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Tämä Katajanokan Kaiun 51. vuosikertanumero on Katajanokkaseuran lahja 
jokaiseen katajanokkalaiseen kotiin ja yritykseen.

Varmista, että saat Katajanokan Kaiun myös ensi vuonna, ja liity oman kau-
punginosayhdistyksesi Katajanokkaseuran jäseneksi. Liittymisen voi tehdä 
joko seuran kotisivuilla skatta.fi tai ottamalla yhteyttä johtokuntaan.

Jäsenmaksu 2012: Vuosijäsenet 15 e, yhteisöjäsenet 50 e

Nauti varallisuudestasi
AsuntoJousto on laina, jonka avulla voit hyödyntää
asuntovarallisuuttasi. Saat rahat pankkitilille ja olet vapaa käyttämään
niitä haluamaasi tarkoitukseen. Tilille maksamme lainasta maksamasi
koron suuruista talletuskorkoa. Soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma-su
24h/vrk.
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Puheenjohtajalta

eloa ja iloa 
väliaikaisuudesta

Alueiden ja rakennusten tilapäinen käyttö 
johonkin muuhun kuin alkuperäiseen tar-
koitukseen on osoittautunut kaupunkike-
hittämisen voimavaraksi. Tilapäisellä käy-

töllä tarkoitetaan kestoltaan määräaikaista ja luonteel-
taan kokeilevaa käyttöä. Siihen tarjoutuu tilaa etenkin 
muuttuvilla teollisuus- ja satama-alueilla, mutta myös 
vanhan kaupunkirakenteen sisällä. Tilapäisyyden kirjo 
on laaja, hetkellisistä tapahtumista aina alueiden ja 
paikkojen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Tilapäisyy-
den voimasta mahtava esimerkki on Ravintolapäivä, 
joka on innostanut myös katajanokkalaisia ja joka on 
levinnyt Helsingistä kaikkialle Suomeen sekä myös 
ulkomaille.

Tilapäinen käyttö luo impulsseja uuteen luovuu-
teen ja se auttaa näkemään kaupungin toisin. Tämän 
totesivat Livady Oy:n Sampo Ruoppila ja Panu Leh-
tovuori ympäristöministeriön tuella vuosi sitten il-
mestyneessä raportissa: KAUPUNKIKIIHDYTIN* Ti-
lapäiset käytöt kehittämisen voimavarana. Muualla-
kin, esimerkiksi Berliinissä, on oivallettu, että tyhjät 
ja tilat alueet – joita siellä historiallisista syistä johtuen 
on paljon – kannattaa antaa väliaikaiskäyttöön win-
win-win-periaatteella. Aihe on kiinnostanut myös 
kaupunkitutkijoita: vuonna 2005 Humboldt-yliopis-
tossa julkaistiin Raiko Bahrin mielenkiintoinen dip-
lomityö Kaupungin kehittäminen tilapäiskäytöillä.

Katajanokallakin on hyviä kokemuksia tilapäiskäy-
töstä – varmasti enemmänkin ja innovatiivisempia 
kuin mitä seuraavassa muistelen.

Vuonna 1993 Oranssi ry valtasi säästötoimien 
vuoksi tyhjillään olleen nuorisotalon, joka sijaitsi Lin-
nankadulla vanhassa satamalaitoksen rakennuksessa. 
Näin syntyi uusi nuorten itsensä ylläpitämä toimin-
takeskus, joka oli kaupungin suosituimpia nuorisoti-
loja vuosien ajan. Myös kymmeniä skattalaisia nuoria 
oli mukana toiminnassa.  Oranssi sai olla Katajano-
kalla kahdeksan vuotta, kunnes rakennus purettiin 
uuden asuinkorttelin tieltä. Sen toiminta jatkuu edel-
leen uusissa tiloissa Suvilahdessa.

Teatteri Raivoisat Ruusut sai alkunsa vuonna 1988 
Katajanokan konepajalla. Koska rakennuksen kunnos-

taminen liikuntahalliksi oli siirtynyt kustannussyistä, 
näitä teatteriesityksiä, välillä myös Tulli- ja pakkahuo-
neella, nähtiin Katajanokalla vuoteen 1998 asti.

Katajanokkaseuran 60-vuotisnäyttely ”60 vuotta 
60 kuvaa” pidettiin tyhjentyneessä lääninvankilassa 
syksyllä 2005, ennen kuin sen saneeraus hotelliksi al-
koi. Näyttelyn myötä katajanokkalaisille tarjoutui en-
simmäisen kerran mahdollisuus tutustua heiltä 165 
vuotta suljettuna olleeseen maailmaan.

Tulli- ja pakkahuoneen mielenkiintoinen yläkerta 
avautui ensi kerran yleisölle, kun sinne koottiin syys-
kuussa muotoilunäyttely Helsinki Design -viikoksi, 
joka oli World Design Capital Helsinki 2012 -pääta-
pahtuma.  Alakertaan putkahti Finnish Design Shop 
pop up -kauppa.

Kanavaterminaalin tyhjää rakennusta ei ennen sen 
purkamista ehditty vallata väliaikaiskäytölle, mutta 
Katajanokan koulun oppilaiden värikkäät maalaukset 
ilahduttivat muutaman viikon ohikulkijoita purkutyö-
maan aidassa. Heinäkuussa Merivoimien vuosipäivänä 
tällä tyhjällä alueella oli näytteillä heidän kalustoaan. 
Helsinki Design -viikon ajaksi alueelle laskeutui ufo-
mainen Venturo-talo – muuten on ollutkin ufomaisen 
hiljaista.

Katajanokalla on paljon mahdollisuuksia saada ai-
kaan uutta eloa ja iloa innovatiivisilla tilapäistoimin-
noilla: joutomaat ja tyhjät tilat asukkaiden käyttöön, 
pihoille ja pientareille kaupunkiviljelyä jne. Pyöräkin 
– ainakin maailmanpyörä – olisi mahdollista keksiä 
uudelleen. Ei muuta kuin ideoimaan ja toimimaan!

Tuula Palaste-Eerola
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Siveltimen vaihto

 

Designvuonna 2012 Katajano-
kan Kaiussa tapahtui sukupol-
venvaihdos. Lehtemme pit-
käaikainen piirtäjä, graafikko 
Pekka Vuori antoi Kaiun sivelti-
men kuvittajatyttärelleen Julia 
Vuorelle, joka on tehnyt tämän 
vuoden lehden kansikuvan.

Vuodesta 1972 vuoteen 1996 
Katajanokan Kaiun ulko-
asusta ja taitosta vastasi 

Pekka Vuori. Tällöin suurin osa 
lehdistä tehtiin Katajanokkaseuran 
silloisen puheenjohtajan Arja Pant-
ken keittiön pöydän ääressä leikkaa-
liimaa-tekniikalla. 

Viimeisimpien Kaikujen kansiku-
vat ovat Pekka Vuoren piirtämiä. 
Hän on piirtänyt myös Katajanokka-
seuran pöllö-tunnuksen vuonna 
1979. Aihe on peräisin Katajanokan-
katu 5:n ikkunaornamentista.

Pekka Vuori on tehnyt useita las-
tenkirjoja, joista tunnetuimpia ovat 
Käpälämäki (1977), Into – parrakas 
vauva (1985), Kadonneet alushameet 
(1987),  Korvatunturi (1997), Korva-
tunturin keitto kuplii (2008) ja Jätti-
läiset (2011). Pekka Vuori on suun-
nitellut viisi joulupostimerkkiä Suo-
men Postille, kuvituksen Suomen 
perustuslakiin vuonna 2000 ja kol-
men tavarataloketjun jouluilmeen 
Japaniin vuosina 1997–2011. 

Suomen ensimmäisessä kirjamu-
seossa, Pukstaavissa, Sastamalassa, 
on tänä vuonna ollut Pekka Vuoren 
tuotannosta laaja näyttely. Hänen lu-
kuisat kirjailijakarikatyyrinsa Mikael 
Agricolasta Sofi Oksaseen ovat pääs-
seet myös Pukstaavin säilytyskaap-
pien oviin.

Merkittävimpiä Pekka Vuoren 
saamia palkintoja ovat Valtion taide-
teollisuuspalkinto 1972 ja 1983, Ru-
dolf Koivu -palkinto 1978 ja 1982, 
Vuoden graafikko -palkinto 1987, 
Kirjallisuuden valtionpalkinto 1988, 
Vuoden huiput platinahuippu 2001 
sekä kuvittajien Kieku-palkinto elä-

mäntyöstä 2007. Pekka Vuori valit-
tiin Katajanokkaseuran kunniajäse-
neksi vuonna 2011. 

