä, 
minkälaista porukkaa loppupeleissä täällä on. Se 
pelotti, jännitti ihan kauheasti.

Kun tällainen tummaihoinen tyyppi tuli sarjaan 
jäädäkseen, tuli somessa muutamia ikäviä komment-
teja. Jos nuori, 15-vuotias poika ei olisi ollut niin itse-
tietoinen, olisi se homma voinut mennä ihan päälael-
leen. Nykyisin kommentit ovat tosi positiivisia.

Miten tulit Salkkareihin?
Facebookissa oli ilmoitus, että he etsivät innostunutta 
ja kiinnostunutta afrikkalaistaustaista nuorta, joka 
osaa puhua suomea eikä ujostele. Veljen kihlattu näki 
ilmoituksen ja soitti äidille, että pitäisikö jommankum-
man pojistasi käydä testaamassa? Eihän siinä menetä 
mitään. Äiti kääntyi minun puoleeni, kun olen aina 
ollut esiintyjäluonne. Esiintyjiähän me kaikki veljekset 
olemme, mutta olin meistä se sosiaalisesti pelottomin. 
Sain tekstit, treenasin niitä ja menin koekuvaukseen. 
Tykkäsivät, mutta itse en ollut yhtään varma, kun olen 
aina ollut hyvin itsekriittinen, ja ajattelin että hyvä 
kokemus, mutta tämä oli nyt tässä.

Hyvin meni, mutta ei missään nimessä tarpeeksi 
hyvin. Sain sitten pyynnön tulla uusiin koekuvauksiin. 
Siellä vastanäyttelijänä oli Taurulan Tommi, raskaan 
sarjan Salkkarit-näyttelijä, joka näyttelee minun faijaani 

tällä hetkellä. Sehän oli 15-vuotiaalle leppävaaralaiselle 
kova paikka. Tommi on charmantti, itsevarma, älykäs, 
ystävällinen, mutta pelottavan oloinen ja tuiman näköi-
nen. Sen päivän jälkeen tuntui, että nyt meni vielä huo-
nommin, kun ei ollut päässä mitään, mihin olisi voinut 
verrata, onko ok vai ei. En ollut koskaan katsonutkaan 
Salkkareita, tiesin vain Ismon ja Sepon, nekin vain You-
Tuben videoiden kautta.

Minun luokkani tiesi, että olen hakenut sinne. Oli 
pari ihanaa tyyppiä, jotka katsoivat Salkkareita ja kan-
nustivat. Luokka tiesi, että Maikkarista soitetaan tänään 
ja soitto tuli matikan tunnin aikana. Menin käytävälle 
ottamaan puhelun ja tarjosivat sitä roolia. Menin mel-
kein itku kurkussa luokkaan ja esitin, että kaikki meni 
päin mäntyä. Kun kerroin, että sain sen, meillä oli kiva 
momentti yhdessä. Siitä se sitten lähti.

Meillä oli yksi Jaana Saarisen koulutus alussa, joka 
vähän perehdytti näyttelijän hommaan. Ekassa kohtauk-
sessa olin Tommin ja Esko Koveron kanssa, ja pienenä lep-
pävaaralaisena poikana se oli hyvin pelottavaa. Vieläkään 
en pysty katsomaan ensimmäisiä kohtauksia ilman pientä 
kutitusta. Näyttelijän työn ja niiden kohtausten oppimi-
nen kävi käytännössä siinä kameran edessä, kun kuvattiin.

Kuinka paljon viikossa olet  
Salkkareiden kuvauksissa?
Se on hyvin satunnaista. Joka torstai saadaan tietää, 
mitä ensi viikolla tapahtuu. Saattaa olla yksi tai neljä 
kuvauspäivää sillä viikolla. Välillä päivässä kuvataan 
kolme kohtausta, välillä 12 kohtausta. Olen joutunut 
tosi tarkasti luomaan kaikki muut elämässäni tapahtu-
vat asiat tämän työn ympärille. Ennen torstaita en tiedä 
vapaa-aikaani seuraavalla viikolla.

Ja se tarkoittaa sitä, että sinulla on lukio kesken?
Kyllä, olen aikuislukiossa.

Tuleeko sinusta näyttelijä?
Kyllä tulee. Olen tosi pitkään pohtinut unettomina 
öinä, että mitä haluan tehdä. Onko tämä se, mitä 
haluan ja osaan tehdä, onko tässä tilaa kehittyä, pys-
tynkö tähän? Se, minkä vuoksi olen nyt ajatellut aina-
kin yrittää, on se, että sain ensimmäisen leffaroolin, 
joka kuvataan ensi vuonna.

Sitä varten oli TEAKin tiloissa työpajaviikko, sel-
laisia 7–8-tuntisia päiviä, ja sai maistaa että minkälaista 
on työskennellä TEAKin sisällä, minkälaista porukkaa 
siellä on. TEAKissa toteutunut työpajaviikko oli vii-
meisin varmenne sille, että haluan näyttelijäksi. Ihmiset 
olivat tyylikkäitä ja suloisia.
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Olit poissa Salkkareista ihan hyvästä syystä, olit armeijassa. Minkälainen kokemus?
Jälkeenpäin ajatellen, tosi hyvä kokemus. Kasvoin vuoden aikana enemmän kuin minkään 
muun vuoden aikana olen kasvanut. Kokemus, jota en ikinä tekisi uudestaan, mutta en 
myöskään ikinä haluaisi unohtaa. Ekaan puoleen vuoteen en saanut yhtään frendiä, en 
puhunut kenellekään. Makasin vapaa-ajat punkalla ja luin kirjaa, kuuntelin musiikkia ja 
treenasin salilla.

Vihasin sitä paikkaa, en tuntenut kuuluvani sinne ja halusin pois. Siitä huolimatta yritin 
tehdä asiat oikein ja täysillä, koska en halunnut, että olisin sen tuvan painokuula muiden 
nilkoissa.

Halusin puolen vuoden jälkeen pois, mutta sitten meidän ylikersantti puhui minut 
ympäri ja passitti johtajakouluun, aliupseerikouluun. Meidän ylikersanttimme oli tosi 
hieno mies, reilu tyyppi, joka tuki ja ymmärsi jopa – joka on ehkä harvinaista intissä. Se, 
että isot herrat ovat jopa ihmisiä! Katsoo silmiin ja oikeasti kuuntelee ja kysyy. Aliupseeri-
koulussa pääsin hitaasti kuorestani ulos ja sain ekat kaverit.

Johtajakoulun päätteeksi, kun uudet alokkaat tulivat, rupesi tajuamaan, että niitä tulee 
kauhea määrä ja meidän vastuullamme on opettaa ja kouluttaa näitä ihmisiä sotimaan ja 
tappamaan, niin kuin meille oli koko ajan toitotettu.
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Koen, että olin aika hyvä niissä jutuissa, mitä intissä 
tehtiin, mutta kävin koko intin ajan kauheata kamppailua 
moraalisen ajatuksen kanssa, että mitä me ihan oikeasti 
täällä tehdään. Selvisin siitä johtajakaudesta hakemalla 
siihen sellaisen kulman, että vaikka yritän opettaa heitä 
sotimaan ja tappamaan, jota tietenkin tein koska oli 
pakko, niin halusin opettaa niitä eri puolilta Suomea tul-
leita suomalaisia nuoria näkemään, että johtajana voi olla 
tumma, ja hän on ihan samanlainen ihminen kuin te.

Rikkoa stereotypioita, se oli minun päätarkoi-
tukseni sen vuoden ajan. Halusin näyttää heille, että 
minussa ei ole mitään pelättävää, ei mitään outoa, 
sinussa ei ole mitään outoa. Olemme kaikki nuoria mie-
hiä, suomalaisia. Se on se mikä yhdistää, millään muulla 
ei ole mitään väliä. Intissä minulle konkretisoitui rooli 
stereotypioiden rikkojana ja suunnan näyttäjänä.

Pääsit intistä pari kuukautta ennen kuin syttyi  
Ukrainan sota. Missä tunnelmissa katsot näitä  
uutisia, kun olit juuri ollut siinä koulutuksessa?
Aivan järkyttävää. Ne ovat minun ikäisiäni tyyppejä, 
jotka siellä sotivat vasten tahtoaan. Eihän kukaan halua 
tappaa nuorta, omaa ikätoveriaan, eikä kukaan halua 
tulla tapetuksi. Se on hyvin pelottavaa. Pelkästään 
harjoittelukin oli pelottavaa ja ahdistavaa siellä intissä. 
Ei syöty viikkoon, nukuttiin tunti yössä. Mutta niille 
siellä rintamalla ei tule sitä hetkeä, että nyt harjoitus on 
loppu, mennään lomille. He ovat siellä joka yö, voivat 
kuolla. Se on se, jota en pysty käsittämään.

Edellisessä Krunikassa puhuttiin siitä,  
mikä eri ikäkausina jää sukupolvikokemukseksi. 
Mitä sanoisit, mitä jää tästä ajasta?
Ukrainan sota ehdottomasti. En tiedä, mistä muusta 
olisi jaettu tuntoja yhtä deepillä tasolla. Korona, joka 
on ollut maailman oudoin juttu. Se teki meidän intis-
täkin erilaisen kuin minkään muun vuoden inttikoke-
mukset ovat olleet. Se on tehnyt opiskelusta ja töissä 
käymisestä aivan erilaisen kuin ennen. Se on tehnyt 
kaikesta ihan uutta ja erilaista. Se, miten ihmiset ovat 
sopeutuneet todella äkkiä, on ollut mielenkiintoista 
huomata. Ja sähköpotkulaudat.

Teet musiikkia, räppäät, kirjoitat sanoja.  
Mistä asioista?
Kun teen biisin äidille, mietin tarkkaan ainoastaan niitä 
asioita, jotka ovat minun ja äitini välisiä. Se biisi on 
äidille, ei kenellekään muulle. Jos teen biisin tyttöys-
tävästäni tai veljistä, niin sama. Ne biisit eivät ole koo-
misia, ne ovat aika rankkoja ja rehellisiä, suoria mutta 

toiveikkaita. Sellaisia biisejä, että elämä on kuitenkin 
elämisen arvoista, vaikka olisi kuinka rankkaa.

Olen kirjoittanut äidistä silleen että: ” Riikinkukko 
kaunein niin raskas on höyhenet taivuttaa. Murhe 
niin yksityiskohtainen, siihen on hankala vaikuttaa. 
Jättimäinen on sydän ja jäisimmän sielunkin sulattaa. 
Olkoon tää Kuollut meri, jonka suolat pesee ne pois”.

Minkälainen on teidän joulunne  
äidin luona ja isän luona?
Meitä on minä, Miro, Jere, äiti, mummi ja kolme kissaa. 
Jere hakee mummin Ruoholahdesta ja minä ja Miro 
valmistelemme viimeisiä ruokia äidin kanssa ja katamme 
pöydän. Rauhoitumme ja olemme läsnä. Viime jouluna 
olimme koko kööri koronassa, joten toissavuoden joulu 
oli käytännössä viimeisin kunnon joulujuhla.

Silloin joulupöydässä oli itse väännettyä sushia. 
Toimi. Pienempänä vietettiin joulut mökillä äidin ja 
veljien kanssa oikein perinteisellä kaavalla. Joulupuuro 
aamulla, joulusauna, joululeffa. Mutsin joululevyt pau-
has ja suklaata vedettiin aamusta iltaan.

Faija on muslimi. Täten ei vietetä joulua. Sen sijaan 
olemme saaneet viettää hänen luonaan kauniita Eid-
juhlia syöden meidän lempi-gambialaista, kohdaten 
muuta perhettä. Mitä nyt tulee ainakin juhlapyhiin, 
niin best of both worlds.
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Satu Ehrnroothin kaupan 
NUKKEKODEISSA KOITTI JOULU
Suloisen nukkekotikaupan kauniit näyteikkunat luovat iloa ympärilleen ja  
nostavat hymyn ohikulkijoiden huulille. Liisankadulla sijaitsevan Suomen  
Minimaailman valot palavat syksyisin yömyöhään, kun krunikkalainen yrittäjä  
Satu Ehrnrooth somistaa joulua ja toimittaa verkkokauppatilauksia kautta maan.

 SARI YLI-ISOMÄKI    MOJO ERÄMETSÄ

Joulurauhaa uuteen kotiin,
Lemmenlaakson Kurkihoviin
Jo tuoksuu täällä jouluruoat
kinkut, laatikot, äidin laittamat.
Tuvassa kukkii joulutähti,
pihalta kettu pakoon lähti,
joulumusiikki hiljaa soi,
kynttilätuikut tunnelmaa loi.
Isi vielä viimeisiä runoilee
ja äiti hiukan hermoilee.
Nyt on aika ottaa rennosti
ja nauttia joulun “toasti”.
Sitten on aika lahjojen
kauniiden joulupakettien
Runot kaikki luetaan 
kauniit ajatukset sanoiksi puetaan.
Paketin sisältö ei ole niin tärkeä,
kunhan siinä on jotain järkeä.
Käyttötavara arkeen,
lienee kaikille tarpeen
Siispä Hyvää Joulua

– Satu Ehrnrooth
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Mikä joulussa on sinulle kaikkein tärkeintä?
”Lapsesta asti kasvoin siihen, että isäni Tuomo Kurki-
Suonion suvussa kaikkiin joulupaketteihin keksitään 
runo. Minäkin jatkan tätä perinnettä, vaikka nykyisin 
joulunalus on verkkokaupassa ja myymälässä niin 
älyttömän kiireinen, että omiin jouluvalmisteluihin ei 
juuri jää aikaa. Viimeistään matkalla joulunviettoon 
mieheni suvun luo Pohjanmaalle kirjoitan kuitenkin 
runot, ja ilokseni tapa on tarttunut perheemme nuo-
riinkin. Lahjojen avaamisessa aattoiltana menee aikaa, 
kun runot luetaan ääneen ja yhdessä arvuutellaan nii-
den merkitystä. Näitä hetkiä en vaihtaisi mihinkään 
maailmassa.”

Miten päädyit nukkekotikaupan omistajaksi?
”Äitini Terttu Kurki-Suonio perusti yrityksen vuonna 
2004 isältäni saamansa 40-vuotishääpäivälahjan 
avulla. Heti alussa avattiin sekä kivijalkakauppa että 
verkkokauppa. Suomen Minimaailma onkin Suomen 
ensimmäinen, vanhin ja suurin nukkekoteihin erikois-
tunut yritys.

Tein itse uraa ulkomailla Nokian ja Amer Sport-
sin johtotehtävissä globaalin tuotehallinnan ja 
teknologiamarkkinoinnin parissa, enkä kuvitellut 
palaavani enää Suomeen. Eräässä urani taitekoh-
dassa vuonna 2017 tulin Suomeen auttamaan äitiäni 
ja totesin, että hänen oli jo aika lähteä eläkkeelle. 
Ostin yrityksen ja tein täydellisen elämänmuutok-
sen muuttamalla Suomeen, Kruununhakaan ja ryh-
tymällä yksityisyrittäjäksi.

En suunnitellut perustavani kivijalkakauppaa, 
vaan aioin jatkaa toimintaa ainoastaan verkkokaup-
pana. Sopiva liiketila löytyi kuitenkin Liisankadulta 
läheltä kotiani, joten pystyin yhdistämään myy-
mälän ja verkkokaupan tänne kodikkaaseen Kruu-
nunhakaan. Yksityisyrittämisestä on tullut minulle 
samanlainen elämäntapa kuin molemmille vanhem-
milleni, enkä juurikaan poistu Kruununhaasta, saati 
sitten Suomesta.”

Millaisia kohtaamisia Liisankadulla muistelet?
”Sydämeni sulaa aina, kun kadulla kävelevät ihmiset 
vauvasta vaariin pysähtyvät ihastelemaan minimaa-
ilmoja näyteikkunoidemme äärelle. Miniatyyriase-
telmien tekeminen näyteikkunoihin ja sosiaaliseen 
mediaan tarjoaa minulle tärkeitä luovia hetkiä myymä-
län hallinnan, tilausten toimittamisen ja muiden yrit-
täjäarjen askareiden lomaan. Tuntuu aina hyvältä, kun 
kauneus ja pienet yksityiskohdat huomataan.

Monet lapset tulevat juoksujalkaa tarkistamaan 
asetelmia päivittäin – ja laskevat vaikka, montako 
lemmikkiä ikkunassa on juuri tänään. Niille, joiden 
askel on jo matalampi, ikkunoiden silmäily tarjoaa 
nostalgisia muistoja ja tarpeellisen hengähdyshetken 
päiväkävelyllä. Ihaninta on se, että ohikulkijat spon-
taanisti juttelevat ja kertovat omia muistojaan. Sään-
nölliset aukioloajat ovat rajalliset, mutta ovikelloa voi 
aina soittaa: Toivotan kaikki tervetulleeksi sisään, jos 
olen paikalla – ja yleensä olen!

