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Norjan kruu
nunprinsessa Mette-Marit ja prinssi Haakon sekä 

lapset Sverre Magnus , I
ngrid Alexandra ja Marius 2010.

Monacon ruhtinas Rainier III  
ja näyttelijä Grace Kelly 1956. 

Ruotsin kruununprinsessa 
Victoria ja Daniel  
Westling 2010. 

Monacon prinsessa Caroline, ruhtinas Albert II ja prinsessa Stephanie 2006.
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KODIN KUVALEHDEN TYÖRYHMÄ
KUVAT ALL OVER PRESS, PIA ARNOULD,  
PANU PÄLVIÄ, JUHA SALMINEN

Muistan 
Kuninkaalliset ovat aina olleet esikuvia  
– niin hyvässä kuin pahassa – myös 
meille tasavaltalaisille. Heidän kuviaan 
on liimattu vihkoihin, takkejaan jäljitelty 
ja huikentelevuuttaan päivitelty. Ja kuka 
voisi unohtaa hautajaiset ja häät, joita 
on tuijotettu televisiosta. Lukijat 
kertovat muistojaan kuninkaallisista.

kun...

Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa avioitui 
Silvia Sommerlathin kanssa 1976.

Walesin prinssi Charles , prinsessa Diana  
ja parin ensimmäinen lapsi William 1982.

Prinsessa Diana kuoli 31.8.2007. Kensingtonin  
palatsin eteen tuotiin lukemattomia muistokirjoituksia.
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Päivi kävi 1970-luvun 

alussa Helsingin tyttökou-

lua. Kaikki luokkatoverit-

kin olivat innostuneita 

Euroopan kruunupäistä.

– Keräsimme kuvia eri 

lehdistä. Esimerkiksi Da-
mernas Värld oli huippu-

juttu. Liimasimme kuninkaallisten kuvia vihkoi-

hin, joita sitten esittelimme toisillemme.

Päivi ei itse ollut kiinnostunut niinkään sen 

ajan kuninkaallista, vaan oli hurahtanut täysin 

Vaasa-suvun kuninkaisiin.

– Luin aiheesta kaiken mahdollisen: romaanit 

ja tietokirjat. Keräsin kuvia lehdistä ja leikkelin 

vanhoja historiankirjoja. Koulussa keskustelim-

me kuninkaallisista innokkaasti. Muistan, että 

olimme erittäin tuohtuneita, kun Kreikan kunin-

gas Konstantin ja kuningatar Anne-Marie joutui-

vat lähtemään maanpakoon ja perhe hajaantui.

Mia keräsi serkkujensa kanssa kuninkaallisia 

paperinukkeja, joilla oli kauniita vaatteita. Hän 

myös luki lapsesta saakka Svensk Damtidningia, 

sillä isoäiti, mommo, oli tilannut lehden kampaa-

moonsa. Nyt Mian äiti tilaa samaa lehteä ja sääs-

tää ne Miaa varten.

– Aina kun vierailen Vaasassa, luen niitä yö-

myöhään. Lukusession jälkeen olen jälleen ajan 

tasalla siitä, mitä kuninkaallisille on milloinkin ta-

pahtunut. Mieheni ei oikein ymmärrä tätä kiin-

nostusta, mutta hän onkin Saviosta. Ruotsinkieli-

sellä Pohjanmaalla seurataan Ruotsin kuninkaal-

lisia ehkä tarkemmin kuin muualla Suomessa.

Raija muistaa, miten hänen kuusivuotias tyttä-

rensä innostui Silvian häistä ja ryhtyi seuraamaan 

Silvian ja Kaarle Kustaan elämää. Tytär kirjoitti 

Silvialle ja pyysi tämän kuvaa. Hovista tuli kohte-

lias kirje, jossa kerrottiin, etteivät kuninkaalliset 

itse vastaa posteihin, mutta kuva tuli kuitenkin.

Myöhemmin kiinnostuksen kohteeksi tuli 

myös Diana. Perhe oli matkalla Lontoossa vihki-

vuonna 1981, ja matkalta ostettiin muistoksi mu-

ki ja T-paita. Häät katsottiin sitten kesäpaikalla 

Punkaharjulla pienestä matkatelevisiosta.

Perheeseen tuli Svensk Damtidning -lehti juu-

ri kuninkaallisten vuoksi, ja tyttären joululahjalis-

talla oli usein toiveena kirjoja Dianasta. Niitä sit-

ten ostettiinkin Akateemisesta kirjakaupasta.