Julia Vuori opiskeli Taideteollisen 
korkeakoulun graafisen taiteen ja va-
lokuvataiteen osastoilla 1986–1990. 
Hän on tunnettu kuvittaja ja kirjan-
tekijä. 

Julia Vuoren ensimmäinen kuvi-
tustyö oli Ulla-Maija Aaltosen kir-
jaan Jennin talli vuonna 1989. Yh-
teistyössä kirjailija Marjatta Levan-
non kanssa on syntynyt seitsemän 
lasten taidekirjaa mm. Tunnetko? 
Lasten Ateneum (1991), Nykytaide 
suurin piirtein (1998), Unennäkijä 
tulee (2000), L’Art entre nuit et jour 
(Musee d`Orsay, 2003) ja Taivaalli-
nen suurperhe (2011).

Hänen tunnetuin kirjasarjansa 
on Sika, josta on tehty käännöksiä 
myös japaniksi, koreaksi ja kiinaksi. 
Siasta on tullut erityisesti japanilais-
ten nuorten naisten suosikki. Sarja-
kuvaan perustuva tanssiteos Sikaba-
letti sai ensi-iltansa 2001 Glims & 

Gloms dance companyn esittämänä 
Espoossa. Julia Vuorella on ollut 
useita yksityis- ja yhteisnäyttelyitä 
Suomessa ja ulkomailla, esim. Bel-
giassa, Italiassa, Portugalissa, Rans-
kassa ja Japanissa.

Taidekirjojen kuvituksistaan Julia 
Vuori on saanut Kritiikin kannukset 
(1992), Nuoren taiteen Suomi-pal-
kinnon (1994, Rudolf Koivu -palkin-
non (1999) sekä Maailman paras las-
ten taidekirja -palkinnon Bolognan 
kirjamessuilla 2001. Taidekirjoista 
Lasten Ateneum ja Eero (1993) on 
tehty myös multivisiot.

Julia Vuori suunnitteli Suomen 
joulupostimerkit vuonna 2008. Hän 
on tehnyt Helsingin kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Minerva 
Krohnin muotokuvan 2010.

Katajanokan Kaiun toimitus-
kunta ja Katajanokkaseuran johto-
kunta haluavat sydämellisesti kiit-
tää taiteilija Pekka Vuorta upeista 
yhteisistä vuosista ja samalla läm-
pimästi toivottaa Julia Vuoren ter-
vetulleeksi joukkoomme.

Aurora Heickell
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Helsingin kaupunki järjesti Eteläsataman ke-
hittämiseksi kansainvälisen ideakilpailun 2.5. 
- 30.9.2011 osana Helsinki World Design Ca-
pital 2012 -ohjelmaa. Tehtävänä oli suunnitella 
alueelle julkisia kaupunkitiloja, lisärakentamista 
ja parantaa jalankulun ja pyöräilyn tiloja sekä 
tehostaa sataman tilankäyttöä. Hyväksyttyjä 
ehdotuksia saatiin 201 kappaletta.

 

Parhaissa ehdotuksissa Eteläsataman identiteettiä 
on kehitetty tasapainoisesti sataman toimin-
not säilyttäen. Osassa ehdotuksia paikan henki 

ja arvot oli jätetty huomiotta, megaluokan esitykset 
olivat mittakaavaltaan sopimattomia arvokkaan ym-
päristön kehittämiseen. Kansainvälinen ideakilpailu 
tuotti myös opiskelijatöiden tapaista irrottelua ja epä-
realistisuutta. Hauskaa oli kyllä nähdä saaria ja siltoja 
pitkin ja poikin sataman vesialuetta – rajoituksista 
vapaa design tekee, ellei muuta, niin iloiseksi!

 Kilpailijoille oli annettu lähtökohdaksi satamatoi-
mintojen säilyttäminen. Niinpä ei yllätä, että parhaiksi 
arvioiduissa ehdotuksissa laivojen laituripaikat, ter-
minaalit ja autojen kuljetusmahdollisuus oli säilytetty. 
Eteläsataman yhteyttä Tähtitorninmäelle etsittiin ja 
Kauppatorille ehdotettiin, niin, kaikkea mahdollista.

Mitä Katajanokalle?
Ehdotuksissa Katajanokan rantavyöhykkeelle esitettiin 
uutta rakennusriviä. Esplanadin jatkeeksi tarjottiin 
puistoa ja näyttäviä kanavia – ehkä yksi lisä Kataja-
nokalla toteutumatta jäävien suunnitelmien kirjaan?

 Puretun Kanavaterminaalin paikalle ehdotettiin 
Guggenheimin vanavedessä mitä erilaisimpia julkisia 
rakennuksia. Näkyipä Iso G myös vastarannalla, 
Kauppahallin pohjoispuolella.

Kauppatori kehittyy, säilyy
Kauppatorin kehittämisessä tuomariston arvostusta 
herätti varovainen linja. Puita, siltoja tai muita torin 
historiallista ilmettä radikaalisti muuttavia ehdotuksia 
ei palkittu. Paluuta torin entiseen suoraan rantalinjaan 

ehdotettiin, mikä tarkoittaisi satamaradan tarpeisiin 
tehdyn ”ulokkeen” leikkaamista pois. Historiallista ja 
tyylikästä, mutta torin ala supistuisi.

Kauppahalli – Olympiaterminaali
Kauppahallin ympäristön, kuten Katajanokankin, 
alituinen kehittämishaave on elävöittäminen. Kau-
punkilaisille lisää toimintaa, houkutuksia, sellaisia, 
jotka todella saisivat väen suuntaamaan keskustasta 
ja kauempaakin juuri tänne. Tehtävä on vaikea! Suuri 
Museo, akvaario, rantareittejä laivojen pysäköintiken-
tistä huolimatta – mikä ihme vetäisi Kolmelta Sepältä 
itään päin kovasti harvenevan joukon tänne? 

Ehdotuksissa näitä houkutuksia on, ja viherkansia, 
aukioita, kauppoja,  ravintoloita ja parannettuja  yh-
teyksiä, erityisesti Tähtitorninmäeltä alas rantaan. Kil-
pailusta jää varoiksi kaupunkisuunnittelun ideapank-
kiin hyvin tutkittuja yksityiskohtia ja yhtä huolellisesti 
laadittuja, mutta hylättäväksi tuomittuja vaihtoehtoja.

Kilpailun sato on runsas, mutta siitä leivottavaa 
kaupunkirakentamista saamme varmaan tovin odot-
taa.

Kilpailussa ei jaettu ensi palkintoa, vaan neljä 
toista palkintoa, jotka ovat seuraavalla aukeamalla.

Näitä ja muita ehdotuksia voi käydä katsomassa 
myös  osoitteessa www.kirjavasatama.fi.

Martin Bunders

eteläsataman suunnittelukilpailu  
on pidetty – mitä seuraa?

Katso ehdotuksia  
seuraavalta aukeamalta

Hyvää joulua! 

Kruunuvuorenkatu 1 
ti-pe 11-18 la 11-15
www.arelalizza.com

ARELALIZZA
cashmere couture
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Lisäksi lunastettiin ehdotukset Bridges, Buildings and Bridgebuildings, GLGGMGM ja Satamakoti ja 
jaettiin kunniamaininnat ehdotuksille Archipelago Mobile, Pilvi, Rock City, the Owls Go, Vivo ja Helsin-
ki Gateway.

Boegbeeld. Tekijä: Ilkka Svärd. Avustajat: Pia Sopanen, Tuuli Sopanen.

Tori. Tekijä: APRT Oy, Aaro Artto. Avustajat: Maria Laisi, Jussi Vakkilainen.

Meren syleily. Tekijä: Allies and Morrison Architects, Bob Allies, Graham Morrison, Chris Bearman, Raoul Kunz, Ed 
Neale, William Sherlaw, Ulla Tervo. Grafiikka: Romy Berlin, Nicholas Hail, Sandy Sterzl. Mallinnus: Alex Bowers, Dan-
ny Rutter.