Yksi lämmin muisto liittyy ensimmäiseen koro-
nakevääseen. Somistimme pääsiäisikkunan ja perus-
timme liikkeen eteen virtuaalivirpomispisteen, johon 
jätimme suklaamunia tarjolle. Viikonlopun aikana 
maljakko oli täyttynyt lasten jättämistä persoonalli-
sista vitsoista ja munat olivat kadonneet. Oli suoraan 
sanoen liikuttavaa huomata, miten pääsiäisperinnettä 
pystyttiin jatkamaan uusissa, erilaisissa olosuhteissa, ja 
ylläpitämään yhteisöllisyyttä tälläkin tavalla.

Minulla on tulevaisuudenkin varalle muhimassa 
vastaavia ideoita, joilla voimme luoda viihtyisyyttä rak-
kaan kaupunginosamme asukkaille. Joulukuussa kan-
nattaa seurata myymälän ikkunaa erityisen tarkkaan…”
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 MARJA-LIISA RÖNKKÖ, MUSEOLOGIAN DOSENTTI    HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO

V aikuttaa pyöreine muotoineen kuvassa pikem-
minkin kuumailmapallolta, joita kokeiltiin jo 

1700-luvulla ja jollaisia näkee yhä vieläkin, esimerkiksi 
mainostarkoituksissa.

Mutta tämä vuonna 1928 valmistunut, postin, tava-
ralastien ja ihmisten kuljetukseen tarkoitettu oli alumii-
nirakenteinen ja jäykkärunkoinen. Saksalaisen ilmailun 
pioneerin, kreivi Ferdinand von Zeppelinin mukaan 
nimensä saanut laiva oli yläosastaan täytetty vedyllä, 
alaosasta polttoainekaasulla. Se oli varustettu viidellä 
à 550 hevosvoiman tehoisella moottorilla. Runko oli 
237 metriä pitkä, tilavuus 105 000 kuutiota ja suu-
rin nopeus 128 km/h. Siinä oli 40 hengen miehistö. 

Matkustajia mahtui 20, heille oli tarjolla yhteinen 
näköalasalonki ja kahden hengen makuuhytit.

Ensimmäinen lento tehtiin Yhdysvaltoihin, sen 
jälkeen käytiin Italiassa, Palestiinassa ja Espanjassa. 
Seuraavana vuonna tehtiin maailmanympärilento, ja 
vuoden 1930 syyskuussa Itämeren kierros, jolloin poi-
kettiin Helsingissä 24.9.

Erillinen tutkimusmatka pohjoisnavalle tehtiin 
1931. Atlantin ylittävä reittiliikenne jatkui onnistu-
neesti aina vuoteen 1936. Tilastollisesti zeppeliinit 
olivat turvallisia, mutta jotkin tuhoisat onnettomuudet 
ja lentokoneiden yleinen kehitys johtivat Graf Zep-
pelinin museoimiseen. Yhdeksän vuoden aikana oli 

Ilmalaiva GRAF ZEPPELIN  
leijuu Kruununhaan yllä
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ehditty tehdä 590 matkaa.
Itsenäistyneellä Suomella oli luja tahto päästä 

osaksi modernisoituvaa maailmaa, ja tämä tahto kesti 
hyvin vielä läpi toisenkin maailmansodan. 1920-luvun 
lopulla koko Helsinki oli joutunut uuden urbaanin 
pilvenpiirtäjähuuman valtaan. Ihanteiksi Pariisin bule-
vardien tilalle olivat nousseet New Yorkin ja Chicagon 
pilvenpiirtäjät. Suuruudenhulluja suunnitelmia laadit-
tiin, mutta unelmat huuhtoi pois lama, ja muistoksi jäi 
vain 14-kerroksinen hotelli Torni.

Ilmailu kaikkineen oli kuitenkin ajankohtainen ja 
konkreettinen kysymys myös meillä. Tarvittiin omat 
ilmavoimat sekä kattava reittilentoverkosto. Kaikki oli 

aloitettava nollasta ja paikoista, jotka olivat mahdol-
lisia. Vuodet 1924–36 henkilöliikenne käytti Kataja-
nokan kärkeen kyhättyä lentosatamaa ja saksalaisia 
Junkers-vesitasoja.

Toiminta oli satamalaitoksen alaisuudessa. Tal-
linnasta ja Tukholmasta aloitettiin, ja reitistö ehti 
laajeta melkoisesti jo ennen Malmin lentokentän 
valmistumista 1936. Myös puolustusvoimat joutui 
ratkaisemaan monenlaisia kalusto- ja tilaongelmia. 
Ilmavoimien perustamisvuotena pidetään vuotta 1918, 
mutta kokoonpanoksi vahvistettiin vasta vuonna 1932 
seitsemän laivuetta, kun tavoitteena oli ollut 12.

On selvää, että ilmailun tulevaisuus oli kaikkien 
huulilla Graf Zeppelinin vierailun aikana. Mittaviin 
järjestelyihin ryhdyttiin: Viikistä raivattiin riittävästi 
peltoa ilmalaivan laskeutumista varten, puheita oli 
tarkoitus pitää ja musiikkiohjelmaa järjestää. Baltian 
suunnasta tultuaan Zeppelin teki ensin kunniakier-
roksen kaupungin keskustan yllä, ja sitä valokuvattiin 
runsaasti monilta suunnilta, kuten oli ollut tapana 
muissakin kaupungeissa.

Meillä kävi kuitenkin niin, että tuuli oli liian voima-
kas, eikä pellolle laskeutumisesta tullut mitään. Posti-
säkki sentään pudotettiin paikalle laskuvarjon varassa. 
Tohkeissaan oltiin silti kauan aikaa ja Helsingin Sano-
mat kirjoitti pitkästi mennen tullen.

Tämän ylilennon merkitys on kuitenkin tarttunut 
minuun myös henkilökohtaisesti. Anoppini oli tullut 
Porista Helsinkiin vapaan naisen töihin, niistä oli usein 
puhetta. Hän ompeli työkseen päällystakkeja juutalai-
sen omistamassa kappaompelimossa Hakaniemessä. 
H-hetkellä tytöt lähtivät yksissä tuumin juoksemaan 
Pitkällesillalle ihmettä katsomaan. Tinki päätettiin 
tehdä täyteen ylitöinä. Hyvä jutunkertoja ja hyvä 
tarina, osastoon Leijat Helsingin yllä.

Sää oli vierailun aikana 24.9.1930 pilvinen ja tuulinen, mut-
ta sateeton. Meneillään oli rakennusbuumi: Stockmannin 
tavaratalo, Hotelli Torni ja Eduskuntatalo olivat valmistu-
massa. Pohjoissatamassa luotiin perustaa koko maan il-

mailulle. Katajanokalla oli lentosatama reittiliikenteen ve-
sitasoja varten 1924–36. Suoraan ilmalaivan peräsimen 

alla näkyy tiilitalo, jonka puolustusvoimat osti 1932 sijoitta-
en sinne mm. ilmavoimien esikunnan. Ilmakuva Sääski Oy.

Katajanokan lentoasatama. Harald Rosenberg 1924.
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Minkälainen tunnelma koulussa on?
Tuo kaikki pitää paikkansa, on tapahtunut erit-

täin iso muutos. Viisi vuotta sitten tilanne alkoi näyttää 
aina vain huonommalta. Minäkin pidin opettamisesta 
aiemmin paljon, kun pystyi antamaan laadukkaampaa 
opetusta, tekemään haasteellisia harjoituksia varsin-
kin valinnaisten aineiden parissa, kun oppilailla oli 

keskittymiskykyä. Nyt oppitunnit on suunniteltava 
niin, ettei ole pitkäjänteisiä tehtäviä, täytyy tehdä hel-
pompia, nopeatempoisempia ja vähän lapsellisempia 
harjoitteita, kun eivät jaksa pitkään tehdä sitä samaa. 
On vaihdettava opetustyylejä tunnin aikana, että kes-
kittymiskyvyttöminkin nuori jaksaisi olla mukana. 
Tästä on kokemusta maailmalla.

TUTTI, ANTTI JA TÖÖTTI
Antti Väänänen opettaa yläkoulussa ja lukiossa 12-18-vuotiaita.  
Oppilaita on vuoden aikana 700. ”Opetan tytöille ja pojille liikuntaa ja ilmaisutaitoa 
yläkoulussa. Paljon tulee kohtaamisia, näkyy murrosiän hyvät ja hauskatkin puolet.”

Tämän syksyn aikana pelkästään Hesarissa on käsitelty lukuisissa 
yleisönosastokirjoituksissa ja lehden artikkeleissa koulun nykytilaa otsikoilla: 
”Koulutuksen hätätila”, ”Virosta tuli koulutuksen mallimaa”, ”Opettajat ovat 
puhuneet inkluusion ongelmista kauan”, ”Oppilas kiroilee, sylkee ja puree. 
Väkivaltaiset ja levottomat oppilaat eivät saa tarvitsemaansa tukea”, ”En 
voisi kuvitellakaan räyhääväni saksalaiselle opettajalle kuin Suomessa”.

KOHTAAMINEN KOIRAPUISTOSSA  MIRJA PYYKKÖ    ALF LARSSON

Oikealta vasemmalle Töötti, 6 kuukautta vanha newfoundlandin pentu, Antti, toiminut 27 vuotta opettajana ja  
Tutti, 2,5 vuotta vanha labradorinnoutaja, viettävät vapaahetkeä Tervasaaren koirapuistossa.
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Inkluusio, että entiset erityisluokan oppilaat ovat 
yhteisopetuksessa, on kaunis ajatus, mutta ei toimi käy-
tännössä. Kun riittävää tukea lupauksista huolimatta ei 
tule, homma ei toimi.  Muutamat oppilaat vievät kaiken 
hapen ja huomion ja siitä kärsivät kaikki. Ne, jotka 
häiriköivät, mutta myös ne fiksut kärsivät, ei opettaja 
pysty jakautumaan joka suuntaan. Ja myös keskiluokan 
taso on tippunut aineissa. Opetus näkyy sellaisena tuli-
palojen sammutteluna. Erityisluokista luopuminen tuli 
jostakin ylhäältä, joka ei tiedä käytännöstä mitään, eikä 
opettajilta kysytty, mikä toimii ja mikä ei.

Minkälainen on se opettajan päivä?
Pahimmillaan paljon poissaoloja, levotonta varsinkin 
välitunneilla, tönimistä ja riitojen selvittelyä. Tullaan 
kouluun, kun keritään tai jaksetaan. Selvitellään opet-
tajien kanssa tilanteita ja kirjoitetaan jälki-istuntoja. Ja 
puhelin eksyy käteen todella nopeasti, jos et ole tiukkana.

Miksi sitä puhelinta ei saada pois kouluaikana?
Eihän se tarvitsisi kuin jykevän päätöksen. Meillä on 
luokkia, joilla se on riistäytynyt niin, että on sovittu 
koko luokan ja vanhempienkin kanssa, että oppitunnin 
alkaessa kerätään puhelimet pois ja annetaan tunnin 
jälkeen takaisin.

Aika hampaattomia ovat kasvatukselliset keinot 
varsinkin niiden tapausten kanssa, jotka viittaavat 
kintaalla koko systeemille ja joiden vanhemmat ovat 
heidän kanssaan samaa mieltä.

Palaverit ovat turhauttavia, menee syyttelyksi,  
että on huonoja opettajia, pyydetään erityisvapauksia, 
joita ei voida myöntää. Linjana, että koulu vastaan me. 
Aiemmin oltiin vanhempien kanssa koulun puolella. 
Osa oppilaista voi todella huonosti, mutta koulu-
psykologeilla ja kuraattoreilla aika ei riitä. Nykyisin 
30–40 %:lla oppilaista on jonkinlainen pedagogisen 
tuen suunnitelma.

Kertooko tämä kaikki samalla  
myös perheiden pahoinvoinnista?
Kyllä se juurisyy tulee usein sieltä kotoa. Vanhemmilla 
on elämän hallinta hukassa tai asenne koulua kohtaan 
hukassa, niin että koulu on tarpeeton.

Haastattelin joskus aikoinaan erityisluokan  
opettajaa, joka kertoi työstään, että jos nuori ei  
esimerkiksi tule kouluun, ajan hänen luokseen  
ja haen hänet. Vaikuttaa siltä, että opettajat  
haluaisivat erityisluokat takaisin.
Olen samaa mieltä, olen erityisluokkien puolella, 

vaikka sitten toimisivat uudella nimellä. Se olisi kaik-
kien etu. Minulla oli aiemmin sellaisia kollegoita, jotka 
tekivät tuota samaa, huolehtivat ja hakivat oppilaan 
kouluun.

Tai sellainen välimalli, että yhteisopetusta voisi olla 
niissä aineissa, joihin se sopii. Aiemminhan erityisluo-
kat olivat yhteisopetuksessa varsinkin taito- ja taideai-
neiden tunneilla. Se oli mielestäni hyvä systeemi.

Entä kun alkaa olla kouluja,  
joissa on lähes puolet muunkielisiä.  
Miten selvitään, kun avustajiin ei ole varaa?
Meilläkin on noin 40-prosenttia oppilaita, jotka eivät 
puhu suomea äidinkielenään. On paljon kielellisiä 
haasteita. On käytettävä harkiten tehtävän antoja ja 
ohjeita, selkeätä suomenkieltä tai käytettävä englantia. 
Suuri kielikirjo hankaloittaa opetusta, vaikka mate-
matiikassa. Kun on sanallinen tehtävä, miten selvittää, 
mikä se tehtävä on? Käsitteet ja termit ovat hukassa.

Alkaako tämä kaikki näkyä niin,  
että opettajat väsyvät tai opettajaksi ei enää haluta?
Alkaa. Sairauspoissaolot kouluissa ovat lisääntyneet 
todella paljon ja sijaisia on vaikea saada; aiemmin opis-
kelijat tulivat sijaisiksi mielellään. Pelkään, että opetta-
jista tulee pulaa, aiemmin se oli haluttu ammatti. Nyt 
saatetaan työn kuvan takia olla Ruotsin tiellä, siellähän 
on vaikeaa saada opettajia, se on niin vähän arvostettu 
ammatti tällä hetkellä.

Tulevatko opettajat nyt kuulluksi?
Uutisia on ollut tästä melkein joka päivä, mutta tekoja 
tässä kaivattaisiin, ja opettajia pitäisi kuulla. Opettajat 
ovat olleet kauhea lammaslauma ottamaan ylhäältä 
annettuja tehtäviä vastaan neuvottelematta, voitai-
siinko jotakin toista kuormittavaa hommaa vähentää.

On tullut kaikenlaista hömppää, joka vie pois voi-
mia siitä perusopetuksesta. Ymmärrän, että on kivaa 
viedä seiskat kulttuurimatkalle Turkuun katsomaan 
teatteria, mutta se hyöty siihen satsatusta rahamäärästä 
tuntuu ihan järjettömältä.

Mikä Viron suurin ero meidän kouluumme nyt on?
Ymmärtääkseni siellä keskitytään siihen perusope-
tukseen. Opettajat opettavat ja oppilaat opiskelevat, 
ja vaatimustaso on korkeampi. Annetaan läksyjä ja 
katsotaan, että ne on tehty. Vähän samanlaista kun 
meillä oli aikoinaan, ja meiltähän he ovat sen aikoi-
naan kopioineetkin. Meillä taas on tehty uudistuksia 
uudistusten halusta.
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 ELINA SIMONEN    MOJO ERÄMETSÄ

Julkisuuden valokeila suuntautuu aina elokuvan 
tai tv-sarjan näyttelijöihin, usein myös ohjaajaan. Kui-
tenkaan ilman käsikirjoitusta ohjaajalla ei ole ohjatta-
vaa eikä näyttelijöillä sanottavaa. Käsikirjoittaja maini-
taan korkeintaan arvosteluissa. Muutama vuosi sitten 
Anna Heinämaa nosti asiasta metelin.

Klaus Härön ohjaama ylistetty Miekkailija perustui 
Heinämaan ideaan ja käsikirjoitukseen, mutta hän 
sai lukea lehdestä elokuvan saamista kansainvälisistä 
tunnustuksista. Kukaan ei ollut vaivautunut kertomaan 
niistä hänelle.

35-vuotias Anna Brotkin on nyt murtanut käsi-
kirjoittajia ympäröivän hiljaisuuden. Alalla häntä on 
osattu arvostaa, mutta tv-sarjasta Aikuiset tuli leimal-
lisesti käsikirjoittajan juttu myös julkisuudessa. Annaa 

Komedia on minun 
TAPANI KATSOA MAAILMAA
Anna Brotkin edustaa käsikirjoittajien näkymätöntä ammattiryhmää,  
mutta hänestä tuli tähti hittisarjansa Aikuiset ansiosta. Se sopii Annalle,  
koska nyt hän voi puhua julkisesti rakkaasta työstään ja komedian merkityksestä.

on haastateltu enemmän kuin sarjan tähtiä ja hän on 
käyttänyt myös tilaisuutta hyväkseen puhuakseen niin 
rakkaasta työstään kuin komedian tekemisestä. Eikä 
hän ainoastaan puhu, vaan myös opastaa kirjoittajia 
komedian lainalaisuuksiin.