– Ainakin tyttären kielitaito petraantui, kun tu-

li luettua sekä ruotsia että englantia, äiti kertoo. 

Maija-Liisa muistaa edelleen isän Englannin-

tuliaiset.

– Vuonna 1952 isäni toi sisarelleni tuliaiseksi 

rintaneulan, jossa oli kuva Elisabetin ja Philipin 

hevosvaunuajelusta. Olin siitä hieman kateelli-

nen, vaikka itse sain tuliaiseksi pienen ompeluko-

neen, joka on yhä tallella.

Kouluikäisenä Maija-Liisa alkoi kerätä Englan-

nin kuninkaallisten kuvia. Kiinnostus jatkuu yhä. 

Hänellä on kirjastossaan pari kuningatar Elisabe-

tista ja Dianasta kertovaa teosta sekä Windsorin 

sukukronikka. Hän on myös hankkinut kuninkaal-

lisia muistoesineitä Lontoon-matkoiltaan.

– Omistan lautasen, joka on tehty Elisabetin 

25-vuotisen hallinnon kunniaksi, sekä Andrew’n 
ja Sarahin häiden kunniaksi tehdyn mitalin. Tee-

purkissani on Charlesin ja Dianan kuvat.

Tavallinen tarina

Millalle selvisi 1960-luvun loppupuolella, että ta-

vallisistakin ihmisistä voi tulla kuninkaallisia.

– Tuolloin Norjan Harald sai vihdoin Sonjan-
sa. Tapaus herätti paljon julkisuutta myös Suo-

messa, sillä Sonja oli tavallinen tyttö. Siitä alkoi 

minun kiinnostukseni kuninkaallisia kohtaan.

Millaa kiinnostivat myös Ruotsin ja Englannin 

kuningashuoneiden tapahtumat. Hän selvitti tie-

tosanakirjoista Euroopan kuninkaallisten välisiä 

sukulaisuussuhteita.

– Hollannin kuningashuone herätti mielenkiin-

toa naishallitsijoillaan. Myös Ruotsin kuningas-

huoneessa riitti jännitettävää. Iäkäs kuningas ja 

Hollannin kuningatar Beatrix ja 
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin 
yhdistyneen kuningaskunnan 
kuningatar Elisabet II.

Kuninkaalliset osaavat vilkuttaa! 
Ruotsin Kaarle Kustaa, Norjan 
kuningatarpari Sonja ja Harald,  
Espanjan kuningatar Sofia ja 
Tanskan kuningatar Margareeta II. 
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nuori, ”huikentelevainen”, tuleva hallitsija – yksi 

sukupolvi puuttui välistä – miten tulisi käymään, 

jos kuningas kuolisi liian aikaisin?

1970-luvulla Milla leikkeli lehdistä juttuja 

Ruotsin kuningashuoneen elämästä. 1980-luvul-

ta mieleen jäi erityisesti prinsessa Madeleinen 

syntymä, sillä Millan esikoinen on tätä kaksi kuu-

kautta nuorempi.

Myös Englannin kuningashuone oli Millan seu-

rannan kohteena, sillä hänen isotätinsä on asunut 

Lontoossa vuodesta 1952.

– Dianan ja Charlesin häät olivat upeat, ja niitä 

piti yrittää katsella televisiosta työpaikalla työn lo-

massa. Ja sitten syntyi prinssi William, jälleen sa-

mana vuonna kuin esikoiseni.

Stephanie sisälläni

Joukostamme löytyy aina myös joku, jolla on ol-

lut kunnia tavata kuninkaallinen.

Yksi lukijoista muistaa, kuinka hänen isänsä lä-

hetti Kuningas Kaarle XVI Kustaalle onnittelukir-

jeen, kun tämä täytti 50 vuotta. 

– Onnittelujen lisäksi isäni kiitti Ruotsia suo-

malaisten sotalapsien vastaanottamisesta toisen 

maailmansodan aikana. Aikanaan hän, itsekin so-

talapsi, sai kiitoskirjeen kuninkaanlinnan kans-

liasta kuninkaan ”allekirjoi-

tuksella” varustettuna.

Isä oli seuraamassa myö-

hemmin myös Ruotsin kunin-

gasparin vierailua Turussa ja 

pääsi kättelemään kuningas-

paria.

– Hän oli otettu etenkin ku-

ningattaren osoittamasta mie-

lenkiinnosta tarinaa kohtaan.