240240 Stadi terassi. Tekijä: Maxwan Architects + Urbanists; Hiroki Matsuura, Rients Dijkstra, Jason Hilgefort, Kris 
Schaasberg, Artur Borejszo, Leena Cho, Nobuki Ogashara, Ignas Uogintas, Aleksandar Hrib.
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Jälleen päästiin valitsemaan poliittisia päättäjiä 
syksyn kunnallisvaaleissa neljän vuoden tauon 
jälkeen suurin odotuksin. Vaalien lopputulos 
taisi olla monille pettymys ja yllätys.  Ainakaan 
Helsingissä ei suuria muutoksia koettu. 

Suhteellinen vaalijärjestelmämme on tärkeä po-
liittisen vakauden tae. Poliittisten puolueiden 
keskinäisten voimasuhteiden muutokset jäivät 
pieniksi lukuunottamatta perussuomalaisten 

kannatuksen kasvua. Perinteisesti katajanokkalaiset 
ovat olleet keskimääräistä aktiivisempia äänestäjiä 
kuin muut helsinkiläiset, näin myös näissä vaaleissa. 
Katajanokkalaisista ehdokkaista tulivat valituiksi kaksi 
vihreiden tunnettua poliitikkoa, Osmo Soininvaara 
ja Anni Sinnemäki.

Syksyn kunnallisvaaleissa oli äänioikeutettuja koko 
Helsingissä melkein puoli miljoonaa, joista katajanok-
kalaisia vaivaiset 0,7 %. Äänestysvilkkaus jäi niin koko 
Suomessa kuin Helsingissäkin kiusallisen alhaiseksi, 
alle 60 %. Katajanokalla äänestysprosentti sen sijaan 
oli peräti 68,9 %. 

Perinteisesti Helsinkiä hallinneet poliittiset puo-
lueet kokoomus ja vihreät säilyttivät suhteellisen 
valta-asemansa, tosin pienin tappioin. Samoin Kata-
janokalla säilyi vahva sini-vihreä poliittinen leima. 
RKP:n kannatus niin ikään säilyi suhteellisen vahvana. 

Katajanokalla asuvista kunnallisvaaliehdokkaista 

tulivat valituiksi tunnetut ja kokeneet, vihreitä edus-
tavat Osmo Soininvaara (61) 5833 äänellä ja Anni Sin-
nemäki (39) 2599 äänellä. Heidän saamastaan ääni-
potista vain murto-osa on katajanokkalaisten ääniä.  
Muut katajanokkalaiset ehdokkaat Elena Gorschkow-
Salonranta (Vihr), Tiina Harpf (Sit), Tuula Palaste-
Eerola (Vihr) ja Jussi Saloranta (Kok) jäivät tällä kertaa 
valitsematta.

Erkki Leimu

Kuntavaalit

Katajanokan Huolto Oy aloitti toimin-
tansa Katajanokalla vuonna 1978. Yhtiö 
perustettiin palvelemaan Katajanokan 
kärkeen rakennettavia rakennuksia kiin-
teistönhoidossa ja isännöinnissä. Lisäksi 
yhtiö vuokraa ja hoitaa kärjen asukkaiden 
käyttöön kaavoitettuja pysäköintitontteja. 
Yhtiö hoittaa myös Katajanokan koulun 
ja Liikuntahallin aluetta. Isännöitsijöitä ja 
toimistohenkilökuntaa on yhteensä viisi ja  
huotltomiehiä myös viisi.

Kiinteistöhuolto Määttä tarjoaa kiinteis-
töhuoltopalveua Katajanokalla ja Kruunun-
haassa. Yhtiö on toiminut  Katajanokalla 
vuodesta 1989 lähtien ja huoltomiehiä Ka-
tajanokalla on neljä. Yhtiö hoitaa useita 
asuinrakennuksia, luotsiaseman parkkipai-
kan ja vierasvenesataman piha-ja laituri-
alueen talviuintikautena sekä Uspenskin 
katedraalin lumityöt.

Kotikadun Kiinteistöpalvelut Oy on toi-
minut Katajanokalla 15 vuotta. Yhtiöllä on 
hoidettavanaan yhteensä yksitoista koh-
detta, asuintalojen lisäksi Vanha Satama 
sekä Elokuvasäätiö ja Kino-13.

Lassila & Tikanojan toimipiiriin on kuu-
lunut viiden vuoden ajan mm. Ulkominis-
teriö, Suomenlahden merivartioston esi-
kunta, Euro Hostel ja muutama asuintalo.

Lönkan Huolto Oy vastaa Katajanokan 
Kasinon alueesta ja Huoltohyvärinen 
Oy:llä on ollut viiden vuoden ajan muu-
tama asuintalo hoidettavanaan. 

Teksti  ja kuvat: Aurora Heickell

arjen sankarit
Katajanokkaa hoitavat laadukkaat  ja ammattitaitoiset kiinteis-
töhuoltoyhtiöt ja talonmiehet.

 Äänestys-%
Koko Suomi 58,2
Koko Helsinki 57,2
Katajanokka 68,9

Valtuustopaikat puolueittain Helsingissä

Talonmies Kalevi Korhonen on ollut 20 vuotta 
Katajanokalla.

Lassila & Tikanojan huoltomies työ-
koneessaan.

Huoltomies Viljami 
Hackzell. Kotikadun 
Kiinteistöpalvelut Oy.

Huoltomiehet Jouni Seppänen, 
Henrik Rosbäck ja Lars Rosbäck. 
Kiinteistöhuolto Määttä.

Huoltomies Orvo Niemi. Kataja-
nokan Huolto Oy.
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Katajanokan ainokaista alkuperäistä katajaa pe-
lastamassa. Kuvassa vasemmalta oikealle: Risto 
Jaakkola, Erkki Leimu, Magdalena Jaakkola, Tii-

na Harpf, Tuula Palaste-Eerola, Rea Anner ja Aurora 
Heickell.

Kauppiaankatu 9–11 Porttikonkikahvilan pitäjät 
Lumi ja Helmi, asiakkaana isänsä Salu Ylirisku 

kirppispäivänä. (Kuva: Aurora Heickell)

Kirppispäivä 12. toukokuuta Kauppiaankadulla. 
(Kuva: Aurora Heickell)

Midnight Run Helsinki juostiin ankarissa olo-
suhteissa 3. syyskuuta. Katajanokalla reitin 

varrella esiintyi sateessa ja tuulessa Karelia-puhal-
linorkesteri. (Kuva: Aurora Heickell)

Katajanokka oli mukana Arkkitehtuurimuseon 
näyttelyssä ”Rantaviivoja – kaupunki veden 

äärellä”, jossa tutustuttiin World Design Capital Hel-
sinki 2012 -teemavuoden kaupungeissa sijaitseviin 
ranta-alueisiin neljästä näkökulmasta. Katajanokalla 
järjestettiin toukokuun 24. päivä opastettu kierros, 
jossa tutustuttiin mm. arvokkaisiin porrashuonei-
siin. (Kuva: Tuula Palaste)

Katajanokan kärjen puistokentällä jumpattiin ke-
väällä ja syksyllä. Mukaan tarvittiin ainoastaan 

iloinen mieli! (Kuva: Aurora Heickell)

Perinteisessä ympärijuoksutapahtumassa oli 
tänä vuonna mukana myös mysteerijuoksija. 

Väritys muistutti erehdyttävästi hämähäkkimiestä. 
(Kuva: Aurora Heickell)

Venturo-talo paljon puhutulla tontilla. Helsinki 
Design Weekin ajan talossa saattoi ihastella 

Lahti: Biennalen näyttelyä. (Kuva: Tuula Palaste)

Nuoret katajanokkalaiset kahvikauppiaat Aino 
Hakonen ja Vera Wrigt Espan puistossa Ravin-

tolapäivänä 17.11. (Kuva: Aurora Heickell)
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nen ja nopealiikkeinen. Näissä 
oloissa on tarvetta luonnehtia "isoa 
kuvaa", jonka avulla ihmiset voisi-
vat paremmin tulkita maailman 
menoa. Siinä on tehtävää niin tut-
kimusyhteisölle kuin medialle.

Lämmin suhde musiikkiin
Sixten Korkmanin perhe on koko-
naisuudessaan musiikkimaailman 
tuntija ja osallistuja. Radiosta tuli 
hiljan upea "Näistä levyistä en 
luovu" -ohjelma, jossa tytär Julia 
välitti kuulijalle upeaa musiikkia 
renessanssista ja barokista alkaen. 
Luultavasti ohjelman sävyyn vai-
kutti myös äidin ja Sixtenin puo-
lison Maritin menehtyminen sai-
rauteen viime kesänä. Sixten Kork-
man soittaa itse sekä kitaraa että 
pianoa. 