Komediaa pidetään hänen mukaansa usein epä-
älyllisenä hömppänä. ”Kuitenkin parhaimmillaan 
komedia voi olla syvällisempi ja koskettavampi kuin 
syvissä vesissä vellova draama. Teininä ollaan synkeitä. 
Komedia vaatii aikuisuutta, etäisyyttä ja kykyä nähdä 
huvittavia puolia myös itsessään. Yritin kerran kirjoittaa 
draamaa, mutta siitäkin tuli komedia.”

Nyt Areenassa pyörivä sarja kertoo parikymppi-
sistä kaupunkilaisnuorista, jotka sekoilevat vaihtelevien 

Käsikirjoituksen lisäksi Anna on ollut vaikuttamassa sarjan musiikkiin ja näyttelijöiden valintaan.  
Päähenkilöitä ja ystävyksiä näyttelevät Anna Airola (Oona) ja Elias Salonen (Arttu). Kuva Yellow Film & TV/Yle.
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trendien ja kriisien keskellä. Heidän kotipesänsä on 
kahvila Kallion karuimmilla kulmilla. Kahvilaa pitää 
päähenkilö Oona, itsekäs, ihastuttava höpsö, joka ei 
osaa päättää mitään. Pienet arkiset tapahtumat saavat 
hänet suunniltaan, mutta kaikki päättyy onnellisesti, ja 
koko ajan on kesä. Rakkaudet vaihtelevat, mutta ystä-
vyys kestää.

Kahvilan pieneen heimoon kuuluu muitakin kuin 
valkoisia heteroja. Koska erilaisuutta ei kommentoida 
eikä korosteta, se on osa tavallista elämää. Sarjan suola 
on hervottoman hauska dialogi.

”Hahmoissa on tietysti myös minua ja ystäväpii-
riäni. Hyvinkääläistaustani takia näen asioita, joita 

syntyperäiset helsinkiläiset eivät ehkä huomaa. Ulko-
puolisuus terävöittää katsetta. Oma reviiri on vastatul-
leille luultavasti tärkeämpi kuin elämänsä pääkaupun-
gissa asuneelle. Kokkolasta muuttanut Oonakin tuntee 
niin raivokasta reviiritietoisuutta, että esimerkiksi 
punavuorelaiset ovat vihollisia.”

Anna kirjoitti aikuisia työhuoneellaan Snellma-
ninkadulla. Materiaalia hän löysi tarkkailemalla muun 
muassa sibeliuslukiolaisia.

”He pukeutuvat erikoisesti, mutta niin oikean-
tuntuisesti. Kuuntelin nuorten puhetta joka paikassa: 
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kaduilla, kapakoissa, instagramissa, kaupassa, julkisissa 
liikennevälineissä. Poimin sanontoja ja ilmaisuja. Kieli 
on minulle rakas ja tärkeä. Kokeilen kielen eri tapoja 
ja tasoja, jotta omassa kuplassaan elävien nuorten kieli 
olisi mahdollisimman autenttista juuri tämän hetken 
puhetta. Heidän tunteensa ovat tietysti ajattomia.”

Kun kirjoittaminen jäätyi, Anna lähti istuskelemaan 
Mariankadun kahviloihin ja haahuilemaan pitkin Kruu-
nunhaan katuja. Ilman päämäärää ja ilman askelmittaria.

”Intensiivinen kirjoittaminen vaatii vastapainok-
seen tylsyyteen vajoamista. Elämä on nykyisin ihan 
liian aikataulutettua. Joutilaisuudesta saattavat kum-
muta myös ne parhaat ideat.”

Anna oli pelännyt, että tarkasti rajattua pientä 
ryhmää kuvaava sarja saattaisi ärsyttää katsojia, mutta 
toisin kävi.

”80-vuotias rouva soitti, että hän on löytänyt 
sisäisen Oonansa. Koliikkivauvan äiti kertoi sarjan 
auttaneen synnytysmasennukseen. Palaute antaa työlle 
merkityksen – jos edes yksi katsoja ymmärtää, mitä 
olen halunnut sanoa.” 

Sarjan piti olla parikymppisten sukupolvikokemus. 
Onko noloa, kun kaikki tykkäävät? Menettikö sarja 
särmänsä?

”On ihanaa, jos ihmiset tunnistavat siitä joltain 
kantilta itsensä. Aikuisia katsotaan eri tavoilla – voi 
olla, että vanhempi ikäluokka seuraa lempeästi nuorten 
kohellusta. Olen yrittänyt korostaa, ettei nuoren ihmi-
sen pidä tuntea paineita siitä, että hänen täytyy sopeu-
tua ulkopuolelta asetettuun rooliin. Kukaan ei ole mää-
rännyt, että tietynikäiset ihmiset tekevät tietynlaisia 
asioita. Joku parikymppinen istuu kotona neulomassa 
ja on aivan onnellinen.”

Anna kirjoitti viisi vuotta Aikuisiaan. Roolihen-
kilöistä tuli perheenjäseniä. ”Oonan rooli tuli vuosien 
mittaan niin tutuksi, ettei minun enää tarvinnut 
miettiä, miten hän suhtautuu erilaisiin tilanteisiin. 
Oona otti ohjakset käsiinsä, minä seurasin perässä, ja 
kirjoitin ylös.”

”Perheenjäsenistä eroaminen oli vaikeaa, mutta 
välttämätöntä. Arvostan heitä niin paljon, etten halun-
nut lypsää heidän maailmaansa tyhjäksi.”

Suruaika on nyt ohi. Tekeillä on Annan ensimmäi-
nen pitkä elokuva, joka sijoittuu Pohjanmaalle sekä 
hänen omaan ideaansa pohjautuva tv-sarja. Sekin ker-
too kaupunkilaisnuorista. ”Se on myös komedia. Se on 
minun tapani katsoa maailmaa.”

Kuva Yellow Film & TV/Yle
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V uosisadan vaihteessa 
rakennettu jugendtalo on 

tunnettu porrashuoneistaan, 
joiden kuvia löytyy Goog-
lesta. Kulma on tuttu useille 
kruununhakalaispolville. Sen 
vanhoja rappuja ovat kulutta-
neet aikoinaan muun muassa 
lihakauppa Piekkolan, kukka-
kauppa Metsätähden ja niin 
leipomoiden kuin vaihtuvien 
kahviloiden asiakkaat.

Nyt piskuisessa taidekahvi-
lassa on edellisiltä pitäjiltä perit-
tyjä pöytäryhmiä, suloisia pie-
niä nojatuoleja ja kakluuni, joka 
kylläkään ei ole toiminnassa. 
Taustalla soi folk, jazz, klassinen 
musiikki tai mikä milloinkin 
tuntuu sopivan tunnelmaan.

Sadulle oli tärkeää Encanto 
Art Cafen vaihtuvat taidenäyt-
telyt, koska hän haluaa, että 
kahvilassa tapahtuu. Taiteilijan 
kanssa sovitaan näyttelyn ajan-
kohdasta ja avajaisista. Näyt-
telyt ovat olleet myyntinäyt-
telyitä ja kaikista on mennyt 
teoksia kaupaksi.

Asiakas saattaa myös kertoa 
olevansa vaikkapa kitaristi ja tuntevansa laulusolistin. 
Keikoista sovitaan usein näinkin mutkattomasti. Kah-
vila oli mukana Helsingin juhlaviikoilla ja runoiltakin 
on jo pidetty. Satu toivoo, että erilaiset kulttuuritapah-
tumat kahvilassa saavat jatkoa.

Ovikello kilahtaa, ja joskus Satu tietää jo ennak-
koon tulijan toiveet, koska kahvila on saanut vakioasi-
akkaita. Muutama kuukausi uudessa työpaikassa on 
takana ja kahvilanpitäjä on tyytyväinen. Tosin ostojen 
määrän arviointi on edelleen haastavaa ja siksi tie joh-
taa usein täydennysostoksille tukkuun tai kauppaan.

KAHVILA, jossa tapahtuu
Satu Sydäntalvi oli haaveillut pitkään oman kahvilan pyörittämisestä  
vastapainona asiantuntijatehtävilleen. Kun Maneesikadun ja Meritullinkadun  
kulmasta vapautui kahvila, Satu pani töpinäksi. Kesällä hänen nimiinsä siirtyi  
Encanto Art Cafe, joka vapaasti suomennettuna tarkoittaa viehättävää taidekahvilaa.

Yksi suosikkiannoksista on koko päivän aamiainen 
ja sitä tarjotaan sulkemisaikaan saakka. Se on vegaa-
nista niin kuin kahvilan kaikki tuotteet.

Kruununhaan lukuisat koirat kiskovat omistajaansa 
kahvilan ovelle - ei vähiten siksi, että ne saavat pienen 
herkkupalan ja tarjolla on aina raikasta vettä. Eikä kestä 
kuin hetken, ennen kuin paikan emäntä kaivaa känny-
kästään oman rescue-koiransa Weran kuvan.

Satu haluaa kunnioittaa sesonkeja ja tuoda ne 
myös kahvilaan. Joulu on hänen mielestään juhlista 
parhain ja sesongin suunnittelun hän aloitti jo hyvissä 
ajoin syksyllä.

 ES    KATARINA ESKELIN
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KOSMOPOLIITTI, YRITYSKONSULTTI, KULTTUURIALAN AGENTTI, TAITEILIJA

Esittelyvuorossa Maire Pylkkänen 
Kruununhaasta
Kouluttautunut filosofian maisteriksi Turun Yliopistossa, johtajaksi Tukholmassa, kirjailijaksi  
lukuisilla eri kursseilla, terapeutiksi, ja kuvataiteilijaksi Suomessa, Hollannissa ja Espanjassa.
Toiminut kansainvälisissä markkinointitehtävissä 12 vuotta 36 maassa, vapaana matkailuyrit-
täjänä Espanjassa, taideterapeuttina, kuvataiteilijana ja dekkarikirjailijana. Matkustellut noin 
100:ssa maassa.
Puhekielinä suomi, ruotsi, saksa, englanti ja espanja. Kertoo artikkelissaan lokakuussa ol-
leen taidenäyttelynsä taustoista.
”Matkustin ympäri maailmaa”, maalauksia, piirroksia ja tarinoita 50 vuoden ajalta oli esillä 
Encanto Art Cafessa 25.10.– 8.11.2022
”Tarkoituksenani oli kerätä kokonaisuus 50 vuoden aikana syntyneistä tauluistani, piirroksis-
tani ja dia-kokoelmastani,” Maire kertoo.
Projektorin huristessa nostalgisesti tarinat elivät elämäänsä, jota ei ehkä nykyisin enää tavoita. 
Kuvat veivät 70-luvun Pariisiin ja sosialistiseen Itä-Eurooppaan, Intiaan, Itä-Afrikan savanneille 
ja Amazonin viidakoihin, joissa monet eläinlajit nyt jo ovat valitettavasti uhanalaisia.  
”Varoitin jo 20 vuotta sitten sukupuuttoon kuolevista lajeista, mutta eipä juuri kuunneltu”, 
Maire toteaa.
Näyttelytyöt ovat edelleen nähtävissä Facebook/ Artist Maire Pylkkänen
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Parhaiten saavutan tuon tilan aamulla 
hyvin nukutun yön jälkeen luonnon kes-
kellä. / Tätä pyrin myös opettamaan kaikille haluk-
kaille, sillä luovuutta ei tarvita ainoastaan taiteessa, 
vaan kaikissa ammateissa. Se tuo elämään ja kohtaami-
siin väljyyttä, inhimillisyyttä.

Kaikki asiat eivät etene loogisesti suunnittelemalla, 
vaan hakemalla uusia vaihtoehtoja päätöksentekoon. 
Niitä tarvitaan erityisesti näinä vaikeina aikoina.

Hyvä uni on luovuuden kannalta olennaisen tärkeä. 
Stressi on sen pahin vihollinen.

Pyrin luomaan tuon ”Luovan tyhjän tilan” mökilläni 
eri vuodenaikoina, ja sen saavutettuani kynä ja sivellin 
alkaa puhua. Ennen tämän tietoisen luovan tilan saavut-
tamista on ollut opittava ja koettava paljon vaikeitakin 
aikoja elämässä. Niin ovat sanoneet suuremmatkin ja 
viisaammatkin ennen minua: Elä ensin, kirjoita sitten.

Elämäni intensiivisin vaihe eteni perinteisesti 
keski-ikään saakka, jolloin kaikki elämäni perustehtävät 
ja virheet itseni kanssa saavuttivat huipun. Kroppa ja 
mieli alkoivat oireilla. Oli mennyt liian lujaa.

Suuri käännekohta tapahtui 25 vuotta sit-
ten. / Silloin oivalsin, että minun sisälläni asuu joku 
tuntematon, joka haluaa tulla esiin. Opiskelin kaksi 
vuotta ekspressiivistä taideterapiaa. Syntyi vaikea pro-
sessi niin taloudellisesti kuin henkisesti, mutta se vei 
minua kohti todellista itseäni. Vain niin syntyy onnelli-
suus, kun olet todella sitä mitä olet.

Taide ja aidot nuoruuteni haaveet tulivat tilalle. Pää-
tin ottaa suuriakin riskejä saavuttaakseni ne. Biologina 
minulla oli kaksi kaukaista haavetta: Itä-Afrikan savannit 
ja Amazonin viidakot. Ei ihan helppoja toteuttaa rahatta. 
Mutta onneksi sain vekselin asuntoani vastaan ja hankin 
sinne vuokralaiset. Päätöstä en kadu koskaan.

Vuonna 1998 matkustin ensimmäisen kerran 
Itä-Afrikkaan. / Savannien eläimet ja sen valo ovat 
vaikuttaneet moniin taiteilijoihin. Mukana ollut tyttä-
reni kuvasi videoita ja minä kuvasin diafilmille. Moni-
muotoinen esitys kiersi Helsingin ja Turun alueella 
kirjastoissa ja muissa julkisissa tiloissa.

Puhuin suu vaahdossa uhanalaisista eläinlajeista 
ja ilmaston lämpenemisen aiheuttamista muutoksista 

LUOVUUS KUMPUAA ALITAJUNNASTA  
ja kun hetki on oikea, vastaus on valmiina.  
Tämän tietävät luovat ihmiset.

savannien eläinten luonnonmukaiseen kiertoon. Olin 
yli 20 vuotta edellä aikaa. Ikävä kyllä olin oikeassa.

Päästäkseni Etelä-Amerikkaan ymmärsin, ettei 
sisälle alkuperäiseen kulttuuriin pääse ilman espanjan 
kielen taitoa. Lyhyt turistimatka Las Palmasiin koitui 
uudeksi etapiksi lähes seitsemäksi vuodeksi. Maahan-
muuttajien kaksivuotisen koulun jälkeen puhuin kieltä 
sujuvasti. Kun espanjalainen avopuolisoni kuoli, pää-
dyin takaisin Suomeen. Tein kaikenlaisia töitä saadak-
seni rahaa matkaan Väli- ja Etelä-Amerikkaan.

Väli-Amerikan kierros toteutui keltaisilla busseilla 
rinkan kanssa intialaisen ystäväni kanssa, ja Amazon ja 
Galapagos tyttäreni kanssa ensimmäisen kerran vuonna 
2007. Kielitaitoisena olen sitten retkeillyt yksin intiaanien 
parissa moneen otteeseen. Yritän myös auttaa alkuperäis-
kansoja, jotka vielä pyrkivät säilyttämään luonnon moni-
muotoisuuden, myymällä heidän tuotteitaan.

Kaikki nämä kokemukset ovat 50 vuoden aikana 
muuttuneet kuviksi, tauluiksi, kirjoituksiksi, joita on 
nyt vihdoinkin aikaa käsitellä lähemmin. Olen jaksot-
tanut maalaukset neljään kauteen, joissa voi havaita 
erilaisten tekniikkojen kehittymistä.
Ekspressiivinen kausi
Afrikan kausi
Espanjan kausi
Etelä- ja Väli-Amerikan kausi
Kuvataiteen opettajina on ollut lukuisa joukko suoma-
laisia, hollantilaisia, espanjalaisia ja venäläisiä taiteili-
joita. Olen kuitenkin aina pyrkinyt säilyttämään tuon 
oman luovan, alitajunnasta purkautuvan ilmaisun, joka 
jakaa mielipiteitä.

Viimeiset vuodet olen käyttänyt kirjallisen 
ilmaisumuodon hiomiseen. / Suomen kieli ruostui 
pahasti, kun työn käyttökielenä oli pitkään englanti ja 
olin lähes 7 vuotta espanjan kielikylvyssä.