Memmu puolestaan oli kansainvälisellä partio-

leirillä Norwichissa, kun Englannin kuningatar-

äiti täytti 90 vuotta.

– Osa ryhmästämme pääsi katsomaan syntymä-

päiväkulkuetta ja ojentamaan onnittelut kuninga-

taräidille. Paikallisessa lehdessä oli maininta ojen-

tamastamme kortista.

On kuninkaallisten touhuja päiviteltykin. Ku-

kapa ei muistaisi Monacon ruhtinaskunnan prin-

sessoja, kapinallista Stephanieta ja surusilmäistä 

Carolinea!

Yltiötavallista koululaisen elämää elänyt Nina 

koki olevansa kuin Monacon prinsessa Stephanie.

– Stephanie vaikutti lehtijuttujen perusteella 

juuri siltä, millaiseksi minun oli määrä tulla. Hän 

oli prinsessa ja legendaarisen Grace Kellyn tytär, 

mutta näytti suhtautuvan osaansa suorastaan 

anarkistisesti. Hovin julkinen paheksunta tieten-

Eläkkeellä oleva hotellinjohtaja  
Maija Nikula, Inari

” Se oli juhannuksen tienoilla 
1969, kun Belgian kuningas  

Baudouin ja kuningatar Fabiola vierai-
livat Inarissa. Vierailuun valmistaudut-
tiin Inarin Kultahovissa, silloisessa  
Inarin matkailuhotellissa, kahden viikon 
ajan. Puhelinlangat kävivät kuumina. 
Se oli todella jännittävää aikaa.

Hotellin pihalle tuotiin valmiiksi  
kasvatettu nurmikko etelästä saakka.  
Pöytähopeat, posliinit, kristallit, pöytä-
liinat ja jopa henkilökunta kuljetettiin 
Rovaniemeltä Hotelli Pohjanhovista, 
kun paikallisen henkilökunnan työ- 
kokemus ei riittänyt. Kyläläisiä pyydet-
tiin siivoamaan pihansa ja maalaamaan 
vähintään talonsa julkisivun, jos se oli 
kovin ränsistynyt.

 Matkaseurue vietti yhden yön  
hotellissamme Inarissa. Seurueeseen 
kuului 30 henkeä, Kekkosen pariskunta 
mukaan lukien. Annoimme oman  
kotimme, kolmen huoneen ja keittiön 
asunnon, kuningasparin käyttöön.  
Pieni omakotitalo sijaitsi hotellin 
pihapiirissä.

Kotiimme tuotiin uudet, valkoiset 
sängyt pehmeillä patjoilla. Laitoin sini-
set varjostimet ikkunoihin, jotta yötön 
yö ei veisi kuninkaallisten yöunia. Per-
heeni valokuvat otin pois kirjahyllyltä, 
mutta muita muutoksia en talossa teh-
nyt ennen kuninkaallisten saapumista.

Tyttäreni Kaisu ja toinen pieni tyttö 
saivat ojentaa kukkia Fabiolalle ja rou-

va Kekkoselle. Sitten tapahtui jotakin 
erikoista: Kaisu lähti tyytyväisenä  
kuningasparin perässä sisään taloom-
me – olihan se meidän kotimme. Hän 
suunnisti kohti makkaroita, jotka oli 
katettu pöytään vieraiden voileipiä 
varten. Yritin hätistellä Kaisua pois  
kodistamme, mutta terhakka 
kaksivuo tias ei kuunnellut. Kuningas 
pyysi Kaisun luokseen ja otti tämän 
syliinsä. Siinä Kaisu kökötti kuninkaan 
polvella ja naposteli makkaraa  
tyytyväisenä, herttainen kuningatar 
Fabiola seuranaan.”

”Annoimme kotimme  
kuningasparin käyttöön”

Maija Nikulan tytär,  
yrittäjä Kaisu Nikula, Inari

” Vuonna 1974 Hollannin kuninga-
tar Juliana oli käymässä Inarissa. 

Oli syyskuu ja olin juuri aloittanut  
ensimmäisen luokan. Teimme koulussa 
lippuja, joissa oli toisella puolella  
Suomen ja toisella puolella Hollannin 
lippu. Niitä me heiluttelimme väki- 
joukossa. En muista tilannetta tarkasti, 
emmekä välttämättä edes nähneet  
Julianaa väkijoukon seasta. Muistan 
vain, että minua harmitti suuresti, kun 
jouduin heiluttelemaan vain lippua 
muiden koululaisten joukossa, enkä 
päässyt tähtirooliin, kuten vuonna 
1969, kun Baudouin vieraili Inarissa.”

n”

”EN PÄÄSSYT  
TÄHTIROOLIIN”

”Prinsessa 
Stephanie 
vaikutti juuri 
siltä, millaiseksi 
minun oli 
määrä tulla.”