– Olen musiikin suhteen kaik-
kiruokainen, mutta erityisesti mi-

nua miellyttää klassinen musiikki. 
Käyn kernaasti myös taidenäytte-
lyissä. Muuten minua voi varmaan 
moittia jossain määrin liian yksi-
puolisesti yhteiskunnallisista ja ta-
loudellisista kysymyksistä kiinnos-
tuneeksi. 

Suomen mahdollisuudet 
kansainvälisessä maailmassa 
ja taloudessa
Arvio Suomen kehitysnäkymistä, 
uhkista ja maamme heikkouk-
sista sekä vahvuuksista koskettaa 
jokaista suomalaista. Millainen on 
Sixten Korkmanin arvio tulevai-
suuden näkymistä ja tarvittavista 
toimenpiteistä? 

– Suomen taloudella on vaka-
vat ongelmansa, vaikka niistä ei 
käydä laajaa keskustelua, kun ti-
lanne sentään on paljon parempi 
kuin euroalueen kriisimaissa. Iso 

ongelma on, että Suomen talouden 
perusta näyttää olevan murene-
massa: yritykset lopettavat toimin-
taansa Suomessa ja ulkoistavat, 
metsäteollisuus ja ICT kärsivät ra-
kenteellisista ongelmista, inves-
tointeja ei ole näköpiirissä, uusia 
työpaikkoja syntyy liian vähän.

– Toinen ongelma on julkisen 
talouden kestävyysvaje, jonka ku-
tistaminen vaatii poliittisesti vai-
keita ratkaisuja. Niitä olemme jo 
odotelleet liian pitkään. Tarttis 
tehdä jotain, sanoi kerran eräs ka-
tajanokkalainen. Pulmana vain on, 
että päätökset ovat usein poliitti-
sesti ennenaikaisia kunnes ne ovat 
taloudellisesti kovin myöhäisiä.

Risto Laakkonen
kanslianeuvos

On varsin yleistä meillä ja 
muualla, että useimmat ta-
loustieteilijät ja ekonomistit 
kirjoittavat toinen toisilleen. 
Tämä on johtanut siihen, että 
valtaosa ihmisistä ei saa otetta 
heidän elämäänsä vaikutta-
vista ja sitä säätelevistä riip-
puvuuksista. Tämä vaikuttaa 
myös kansalaisten osallistumi-
seen ja yhteiskunnan kokemi-
seen. 

Suomessa äänioikeutta käyt-
tää 15–30 prosenttia vä-
hemmän äänioikeutetuista 

kuin muissa pohjoismaissa. Tämä 
on johtanut demokratiavajeeseen, 
mikä on vakava ja ainoastaan pit-
källä aikavälillä korjattavissa oleva 
asia, mikäli halutaan, että mahdol-
lisimman monet katsovat velvol-
lisuudekseen osallistua yhteisten 
asioiden hoitoon. 

Professori Sixten Korkmanin 
(s. 1948) tuore Talous ja utopia on 
sympaattinen teos, joka tuo luki-
jalle ymmärrettävästi tietoa ja nä-
kökulmia kansantaloudellisiin elä-
määmme vaikuttaviin taustoihin. 
Sixten Korkman on aikaisemmin 
muissakin rooleissa tuonut esille 
empaattisella tavalla taloustieteel-
lisiä näkökulmia ja kyennyt avaa-
maan ikkunoita.

Loistelias ura
Sixten Korkman oli ennen eläk-
keelle siirtymistään tänä syksynä 
elinkeinoelämän tutkimuslaitok-
sen ETLA:n johtaja. Ennen tätä 
hän on ehtinyt olemaan mukana 
monessa. Hän tuli laajemmin tun-
netuksi tultuaan nimitetyksi val-
tiovarainministeriön kansantalous-
osaston päälliköksi Pertti Sorsan 
jälkeen 1989. 

Korkman on työskennellyt 
EU:ssa, OECD:ssä ja Suomen Pan-

kissa. Hänellä on myös hyvä tun-
tuma työmarkkinapolitiikkaan ol-
tuaan sekä palkansaajaosapuolen 
että työnantaja- ja elinkeinoelämän 
palveluksessa keskeisissä tehtä-
vissä. Nyt hän on mm. Aalto-yli-
pistossa professorina ja toivotta-
vasti kirjoittaminen jatkuu. 

Ilmeisen tyytyväinen 
katajanokkalainen 
Korkmanin koti on useimmille 
tutussa talossa, jonka kivijalassa 
on pieni ja sympaattinen ravin-
tola Wellamo. Mikä on hänen ja 
perheensä suhde Katajanokkaan?

– Muutimme viitisen vuotta 
sitten Katajanokalle, ja tänne aion 
jäädä asumaan loppuiäkseni. Pala-
sin juuri kotiin, kun olin hetken 
muualla putkiremonttia paossa, 
hän kertoo.   

 Mikä täällä on hyvää ja mikä 
voisi olla paremmin?

– Hyvää on sijainti, kaunis ym-
päristö ja rakennuskanta sekä me-
ren läheisyys. Enemmän saisi olla 
toimintaa talojen kivijaloissa ja 
myös parempia ruokakauppoja.

Professori Korkmanin vastaus 

tukee myös monien muiden pai-
kallisten toiveita.

Vuorovaikutusihminen
Meillä on erityisesti viimeisten 
vuosikymmenten aikana annettu 
esimerkiksi virkakielen kehittyä 
kauas keskivertoihmisen ymmär-
ryskyvystä. Tämä on erittäin va-
litettavaa ja erityisen haitallista 
silloin, kun kyseessä on ihmisten 
palvelemiseen kuuluvat tehtävät. 
Isossa-Britanniassa virkamiestä 
kutsutaan siviilien palvelijaksi (= 
civil servant). 

Korkman sanoo, ettei aio kir-
joittaa enää kirjoja. 

– Niitä kirjoitetaan muutenkin 
liikaa. Aion sen sijaan lukea enem-
män. Olen koko ikäni eri tehtävis-
säni pitänyt tärkeänä, että tutkijat 
ja virkamiehet pyrkivät olemaan 
median käytettävissä ja halukkaita 
selostamaan näkemyksiään talous- 
ja yhteiskuntapolitiikan ongel-
mista. Kun puhuu usein erilaisille 
kuulijakunnille, niin kai siinä jotain 
matkan varrella oppii.

Kirjansa esipuheessa kirjailija 
toteaa, että kansantalous ja talous-
politiikka näyttävät useampien 
kohdalla kuuluvan kategoriaan 
EVVK (ei voisi vähemmän kiinnos-
taa). Voiko monen kansalaisen 
kohdalla heikko tietämys meitä 
kaikkia koskevista kansantaloudel-
lisista ja kansainvälisistä riippu-
vuuksista, olla yksi demokratiava-
jeeseen, alhaiseen äänestyskäyttäy-
tymiseen vaikuttava tekijä?

– Kansalaiset kohtaavat nyt-
temmin joka päivä valtavan infor-
maatiotulvan, jonka jäsentäminen 
ja tulkinta tuottavat tuskaa. Lisäksi 
maailmasta on tullut monimutkai-

Sixten Korkman
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Tapaan taiteilija Philip von Knorringin kantapai-
kassaan Cafe Signora Deliziassa espressokupin 
äärellä. Philip muutti kymmenisen vuotta sitten 
Luotsikadulle Risto Jarvan aiemmin omista-
maan asuntoon. Kodin ikkunoista näkyy Ulko-
ministeriö ja Johanneksen ja Agricolan kirkon 
tornit. 

Philip von Knorring oli perustamassa 1960-lu-
vun lopulla Elonkorjaajat-taitelijaryhmää, jonka 
tapahtumissa yhdistettiin maalausta, valoku-

vausta, runoutta ja ääni- sekä esinetaidetta. Ryhmän 
johtohahmo oli Jan Olof Mallander ja muita jäseniä 
olivat mm. Pekka Airaksinen, Carolus Enckell, An-
tero Kare, Olli Lyytikäinen, Carl-Erik Ström, Ilkka 
Juhani Takalo-Eskola, Erik Uddström, Peter Widén, 
Stuart Wrede, Mirja von Knorring, Terhi Panula sekä 
Kaija Saariaho. Ryhmä esitti ensimmäisenä Suomessa 
videotaidetta vuonna 1971. Elonkorjaajien galleria, 
Cheap Thrills eli Halvat Huvit, sijaitsi Huvilakadulla. 