Kokemuksista on jo käsikirjoituksia odottamassa jul-
kaisua. Ehkä jonain päivänä sekin toteutuu, sillä aiheista 
ei ole puutetta. Kirjoittaminen on ollut tärkeää omalle 
kehittymiselle ja asioiden selkeytymiselle, jopa muistin 
ylläpitämiselle. On helppo liikkua maailman ääriin kir-
joittamalla, kun on itse kokenut paikat. Teksteistä aistii 
helposti, onko ne vain laadittu google-haun avulla.

 MAIRE PYLKKÄNEN    SALKA RAUTAVA
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    MARJE VUORISALO

K irjan käännöstä lukupiirissä kiiteltiin. Suomen-
taja oli myös vieraana 2019, jolloin olimme luke-

neet hänen tsekinkielestä kääntämänsä Jaroslav Rudiš’n 
romaanin Punkin loppu Helsingissä. Silloin vuoden 
teemana oli EU. Nykyvenäläiseen genreen lukupiiri 
tutustui syvemmin, kun teemena oli Venäjän nykykir-
jallisuus. Hulvaton kirjallisuuden laji, joka ei päästä 
päättäjiään helpolla kuten eivät keskimäärin venäläiset 
klassikotkaan. Tämä olkoon puoluspuhe venäläiselle 
kirjallisuudelle, joka muodostaa ehdottomasti yhden 
kirjallisuuden kivijaloista.

Neuvostoliitto hajosi 1991. Samaan aikaan Ukraina 
itsenäistyi. Sotaa Venäjä on käynyt Ukrainaa vastaan 
vuodesta 2014. Andrei Kurkovin kirja Kuolema ja ping-
viini on kirjoitettu 1995–1996. Noina vuosina korruptio 
kukoisti. Ajanjaksoa kuvaa hyvin Eero Balkin kertoma: 
Ukraina oli myynyt koko auringonkukkasatonsa Ara-
biemiraatteihin. Kun alettiin ihmetellä, missä rahat, 
osoittautui että maataloudesta vastaava ministeri oli 
antanut ostajaosapuolelle oman tilinumeronsa. Balk tun-
tee hyvin tuon ajanjakson asuttuaan siellä silloin. Hän 
tuntee maan köyhyyden ja ahdingon, hän tuntee ajan, 
jolloin toiset kahmivat omaisuuksia toisten menettäessä 
koko aiemmin omistamansa. Kauppaa käytiin inflaation 
takia dollareissa. Niin myös Kurkovin kirjassa.

Seitsemän vuotta Ukrainassa asuttuaan venäjän-
kieltä taitava Balk päätti opiskella myös ukrainan. 
Kurkov puolestaan on perustellut kielivalintaansa. On 
vaikea kirjoittaa muulla kuin venäjällä, äidinkielellään. 
Kurkov on myös esim. puolustanut kouluissa venä-
läistä kirjallisuutta. Monia kieliä osaava demokratian 
puolustaja kuuluu Ukrainan PEN:iin. Hänen vaimonsa 
puolestaan on irlantilainen.

Kuolema ja pingviini-kirjan nelikymppinen tyttöys-
tävänsä hylkäämä yksinäinen Viktor halusi olla omalla 
nimellään kirjoittava kirjailija. Romaanin kirjoittami-
sesta ei kuitenkaan tullut mitään. No, hänpä kirjoittaa 
novelleja, hän tuumi ja kirjoitti. Seuraavaksi hän otti 
yhteyttä sanomalehteen. Päätoimittaja tykästyi näppä-
rään tekstiin. Mukavaa korvausta vastaan hän ehdotti 

Lukupiirivieraana EERO BALK
Asukastila Krunan Mestan lukupiirissä luettavana kirjana lokakuussa oli 
musta komedia, ukrainalaisen Andrei Kurkovin (s. 1961) tragikoominen 
Kuolema ja pingviini. Venäjänkielinen alkuteos ilmestyi 1996. Ensimmäinen 
suomennos 2006 ja nyt toinen painos 2022. Tämän viimeisen painoksen tuotto 
lahjoitetaan lyhentymättömänä SPR:lle Ukrainan sodan uhrien tukemiseen. 
Kirjan on kääntänyt pitkään Ukrainassa asunut suomentaja Eero Balk.

novellin sijasta lehteensä muistokirjoituksia. Parem-
man puutteessa Viktor tarttui suuren sanomalehden 
tekemään tarjoukseen. Ensimmäisen kirjoituksensa 
julkaisemisen jälkeen Viktor oli omaan tekstiin erittäin 
tyytyväinen, mutta harmitteli mielessään sitä, ettei 
kirjoittaja ollut hän vaan nimimerkki Joukko Tovereita. 
Myös päätoimittaja hyrisi tyytyväisyydestä ja kehotti 
jatkamaan samaan malliin. Näin Viktor alkoi kirjoitella 
muistokirjoituksia hänelle luovutettujen kansioiden 
pohjalta elävistä henkilöistä, joiden hautajaisia yksi toi-
sensa jälkeen vietettiin vähän lehdessä olleen kirjoituk-
sen jälkeen. Muistokirjoituksia kutsuttiin risteiksi.

Ison joukon ristejä kirjoitettuaan Viktorissa heräsi 
epäilys, mutta hän kuittasi sen: ”… puhtaita ja synnit-
tömiä ihmisiä ei olekaan, tai he kuolevat huomaamatta 
ilman muistokirjoitusta.” (s. 79)

”Miliisimajuri näkee kierroksellaan miliisin  
seisoskelemassa pingviinin kanssa.

– Viekää se eläintarhaan, hän käskee.
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Joulukuun lukupiirissä luettava kirja:  
Anneli Kanto ”Rottien pyhimys”
Asukastila Krunan mestan lukupiirit kuukauden  
toisena tiistaina klo 19.15–21, Meritullinkatu 6.
Tiedustelut marje.vuorisalo@gmail.com

Vähän myöhemmin sama majuri törmää kierrok-
sellaan miliisiin, jolla on yhä pingviini mukanaan.

– Mitä te oikein teette? hän kysyy. – Minähän 
käskin teidän viedä sen eläintarhaan.

– Siellä olimme jo, toveri majuri, sanoo miliisi,  
– samoin sirkuksessa. Nyt olemme menossa  
elokuviin.”

Kirjan pingviini Miša on lunastettu lopetetusta 
eläintarhasta, jolla ei ollut enää taloudellisia edellytyk-
siä ruokkia eläimiään. New York Times kirjoittaa: ”Jos 
ei liikutu Viktorin ja hänen lemmikkinsä suhteesta, on 
todella kovasydäminen.”

Kun päätoimittaja oli kehottanut Viktorin pakene-
maan Kiovasta muutamaksi päiväksi syytä selittämättä, 
Viktor sai aiheen pohtia lähimenneisyyttä ja tulevai-
suutta: ”Elämä tuntui hänestä tasaiselta huolimatta 
vaarasta, jonka yli hän oli elellyt uutena vuonna mökillä. 
Hänellä oli kaikki hyvin tai ainakin siltä tuntui. Jokaisella 
ajalla oli oma ’normaaliutensa’, ajatteli hän. Se, mikä oli 
ennen tuntunut pelottavalta, oli nyt tavallista, ja ihmiset-
kin olivat hyväksyneet sen osaksi arkeaan välttyäkseen 
turhalta hermoilulta ja jatkaakseen elämäänsä. Heille, 
niin kuin Viktorillekin, oli ollut ja oli vastedeskin tär-
keintä elää, maksoi mitä maksoi, mutta elää.” (s. 138)

Viktor luuli pamausta uuden vuoden ilotulituk-
seksi, mutta kävi kuitenkin Mišan kanssa katsomassa, 
mitä mökkikylässä yöllä tapahtui. Ääniä kohti kävel-
tyään hän näki ihmisjoukon luona lumessa makaavan 
kuolleen miehen. Varas. Mies oli menossa mökkiin, 
joka oli miinoitettu.

Jonkin ajan kuluttua päätoimittaja itse pakeni. Vik-
tor sai tehtäväkseen noutaa toimistosta päätoimittajan 
kassakaapista salkun ja käydä lunastamassa varatun 
lentolipun Kiovasta Larnakan kautta Roomaan.

”Ennen kun päätoimittaja noudettiin yöllä Viktorin 
asunnolta lentokentälle, hän sanoi: – Tulen, kun pöly 
on laskeutunut, sitten jatkamme töitä.

Viktor keskeytti: – Mikä tämä minun työni tarkoi-
tus oikeastaan on?

Päätoimittaja vastasi: -Ei ole etujesi mukaista 
kysellä. Voit kuvitella, mitä haluat. Mutta muista, että 

heti kun sinulle kerrotaan työsi tarkoitus, olet vai-
naja… Ei tämä ole elokuvaa. Ei sinua tapeta siksi, että 
tiedät liikaa. Päinvastoin. Sinulle kerrotaan kaikki vain 
siinä tapauksessa, että työtäsi ei enää tarvita - eikä hen-
keäsikään…” (s. 148)

”Viktor ei pitänyt kauhuelokuvista, mutta niitä nykyi-
nen tilanne hänestä nimenomaan muistutti.” (s. 224)

Kirja kertoo Ukrainasta Neuvostoliiton hajoamisen 
jälkeen, mutta kirja ei olisi kirjallisuutta, ellei filtterin 
läpi voisi tunnistaa monet muutkin yhteisöt. Muisto-
kirjoituksia teemme harva se päivä elävistä ihmisistä, 
tavalla tai toisella.

Lukupiiriin osallistui ennätysmäärä lukupiiriläisiä. 
Keskustelu aiheen tiimoilta olisi hyvin voinut jatkua 
tunti jos toinenkin lisää. Sen verran kiinnostavasti 
kääntäjävieraamme Eero Balk avasi esim. Ukrainan 
nykytilannetta. Kiitos lämmin hänelle!
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R akennusmestari Heikki Kaartinen oli 1800-luvun 
lopun ja seuraavan vuosituhannen alun aikoihin 

varsin toimelias ja tunnettu mies.
Hän oli suunnitellut ja rakennuttanut Helsinkiin 

ainakin 86 taloa, mutta jotkut lähteet kertovat hänen 
piirtäneen niitä lähes sata. Oli miten oli, hän teki 
hienoja taloja niinpä hänestä tuli myöhemmällä iällä 
rakennusmestariliiton kunniajäsen.

Hänellä oli tapana ostaa tontit, joille hän aikoi 
rakentaa talojaan. Näin kävi myös nykyisen Mau-
rinkatu 4:n kohdalla, jossa 1909 sijaitsi Carl Ludwig 
Engelin piirtämä, osittain kaksikerroksinen puutalo. 
Tämä purettiin ja peruskalliolla sijaitsevalle tontille 
ryhdyttiin rakentamaan uutta taloa, joka valmistui 
1911. Kadun nimi oli ollut ensin Mauritzgatan, mutta 
vuonna 1928 Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 
suomalaisen nimen Maurinkatu.

Aluksi kadun puolella oli osakehuoneistoja ja 
C-portaan puoli oli jonkin aikaan vuokralla, mutta 
myöhemmin nekin asunnot tulivat myyntiin.

Kun talo oli nuori, oli elämä rauhallista. Rakennuk-
sessa oli kaksi pihaa, ja A/C -puoli oli huomattavasi 
kookkaampi kuin B-piha. Isolla pihalla oli liiteri, josta 
talomies jakoi klapeja etukäteistilausten mukaan, ja 
mikäli oli ilmoittanut talonmiehelle ennen klo 12, sai 
pilkkeet vielä samana päivänä. Koko talo lämmitettiin 
kaakeliuuneilla tai vastaavilla.

Nyt päästään itse porttiin / Kuten sanottu, elämä 
oli rauhallista, joten portteja ei tarvittu eikä portaisiin 
vieviä ovia lukittu. Vielä niinkin myöhään kuin 1990 
talonmies avasi portit kello 6 aamulla ja lukitse ne illalla 
klo 21. Näin teki entinen talomies, joka sattuu olemaan 
myös tämän tarinan kirjoittaja.

Selvä. Portteja ei tarvittu.
Taloyhtiön nimi on ollut alusta lähtien As. Oy 

Maurinkatu 4. Sitten tullaan 1920-luvulle. Ajat ovat 
jo jonkin verran muuttuneet ja jonkinasteista levotto-
muutta oli ilmassa. Helsingin kaupungin rakennusvi-
rastosta löytyy asiakirja, jossa ilmoitetaan, että edellä 
mainittu taloyhtiö aikoo laittaa portit julkisivulle.

Oli todettu, että moiset isot kaksipuoliset portit 
eivät suinkaan olleet mitenkään halpoja. Tällöin osak-
kaat ryhtyivät etsimään jostain porttia, vaikkapa pur-
kutalosta. Tämä seikka, mistä portti löytyi, on hieman 
epäselvä

1920-luvulla oli Helsingissä lukuisa määrä romu-
kauppoja, jotka myivät sekä metalleja, mutta myös kai-
kenlaista purkutavaraa sekä muuta tarpeellista. Tarina 
ei kerro, mistä kyseinen portti löytyi, mutta mittausten 
mukaan se sopi melko tarkkaan porttikäytävän mittoi-
hin. Tuumasta toimeen.

Raskas portti saatiin kuljetettua Maurinkadulle, 

PORTIN TARINA
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jossa kiinnitettiin asianmukaiset saranat porttikäytä-
vän seinään. Sitten portti paikalleen ja erityisen hie-
noksi sen teki kuparista taottu laatta, jossa kimmelsi 
entisen talon nimi ”Suomela”. Näin oli saatu komea 
portti taloon - viis nimestä. Ikävä kyllä ei B-pihalle 
löytynyt mistään samanlaista tai edes sinnepäin. 
Niinpä B-portti on tehty myöhemmin ja se on aivan 

erinäköinen kuin A-puolella. Vaan eipä sekään miten-
kään huononnäköinen ole.

Kaiken kukkuraksi on museovirasto suuressa 
viisaudessaan hyväksynyt Maurinkatu nelosen juuri 
sellaisena kuin se on, ja vaikka portissa lukeekin ”Suo-
mela”, on taloyhtiö pitänyt alkuperäisen nimensä As. 
Oy Maurinkatu 4.



28    Kruununhaan Asukasyhdistys

T ieteiden yö levittäytyy Helsingin Kruununha-
kaan ja keskustaan torstaina 12.1.2023. Illan 

aikana järjestetään kymmeniä erilaisia tiedetapah-
tumia, joista suurin on Tieteiden talon Tieteiden yö 
Kirkkokatu 6:ssa.

Tieteiden talon Tieteiden yössä tieteestä kiinnostu-
neet kaupunkilaiset voivat vierailla vastaremontoidussa 
Tieteiden talossa ja viettää aikaa erilaisten tiedesisäl-
töjen parissa. Tapahtumassa voi esimerkiksi tutustua 
1700-luvun lääketieteeseen. Miltä isorokko näytti? 
Miten lääkäri diagnosoi potilaansa? Suomen Lääketie-
teen Historian Seuran järjestämässä työpajassa esitel-
lään ajan lääketiedettä, toimenpiteitä ja tautikäsityksiä.

Illan aikana Tieteiden talon Tieteiden yön kävijät 
pääsevät myös sukeltamaan virtuaalisesti Itämeren hyl-
kyihin, opettelemaan nuolenpääkirjoituksen perusteet 
ja testaamaan puutietouttaan tietovisassa, jossa puita 
tunnistetaan lehtien, oksien ja muiden ominaisuuksien 
perusteella.

Tapahtumassa ajankohtaisia aiheita käsitellään 
tutkitun tiedon valossa. Ruokaturva ja huoltovarmuus 

ovat nousseet otsikoihin pandemian ja sodan myötä. 
Suomen maataloustieteellisen seuran tilaisuudessa 
ruuan riittävyyttä ja saatavuutta analysoidaan sekä Suo-
men että koko maapallon mittakaavassa.

Suomen Historiallisen Seuran järjestämässä 
paneelikeskustelussa taas pureudutaan historian 
poliittisuuteen. Viimeistään Venäjän hyökkäyssodan 
alettua meille kaikille on selvinnyt, kuinka poliittisesti 
latautunutta historia on. Onko historiantutkimus aina 
poliittista vai onko olemassa historiankirjoitusta, joka 
on politiikasta vapaata? Paneelikeskustelu johdattaa 
pohtimaan, miten voimme arvioida historiantutkimuk-
sen luotettavuutta, jos se on politiikkaan sidottua.