Belgian kuningas-
pari vieraili Inarissa 
1969. Pikkuinen 
Kaisu Nikula ojensi 
kukkia kuningatar 
Fabiolalle.
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kin lisäsi kiinnostustani. Seurustelut epämääräis-

ten miekkosten kanssa, julkinen tupakointi ja lau-

lajan ura saivat minut ihastumaan häneen täysil-

lä. Hänellä oli se elämä, jonka halusin! Hänellä oli 

jopa sovinnainen veli – aivan kuin minullakin.

Nina leikkeli lehdistä prinsessan kuvia ja koko-

si ne kollaaseiksi huoneensa seinälle. Hän harjoit-

teli myös tulevaa nimikirjoitustaan, että osaisi kir-

joittaa ”Stephanie” sitten kun aika koittaisi.

– Dianat ja muut sarahfergusonit 

olivat täysin kesyjä perhetyttöjä 

Stephanien rinnalla, joten heidän 

edesottamuksiaan en seurannut.

Anne Maria Helena muistaa Ca-

rolinen elämän kiinnostaneen mo-

nia ikätovereitaan.

– Carolinen äidin kuolema oli jär-

kyttävä tapaus.  Muistan istuneeni 

kotona keittiön puusohvalla, kun ra-

diouutisten miesääni kertoi tapah-

tuneesta. Sinä päivänä ei ruokakaan maistunut, se 

tuntui juuttuvan möykkynä kurkkuun.

Lehdet kirjoittivat myöhemmin Carolinen kol-

mannesta avioliitosta ja neljännestä lapsesta.

– Tuossa vaiheessa kohautin vain hartioitani. 

Lähinnä säälin Carolinea, sillä paparazzit jahtasi-

vat häntä joka paikassa, ei hetken rauhaa.

Leninkikangas Drottningsgatanilta

Kuninkaalliset ovat aina olleet tyyli-ikoneita. Äi-

dit ovat teettäneet tyttärilleen samanlaisia mek-

koja, takkeja ja hattuja kuin prinsessoilla, ja ku-

ninkaallisten häiden jälkeen morsiamen vihkipu-

vusta on syntynyt hetkessä lukuisia kopioita.

Anne Maria Helena muistaa, kun 1960-luvul-

la Monacon prinsessa Carolinesta puhuttiin ihai-

levaan sävyyn ja hänen vaatteitaan matkittiin.  

Anne Maria Helenallekin teetettiin ompelijalla sa-

manlainen mekko ja takki kuin Carolinella.

Toinen lukija muistaa äidin teettäneen tyttäril-

leen modistilla niin sanotut Elisabet-hatut 1947.

Kun Raija pääsi ylioppilaaksi 1957,  juhlalenin-

gin kangas haettiin Ruotsista Drottningsgatanilta, 

Kuningattarenkadulta. Myöhemmin mekkokan-

kaasta tehtiin kummityttärelle samanmallinen 

takki kuin mitä prinsessa Annella oli. 

Kuninkaalliset ovat jopa näkyneet suomalais-

ten ristimänimissä ja lasten leikeissä.

Anne Maria Helenan kummitäti olisi halunnut 

tytölle nimeksi Tuula, mutta vanhemmat pitivät 

päänsä.

– Anne oli vielä 1950-luvulla harvinainen nimi, 

mutta kannoin sen ylpeänä. Ehkä juuri saman ni-

men vuoksi Englannin prinsessan elämää tuli seu-

rattua tarkasti. Etsin kuvaa, missä hän olisi istu-

nut kuningatar Elisabetin vierellä kruunu pääs-

sään vaaleanpunaisessa rimpsumekossa, mutta 

sellaista kuvaa en ole onnistunut näkemään.

Anne Maria Helena lukee edelleen kaikki kai-

maansa liittyvät jutut.

– Nykyään hän on 60-vuotias, maalaiselämää 

viettävä meikitön nainen. Hän rakastaa käytän-

nöllisiä vaatteita. Ainoastaan pakollisiin edustus-

tilaisuuksiin hän pukeutuu huolella. Minulla on 

tunne, että olemme vähän samanlaisia, vaikka mi-

nulla ei olekaan arvonimiä ja timantteja.