Philip von Knorring oli ainoana skandinaavina 
1970-luvulla ensimmäisillä underground-filmifestivaa-
leilla Lontoon Royal Festival Hallissa. Elokuvia Philip 
teki yhdessä futurologi Erkki Kurenniemen kanssa, 
jolta hän oli saanut käyttöönsä 16 mm kameran. Phi-
lip oli kuvaaja ja Erkki Kurenniemi tuotti elokuvat. 

Työhuonetta Philipillä ei varsinaisesti ole ollut. Ai-
noa työhuone on korvien välissä ja siellä on kuu-
lemma välillä hyvä valo. Philipin ainoa pitkäaikainen 
työsuhde maatalouden ohella oli Helsingin Juhlavii-
koilla Seppo Nummen johtajakaudella, samaan aikaan 
kun Seppo Vesterinen oli ohjelmasihteerinä. 

Philipin isä oli agronomi, Holger von Knorring, 
Joensuun kartanon omistaja Halikossa. –Isä oli kaiken 
tavoin humaani, oikeudenmukainen ja ihmisläheinen. 
Äiti, Jeanne-Marie von Troil, oli inhimillinen ja ra-
kastava ja piti klassisesta musiikista. Philip kävi kon-
serteissä äitinsä kanssa Yliopiston juhlasalissa. 

Isän isoisä oli Mikkelin läänin maaherra ja mennyt 
naimisiin neiti Armfeltin kanssa, jonka suvun perin-
tönä Joensuun kartano siirtyi von Knorringeille. Iso-
isä, konsuli Erik von Knorring oli marsalkka Carl Gus-
taf Emil Mannerheimin ystäviä. Philip on eräässä ku-
vassa laitettu istumaan Mannerheimin syliin. Man-
nerheimilla oli yllään smokkihousut ja asetakki, jonka 
hän oli käynyt vaihtamassa kuvausta varten päivällisen 
jälkeen.

Lapsuuden perheessä oli viisi lasta, joista Philip 
oli nuorin ja protestihenkisin. Hän ei käynyt rippi-

koulua, ei mennyt 
partioon eikä ar-
meijaan. Philip oli 
hankala jo pikku-
poikana ja tappeli 
äidinäiti Constance 
von Troilin kanssa 
ja joutui välillä istu-
maan komerossa 
rangaistukseksi. 

Joensuun karta-
nosta Philip lähti 
opintielle Helsin-

kiin Lärkaniin, koska ei ollut päässyt Turun ruotsin-
kieliseen kouluun huonon ruotsin kielen takia. Lap-
suus- ja kansakoulukaverit olivat olleet suomenkieli-
siä. Lärkanin rehtori Michael Runeberg oli todennut 
äidille, että lähetä poika tänne. Isä ja isoisä olivat käy-
neet samaa koulua.

Koulun jälkeen Philip matkusteli paljon ja asui joi-
takin aikoja Tanskassa ja teki vuoden matkan Afga-
nistaniin. Kabuliin Philip saapui talvella, joka oli kyl-
min miesmuistiin. Yhdysvaltojen suurlähetystön por-
tilla oli ammuttu kaksi sutta sinä talvena. Jalalabadissa 
itäisessä Afganistanissa Kabul-joen pohjoispuolella 
hän näki julkiset hirttäjäiset. 

Tällä seudulla jokaisella miehellä oli ase. Eräs 
nuori mies oli tiedustellut Philipiltä, missä sinun 
aseesi on. Philip oli vastannut: ”En tarvitse asetta, 
olen pyhiinvaeltaja”. Philip kuului hippimatkailun vii-
meisiin henkäyksiin.

Perheen perustamisen jälkeen Philip muutti Joen-
suun kartanoon metsäesimieheksi ja tilanhoitajaksi. 
Hänen lapsuudessaan kartano oli ollut maitotila ja 
lehmiä oli yli kaksi sataa. Philipin tilanhoitajakaudella 
viljelymaata oli n. 400 hehtaaria, lähinnä sokerijuuri-
kasta, rypsiä ja rapsia sekä eri viljalajeja.

Philipin filosofia on hienostunut buddhismi. Ei 
tule haukkua ketään ja pitää ottaa vastaan se vähä 
mitä saa. Isä Holgerin ohje oli: ”Ei pidä olla vain koh-
telias vaan myös ymmärtäväinen”.

Aurora Heickell

aikaansa edellä

Philip von Knorringin installaatio  
Sininen metsä – Blå skog Suomenlinnassa 

(Kuva: Olli Lyytikäinen)

Jag träffar konstnären Philip von Knorring över 
en espresso på Philips stamställe Cafe Signora 
Delizia. För ca 10 år sen flyttade Philip till Lot-
sgatan, till en våning som Risto Jarva en gång 
ägt. Från bostadens fönster kan man se Utri-
kesministeriet och tornen på Johanneskyrkan 
och Agricolakyrkan.

Philip von Knorring var, i slutet av 60-talet, 
med om att grunda konstnärsgruppen Skör-
demännen som inom konsten förenade mål-

ning, fotografering, dikt, ljud och föremål. Jan Olf 
Mallander var riktgivande i gruppen som för övrigt 
bestod av Pekka Airaksinen, Carolus Enckell, Antero 
Kare, Olli Lyytikäinen, Carl-Erik Ström, Ilkka Juhani 
Takalo-Eskola, Erik Uddström, Peter Widén, Stuart 
Wrede, Mirja von Knorring, Terhi Panula och Kaija 
Saariaho. Gruppen var den första i Finland som år 
1971 visade videokonst. Sitt galleri Cheap Thrills hade 
de på Villagatan.

Philip von Knorring var den enda skandinaven på 
1970-talet på den första undergroundfestivalen i Lon-
don Royal Festival Hall. Han gjorde filmer tillsam-
mans med futurologen Erkki Kurenniemi som lånade 
honom en 16 mm filmkamera. Philip filmade och    
Erkki Kurenniemi var producent. 

Något arbetsrum har han egentligen inte haft. Det 
enda arbetsrummet är mellan öronen och belysningen 
där brukar vara rätt bra. Det enda långvarande ar-
betsförhållande Philip haft, vid sidan av lantbruket, 
var under Helsingfors Festspel under Seppo Nummis 
chefsperiod, samtidigt som Seppo Vesterinen var pro-
gramsekreterare.

Philips far var agronom Holger von Knorring som 
ägde Åminne gård i Halikko. – Min far var en, stor 

humanist, rättvis och människonära. Min mor,         
Jeanne-Marie von Troil, var varm och kärleksfull och 
älskade klassisk musik, berättar Philip. Med henne 
gick Philip på konserter i univeristetets solennitessal. 
Farfarsfar, som var landshövding i S:t Mickels län var 
gift med fröken Armfelt och genom henne, som ärvde 
Åminne gård, gick arvet vidare till von Knorring. Far-
far konsul Erik von Knorring var vän med marskalk 
Carl Gustaf Emil Mannerheim. På en bild är Philip 
placerad i Mannerheims knä. Mannerheim är iförd 
smokingbyxor och uniformsjacka som han tagit på 
sig för fotograferingen efter middagen.

I familjen ingick fem barn av vilka Philip var den 
yngsta och mest obstinata. Han gick inte i skriftskola, 
scouterna eller armén. Philip var besvärlig redan som 
barn och förde duster med sin mormor Constance 
von Troil och fick ibland sitta ut sitt straff i gardero-
ben. Från Åminne for Philip till Helsingfors för att gå 
i skola i Lärkan som tog emot honom när han ratats 
från Åbo på grund av sin dåliga svenska. Hans barn-
doms- och skolkamrater hade alla varit finskspråkiga. 
Lärkans rektor Michael Runeberg hade sagt åt Philips 
mamma att ”skicka pojken hit, här har både pappa 
och farfar gått.”

Efter skolan reste Philip mycket och bodde en tid 
i Danmark och gjorde en resa till Afganistan som va-
rade ett år. Philip kom till Kabul på vintern, till den 
kallaste vintern i mannaminne. Utanför den ameri-
kanska ambassaden hade två vargar skjutits den vin-
tern. I Jalalabad i östra Afganistan vid Kabulflodens 
norra del såg han en offentlig hängning. I de trakterna 
har varje man ett vapen. En ung man hade frågat Phi-
lip var han hade sitt vapen. Philip svarade att han inte 
bär vapen eftersom han är pilgrimsvandrare. Philip 
var med när hippirörelsen drog sina sista andetag.