Tieteiden talon viidestä kerroksesta tapahtuma-
käytössä ovat ensimmäinen, toinen ja viides kerros. 
Luennot ja työpajat järjestetään talon eri kokoisissa 
saleissa. Käytävillä tieteeseen ja tieteentekijöihin voi 
tutustua esittelypisteillä kierrellen. Muun muassa tule-
vaisuudentutkimukseen, estetiikkaan ja vanhenemi-
seen perehtyneet tutkijat ovat paikalla keskustelemassa 
tapahtumaosallistujien kanssa.

 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN VASTAAVA TAPAHTUMATUOTTAJA MANDI VERMILÄ JA  
 VIESTINTÄ- JA TAPAHTUMAKOORDINAATTORI KAISA KIVIPURO    TIETEIDEN TALO / ARNO DE LA CHAPELLE

Tieteiden talon Tieteiden yössä 
tutustutaan Itämeren hylkyihin ja 
pohditaan historian poliittisuutta
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Tieteiden talon Tieteiden yön ohjelman ovat luoneet 
tieteelliset seurat. Seurat kokoavat yhteen eri tieteenalo-
jen tutkijoita ja harrastajia. Niiden tehtävänä on edistää 
tutkimusalansa edellytyksiä ja välittää tutkimustietoa.

Tieteiden yö on tieteen oma kaupunkitapahtuma. 
Ohjelma on julkaistu osoitteessa www.tieteidenyo.fi. 
Tieteiden talon Tieteiden yön runsas ohjelmatarjonta 
löytyy verkkosivujen alasivulta www.tieteidenyo.fi/
ohjelma/tieteiden-talo.

Tieteiden talo peruskorjattiin vanhaa kunni-
oittaen / Tieteiden talo on seissyt osoitteessa Kirk-
kokatu 6 jo lähes sadan vuoden ajan. Elsa Arokallion 
suunnittelema koulurakennus valmistui aikanaan kah-
dessa vaiheessa. Ensin rakennettiin punatiilinen juhla- 
ja liikuntasalisiipi vuonna 1922 ja muutamaa vuotta 
myöhemmin viisikerroksinen kadunvarsisiipi.

Rakennus toimi koulurakennuksena vuoteen 1973 
asti, jolloin tilat siirtyivät Helsingin yliopistolle. Vuo-
desta 1991 alkaen taloa on hallinnoinut Tieteellisten 
seurain valtuuskunta (TSV), ja talon pääasiallisia käyt-
täjiä ovat olleet tieteelliset seurat.

Talo on käynyt läpi jo useamman remontin, jotka 
on aina tehty talon alkuperäisiä uusklassisia piirteitä 
kunnioittaen. Uusimman, kesällä 2022 päättyneen 
peruskorjauksen yhteydessä talolle siirtyivät myös 
Tieteellisten seurain valtuuskunnan, Tiedonjul-
kistamisen neuvottelukunnan ja Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan toimistot. Nyt tieteenedistämistyötä 
tehdään kulttuurihistoriallisesti merkittävissä tiloissa, 
Emil Cedercreutzin kipsireliefien ympäröimänä.

”Talon arvokkuus on säilynyt, vaikka osa tiloista 
muutettiin nykyaikaisiksi toimistoiksi. Tarkka ja vaativa 
konservointityö näkyy niin talon värityksessä, materiaa-
livalinnoissa kuin kalusteidenkin kunnostuksessa”, ker-
too TSV:n toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen, 
joka oli aktiivisesti peruskorjaushankkeessa mukana.

Talo palvelee tieteellisten seurojen lisäksi myös 
muita kokous- ja seminaaritiloja kaipaavia. Talossa 
kokoontuu muun muassa Kruununhaan taloyhtiöitä. 
Tiloista saa lisätietoa osoitteesta www.tieteidentalo.fi.
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Millä mielellä? Onko julkisuus ja tungos  
Zinnkellerissä yllättänyt sinut, Nina?
Ei oikeastaan, lokakuuhan on muutenkin hyvä kuu-
kausi, kun on Oktoberfest-aika. On tullut kokonaan 
uusia asiakkaita, jotkut sanovat, että mehän olemme 
olleet täällä 80-luvulla ja te olette vielä täällä! On myös 
tullut isän vanhoja kollegoita kysellen, että ”herran 
Jumala! oletko vielä töissä?”. Onnitteluja ja kiitoksia on 
tullut niin paljon, että ollaan jo vähän noloina.

42 vuotta olette tarjonneet Bratwurstia ja  
Wiener Schnitzeliä, säilyvätkö lounaat?  
Muuttuuko ruokalista? Hinnat?
Kaikki pysyy! Lounaat sellaisinaan, ala carte-listaan on 
juuri tehty muutoksia, kun Oktober-lista nyt menee 
pois ja siirrytään Martin hanheen. Ja keväällä on blinit, 
vaikka ne eivät olekaan saksalaisia, mutta asiakkaat 
pitävät niistä niin paljon. Ja toukokuussa tulee saksa-
lainen valkoinen parsa. Pyrimme suunnittelemaan 
jotakin uutta – ehkä olut- ja viini-maistelua ja pientä 
naposteltavaa töiden jälkeen poikkeaville. After workia.

Haluamme saada kellarin toimimaan ja kellari on 

nyt varattu melkein jouluun asti. Kaikki haluavat kel-
lariin! Eikä kukaan ole rappusista motkottanut, vaikka 
niitä olemme arastelleet ja aina kyselleet, että olettehan 
te hyväjalkaisia, kun tässä on nämä portaat.

Emme peri kellarista tilavuokraa, vaikka toivomme 
tietenkin, että meillä täällä syödään ja juodaan hyvin. 
Laulaa ja soittaa täällä saa, meillä on täällä myös kitara ja 
erilaisia lautapelejä. Ja ohjelmaa saa ja voidaan järjestää.

Isäsi Wolfgang on käynyt Japanissa japanilaisen  
ruoanlaiton opissa. Jos seurue tilaa japanilaista,  
laittaisiko Wolfgang essun eteen?
Laittaisi! Se oli kova koulu siellä Japanissa. Kun hänen 
piti valmistaa 200 annosta ja hänelle annettiin yksi 
esimerkkilautanen. Kaiken piti mennä symmetrisesti 
sen esivalmistetun lautasen mukaan. Hän teki ne 200 ja 
kaikki menivät roskikseen. Joku vihannes tai hedelmä 
ei ollut samassa järjestyksessä.

Se oli hyvin opettavaista. Kerran oli seurue, joka 
halusi sushia, isä sitä heille teki ja sanoivat, etteivät 
ole eläissään syöneet näin hyvää sushia. Hän on hyvin 
otettu, jos joku haluaa hänen tekevän sushia.

42-vuotiasta Zinnkelleriä johtaa nyt Nina!
Zinnkeller on ollut syyskuun lehtien ja tv-ohjelmien vakiovieras.
Wolfgang Wiegand luovutti Zinnkellerin avaimet tyttärelleen Nina Wiegandille 
ja tämän mediamylläkän tuloksena Zinnkeller on ollut tupaten täynnä.

 MIRJA PYYKKÖ    MIIRA OJANEN
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Olet koulutukseltasi lastentarhanopettaja.  
Onko siitä apua tässä hommassa?
On siitä aika paljon. Olen hirveän kärsivällinen,  
olen hyvä keskustelemaan.

Mieleeni on piirtynyt tilanne, jossa olit laskuttanut 
vanhaa rouvaa, menit tiskin taakse ja hän tuli uudel-
leen tilaamaan ruokaa. Ja sanoit, että rouva, tehän söit-
te juuri. Zinnkeller on turvallinen paikka vanhuksille?
On. Meillähän käy paljon iäkkäitä asiakkaita. Joskus 
sama asiakas voi tulla monta kertaa päivässä syömään. 
Ikäihmiset käyvät yleensä lounaalla, ja kun illalla kat-
soo ympärilleen, nykyisin tupa on täynnä meitä nuo-
rekkaita keski-ikäisiä.

Ja alhaalla saattaa olla kaksikymppisiä eri kielillä 
puhuvia nuoria asiakkaita. Heillä on vähän erilainen 
juomakulttuuri, saattavat juoda sen yhden oluen, syö-
vät makkaraa, eikä kukaan sano, että hei, olen vegaani. 
Tai haluan jotain kevyttä. Tytötkin syövät makkaraa 
ja Wieninleikettä. Nuoret tykkäävät olla rennosti ja 
tänne on helppo tulla. Ei tarvitse miettiä, laitanko kiil-
tonahkakengät vai lenkkarit, farkut vai puvun päälle. 
Työmiehet tulevat työvaatteissa, välillä joudun vähän 
sanomaan, että kopistelkaa itseänne tuolla ulkona.

Olet ravintoloitsijan tytär. Eräs kiinalaisen  
ravintolan omistaja, joka oli myös ravintoloitsijan 
lapsi, kertoi kantaneensa astioita niin pienestä  

pitäen kuin muistaa, ja nyt on käsien nivelet rikki. 
Minkälainen lapsuus sinulla oli näissä kuvioissa?
Olen ainoa lapsi, kävin saksalaisen koulun, joka alkoi 
v.-79. 80-luvulta lähtien olen tullut tänne koulun jälkeen. 
Äiti oli lähetystössä töissä, mutta tuli tänne suoraan töistä 
auttamaan, ja minä tulin koulun jälkeen. Täällä oli paljon 
ystäviä, joiden vanhemmat olivat Puolustusvoimissa 
töissä ja Puolustusvoimilla oli asuintalot Pohjoisrannassa.

Tultiin kavereiden kanssa koulusta tätä kautta, syö-
tiin, tehtiin läksyt ja taiteltiin serviettejä. Sitten siirryin 
patatiskiin, niin että tiskistä olen aloittanut viikonlop-
puisin ja iltaisin, kun tarvittiin apua. Eihän se silloin 
ollut kivaa, mutta olin täällä perheen kanssa, kunnes 
minulle hommattiin koira. Sitten sain olla kotona 
koiran kanssa. Näin nuorena hyviä ja huonoja hetkiä 
ravintola-alasta ja sanoin aina, että minusta ei ikinä, ei 
ikinä tule ravintoloitsijaa eikä tarjoilijaa.

Mutta vuonna -96 äiti soitti kesken lomani ja pyysi 
apuun. Ja niin aloitin 15.7. ja tälle tielle olen jäänyt. 
Kivointahan tässä ovat asiakkaat. Sitä pelkoa ei ole, 
vaikka minusta nyt tuli yrittäjä, että siirtyisin toimis-
toon. Sielläkin täytyy olla, mutta olen aina työvuoroissa 
ravintolan puolella. On ihanaa olla asiakkaiden kanssa.

Tuleeko sinun lapsistasi seuraajia sinulle?
Pelkään, että heistä ei tähän ole. Heillä on niin hyvät 
työpaikat muualla.

Mutta aina on toivoa!
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LIISANKADUN LASIKAMMARI
K un katsomme mökin ikkunan läpi jääkauden 

uurtamaa kalliota, emme ajattele, että katsomme 
kiven läpi kiveä. Lasi on amorfista läpinäkyvää kiveä.

Lasi on ikivanhaa. Egyptiläisillä oli helmiä 4000  
vuotta eaa. Lasiastioita tehtiin jo 1500 vuotta eaa. 
Keramiikka on tuhansia vuosia vanhempaa, mutta sitä 
opittiin lasittamaan vasta 1000 vuotta lasihelmien teon 
jälkeen. Emme juuri ajattele juomalasin kauneutta, kun 
juomme maitoa Aino Aallon lasista. Se on hyödyke, 
johon suhtaudumme passiivisesti. Mutta kun puemme 
kaulaamme lasihelmet, ajattelemme aktiivisesti vain 
kauneutta. Lasinen koru on vanhempi keksintö kuin 

lasiastia. Esteettisessä katsannossa ihminen on keksinyt 
lasinkin taiteen kautta, vaikka taide käsitteenä onkin 
syntynyt ”vasta” 1840 - luvulla.

Kruununhaalla on tuuria, koska sillä on Liisankatu 
9:ssä oma lasiaarrekammio: LASIKAMMARI. Vanhan 
lasin liikkeellä on vankkaa lasihistoriallista kompetens-
sia, sillä se on perustettu Iittalan lasimuseon yhteyteen 
jo vuonna 1996. Gittan Kokko kertoo, että hän aloitti 
liikkeen yhdessä Tiina Tervaniemen kanssa, koska 
”Vajaan vuoden kuuntelin tiskin takana, kun museon 
asiakkaat aina huokailivat, että voi kun noita vanhoja 
lasiesineitä saisi ostaa”.

Myöhemmin Tervaniemi 
siirtyi Iittalan lasimuseon inten-
dentiksi, jonka jälkeen Kokko 
lunasti Lasikammarin itselleen. 
Liike siirtyi Liisankadulle 
3.9.2003, joten viime vuonna 
liike täytti 25 vuotta ja ensi 
vuonna se juhlii 20-vuotistaival-
taan Kruununhaassa.

Gittan Kokko on opiskellut 
Taideteollisessa oppilaitoksessa, 
nykyisin Aalto-yliopiston tai-
teiden ja suunnittelun korkea-
koulu, ja tutustui siellä tulevaan 
puolisoonsa Valto Kokkoon, 
kuuluisaan lasimuotoilijaan, 
jonka töitä on mm. New Yor-
kin Modernin taiteen museon 
kokoelmissa. Pariskunta muutti 
1963 Iittalaan, kun Valto Kokko 
kutsuttiin tehtaan valaisinsuun-
nittelijaksi Kaj Franckin suosi-
tuksesta. Kokko oli designosas-
ton johtaja Iittalassa.

Kokot liittyivät Suomen 
kultaisen designaikakauden 
työyhteisöön. Suomalainen 
lasimuotoilu herätti huomiota 
maailmalla ja lasitaiteilijat 
suorastaan keräilivät aikaan-
saannoksillaan siihen aikaan 
triennaali- ja maailmannäytte-
lypalkintoja. Muotoilija Gittan 
Kokko tunsi heidät kaikki 
henkilökohtaisesti, siksi hän on 

    RISTO MOBERG
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vanhan lasin kauppiaana aivan erityisasemassa. Hän 
on tunnettu myös poppanatuotteiden suunnittelijana, 
ja hänellä on ollut oma Poppana Shop, ja hän on ollut 
mukana useassa käsityöyrityksessä, kuten Kiseleffin 
talon Kätsä ry:ssä.

Gittan Kokko kertoo: ”Aikoinaan kävin huuto-
kaupoissa eri puolilla ympäri Suomea, nykyään en 
enää. Ostan vain luotetuista huutokaupoista tai soitan 
henkilöille, jos tarvitsen jotain erityistä. Netistä en 
ostele mitään. Minulle tarjotaan esineitä, mutta en osta 
varastoon ja ostan vain mielenkiintoista lasia. Alussa 
myin vain Iittalaa, mutta nykyisin myyn suomalaista 
lasia, lähinnä käyttölasia, jota ihmiset haluavat. Tietysti 
lasin on oltava ehjää, ja hankkiessani lasia katson sitä 
muotolijan silmin”. 

Gittan Kokko pahoittelee, että korona on nosta-
nut hintoja. ”Kaikki hinnat ovat nousseet, sille ei voi 
kukaan mitään.” Lasikammarissa hinnat ovat kuitenkin 
kenelle tahansa kohtuullisia, niin että meikäläinenkin 
löytää sieltä lompakolleen sopivaa kauneutta. Joskus 
liikkeeseen on kuitenkin löytynyt myyntiin jotain poik-
keuksellisen kallisarvoista. Sellainen oli Timo Sarpane-
van Nukkuva lintu, joka lähti Amerikkaan 
amerikkalaisen keräilijän mukana. Kaj 
Franckin lasia tulee harvemmin myyntiin. 
Sitä on hyvin vaikeaa saada, hänen esinei-
tään on myyty valtavasti Japaniin: ”Viime 
vuonna myin Franckin Sammakkolampi-
kulhon japanilaiselle keräilijälle. Minun 
suosikkitaiteilijani Timo Sarpanevan töitä 
ostetaan kyllä, mutta ne ovat liian selkeitä 
ja kauniisti muotoiltuja, niin että suoma-
laiset eivät niitä liiemmin osta, keräilijät 
lähinnä. Tapio Wirkkala on tietysti kaik-
kein tunnetuin meidän taiteilijoistamme, ja 
Saara Hopean töistä pidän myös. Keskityn 
määrättyihin, harvoihin taiteilijoihin, ja 
ostan varsinkin nykyisin vain sitä, mistä 
itse pidän. Jos joku ihan ihmeellinen ja har-
vinainen ja erityisen kaunis lasiesine osuu 
kohdalleni, pidän sen visusti itselläni.”

Gittan Kokko viehättyi kauniista esi-
neistä jo lapsuutensa kulttuurikodissa. Isän 
veli oli kuuluisa taiteilija, graafikko, kirjai-
lija ja tutkija Björn Landström, joka myös 
ohjasi ja lavasti näytelmiä teatterissa. ”Olen 
aina elänyt kauniiden esineiden kanssa. 
Vuosaaren kodissamme oli Kaj Franckia, 
Gunnel Nymania, Bertel Gardbergia. Sil-
loin oli kauniita esineitä. Ei ollut krääsää, 

mitä nuo nykykaupat ovat täynnä”, Gittan Kokko vertaa 
mennyttä aikaa nykypäivään.