Kirsi ihaili alle 10-vuotiaana prinsessa Dianaa. 

Hän muistaa Dianan ja Charlesin hääpäivän kuin 

eilisen, sillä sinä päivänä hänestä tuli ”iso tyttö”. 

Silloin kampaaja leikkasi Kirsin puoleen selkään 

ulottuneet letit polkkatukaksi. Tytöllä oli hoppu 

päästä kampaajalta kotiin, sillä televisiosta oli al-

kamassa suora lähetys Dianan ja Charlesin häistä.

– Muistan sen tunteen: aivan kuin olisin käynyt 

uudistamassa ”lookini” ihan häitä varten. Leikim-

me barbeilla häät uudestaan ja uudestaan.

Aurinkoinen kertoo prinsessaleikeistä sisko-

jen ja serkkutyttöjen kanssa.

– Jonkun – yleensä minun – nimeni oli aina se 

paras eli Diana ja toisen Dajana. Luulin nimittäin 

pitkään, että prinsessa Dianan koko oikea nimi on 

prinsessa Diana Dajana.

Anne Maria Helena muistaa Ruotsin prinsessa 

Victorian syntymän. Hän oli heinäkuussa 1977 su-

kulaistensa kesämökillä, kun täti hihkaisi kahvi-

pannu kädessään radiouutisten jälkeen: ”Siinä on 

sinun pojallesi morsmaikku!”

Anne Maria Helenan poika oli syntynyt 1977 

helmikuussa, Victoria heinäkuussa.

– Victorian syntymän seurauksena Ruotsin mo-

narkia vahvistui ja arvovalta kasvoi: Victorian ni-

meäminen kruununperijäksi oli voitto naisille.

Tyttäret saivat Elisabet-hatut vuonna 1947

”Carolinen 
äidin kuolema 
oli järkytys. 
Sinä päivänä 
ei ruokakaan 
maistunut.”

Kuninkaallisilla on 
kautta aikojen myyty 
kaikkea mahdollista 
tiskiräteistä lautasiin.
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– Kuningatar Elisabe-
tin kihlajaiskuvasta se 

kaikki alkoi. Vuosi oli 

tuolloin 1947.

Anneli Liukkonen, 

80, muistelee hymyssä suin Vaarinsaa-

ren palvelutalossa Ristiinassa Helsin-
gin Sanomista leikkaamaansa kuvaa, 

jonka hän liimasi siniruutuvihkoonsa 

17-vuotiaana. Liimaa ei ollut, mutta si-

tä tehtiin kotikonstein liottamalla ara-

bikumia kuumassa vedessä. Kuva Eli-

sabetista oli harvinaisuus, koska  Hel-

singin Sanomissa  ei siihen aikaan juu-

ri julkaistu kuninkaallisten kuvia.

Elisabetin jälkeen tulivat muut Eu-

roopan kuninkaalliset Baudouinista 
Dianaan. Annelille on kerääntynyt leh-

tileikkeitä vuosien varrella yhteensä 16 

pahvilaatikollista.

Kuninkaallisissa Annelia on aina 

kiehtonut heidän tyylikkyytensä. Hei-

dän pukeutumisessaan on jotakin eri-

tyistä juhlallisuutta. Varsinkin upeat 

hatut ovat olleet Annelin mieleen.

–  Kertaakaan en ole nähnyt prinses-

soilla tai kuningattarilla hihatonta tai 

liian avaranpuoleista mekkoa. Helmaa 

mekoissa on aina paljon. Ja he ovat niin 

hyväryhtisiä!

Anneli muistaa olleensa perheensä, 

ystäväpiirinsä ja kylänsä ainut tyttö, jo-

ka seurasi palavasti lehdistä kruunu-

päiden tekemisiä. Sen sijaan televisios-

ta kuninkaallisia katsoivat kaikki. Aina, 

kun mahdollista.

– Muistan, kun Belgian kuningas 

Baudouin I ja Fabiola menivät naimi-

Ruotsin 
kuninkaalliset 
ovat aina olleet 
Anneli Liukkosen 
sydäntä lähellä. 
Jospa vain 
prinsessa 
Madeleinellekin 
löytyisi puoliso...

Kuusitoista laatikollista 
lehtileikkeitä: Elisabetista, 
Victoriasta, Bertilistä ja 
keitä niitä kuninkaallisia  
nyt onkaan. Siinä on  
Anneli Liukkosen 
harrastuksen saldo.