När han bildat familj flyttade Philip tillbaka till 
Åminne för att bli skogsavverkare och gårdsförvaltare. 
När Philip var barn hade lantgården varit mjölkpro-
ducent och Philips familj hade haft över tvåhundra 
kor. Under Philips förvaltarskap fanns det ca 400 hek-
tar odlingsjord, närmast sockerbetsodling, ryps och 
raps samt olika sädesslag.

Philips filosofi är en förfinad buddhism. Ingen skall 
skymfas och man skall ta emot det lilla man får. Pappa 
Holgers råd: ”Man skall inte bara vara artig utan också 
förstående”.

Rea Anner översatte till svenska

långt före sin tid

Kuva: Hannu Raevuori
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tonsa. Meillä oli maitokauppa ihan 
portinpielessä, joten isäni, joka oli 
varhainen nousija, saattoi käydä 
aamutakissa ja tohveleissa hake-
massa päivän annokset.

Emännillä ja mahdollisilla ko-
tiapulaisilla oli juoksemista, kun 
yhdestä kaupasta sai vain yhden 
lajin tavaraa. Maitokaupasta sai 
sentään setsuurit, polakat, rans-
kanleivät, lohkoleivät ja erilaiset 
vehnäset. Oli lihakauppa, josta sai 
paistia ja potkaa, sydäntä ja mak-
saa. Jauheliha jauhettiin ja makka-
rat viipaloitiin siinä asiakkaan sil-
mien edessä. Vielä oli käytävä to-
rilla hakemassa perunoita, juurek-
sia ja silakoita.

Siirtomaatavarakauppa - Kolo-
nialvaruaffär puolestaan tarjosi 
isoista laareista paperipusseihin 
punnittavat jauhot ja sokerit sekä 
kahvin, joka oli kyllä valmiiksi 
pusseissa, mutta vain ruskeina pa-
puina. Kauppias käynnisti ko-
neensa, kaatoi pavut suppilomai-
seen säiliöön, josta ne jauhettaessa 
valuivat takaisin alle pantuun pus-
siin. Vielä kopautus, että viimei-
setkin murut putoaisivat ostajan 
osalle. Koko kaupan täytti ihana 

vasta jauhetun kahvin 
tuoksu, joka oli erilainen 
kuin se paahdetun kahvin 
tuoksu, joka tuli sillalla 
vastaan, kun oli tulossa 
kaupungilta kotiin.

Pikkutyttöjen taivaita 
olivat kolme paperikaup-
paa, joissa saattoi käydä 
katsomassa kiiltokuva- 
tai paperinukkearkkeja 
tai ostamassa nukenpään 

särkyneen tilalle. Luotsikadun 
Hansaan vietiin vähän isompina jä-
tepaperit, joista saatiin vastineeksi 
pennien lisäksi kuponkeja, jotka 
oikeuttivat ostamaan hopealusi-
koita ym. ruokailuvälineitä.

Viitosen ratikalla 
ulkomaailmaan
Katajanokka oli täynnä pieniä kivi-
jalkakauppoja, yhdessä korttelissa 
useampikin elintarvikekauppa. 
Monet kuuluivat ketjuihin: Hel-
singin Meijeri, Maanviljelijäin 
maitokeskus, Varoboden, Elanto 
tai HOK, mutta oli yksityisiäkin. 

Oli rohdoskauppoja, lyhyttavara-
kauppoja, joista sai napit ja neu-
lat ja kangastakin, oli suutareita 
ja partureita, oli apteekki, posti 
ja pankkeja. Valtaosan ostoksista 
saattoi hoitaa lähikaupoista. Jos 
jotakin hankalampaa halusi, oli 
ajettava viitosen raitiovaunulla 
Elannon tavarataloon Aleksille 
tai vähän edemmäksi, suorastaan 
Stockmannille.

Mutta jos halusi saada oppia, 
oli lähdettävä Katajanokan sillan 
yli ulkomaailmaan. Ritarikadun ja 
Kirkkokadun kulmassa oli pieni 
yksityinen valmistava koulu, jossa 
kolmessa vuodessa opittiin se tieto, 
joka tarvittiin oppikouluun pyrki-
miseen, kun kansakoulussa se vei 
neljä vuotta. Useimmat Katajano-
kan lapset menivät kauemmas, 
Kaisaniemen kansakouluun. Kata-
janokka sai oman kansakoulun 
vasta sinä vuonna, jona nuorin vel-
jeni aloitti koulun. Se toimi aluksi 
Alangon talossa olleen verhoilija-
ammattikoulun tiloissa. 

Oppikouluun meno sitten laa-
jensi minun rajatun kaupunkini 
kerralla Töölöön asti.

Katajanokalla kasvanut runoi-
lija Matti Paavilainen on kiteyttä-
nyt nuoruuttaan runoksi:

Oli hyvä syntyä Katajanokalle ja 
opetella elämään 
niin kuin vain kaupunki voi sen 
opettaa: että samalla alueella voi 
olla
kaikkea teollisuudesta yksityiseen 
yritteliäisyyteen, satamasta va-
ruskuntaan, 
telakasta vankilaan, puistosta 
kirkkoon, virastoista hyviin ja 
kauniisiin 
vanhoihin asumuksiin, kaikki 
tämä rauhanomaisessa rinnak-
kaiselossa.toisiaan häiritsemättä.

Hellevi Arjava

Kirjailija Hellevi 
Arjavan tuotantoa:
Kiltti tyttö Katajanokalta (1999)

Minne pääsi kiltti tyttö (2002)

Swanin tytöt (2007)

Merkillinen isoisä – ja muita kerto-
muksia Wegeliuksista ja Swaneista 
(2010)

Voro, veijari ja vilosohvi. Ananias 
Puikkosen elämä. (2012)

Katajanokan-muistoni alkavat 
ryssänkirkon pihan kulmauk-
sen hiekkalaatikolta juuri ja 
juuri 1930-luvun puolelta. Ko-
tiapulaisemme vei minut sinne 
tekemään hiekkakakkuja – ei 
missään muualla ollut niin ka-
kuiksi sopivaa hienoa santaa.

Lapsuudenkotini oli Kruu-
nuvuorenkatu 9, C-porras, 
siis aivan Linnankadun kul-

massa. Talomme seinänaapurina 
oli merimieskoti Sailor’s home, 
jonka sisäänvedetyn ulko-oven 
yhteydessä oli kivipenkki, saman-
tapainen kuin Jugend-salin edessä 
vieläkin. Se oli mitä mainioin leik-
kikeittiö, jossa astiat pysyivät suo-
rassa, niin ettei kuravesi heti va-
lunut pois. Toinen sopiva taso oli 
vankilan tiilimuurin alta ulkoneva 
kivilohkare. Pommitukset veivät 
Sailor’s homen, mutta säästivät 
vankilan muurin. Vasta nykyaika 
on särkenyt senkin mainion leik-
kipaikan.

Lähin naapurimme seuraavassa 
korttelissa oli Alangon talo, joka oli 
rakennettu jännittävästi kahteen 
tasoon niin, että Linnankadun 
puolen yläpihalta pääsi portaita 
alapihalle, joka oli jo lähellä silloi-
sen Mastokadun kulmaa. 1944 en-
simmäisessä pommituksessa kort-
teli vaurioitui niin pahasti, että 
vain toinen puoli korjattiin, toinen 
purettiin pois. Rakentamattomalla 
puolella oli halkovarasto, 
josta katajanokkalaiset 
kuka minkinlaisella kär-
ryllä ja lastenvaunulla kä-
vivät hakemassa halkoja 
lämmitystä varten. Vaki-
naiset asukkaat kyllä tila-
sivat polttopuunsa 
kuorma-autolla suoraan 

talon eteen jalkakäytävälle, mistä 
ne sitten heitettiin seinässä olevista 
luukuista halkokellareihin.

Kelkalla alas Vyökadun 
mäkeä ja hiihtäen 
Korkeasaareen
Ilomme syntyivät vähästä: Seik-
kailimme Lutikkalinnan takana 
rakentamattomassa rantsussa, 
siellä missä nyt kohoaa uusi Ka-
tajanokka. Siihen aikaan siellä oli 
varastoalueita, jotka oli ympäröity 
puuaidoilla. Jossakin varastossa oli 
värillistä paperinarua. Jos aidan 
alitse onnistui saamaan kiinni na-
runpäästä, saattoi vetää itselleen 
metrikaupalla narua. Toisesta va-
rastosta löytyi värillisiä lasinpa-
lasia, joiden läpi maailma näytti 
kiehtovan erilaiselta. Kesken jää-
neiden rakennusten törröttävien 
betonirautojen päälle kiivettiin kei-
numaan, vaikka eivät ne kyllä kum-
memmin joustaneet. Ja kotiin tul-
lessa oltiin likaisia, ja jos vielä oli 
lumen sulamisen aika, myös ken-
gät olivat märät. Meiltä suljettuja 
alueita olivat vankila, satama-alue 
ja Valmetin laivatelakka, joka alkoi 
Upseerikasinon takaa. 