Lasikammari ei ole mikä tahansa tavanomainen 
vanhaan lasiin erikoistunut liike, vaan pikemminkin 
eräänlainen vanhan lasin arvokas taidegalleria. Jokai-
nen esine on laadukas ja ne ovat pöydillä ja hyllyillä 
esillä tarkasti harkitussa levollisessa järjestyksessä, 
mikä helpottaa kriittistä asiakasta. Värillisiä lasivateja ja 
maljakoita ei ole sekoitettu miten tahansa. Vaikka lasi-
tavaraa on paljon, mikään ei kaadu päälle, eivätkä esi-
neet riitele keskenään, vaan esillepanon arkkitehtuuri 
on ilmava, tasapainoinen ja harmoninen. Liikkeen 
omistaja Gittan Kokko kertoo mielellään asiakkailleen 
niin käyttö- kuin uniikkiesineidenkin suunnittelusta 
ja historiastakin sekä taiteilijoiden urista, sillä kuten 
sanottu, hänhän on itsekin ammatiltaan suunnittelija.

Lasin kauneus on parhaimmillaan pitkäkestoista, 
syvällisen herkkää ja filosofista. Tarina kertoo, että ker-
ran joskus talvella muuan toimittaja haastatteli taiteen 
olemuksesta Tapio Wirkkalaa tämän erakkohuvilalla. 
Wirkkala kahmaisi kouraansa jääpalan: ”Tässä on 
taide”, hän sanoi.
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LUKIJALTA /   MARKKU JALONEN, HELSINKI-OPAS

M elko moni tietää, että Ruotsin kuningas Gustav 
Vasa päätti perustaa kilpailevan kaupungin lah-

den toisella puolella sijaitsevan Räävelin eli nykyisen 
Tallinnan kiusaksi, mutta ikävä kyllä hän oli pahasti 
jälkijunassa. Hansaliitto oli jo mennyttä aikaa ja sitä 
paitsi uuden kaupungin paikka oli Vantaanjoen suussa 
nykyisen Viikintien ja Hämeentien muodostamassa 
kolmiossa.

Helsingfors perustettiin 1550, mutta paikka oli 
varsin kehno. Se oli kaukana merestä, nykyinen Ara-
bianlahti oli niin matala, että isot purjealukset eivät 
päässeet rantaan, vaan rahti oli soudettava sekä laivoi-
hin että laivoista.

Noin 90 vuotta väki sinnitteli tuolla paikalla, mutta 
sitten kyllästyttiin ja asukkaat muuttivat kuka minnekin.

Puuttumatta sen enempää noihin aikoihin aloitta-
kaamme Kruununhaasta, joka oli saanut nimensä siitä, 
että siellä laidunsivat ruotsalaisten sotilaiden hevoset, 

ja taisi olla myös lehmiä, lampaita ja sikojakin alueella, 
joka ulottui suunnilleen Liisankadun loppupäästä Sil-
tavuoren penkereen tienoille. Nimi tuli ruotsin kielestä 
”Kronohagen”. Valta oli vaihtunut Ruotsilta Venäjälle 
1809, ja 1917 tsaari Aleksanteri I antoi armollisen 
määräyksensä, että juuri tuonne olisi rakennettava uusi 
hieno ruutukaavainen kaupunginosa.

Mikä olikaan rakentaessa, sillä valtaosa kaupunkia 
oli palanut 1808 ja Aleksanteri I oli sitä mieltä, että 
entinen pääkaupunki Turku oli liian lähellä vihollista 
eli ruotsalaisia ja oli määrännyt, että Helsingistä tulee 
pääkaupunki 1812. Tätä seikkaa eivät turkulaiset ole 
vieläkään antaneet anteeksi.

Asemakaavahommaan määrättiin Johan Albrecht 
Ehrenström, joka sai avukseen Saksasta palkatun ark-
kitehti Carl Ludwig Engelin. Koska tämä oli ensimmäi-
nen oikea kunnollinen suunnitelma, tuli siitä kaupun-
ginosa numero 1, joka se edelleen on.

Miten Kruununhaasta tuli 
KAUPUNGINOSA n:o 1?

Paikka johon Helsingfors aikoinaan perustettiin. Toki pato on uudempi, mutta tässä oli nimenomaan koski.  
Tämä on siis Hämeentien ja Koskelantien risteyskohdassa ja takaoikealla on Viikin silta.
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Ehrenströmillä oli selkeä suunnitelma, että uuden 
kaupunginosan tuli olla ruutukaavainen, kadut suoria 
ja aukiot suuria.

Huomattakoon, että Kruununhakaa saattoi pitää 
saarena, sillä 1690 -luvun kartasta käy ilmi, että Töö-
lönlahdelta saattoi soutaa nykyiselle Kolera-altaalle. 

Kovaa Työtä Kolkutellen / Ensin päätettiin tehdä 
Liisankatu, joka sai nimensä tsaarin puolisosta Elisa-
bethista. Mikä oli tehdessä, sillä tämä osuus oli varsin 
tasainen. Vain kadun loppupäässä tuli pieniä esteitä 
Liisankadun eteläreunassa, josta kalliota täytyi hakata 
pois. Työssä käytettiin myös kikkaa, jossa hakattiin 
kiveen reikä, joka syksyllä täytettiin vedellä. Kun pak-
kaset sitten tulivat, vesi jäätyi, laajeni ja kivi halkesi. 
Ydinkeskustan isot lohkareet mm. Aleksanterinkadulla 
ja Unionikadulla ovat kotoisin kalliosta, joka sijaitsee 
Malmille mentäessä tien oikealla puolella, kun ylitetään 
Lahden moottoritie.

Mutta ennen kuin tähän oli päästy, oli tehtävä lisää 
katuja. Nykyinen Snellmaninkatu oli niin ikään helppo, 
puhumattakaan Mariankadusta, mutta sitten loppui 
into Meritullinkadun työmaalla. Tosin suora siitä tuli, 
mutta mäkeä ei enää jaksettu kilkuttaa pois.

Sitten suunnattiin etelään, mutta kuten jo sanottu, 
ongelma oli siinä, että vesi ja lietemaa tulivat vastaan. 
Siitä, kuinka suuria ongelmat olivat, on kerrottava, että 
Rautatieaseman alla on yli 30 000 paalua, Kansallisteat-
teria kannattaa noin 4000 kappaletta ja Ateneumin alla 
on toistakymmentä vuotta sitten uusittu kutakuinkin 
13 500 paalua. Voi hyvin ymmärtää, että ongelmia tuli 
Engelin viimeisenä työnä valmistuneen Suurkirkon 
kanssa. Kluuvin lahti oli varsin lähellä.

Helsinki alkoi kehittyä ripeästi. Ehrenström teki 
asemakaavaa ja Engel piirsi taloja. Jälkimmäinen oli 
jopa niin ahkera, että hän ehti suunnitella taloja myös 
Pietariin.

Kruununhaan ydinkeskusta muodostui Senaa-
tintorin ympärille, johon Engel piirsi talot. Ne ovat 
hyvin samanoloisia ja esimerkiksi Helsingin yliopis-
ton päärakennus ja Senaatintalo ovat kuin toistensa 
peilikuvia, erona se, että Senaatintalossa on kello 
seinällä. Koska Engel oli varsin tuottelias, hän piirsi 
myös sairaalan sekä Unioninkadulle että Snellma-
ninkadulle, ja Pyhän Kolminaisuuden kirkko on niin 
ikään hänen käsialaansa.

 Mainittakoon, että Suurkirkon katolla on maail-
manlaajuinen harvinaisuus. Siellä seisovat 12 apos-
tolia, jotka ovat sinkkivalua ja painavat 490-510 kiloa 

ja ovat näin maailman suurin yhtenäinen sinkkivalu-
patsasryhmä.

 Senaatintorilla oli takavuosina myös hautausmaa, 
sillä ennen isoa kirkkoa oli paikalla Ulrika Eleono-
ran pieni puinen kirkko. Kun noin 10 vuotta sitten 
laitettiin kadun alle lämpöputkia, löytyi sieltä varsin 
runsaasti luurankoja, jotka katutöiden jälkeen jätettiin 
paikoilleen.

Kruununhaka on kulttuuria / Tämä on totta. 
Halki vuosikymmenten on täällä tapahtunut kaiken-
laista. Nykyinen kaupungintalo oli takavuosina hotelli 
ja ravintola, jonka juhlasalissa esitettiin ensimmäinen 
elokuva koko Suomessa. Kyseessä oli Lumierin veljes-
ten filmi, jossa kuvattiin junan saapumista asemalle. 
Vuosi oli 1896 ja elokuvan kesto oli 56 sekuntia. Mum-
moni, joka 20-vuotiaana kävi tämän rainan katsomassa, 
kertoi, että moni juoksi pakoon kauhuissaan.

Myöhemmin filmattiin muitakin elokuvia, ja ame-
rikkalaiset tulivat Helsinkiin ja Kruununhakaan, koska 
siihen aikaan ei Pietariin päästy. Warren Beatty ohjasi 
elokuvan ”Punaiset” ja tuolloin oli eräässä kohtauk-
sessa Senaatintorilla hieman yli 300 avustajaa, jotka 
saivat lohikeittoa. Kyseisessä leffassa Säätytalon portaat 
olivat Pietarin Talvipalatsin roolissa. Samassa paikassa 
seikkaili Charles Bronson filmissä, jonka nimi oli 
”Puhelin”. Kyseisessä teoksessa näyttelivät Ville-Veikko 
Salminen sekä Ansa Ikonen pienet sivuroolit.

Paras on kuitenkin vuonna 1982 filmattu ”Gorkin 
Puisto”, jossa eräs kohtaus piti pistää purkkiin Mari-
ankadun ja Kirkkokadun kulmassa. Paikalle oli helmi-
kuussa hankittu Volga- ja Moskvich-merkkisiä autoja, 
pari vanhaa linja-autoa sekä muuta rekvisiittaa. Ainoa 
ongelma oli lumen puute.

Suomalainen järjestäjä ei tästä hätkähtänyt, vaan 
hommasi paikalle parikymmentä jauhesammutinta, 
joilla loihdittiin lunta kadulle. Kun filmaus oli tehty, 
soitti hän palokunnalle, että tulkaas pruuttaamaan 
jauhot pois. Vastaus oli aika raju: ”Ei tuota mihinkään 
viemäriin lasketa”. Ei auttanut muu kuin hankkia kaksi 
kuorma-autoa sekä 10 miestä lapioimaan jauheet 
ties minne. Ja onhan Kruununhaassa ollut omaakin 
toimintaa. Vironkadulla oli takavuosina Risto Orkon 
Suomi-Filmi, ja Liisankadulla oli jo purettu Suomen 
Filmiteollisuus.

Niinpä niin. Kruununhaassa riittää tarinoita 
vaikka minkälaisia. Vaikka kaupunginosamme onkin 
numero 1, on se silti viihtyisä kuin oma pieni kylä, ja 
sen rakennuksissa ja muistomerkeissä silmä lepää.
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 MILLA KALLIO    ANNI VANHA-PATOKOSKI

Kukkiva Kruununhaka / Liisanpuistikko kuuluu 
Helsingin vanhimpien puistojen joukkoon ja näkyy 

jo Kruununhaan ensimmäisissä asemakaavaluonnok-
sissa 1800-luvun alkupuolella. Se on ollut "istutuksin 
koristettu aukio" (skvären) ja tärkeä oleskelu- ja virkis-
täytymispaikka asukkaille kahden vuosisadan ajan.

Olemme varmaan kaikki yhtä mieltä siitä, että Liisan-
puistikkomme voisi olla paremmin hoidettu ja kauniimpi. 
Asukasyhdistyksen Kukkiva Krunikka työryhmä järjesti 
puistossa maastokatselmuksen 7.9.2022. Vihersuunnit-
telija Kirsti Oksanen Starasta jakoi meille osaamistaan 
ja ajatuksia siitä, miten Liisanpuistikon ilmettä voitaisiin 
piristää nyt syksyllä istutettavien kukkasipulien avulla.

Kukkasipulien istutustalkoot järjestettiin Liisan-
puistikossa torstaina 13.10.2022. Sipulit istutettiin 
puiston pohjoisosan ruusupensaiden ympäristöön, 
johon paistaa aurinko varsin hyvin. Toinen istutus-
kohde oli Maneesikadun ja Pohjoisrannan sisäänkäyn-
nin molemmin puolin sekä sisääntulon edustalla liiken-
nevalojen läheisyydessä oleva kolmiomainen alue.

Saimme kaupungilta myös lainaksi kuokkia ja lapi-
oita, joten maan muokkaus onnistui helposti useiden 
talkoolaisten osallistuttua puuhaan. Myös lapsia löytyi 
innokkaiksi sipuleiden istuttajiksi ja maan kuokkijoiksi. 
Istutustöiden lomassa vaihdettiin kuulumisia alueelta 
ja nautittiin virkistykseksi keksejä ja mehua.

Talkoissa istutettiin Helsingin kaupungilta asukas-
talkoisiin saatavia pikkusipulisekoituksia: krookuksia, 
narsisseja, pikkutulppaaneita, idänsinililjoja, helmihya-
sintteja sekä hieman korkeampia tulppaaneja liikenne-
valojen läheisyyteen. Sipulisekoitukset ja lajikkeet oli 
valittu osittain kaupungin maisema-arkkitehdin suosi-
tuksesta sekä puiston olosuhteisiin että historialliseen 
puistoon sopivuuden perusteella. Tämä historiallisen 
puiston talkootapahtuma oli mukana myös EU:n kult-
tuuriympäristöpäivien tapahtumakalenterissa.

Kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille! Keväällä 
pääsemme kaikki nauttimaan työn tuloksista kukkivan 
Liisanpuistikon muodossa!

Kukkasipulien istutustalkoot 
Liisanpuistikossa 
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MAKSAPASTEIJA
(esimerkiksi joulu/juhannuspöytään)

Ohje on helppo puolittaa! 

400 g jauhettua sianmaksaa (naudanmaksaa)
250 g jauhettua rasvaista sianlihaa (sika nauta jauheliha)
vähän öljyä (1/4 dl)
1 iso sipuli pilkottuna
n. 1 purkki anjovisfileitä + tilkka lientä
3 munaa
4 dl kevyt tai kuohukermaa
n. 1/4 tl jauhettua valkopippuria
n. 1 tl jauhettua maustepippuria
n. 1/2 tl jauhettua inkivääriä
n. 2 tl suolaa
1–2 rkl siirappia

Laita: maksa, jauheliha, anjovis, sipuli yleiskoneeseen, sekoita hyvin ja 
lisää mausteet ja siirappi, kananmunat yksitellen ja lopuksi kerma.

Voit koepaistaa taikinasta  pari pientä “pihviä” niin maistat onko 
suola hyvä. Laita 1/2 ”taikinasta” mikron kestävään vuokaan, mikrossa 
täysteholla ensin 5 min ja sitten 4–5 min, anna levätä mikrossa 2–4 min. 
Jäähdytä ja laita jääkaappiin. Toisen puolen ”taikinasta” voi pakastaa ja 
valmistaa myöhemmin.

”Maidoton/munaton ohje: Kaurakermaa kerman tilalle ja kananmunan 
voi jättää pois kokonaan.”

Lihaliemihyytelön valmistus:  
fondia ja liivatetta ohjeen mukaan, jääkaappiin minimi 4 tuntia.

Tarjoiluehdotus:  
Maksapasteija, meetvurstia, kuivattua sipulia, lihaliemi hyytelö.

KRUNIKAN RUOKAOHJEET
Pia Winqvistin reseptien mukaan

MAKSAPASTEIJA JOULUPÖYTÄÄN:

Krunikka 4/2022 
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 MIIRA OJANEN    ADOBE STOCK

Tulevana talvena saattaa olla aikoja, jolloin sähköä jou-
dutaan ajoittain säännöstelemään. Myös kerrostalo-

asukkaan energiatehokkailla elämäntavoilla on merkitystä 
sähköpulatilanteiden välttämiseksi.

Tässä tietoa ja kootut vinkit, joiden avulla voit merkittä-
västi vaikuttaa sähkön kulutukseen mukavuudesta tinkimättä.
1. Hyödynnä sähköyhtiösi online-palveluita
Oman sähkönkulutuksen seuraaminen auttaa sinua ymmär-
tämään, mihin ja milloin sähköä kuluu kotona.
Kulutustietojen avulla voit tehdä tietoisia valintoja sähkön-
käytössä ja seurata vaikutuksia. Monilla sähkönmyyntiyh-
tiöillä on käyttäjäystävällisiä online-sovelluksia, joista näet 
kulutushistoriasi reaaliaikaisesti.