SATU HELENIUS ■ KUVA PETRI BLOMQVIST

siin. Olin töissä puhelinkeskuksessa 

Vesilahdessa, lähellä Tamperetta. Pu-

helinkeskuksessa ei ollut televisiota 

lainkaan. Niinpä lähdimme katsomaan 

häälähetystä naapuriperheen luokse. 

Vain omistajan tytär jäi yksin pitämään 

puhelinkeskusta pystyssä. Lähetys oli 

mustavalkoinen ja kesti neljä tuntia.

Prinssi Bertilin lonkka

Lehtileikkeiden kerääminen ei ole ollut 

helppoa ennen eikä ole vieläkään. An-

neli harmittelee, ettei suomalaisissa 

lehdissä kirjoiteta kuninkaallisista, el-

lei tapahdu jotakin kohahduttavaa.

– Esimerkiksi kun prinsessa Lilianin 

puoliso prinssi Bertil loukkasi lonk-

kansa, ei siitä kirjoitettu mitään.

Kun Anneli oli nuori, ei hänen koti-

kylässään Ristiinassa ollut kirjakaup-

paa. Jos halusi lehtiä, ne piti tilata kau-

pungista asti.

– Kerran lähetin kirjeen Akateemi-

seen kirjakauppaan Helsinkiin. Kirjee-

seen laitoin mukaan rahaa ja lapun, jos-

sa luki: lähettäkää minulle tällä rahalla 

lehdet, joissa on kuninkaallisten kuvia.

Anneli sai yllätyksekseen postin mu-

kana ison kasan lehtiä.

 Erityisellä lämmöllä Anneli muistaa 

Silvian ja Kaarle Kustaan häitä. Oli 

vuosi 1976 ja Annelilla oli Ristiinassa 

oma, pieni kahvibaari, jonka hänen 

isänsä oli rakentanut puusta. Kahvila 

oli silloin tällöin lauantaisin kiinni,  

kuten tuonakin häälauantaina.

– Muistan, kuinka istuin jakkaralla 

kahvibaarin pienessä keittiössä onnel-

lisena katsomassa Kustaan ja Silvian 

häitä pienestä väritelevisiostani. Voi 

kuinka upeaa se oli! Olin haltioissani.

Häiden kohokohta oli Annelin mie-

lestä se, kun Kaarle Kustaan  ja Silvian 

laiva lipui satamaan soittokunnan soit-

taessa kaunista musiikkia.

– Se oli kuin sadusta, Anneli huokaa.

Vielä nykyäänkin Anneli ostaa kaik-

ki lehdet, joissa on pienikin juttu Ruot-

sin kuninkaallisista. Kaarle XVI Kustaa 

ja prinssi Carl Philip ovat aina olleet 

Annelin suosikkeja.

Anneli suunnitteli lopettavansa leh-

tileikkeiden keräämisen, kun kruunun-

prinsessa Victoria on mennyt naimi-

siin. Mutta...

– Ehkä kuitenkin odotan, että Made-
leinellekin saadaan häät, hän sanoo ja 

naurahtaa.

Rakkaat 
kuninkaalliseni

”Kun prinssi 
Bertil 
loukkasi 
lonkkansa, 
Suomessa 
siitä ei 
kirjoitettu 
mitään. 
Miksi?”
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Joku on kätellyt prinssiä, joku korjannut kuningattaren kenkiä. Yksi on 
rupatellut posliininmaalauksesta ja toinen mokannut. Ihan vain työn takia.

Tapasin heidät töiden merkeissä

”Istuin 
Hollannin 
prinssi 
Bernhardin 
vieressä, ja 
hän lauloi 
rullaati-
rullaata.”

”KAARLEN MIKKI  
OIKEAAN ASENTOON”
Kauppakeskuspäällikkö  
Esko Junno, Tornio

” Olin mukana järjestelyissä, kun 
Ruotsin kuninkaalliset vierailivat 

Torniossa 2009. Kuninkaallisia ei voi 
mennä kättelemään tuosta vain, mutta 
korjasin Kaarle Kustaan mikkiä oikeaan 
asentoon, kun kuningas piti puheen.

Kuninkaalle tarjottiin illallisella sa-
maa Tornionjokilaakson perinneruokaa 
kuin mitä hänen isoisänsä oli aikoinaan 
täällä syönyt: muun muassa Kukkolan-
kosken siikaa päreeltä tarjottuna.”