Oli toki siistimpääkin ajanviet-
toa: hypättiin nuoraa: pitkää nuo-
raa, kahdeksikkoa ja vikkeliä; pe-
lattiin seinäpalloa, johon kuului 
monimutkaisia sarjoja tietyn kaa-
van mukaan välillä pyörähtäen ym-
päri; hypättiin parpia, johon kivi 

saatiin – kuinkas muuten – pom-
mitetun varaston lattiaklinkkeristä, 
josta kuitenkin piti ensin raapia 
kiinnityslaasti pois. Neljää maalia 
oli hyvä pelata Mastokadulla, 
koska siinä ei taatusti ollut läpikul-
kuliikennettä. Ei sen puoleen Ka-
tajanokalla muutenkaan liikkunut 
1940-luvulla paljon autoja, niin 
että kelkalla saattoi laskea Vyöka-
dun mäkeä aina Linnankadulle 
asti. Ajokatujahan ei suinkaan hie-
koitettu tai raavittu paljaiksi lu-
mesta. Jalkakäytävien lumet kyllä 
luotiin kulkukelpoisiksi, mutta se 
ei estänyt hiihtämästä kotiovelta 
Satamakadulle ja sieltä jäälle aina 
Korkeasaareen asti.

Kaupat ja palvelut 
Katajanokalla
Aamun ensimmäinen ääni oli ko-
lina, joka syntyi, kun maitotonk-
kia nostettiin kuorma-auton lavalta 
vietäväksi kaupan kylmäaltaaseen. 
Siinä jäiden keskellä nököttivät vie-
rekkäin maidot, kermatonkat ja 
valtava kuutio voita – tämä tieten-
kin vasta sitten, kun pula-ajan jäl-
keen ruokatarvikkeita rupesi taas 
normaalisti saamaan. Esiliinoilla 
ja päähuiveilla siististi vaatetetut 
myyjät mittasivat maitoa litran-
mitalla asiakkaan omaan hinkkiin 
ja pikkumitan kermaa toiseen. Voi-
lasta kastettiin kylmään veteen ja 
sen avulla nostettiin arviolta ki-
lon pala vaa’alla olevan voipape-

rin päälle – jos oli liikaa, 
veistettiin pois – jos liian 
vähän, sipaistiin lisää – ja 
käärittiin paketiksi. 

Kun jääkaappeja ei ol-
lut, oli pilaantuvat tavarat 
ostettava päivittäin, ja las-
ten oli saatava ennen kou-
luun lähtöä puuromai-

1940-luvun Katajanokkaa lapsen silmin
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oli ollut vuoden vankilassa. Siellä ollaan kilttejä lapsia, 
kun aikuiset hääräävät pahanteossa ulkopuolella. 

Toivo tutki lahjaansa. Katajanokan paperista löytynyt 
kääre oli lapsille. Uskon mielestä se sopi hyvin Toivol-
lekin. Autoja, veneitä ja laivoja rantamaisemassa. Rake-
tit räiskyivät taivaalla. 

– Tulli ja vartiosto siinä valaisevat tietä trokarille, 
Usko selosti. 

Toivo käänteli esinettä käsissään. Oli pitkä aika siitä, 
kun hän viimeksi oli pidellyt rakasta lasta sylissään. 

– Stolišnajaa, juoma pääkaupunkilaiseen makuun. 
Ensimmäiset suulliset nostivat muistot pintaan. Seu-

raavat veivät ne. 
Usko havahtui vasta Toivon retuutukseen. Nyt piti 

päästä eteenpäin. Toivo oli kuulemma ihan tarpeekseen 
istunut. 

Usko ei siihen pannut vastaan, kunhan vain löytäisi 
housunsa jostakin. Oli vapauttanut ensin vyönsä ja sit-
ten riisunut koko housut. Arvo seisoi jo valmiina ovella. 

Mukaan pakattiin Stolišnajaa, limppu ja kinkunjämä. 
Mentäisiin minne mentäisiin, kunhan mentäisiin. 

Yö oli kirkas. Oltiin jo joulupäivän puolella. Taivaan 
tähtiloiste jatkui talojen ikkunoissa. Perheet viettivät 
juhlayötä kakluuniensa lämpimässä loimussa. Äidit pie-
reskelivät keittiöissä, isät röhivät olohuoneen nojatuo-
leissa, lapset leikkivät lahjoillaan. 

– Katsokaas tuota, Usko osoitti taivaalle. 
Yksi tähdistä näytti liikkuvan. Apollo 8 oli kiertänyt 

kuuta joulunajan. Tapanina se suunnistaisi takaisin 
maata kohti. Päätteeksi se loiskahtaisi mereen Havaijin 
rannikolla. Toivon mieleen tämä toi laivoista pudotetut 
votkapullot. 

– Amerikkalaista. 
Miehistön kolmesta jäsenestä kaksi oli sairastunut 

lennon nousuvaiheessa. Houstonin lääkärit arvelivat, 
että astronautteihin oli iskenyt hongkongilainen. Mo-
nien mielestä ei ollut oikein viedä virusta avaruuteen. 

– Jumala lähetti nasaretilaisen maan päälle. Ihminen 
lähetti vastavuoroisesti honkongilaisen taivaaseen, Usko 
runoili. 

Miehet seurasivat Apollo-tähteä katseellaan. Se joh-
datti heidät HOK:n kaupan eteen, jossa he olivat koh-
danneet Joulupukin. Tämä oli häipynyt. Jalkakäytävällä 
lojuivat pukin hiippa, nuttu, puuhka, parta ja kilikello. 
Itse miestä ei näkynyt missään. 

– Liekö kolmensadan vuoden jälkeen kyllästynyt 
hommiinsa, Toivo arveli. 

HOK:n kauppaan oli kokoontunut ihmisiä. Heidän 
keskellään kylpi kirkkaassa valaistuksessa pyöreä, kuulaan 
valkeana säteilevä poikavauva. Äiti ja isä olivat kumar-
tuneina lapsen ylle. Pappi valeli vettä vauvan päälaelle. 

Näky oli niin kaunis, että Uskoa alkoi itkettää. 
– Jeesus, hän sai nielaistua. 
Miehille tuli äkillinen juhlava olo. He polvistuivat 

HOK:n kaupan portaille, asettivat kivijalan portaille vot-
kapullon, limpun ja kinkunjämän. Siinä oli kaikki mitä 
heillä oli. 

x x x 

Näin jälkeenpäin on vaikea sanoa. Mutta monien 
mukaan tapahtui ihme. 

Silminnäkijän mukaan Usko, Toivo ja Arvo olivat 
seisseet Aioloksen talon kohdalla Luotsikadun ja Sata-
makadun kulmauksessa. He näyttivät luoneen katseensa 
ylös Uspenskin katedraaliin. Miesten silmät olivat lasit-
tuneet. He näyttivät tanssivan. 

Toinen ohikulkija luonnehti sitä tärinäksi. Yhden 
miehistä kädessä oli hänen mukaansa kilissyt kello. Ka-
tedraalin seitsemän kelloa olivat kilkattaneet sen tah-
dissa. 

Väitettiin myös, että äkkiä oli alkanut tuulla raivoi-
sasti. Lumi oli pölissyt. Sen läpi oli ollut vaikea nähdä, 
mitä tapahtui todella. 

Puiston laidassa puluja ruokkineen naisen mukaan 
miehet nousivat ilmaan ja lensivät Kruununhaan suun-
taan. 

Tapausta tutkinutta poliisia ei auttanut, että papit 
kiistivät kelloja sinä yönä soitetun. 

Kerrottiin myös ihmeellistä tarinaa. Jo heti pyhien 
jälkeen Katajanokan kaupoista huomattiin asiakkaiden 
velat pyyhityn yli. Yksi kertoi, että eräs rikas mies oli 
niin iloinen kauan yritetystä poikavauvasta, että oli käy-
nyt maksamassa kaikkien katajanokkalaisten velat.