2. Alenna huoneiden lämpötiloja asteella tai kahdella
Suurin osa kotien energiankäytöstä kuluu lämmitykseen ja 
lämpimään käyttöveteen. Lämpötilan laskeminen 1 oC:lla 
merkitsee 5 % pienempää energiankulutusta. Ihminen tottuu 
asteen suuruiseen huonelämpötilanpudotukseen noin vii-
kossa. Suositeltavat sisälämpötilat oleskelutiloissa on 20 oC 
ja makuuhuoneissa 18 oC. Seuraa huoneiden lämpötiloja 
lämpömittarilla.
Lämmöntarvetta vähentävät mm. muiden sähkölaitteiden 
tuottama lämpö, ovien ja ikkunoiden tiivistäminen sekä pak-
sut verhot ja matot. Jos asunnon ikkunoista tai ovesta vetää, 
se saattaa tuntia epämukavalta ja kylmältä.
Tiivistä ikkunat ja ulko-ovi sen sijaan, että nostaisit huo-
neen lämpötilaa. Pidä pattereiden edusta vapaana myös 
huonekaluista.

3. Säädä tulo- ja poistoilmaventtiilit pienemmälle
Jopa 30 % lämpöhäviöistä syntyy ilmanvaihdon kautta. Kru-
nikan vanhoissa kerrostaloissa on tavallisesti painovoimainen 
ilmanvaihto. Tuloilmaa saadaan ulkoilmaventtiileistä tai 
ikkunan ilmanvaihtoaukoista asuinhuoneisiin ja poistoilma 
poistoilmakanavaan liesituulettimen tai kylpyhuoneen pois-
toilmaventtiilin kautta.
Talvella ilma voi vaihtua liiankin tehokkaasti, mikäli ei huo-
lehdita venttiilien säätämisestä pienemmälle. Tulo- ja poistoil-
maventtiilit tulee pitää puhtaina ja niiden suodattimet tarvit-
taessa vaihtaa. Pesuhuoneen lautasventtiilin voi talvella säätää 
pienemmälle ilmanvaihtoa heikentämättä. Ilmanvaihtoventtii-
leitä ei kuitenkaan saa missään tapauksessa sulkea kokonaan.
Tuuleta tehokkaasti ristivedolla, ja sulje sitten ikkunat.

4. Alenna lattialämmitystä
Lämmityksessä voi säästää kahdella tavalla: vähentämällä 
lämmöntarvetta tai tuottamalla saman lämmön vähemmällä 
sähkömäärällä.
Lämmöntarvetta vähentävät mm. lisäeristykset, ilmanvaih-
don säätäminen pienemmälle, muiden sähkölaitteiden tuot-
tama lämpö, ovien ja ikkunoiden pitäminen suljettuina sekä 
verhot ja matot. Lämpöä voi tuottaa sähköpattereita tehok-
kaammin lämpöpumpuilla.
Lattialämmityksen säätäminen alempaan lämpötilaan on 
tärkeätä. Pidä märkätilan ovi kiinni, jotta et käytä sitä koko 
asuntosi lämmittämiseen. Älä eristä lämpöä peittävillä, suu-
rilla matoilla.

5. Vältä runsaan lämpimän veden käyttöä
Lyhennä suihkussa oloaikaa. Suurin osa lämpimästä käyt-
tövedestä kuluu peseytymiseen. Kiinnitä huomiota suihku-
aikoihin, ja pidä ne lyhyinä. Vältä lämpimän veden turhaa 
juoksutusta: sulje suihku saippuoinnin ajaksi ja sulje hana 
hampaiden pesun ajaksi. Mene suihkuun kylvyn sijaan: 
ammekylpy kuluttaa vettä viisi kertaa enemmän kuin suihku.
Tiesitkö, että pitkät, lämpimät suihkut kasvattavat kylpyhuo-
neiden kosteuskuormaa. Kosteuskuorman tasaaminen vaatii 
vuorostaan lämpöä ja tehostettua ilmanvaihtoa, mikä lisää 
energiankulutusta.

6. Lyhennä saunan päällä oloaikaa
Kertalämmitteinen sähkökiuas on teholtaan kodin ylivoi-
maisesti suurin yksittäinen sähkölaite. Sähkösaunassa yli 
50 % sähköstä kuluu saunan esilämmittämiseen ja loput 
lämmön ylläpitämiseen. Energiatehokkain saunan lämpötila 
on 70–80 °C. Saunan lämmittäminen 100 °C:een nostaa 
sähkönkulutusta 20–30 %. Lämmitä sauna kerralla useam-
malle henkilölle, sammuta kiuas ennen viimeisiä löylyjä ja 
hyödynnä saunan jälkilämpöä. Näin et unohda saunaa päälle, 
kun poistut.
Talonyhtiöissä kannattaa tarkistaa taloyhtiösaunan lämmitys-
käytännöt.

HYVÄÄ JA ENERGIATEHOKASTA  
talvea kerrostaloasukkaille

Kotitalouden vuotuinen sähkönkulutus (4 henk) *
Märkätilan lattialämmitys 786 €
Sähköauto (400 km/vko) ** 730 €
Ruoanvalmistus 600 €
Astiat ja pyykki 530 €
Saunominen 330 €
TV ja muu viihde-elektroniikka 325 €
Valaistus (led) 135 €
Laitteiden vuotuinen sähkönkulutus*
Kuivausrumpu (5 krt/vko) 280 €
Liesi/ 1 levy (2 h/pvä) 260 €
Jenkkikaappi (250 l) 165 €
Liesituuletin (0,2 h/pvä) 120 €
Mikroaaltouuni (0,5 h/pvä) 80 €
Kahvinkeitin (0,5 h/pvä) 20 €
Pyykinpesu (60 °C, 2 krt/vko) 60 €
* Kotitaloussähkö 36 c/kWh (sis. sähkön myynti, siirto ja verot)
** Sähköauton lataus parkkihallissa 20 c/kWh
Tietolähteet: finngrid.fi, astettaalemmas.fi,  
motiva.fi, helen.fi, fortum.fi, vattenfall.fi



39

Krunikka 4/2022 UUTISIA  Mirja Pyykkö

Valaistusta koirapuistoon on pyydetty jo pitkään 
Emme ehtineet saada tähän lehteen kaupungin kantaa Tervasaaren koira-
puiston valaistukseen, mutta Helsingin kaupungin yleisessä linjauksessa 
sanotaan mm. näin:
”Koira-aitausten valaisutapa vaihtelee... Osa pienistä aitauksista saa riittä-
västi valoa ympäristön katu- ja puistovalaisimista. Syrjäisiä suuria aitauk-
sia saatetaan valaista. Joillain luontoalueilla valojen käyttöä rajoitetaan eri-
tyisesti kesäaikana lepakoiden takia... Normaalikokoisen aitauksen yleisva-
laistuksen tavoitteena on, että aitaukseen tulija pystyy havaitsemaan, onko 
alueella ennestään käyttäjiä. Koirien liikkumista täytyy pystyä seuraamaan 
kohtuullisesti. Laajoja aitauksia ei välttämättä valaista kauttaaltaan, vaan 
osa alueesta saattaa jäädä katveeseen varsinkin, jos siellä on paljon puus-
toa. Koirapalvelulinjaus määrittelee myös koira-aitausten varustelutason.

Tapaturma Tervasaaren 
koirapuistossa
Tervasaaren koira-aituksessa tapahtui tapa-
turma illalla 16.10., kun Dora-koira törmäsi 
maassa makaavaan puunrunkoon ja halvaantui. 
Kuntoutus etenee nopeaa vauhtia ja ennuste 
näyttää hyvältä, sillä Dora kävelee jo itsenäi-
sesti. Doran omistaja välittää lämpimät kiitok-
set kaikille paikan päällä auttaneille ihmisille.

Siinä lähtee n. 40-vuotinen historia!
Huoltoasemaan on liittynyt monenlaisia tunteita; Kau-
immin asuneiden kaveruus huoltista ylläpitäneeseen 
perheeseen, myöhemmin muuttaneiden tapaamiset 
kolmen sympaattisen nuoren miehen kanssa tässä pu-
retussa mökissä.
Purkamisen johdosta lähetin kysymyksen Shellin ver-
kostopäällikkö Paula Puotiniemelle, ja tässä vastaus: 
”Jakeluasematoimintaa ei olla lopettamassa, vaan käyt-
tämätöntä rakennusta ollaan purkamassa.”

Huhu Tervasaaren ravintolan avaamisesta jouluksi oli 
ennenaikainen. Ravintola aukeaa keväällä 2024.
ENNI LEPPÄNEN, KORPI CAPITAL OY

26.10. tilanne Tervasaaren ravintolan remontissa:
”Parhaillaan korjaamme ja vaihdamme kunnostusta kaipaavia hirsiä, jotta aitta säi-
lyisi vielä seuraavat 200 vuotta. Lisäksi aittaan jälkikäteen lisätyt rakennelmat on pu-
rettu. Tilalle tulevat kaupungin määritelmien mukaiset aputilat ja lasinen paviljonki. 
Kokonaisuudesta muodostuu ympärivuotisesti toimiva ravintolatila Helsinkiin. Pro-
jekti etenee hyvässä yhteistyössä rakennusvalvonnan ja museoviranomaisten kanssa.”
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Monenlaista 
toimintaa 
vuonna 2022 
(KOONNUT MARJUT HUTTUNEN)

Asukasyhdistyksen toiminta vuonna 2022 on ollut vilkasta. Alla oleva kuva kertoo 
tiivistettynä, mitä kaikkea vuoteen on mahtunut. Toimintakertomus julkaistaan 
vuoden 2023 alussa ja se linkitetään krunikka.fi-sivustolle, samoin kuin toiminta-
suunnitelma vuosille 2023–2024.  Lisätietoja toiminnasta saat yhdistyksen hallituk-
sen jäseniltä ja eri työryhmien vetäjiltä (www.krunikka.fi/yhteystiedot-kontakt/). 
Mestan keväästä tiedotamme mm. www.krunikka.fi/krunanmesta/ -sivustolla.

Jäsenenä voit vaikuttaa yhdistyksen toimintaan ja yhdistyksenä voimme tehokkaammin 
vaikuttaa Kruununhaan asioihin. Yhdistys järjestää monenlaisia tapahtumia, julkaisee  
Krunikka-lehteä ja ylläpitää asukastila Krunan Mestaa, jossa on tarjolla mm. kerho- ja 
kurssitoimintaa eri ikäisille.
Jäsenenä saat etuja osassa Kruununhaan yrityksiä, ks. www.krunikka.fi/jasenedut ja 
ilmoitus Mestan ikkunassa. Jäsenenä voit vuokrata Krunan Mestaa (Meritullinkatu 6) 
henkilökohtaiseen käyttöön, esim. perhejuhlat ja kokoukset, edulliseen hintaan. 
Jäsenet - jäsenmaksu ja jäsenkortti 2023: 
Pyydämme maksamaan vuoden 2023 jäsenmaksun 20 €/henkilöjäsen tai 100 €/ 
yhteisöjäsen 1.1.2023 jälkeen, käyttäen tilinumeroa Danske Bank FI85 8000 1600 355 771 ja 
viitenumeroa 11109. Jäsenkortin lähetämme kaikille, joiden osoitetiedot ovat käytössämme. 
Lisätietoja jasenasiat@krunikka.fi. 
Jäseneksi liittyminen: 
Liittyminen jäseneksi tehdään henkilöjäsen- tai yhteisöjäsenlomakkeella (esim. yhdistykset, 
yritykset ja taloyhtiöt), www.krunikka.fi/liity-jaseneksi. Lomakkeilla voi myös päivittää 
yhteystiedot tai ilmoittaa tiedot, jos ne ovat jääneet ilmoittamatta. 
Kruununhaan yrittäjä
Jos olet kiinnostunut yhteistyökumppanuudesta, ota yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan Leena 
Nousiaiseen, puheenjohtaja@krunikka.fi. Viestimme yhteistyöyrityksistämme mm. krunikka.fi-
sivustolla, Facebookissa ja ilmoitustaululla ja voimme nostaa esiin yrityksiä ”viikon yrityksinä”.

Tule mukaan – Kruununhaan asukasyhdistyksen jäsenyys 2023

Aloitteet, kannanotot ja lausunnot
- Asukaspysäköintipaikkojen  

lisääminen Kruununhaassa 1/22
- Liikenneturvallisuusselvitysluonnos 

2022–2026 1/22
- Lumenkaato mereen 3/22
- Tervasaaren puhtaanapito  

ja turvallisuus 4-8/22 (myös 6/21)
- Vehreä ja kukkiva Kruununhaka 5/22

- Kotisataman asemakaava 5/22
- Ilotulitukseton Tervasaari 6/22

- Töölönlahden suojelualoite 9/22

Mesta
- Kerhot ja kurssit eri ikäisille

- Naapurikahvit 
- Teemaillat: Illat jäsenille,  
International get-together  

ja Ikääntymisen moniulotteisuus
- Työryhmien yms. kokoontumiset 

- Vuokraus yksityiskäyttöön,  
esim. juhlat ja kokoukset  

(Mestan vakioviikko-ohjelma linkitetty 
https://www.krunikka.fi/krunanmesta/ 

-sivustolle)

Koordinointi
- asukasyhdistyksen hallitus

- asukasyhdistyksen työryhmät

Toiminta 2022 

Tapahtumat ja tekemiset
- Krunikka puhuu -illat  

21.3., 11.4., 26.9. ja 28.11.
- Siivoustalkoot 5.5.

- Vehreä ja kukkiva Kruununhaka 
kampanja aloitus 13.5. (kesto 12.6.) 

Venetsialaiset 27.8.
- Kukkasipulien istutustalkoot 13.10. 

- Joulutapahtuma 17.12.
- Yhteistyö alueen yrittäjien ja   

jäsenetuyritysten kanssa 1-12/22 

Tiedottaminen
- krunikka.fi, asukasyhdistyksen 

ja Kruununhaan Facebookit,  
Krunikka-lehti ja ilmoitustaulut

Krunikka-lehti 
- Neljä (4) numeroa, myös pdf-versiona

Työryhmät 
- Kaavoitus, liikenne ja ympäristö

- Kumppanuudet
- Lasten ja nuorten ääni

- Vehreä ja kukkiva Kruununhaka
- Kruununhaan Venetsialaiset 

- Helka ry:n hallitus
- Helka ry:n  kaavavaikuttamisen 

kehittämistyöryhmä
- Helsingin kaupungin  

asukasosallisuus neuvottelukunta



KYMMENEN KYSYMYSTÄ / Jussi Heinämies ja Johanna Mannila

Vastaukset sivulla 59.

1. Kruununhaan vanhoissa taloissa on säily-
nyt paljon arvokkaita alkuperäisiä ulko-
ovia. Missä rakennuksessa on kuvan ovi?

2. Missä sijaitsee vanha tulli- ja pakkahuone?
3. Missä sijaitsee provianttimakasiini?
4. Missä sijaitsi jäätelötehdas?
5. Missä on Kruununhaan Variksenpesä?

 JUSSI HEINÄMIES

6. Missä sijaitsevat Kruununhaan vanhimmat liikennevalot 
ja milloin ne alkoivat toimia?

7. Mihin erikoisuuteen voi tutustua osoitteessa Kristianin-
katu 12?

8. Mikä rakennnus tunnetaan nimellä Pikku-Naantali?
9. Studium Catholicum sijaitsee Ritarikadulla. Mikä se on?
10. Paljonko maksaa käynti Rahamuseossa?
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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 Kruununhaka-Katajanokka
Liisankatu 12, 00170 Helsinki 
kruununhaka@kiinteistomaailma.fi 
050 300 9985 
kiinteistomaailma.fi/helsinki-kruununhaka-katajanokka

KK-Neliöt Oy

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

myös sinua asenteella, joka on tehnyt meistä Suomen suosituimman kiinteistön- 
välittäjän. Me tiedämme miten, milloin ja mihin hintaan koti vaihtaa omistajaa  

parhaiten, ja haluamme kertoa sen sinullekin.

PS: Ottaessasi meihin yhteyttä, mainitse tämä ilmoitus. Tuomme Kotikäynnille  
tullessamme ilahduttavan tuliaisen.
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hiljaisessa
myynnissä

LUXUSm2 LKV Kiinteistönvälitystoimisto
Avoinna ma–pe 10–16 tai sopimuksen mukaan

Eteläesplanadi 2 | Puhelinpäivystys 020 707 0700 | info@luxusm2.fi | www.luxusm2.fi

”Olen huomannut, että asiakkaillemme saattaa tulla hieman 
yllätyksenäkin mitä kaikkia palveluita meiltä voi välitystoimeksiannon 
lisäksi saada. Tässä Kirkkokatu 1:sen kohteessa asunnon myyjälle 
yksityisyys on ensisijaisen tärkeää, joten asuntoa ei laiteta julkiseen 
myyntiin vaan markkinointia kohdennetaan esimerkiksi suoramyyntiin. 