”Puhuttiin posliininmaalauksesta”

Toimittaja Seppo Toivonen, Helsinki
”Minun oli määrä seurata presidentti ja 
rouva Koiviston valtiovierailua Tans-
kaan 1983. Siihen aikaan toimittajille 
järjestettiin vielä tutustumismatkoja 
vierailun pääkohteisiin, ja kiistattomana 
kohokohtana oli tapaaminen kuninga-
tar Margareetan kanssa. Mukanani oli 
tumma puku sitä varten.

Saimme etukäteen käyttäytymis- ja 
puhutteluohjeita, joiden pääsisältönä 
oli, että tuli käyttäytyä kunnioittavasti 
ja  keskustelua tuli pitää yllä teemoista, 
jotka eivät ole poliittisia eivätkä tunkei-

levia. Suotavia aiheita olivat muun 
muas sa sää, kuningattaren harrastuk-
set ja valtiovierailumuistot.

Tilaisuus oli yllättävänkin rento etu-
käteisvalmennukseen nähden. Kunin-
gatar oli ystävällinen, hyväntuulinen ja 
vapautunut – valloittava. Puhuttiin pos-
liininmaalauksesta, lastenkirjoista ja 
taatusti myös säästä ja kuninkaallisen 
baletin suomalaistanssijasta. Prinssi-
puoliso Henrik tuli myös hetkeksi ter-
vehtimään meitä, mutta ei ollut mikään 
ilopilleri– ehkä hän antoi jäykkyydel-
lään hallitsijalle tilaisuuden loistaa.”

”SIINÄ HE LAULOIVAT 
RULLAATIRULLAA”
Eläkkeelle jäänyt Pohjanhovin 
tarjoilija, ravintola Valdemarin 
omistaja Marja-Terttu Tervo, 
Rovaniemi

” Olin aikoinaan Rovaniemen Poh-
janhovissa privaattitarjoilijana. 

Pohjanhovi oli saanut kunnian olla 
muonittajana Baudouinin ja Fabiolan 
vierailulla Inarissa 1969. Meitä oli Inaris-
sa neljä ammattilaista keittiöstä sekä 
tarjoiluväkeä salista. Katoimme met-
sään U:n muotoiset pöydät, joilta  
tarjosimme vieraille poronsatulaa.

Kuninkaalliset tervehtivät meitä  
kädestä pitäen sekä tullessaan että  
läh tiessään. Kuningaspari nukkui Inaris-
sa pienessä mökissä, ja rukoilimme 
henkilökunnan kanssa ties mitä Lapin 
menninkäisiä, että he viimein saisivat 
sen kaivatun lapsen. 

Sen kyllä huomasi, että pariskunta 
oli hyvin rakastunut. He istuivat koko 
ajan käsi kädessä, myös virallisissa tilai-
suuksissa. Se oli hellyyttävää.

Olin tarjoilemassa myös Hollannin 
Julianalle ja Bernhardille 1974. Presi-
dentin hovimestari Pekka Vilpas taisi 
ottaa kuvankin, kun istuin Kekkosen ja 

Bernhardin välissä. Siinä he lauloivat 
rullaatirullaa ja tempaisivat minut  
yllättäen istumaan väliinsä.”

”NOLONA PYYSIN  
ANTEEKSI”
Toimittaja Satu Saaristo, Helsinki

” Hollannissa kokkareilla kuninga-
tar Beatrix seisoi äkisti vieressä-

ni. Esittelin itseni ja tein kysymyksen. 
Hän vastasi kyllä mutta huomautti, et-
tei heillä saa puhutella kuningatarta. 
Nolona pyysin anteeksi ja selvitin, että 
Skandinaviassa saamme tehdä niin.  
Kuningatar hymyili ja laukaisi tilanteen 
sanomalla, että hän saa kysyä minulta, 
ja niin hän teki.”

”KORJASIN SILVIAN  
KENKIÄ”
Skomakeri i Framåtin entinen 
suutari Ilari Vehkakoski, Tukholma

” Korjasin usein kuninkaallisen 
perheen kenkiä 1982–87, jolloin 

toimin suutarina Tukholman vanhan 
kaupungin Skomakeri Framåt -liikkees-
sä. Se on kuninkaallinen hovihankkija, 
joka teki käsitöinä kruununprinsessa 
Victorian silkkisatiiniset hääkengät.