LUXUSm2-välittäjät voivat olla asiakkaille avuksi koko asunnon 
vaihtoprosessin ajan, ja verkostostamme löytyy apua yhtä lailla 
siivoukseen, asunnon stailaukseen, remontointiin, muuttoon kuin 
juridisiin ongelmiin. Apua saa myös käännöksiin, jos asiakas on 
ulkomaalainen tai toimii ulkomailta käsin. 

Kaikki välittäjämme ovat kokeneita asunto- ja kiinteistökaupan 
asiantuntijoita, joiden minimivaatimuksena on laillistetun 
kiinteistönvälittäjän tutkinto (LKV). Asiantuntemusta tarvitaan 
esimerkiksi, jos myyjänä on kuolinpesä, tarvitaan ositus 
avioerotilanteessa, kyseessä on lahja, riitatilanteissa, asunto myydään 
vaihtokauppana, kyseessä on kiinteistön määräala, kohteen jalostus 
tai esim. sijoituskohde. Tarjoamme myös auktorisoidun arvioijan 
(AKA, yleisauktorisoitu) arviot. 

Ei ole sellaista ongelmaa, mihin me emme keksisi ratkaisua, joten 
ota rohkeasti yhteyttä!”

Kiinteistönvälittäjä Kirsti 
Soilampi on toiminut 
kiinteistönvälityksen 
parissa jo miltei kaksi 
vuosikymmentä. 

MATTI MUUKKONEN
LKV, LVV
0400 441640

KIRSI MÄNTYMÄKI
LKV, KiAT, KED
050 66953

EEVA KEMMO
Varatuomari, LKV
050 68922

MIKA HAUTALA
Toimitusjohtaja, LKV
050 2311 

STEFAN KOIVIKKO
LKV, LVV
044 444 0412

KIRSTI SOILAMPI
LKV, LVV, KiAT
044 200 8145

LUXUSm2 kiinteistönvälittäjät: 

Kirkkokatu 1a | Helsinki, Kruununhaka
125,5 m2 | KT | ET F2013
5-6h, k, 2 kph, vh, 2 lasitettua parveketta
Mh. 1 109 217,16€ | Vh. 1 150 000,00€
Avara, hyväkuntoinen läpitalon huoneisto. 
Kuvassa näkymä parvekkeelta. 
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Meritullinkatu 25
Puh 050 471 0126

ravintola@zinnkeller.fi
www.zinnkeller.fi

Tervetuloa 
Glühweinille

avoinna ma-la.
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UUSI REGGIO EMILIA-PEDAGOGINEN  
MUSIIKKIPÄIVÄKOTI TAIKATAHTI AVATTU 

KAISANIEMESSÄ!   
PÄIVÄKOTI ON PERUSTETTU OULUUN LIKI 25 V SITTEN  

JA LOPULTAKIN SE TOIMII MYÖS HELSINGISSÄ.  

www.taikatahti.com   
+358407210331 

liisa.lohilahti@taikatahti.com

VARAA TUTUSTUMISAIKA

taikatahtihelsinki

HAEMME JOUKKOON INNOSTUNUTTA
KASVATUSALAN HENKILÖSTÖÄ.

HAE LAPSELLESI PAIKKAA VARHAISKASVATUKSEEN 
(1–5v) SEKÄ ESIOPETUKSEEN
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ANNA PESONIUS
kiinteistönvälittäjä LKV, MBA

anna.pesonius@bo.fi 
040 124 0210

MONIKA NYSTRÖM
asuntomyyjä, KTM, KiLAT

monika@bo.fi
040 728 5848

SUSANNE GERSTENMAIER
vt. myyntijohtaja,

kiinteistönvälittäjä LKV
susanne@bo.fi
050 318 0132

KATARIINA AHLBÄCK
kiinteistönvälittäjä LKV, KiAT

katariina.ahlback@bo.fi
050 521 2508

Kutsu meidät arviokäynnille, niin saat asiantuntevan 

hinta-arvion asunnostasi ja ajankohtaista tietoa 

asunnon myynnistä. Ole yhteydessä Kruununhaan 

ammattilaisiimme.

THIS IS WHERE

THE STORY BEGINS.

TOTEUTAMME 
ASUMISEN UNELMIA 

KRUUNUNHAASSA

NIINA LAINE
toimistopäällikkö, LKV

LAURA MITRUNEN
asuntomyyjä

laura.mitrunen@bo.fi
0400 589 224

JUHO RANTALA
asuntomyyjä

juho.rantala@bo.fi
0400 977 764

STEFANO RAMIREZ
asuntomyyjä
stefano@bo.fi
040 674 3132

TOMI SALIN
kiinteistönvälittäjä LKV

tomi.salin@bo.fi
044 064 8175

ARTTU KUROMAA
kiinteistönvälittäjä LKV

arttu@bo.fi
050 545 0948

KARLA AALTONEN
stailaaja, muotoilija

SALLA KOKKONEN
asuntomyyjä
salla@bo.fi

050 520 8998

ANTTI KOLARI
kiinteistönvälittäjä LKV, 
KTM, kaupanvahvistaja

antti@bo.fi
040 704 1796

BO LKV HELSINKI, KRUUNUNHAKA | Snellmaninkatu 17 | 040 808 6832 | helsinki@bo.fi

bo.fi



Stadin digituki
- apua arjen digipulmiin!

Saat maksutonta digitukea
  

  • kirjastoista, palvelukeskuksista, 
   asukastaloilta, työväenopistoista
 • etänä
 • omassa kodissasi

Lue lisää tai varaa aika

• verkossa digituki.hel.fi 
• puhelimitse Helsinki-infosta, 
  puh. 09 310 111 11
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KUNINKAALLISTA ISÄNNÖINTIÄ
KRUNAN KUNDIEN KANSSA

KRUNAN KUNDIT ISÄNNÖIVÄT
UUDEN BRÄNDIN ALLA

Laaja tekninen asiantuntemus

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

Sujuva hallinnon toimivuusKiinteistötarkastus ja dokumentointi

Digitaaliset palvelut ja yhteydenpito

Helppo isännöitsijän vaihtoprosessi

Toimiva tiedonkulku

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

ISÄNNÖITSIJÄ! 

TULE MUKAAN 

VOITTAVAAN 

TIIMIIN.

www.oit.fi
/

oit-tyo
nanta

jana/

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

Liisankatu 21, 00170 Helsinki
Puh. 020 730 9660 
www.kruununhaanapteekki.fi

Kruununhaan apteekki
Ma  –  Pe  8.30  – 18 
La   10 – 16
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Olen myynyt Liisanpuistikossa  
monta vuotta latva-, metsä- ja  

kasvatuskuusia sekä havuporoja.
Palveluina ennakkotilaus,  

pakkaus kuljetusverkkoon ja kotiinkuljetus.

KOTIMAISIAKOTIMAISIA
JOULUKUUSIA JOULUKUUSIA 

LIISANPUISTIKKO  LIISANPUISTIKKO  
10.12–11.12 ja 15.12.–23.12.10.12–11.12 ja 15.12.–23.12.

janne.sampalahti@kuusikotiin.fijanne.sampalahti@kuusikotiin.fi  / 050 528 387 7 / 050 528 387 7

w w w.kuusikotiin.fiw w w.kuusikotiin.fi

Äänimainonta ja musiikkituotanto
Mikko Lindqvist  ⊲  lindqvist@slpstudio.com 
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KKAAIIPPAAAATTKKOO  LLIISSÄÄTTIILLAAAA??
VVUUOOKKRRAAAA  VVAARRAASSTTOO  KKRRUUNNIIKKAASSTTAA!!
MMAARRIIAANNKKAATTUU  2266  ||  wwwwww..mmaakkeessppaaccee..ffii

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

HINNAT ALK.

2€
PVÄ



Liisankatu 21
00170 HELSINKI

Meiltä saat myös tanskalaisen 
Innovationin skandinaavisesti 

muotoillut vuodesohvat.

FUTON PATJAT
&

VUODESOHVAT

045 - 77 33 00 11
mulperipuu.fi

TÄYDEN PALVELUN
TURVALLISUUSRATKAISUT
MEILTÄ - AVAIMET KÄTEEN

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

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

Pyydätarjous!

Pyydättttarjous!
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OSTA PARHAAT JOULU- 
LAHJAT TIEDEKIRJASTA!
Myymälässä ja verkossa on  
käynnissä jouluale 1.1.2023 asti
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To 16.2.2023 klo 19 
Lauluja rakkaudesta, 

ystävyydestä, kaipuuusta, 
elämästä -meistä itsestämme.

Jorma Uotinen, laulu
Jari Hakkarainen, piano

To 2.3.2023 klo 19
Virtuoosien salonki

Marko Ylönen, sello
Martti Rautio, piano

To 16.3.2023 klo 19
Valloittava 20-luku -

operetista salonkisävelmiin, 
schlageriin ja chansoniin
Angelika Klas, sopraano

Linda Hedlund, viulu
Risto-Matti Marin, piano

Konsertti ja lasi kuplivaa 35€
Lippuja rajoitetusti (40 hlö)
Varaa liput s.postitse NYT: 

liput@acktefestival.fi

Salonkibuffet 
Helsingin Lyceum-klubi, 

Rauhankatu 7 E, 5 krs.

Katso lisätiedot: www.acktefestival.fi

AINO ACKTÉN KAMARIFESTIVAALIN 
  Salonkikonsertit  Lyceum-klubilla 

Kruununhaassa

salonkikonsertit_ilmoitus 108x74.indd   1salonkikonsertit_ilmoitus 108x74.indd   1 8.11.2022   19.248.11.2022   19.24

www.kiinteistohuoltomaatta.fi

RAVINTOLA RODOLFO
Kirkkokatu 5 Helsinki 

www.ravintolarodolfo.fi
09-625024

Uusi menu

TIETEIDEN TALOSSA
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki

www.tiedekahvila.fi

café

TIETEIDEN TALOSSA
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki

www.tiedekahvila.fi
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www.minimaailma.fi Liisankatu 15, 00170 Helsinki

15

Tervetuloa
liikkumaan

Katajanokalle!
www.katajanokankunto.fi

Pesulapalvelut

Joulun juhliin pesulan kautta!
Meillä pesetät vaivatta 
kodintekstiilit verhoista 
mattoihin, unohtamatta 

arki- ja juhlavaatteita.
P.S. Meiltä myös lahjakortit 
pukinkonttiin!

SOL Pesulapalvelut
Mariankatu 10
p. 040 779 7263 www.sol.fi



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

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

Turvallista hammashoitoa 
koko perheelle

LOUNAALLE, ILLALLISELLE, JUHLIIN

Take -away  t i l aus ,pöytäväraus

09  671  336

K i i reet tömät  t i eduste lut

in fo@zensush i . f i

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

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

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

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

z e n s u s h i . f i

Italialaisiin herkkuihin erikoistunut perheyritys. 

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


Avoinna ma-la 8-18

info@roiniset.Þ

Italialaisiin herkkuihin erikoistunut perheyritys. 

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


Avoinna ma-la 8-18

info@roiniset.Þ
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KIOSKI ILPOSET

KIOSKI ILPOSET

avoinna
Ma-Pe 7–21
La-Su 8–20

Mariankatu 17

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

ElintarvikekioskiElintarvikekioski



ITSETEHTYJÄ 
OLUITA JA 

MAUKASTA RUOKAA.

TERVETULOA BRYGGERIIN!  

Sofiankatu 2, Helsinki  |  bryggeri.fi
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Unioninkatu 23, p. 09 656 656

BARBOUR 
SYKSYN 2022 

ÖLJYKANGASTAKIT 
MIEHILLE JA NAISILLE. 

Olemme avoinna

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

Tervetuloa!

Kauneutta elämään
kivenheiton päästä

Mariankadulta

Tervetuloa!

Kukkakauppa

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

Second Hand Shop  
Kruununhaan sydämessä.

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

Rakkaudesta kierrätykseen!



www.hakaniemenkauppahalli.fi
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Meiltä 
lahjakortit ja 
tuotepaketit 

pukinkonttiin!

Snellmaninkatu 19-21
00170 Helsinki

Puhelin: 050 464 0284
Sähköposti:

hiusgalleria@hiusgalleria.fi

Esitykset 

22.12.2022 asti
Esitykset 

Nukketeatteri 
Sampon joulu

nukketeatterisampo.fi 

TINY TOUTOU

U N I O N I N K A T U  4 5
 

S O I T A  0 4 1 - 3 1 4 8 0 2 3
T A I

N E T T I A J A N V A R A U S  O S O I T T E E S S A
T I N Y T O U T O U . F I

T R I M M A A M O

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

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

www.tyynila.fi

Hyvää 
joulua ja
onnellista
tulevaa
vuotta!



FYSIOTERAPEUTIT

Anette Fröberg / Teija Haippo

TOIVOTAMME KAIKILLE ASIAKKAILLEMME
RAUHALLISTA JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

KRUUNU-FYSIOTERAPIA OY
Vironkatu 9 / Puh. 135 6100

SKY - CIDESCO kosmetologi
Liisankatu 23, 00170 Helsinki

Kauneushoitola
Maarit Halmetoja

Ajanvaraus 040 568 3406

Hyvää joulua

RAKENTAA JA MAALAA

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

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

RAKENTAA JA MAALAA

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

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

Meritullinkatu 13
Puh. 09 135 7047

Avoinna Ma–Pe 9–17 
 La 9–14

Remox Oy
maali- ja pienrautakauppa

www.remox.fi

Inhimillisiä tiloja 
suurella sydämellä

Vironkatu 12 D 40, 00170 Helsinki
info@vuudesign.fi
www.vuudesign.fi

Luova ja ketterä
sisustussuunnittelutoimisto.
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Ompelimo Blomst
Avoinna ma–pe klo 10–18
Liisankatu 6, puh 046 812 1188

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

www.kruunuoptiikka.fi
Unioninkatu 45, 09 135 2661

Krunikan oma optikko

040 727 6466
Liisankatu 18
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1. Hevosen korttelissa, osoitteessa Liisankatu 29, sijaitsee Helsingin ortodoksisen seurakunnan pappila. 
Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Sebastian Gripenberg ja se valmistui vuonna 1905. Talossa on  
kolmessa kerroksessa pappien asuntoja ja ylimmässä kerroksessa kotikirkko ja piispan asunto.

2. Aleksanterinkadun ja Mariankadun kulmauksessa sijaitsee vanha tulli- ja pakkahuone, joka on  
kantakaupungin toiseksi vanhin kivirakennus. Se on valmistunut vuonna 1765. Siinä on toiminut 
myös huutokauppakamari, poliisiasema, pysäköinninvalvonnan toimisto ja SKS:n kirjakauppa.  
Rakennuksessa on juuri avattu peruskorjauksen jälkeen Helsingin juutalainen kulttuurikeskus.

3. Siltavuorenrannassa sijaitsee vanha provianttimakasiini, joka toimi venäläisten sotilaiden ja Suomen  
itsenäistyttyä Suomen armeijan ruokavarastona. Talo on rakennettu vuonna 1886 ja on nykyisin  
Kansallisarkiston käytössä. Siinä oli aiemmin sota-arkisto vuosina 1945-1998.

4. Osoitteessa Liisankatu 25 sijaitsi piharakennuksessa Helsingin jäätelötehdas Magi vuosina 1960–1998.  
Aluksi jäätelöä valmistettiin vain kesäisin. Talvisin veljekset Bartolomeo ja Adriano Magi tekivät  
kipsiveistoksia myyntiin.

5. Suomen Pankin tontilla Rauhankadulla on kuvanveistäjä Eila Hiltusen veistämä patsas ja suihkulähde, 
joka tunnetaan nimellä Variksenpesä. Lempinimi on annettu Suomen Pankin entisen pääjohtajan 
Klaus Wariksen mukaan.

6. Liisankadunja Snellmaninkadun risteyksessä. Ne saatiin sinne  
1988 Asukasyhdistyksen  monivuotisen kampanjoinnin jälkeen.

7. Ruiskumestarin talo
8. Unioninkatu 45. Aikoinaan noin 150 asunnon talossa kerrottiin asuvan yhtä paljon väkeä kuin  

Naantalissa. Asia ei pitänyt paikkansa, mutta lempinimi pysyy.
9. Domikaanien perustama katolisen kirkon kulttuurikeskus ja kirjasto.
10. Museoon pääsee ilmaiseksi. Opastukset pitää varata etukäteen.
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K - Posti Oy
Posti Green

70 vuotta 
Kruununhaan sydämessä

Liisankatu 5
09-135 4172

kolmekruunua@sijo.fi
www.kolmekruunua.fi