Muistan, kuinka Victoria ja prinssi 
Carl Philip tulivat lapsina suutariimme 
hovimarsalkan mukana, kun tämä toi 
kuninkaallisia kenkiä korjattaviksi.  
Lapset heiluttelivat jalkojaan, kun he 
odottelivat korkeilla jakkaroilla. Meille 
tuli korjattaviksi kuningas Kaarle 
Kustaan englantilaisia, käsintehtyjä 
kenkiä sekä Silvialta aikansa laaduk-
kaimpia ranskalaisia ja italialaisia jalki-
neita sekä suomalaisen Palmrothin 
nahkasaappaita. Mutta yhtä asiaa ei 
saanut koskaan sanoa ääneen. Sitä,  
että Silvian kengänkoko on 41. Hovi  
piti kokoa epänaisellisen isona.”

Ruotsin 
kuningatar 
Silvia, kuningas 
Kaarle Kustaa ja 
prinsessa Victoria 
Torniossa 2009.
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Two Oceans Shiraz: 26,90 /3L / Alko nro: 404128    
Two Oceans Sauvignon Blanc: 26,90 /3L / Alko nro: 558948

Etelä-Afrikan eteläkärjessä kylmä Atlantti kohtaa lämpimän Intian valtameren ja luo 
hyvin erityisen ilmanalan. Merien kohdatessa syntyy myös paras mahdollinen ilmasto 
kehittämään sopusointuisen Two Oceans -viinin. Viinin, joka viihtyy yhtä hyvin 
peilityynien metsäjärvien ja metsän  peittämien saarien parissa kuin Etelä-Afrikassa. 
Kaikkein parhaiten Two Oceans viihtyy hyvien ystävien seurassa.

Tutustu kesän parhaisiin piknikideoihin osoitteessa www.facebook.com/piknikille. 

From a very... 
...special place to another

FROM A VERY SPECIAL PLACE
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MONARKIA Kuningaskunta, valtiomuoto, jossa kuninkaallinen 
on valtion pää. Monarkiassa valta on elinikäistä, tasavallassa 
presidentit valitaan tietyksi kaudeksi.

PERUSTUSLAILLINEN MONARKIA Hallitusjärjestelmä, jossa 
valtiota hallitsee demokraattinen parlamentti sekä hallitus, 
ja kuningas on valtion keulakuva.

PARLAMENTAARINEN MONARKIA Hallitusjärjestelmä, jossa 
monarkilla on periaatteessa laajat valtaoikeudet, mukaan lukien 
oikeus julistaa sota ja valita pääministeri. Käytännössä valta- 
oikeuksia ei käytetä, vaan valtaa käyttää monarkin nimissä  
demokraattisesti valittu parlamentti ja pääministeri. Vain 
Isossa-Britanniassa.

MIKÄ IHMEEN MONARKIA?

●  Ison-Britannian ja 
Pohjois-Irlannin 
yhdistynyt 
kuningaskunta

● Belgia
● Alankomaat
● Espanja
● Luxemburg
● Norja
● Ruotsi
● Tanska 
● Monaco 
● Liechtenstein
● Andorra

MIKSI JOIDENKIN EUROOPAN 
MONARKIOIDEN HALLITSIJAA 
KUTSUTAAN RUHTINAAKSI?
■ Andorran, Liechtensteinin, 
Luxemburgin ja Monacon hallitsijaa 
kutsutaan ruhtinaaksi. Hallitsijan 
nimitys on jäänne ajalta, jolloin 
ruhtinas oli paikallinen mahtimies, 
joka hallitsi kuitenkin sen verran 
pienempää aluetta tai muuta 
kokonaisuutta, ettei kohonnut 
kuninkaaksi. 

EUROOPAN MONARKIAT

MITÄ TARKOITTAA 
SINIVERINEN? 
■ Siniveriseksi kutsu-
taan kuninkaallista 
tai aatelista. Sanonta 
on luultavasti 
peräisin ulkotöitä 
tekemättömien 
aatelisten kalvakan 
ihon läpikuultavista, 
sinertävistä 
verisuonista.

              Maailmanluokan uutuus:
   Ainutlaatuiset kristallikiteet
               pitkäkestoista tuoksua.

Pientä luksusta minulle ja pyykilleni.
LuLuononnon n inspiroimia tuokoksusujaja.. Aito ja ylellinenenn kutetenn 
krk istalllli:i: L Len Crystals huuhhtetelu iainene k krir stallllikide. Leenn 
Crystals yyhdh istää ensis  kkertaaa a hih enosostutuneneeen tuoksun 
ja luonnolollisen pehmhmeydeen. MMiiellyttävän intensiivis-
tä, pitkäkestotoisistata t tuouoksk ua kaiaikkille tekstiileille.

www.puhdaskoti.fi 