Oli miten oli, oli miehiä tai ei, nousivat he lentoon 
tai eivät, maksettiin velkoja tai ei, totta on se, että mies-
ten perässä Katajanokalta katosi paljon muutakin. Ei ole 
siirtomaatavarakauppaa, ei kolmea paperikauppaa, ei 
Elannon leipä- eikä pullapuotia, Paavilaisen lihakauppaa, 
HOK:n kauppaa, Messi-baaria, kahvipaahtimoita, tava-
rasatamaa, konepajaa, telakkaa, lautatarhaa, pultsareita, 
huoria eikä edes vankilaa. 

Historia on niin kuin se muistetaan. Kaikki joulut 
ovat erilaisia. Niistä tulee sellaisia kuin niistä tehdään. 

Myymättä jääneiden näreiden alta Tapanina herä-
tetty kuusikauppias antoi lyhytsanaisen, historian läpäi-
sevän selvityksen tapahtuneesta: 

– Katajanokalla tuulee aina.

Kimmo Oksanen

Vihoviimeisetkin öljytynnyrit oli kieritetty 
junanvaunuihin. Miehet olivat puskeneet 
urakalla päästäkseen joulunviettoon. Enää 
Usko istui toisen kerroksen kopissaan tar-

kistamassa kirjat. Luvut täsmäsivät. 
Usko löi baskerinsa naulaan. Hän vetäisi karvalakin 

päähänsä. Sitten hän laskeutui portaat, meni ovesta 
ulos, sulki sen perässään. Tulli- ja pakkahuoneen piha-
maa oli vitivalkea. Lunta oli tullut koko viikon. Päivällä 
oli kirkastunut. – Valkea joulu, Usko totesi. 

Usko potki pitkävartisilla nahkasaappaillaan tiensä 
auran pakkaaman kinoksen yli Ankkurikadulle. Hän 
ylitti Kruunuvuorenkadun ja jatkoi Kauppiaankatua 
kohti Vyökatua ja vankilaa. 

Toivo pääsi tänään ulos. 
Mitä se oli Toivokin muka pahaa tehnyt? Vähän vii-

naa myynyt. Ensin henkensä pitimiksi ja sitten isom-
missa ympyröissä. Mitään ei ollut siitäkään taskuun 
jäänyt. Toivo oli kätkenyt rikoksesta samansa hyödyn 
varmaan paikkaan. Kolme viikkoa vankilaan menosta 
varma paikka sai siivet. Toivon silloinen vaimo lensi 
niillä Mallorcalle. 

Usko auttoi lapsuudenystävänsä yrittämisen alkuun. 
Ostivat kimpparahoilla pakettiauton ja moottoriveneen. 
Mihin apulantaa ajava Toivo moottoria tarvitsi, oli po-
liisi ihmetellyt kuulustelussa. Aikoiko ehkä viljellä pe-
runaa lähisaarilla? Toivo vastasi, että kuskaisi luotsien 
vaimoja Hylkysaaresta Katajanokalle kauppaan. Joutui-
vat nykyisin naisparat soutamaan. 

Puolalaiset toimittivat Gdyniasta venäläistä votkaa. 
Kemiran lippulaiva ja tankkeri Tyysterniemi pudotti 
viskiä ja konjakkia. 

Toivo tuli vankilan portista tasan kello kolme. Se 
levitti sieraimensa ja nuuhki ahnaana ilmaa. Kumma 
juttu, miten erilaiselta se maistui hengittää, sama ilma 
muurin molemmin puolin. 

– Katos petturi ja saituri! Lupasit viedä Lontooseen 
ja Pariisiin, mutta hylkäsitkin kalsaan koloon, Toivo ter-
vehti Uskoa. 

Katajanokan kivijalkakaupat pitivät aattoiltapäivän 
auki. Rouvat tekivät viimeisiä hankintojaan juhlapöy-
tään. Lihaa-Kött, Kalaa-Fisk, Leipää-Bröd, Maitoa-
Mjölk. 

Aaton viimeinen asiakas oli mies. Vähän ennen sul-
kemisaikaa se ryntäsi vaatetusliikkeen ovesta sisään 
hattu hiukan kallellaan ja tiedusteli myyjättäreltä, löy-
tyisikö jotakin pientä ja sievää rouvalle, hän on  juuri 
Teidän kokoisenne? 

Uskolla oli pieni ja sievä povessa. Siitä otettiin nau-
kut Luotsikadulla siirtomaatavarakaupan edessä. Sen 
ikkunan alla oli mukava juhlistaa. Värikkäät tuotteet 

loivat joulun tunnelmaa.  Kaukaisten itämaiden kultaa, 
mirhaa ja suitsukkeita. 

Usko oli hoitanut ruuat jo edellisenä päivänä: jou-
lulimppu Elannon leipäkaupasta ja kinkkupala Paavi-
laisen lihakaupasta. Siitä oli hyvä moralla vedellä pak-
suja siivuja limpulle. 

Ei Uskolla rahaa ollut. Ryöstövouti oli ulosmitannut 
palkkapussin hyvissä ajoin ennen pyhiä. Paavilaiset 
myivät kirjalle. Eivät edes vihjanneet maksusta, vaikka 
tiliä oli kertynyt pitkä rimpsu. Usko oli perhetuttu. 

Totta kai se hävetti. Mutta häpeäänkin tottuu, kun 
se jatkuu lapsuudesta asti. Rahaa ei ollut kenelläkään, 
ja se yhdisti kaikkia. 

Uskosta tuntui kuin he olisivat olleet velkaa Paavi-
laisen lihakauppaan jo ennen kuin Paavilasien liha-
kauppa oli olemassa. 

Laivastokadun kämpässä asui nyt Arvo. Toivolle 
vuokraisäntä oli ilmoittanut, ettei se vankilakundille 
vuotta kämppää pitele. Tällähän oli sitä paitsi Nokalla 
nyt punainen tiilitalo. 

Arvo kuitenkin kelpasi. Vaikka se oli rikoksentekijän 
tuttu ja tiesi varmasti. Kaikki Katajanokalla tiesivät. Jos 
ei nyt ollut ihan elämälle vieras ja ummikko. 

Arvo oli Uskon ja Toivon kaveri jo kouluajoilta. Se 
asui silloin Kruununhaassa, mutta tuli joka päivä Ka-
tajanokalle. Siellä oli konepaja, lautatarha, telakka, sa-
tama, pultsareita, huoria ja vankila. Koko elämän kirjo, 
jossa lapsen oli hyvä leikkiä. 

Arvo seisoi olutkopan kanssa valmiina Taivaan por-
tilla. Papusäkit ajettiin siitä ennen sisäpihalle paahti-
moon. Kun paahtaminen loppui, väylä tukittiin tarpeet-
tomana. Paikalle jäi vain rautainen portti, joka ei joh-
tanut mihinkään. Lapset nimesivät sen Taivaan portiksi. 

Usko kaipasi kahvin tuoksua. Se oli leijunut Kata-
janokalla aina. Tänä vuonna Paulig lähti Vuosaareen. 
OKA oli muuttanut jo aiemmin. Katajanokka oli muut-
tunut hajuttomammaksi. 

Miehet aikoivat kahvila-ravintola Keulaan Kruunu-
vuorenkadulla. Se oli kiinni. Olisikohan Messi-baari 
auki Luotsikadulla? 

Jouluaaton viimeinen Vitonen tavoitti miehet, kun 
se kolisteli Katajanokankatua ylös. Ratikka jätti Luot-
sikadun pysäkille Joulupukin. Pukki kilisytti kelloaan. 
Miehet kilisyttivät kaljakoppaa takaisin. 

Pukki näytti HOK:n kaupasta virtaavassa kirkkaassa 
valossa koriste-esineeltä. Usko mietti, että mitäs jos hän 
kääntäisi Pukin ympäri, alkaisikohan sataa lunta? 

Messikin oli sulkenut. Mentiin Uskolle Luotsikadun 
päätyyn. Se oli pieni kaksio sisäpihan perällä. Usko oli 
jäänyt siihen, kun äiti ja isä olivat lähteneet. 

Toivo sai ainoana lahjan. Hän oli sen ansainnut, kun 
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6. syyskuuta 2012 vietet-
tiin Katajanokalla Männyn 
korttelissa n:o 146 Kataja-
niemen eli Asunto Oy Lai-
vastokatu 14:n 100-vuotis-
juhlia. 

Talon suunnitteli Mäntsä-
lässä syntynyt rakennus-

mestari Juho Ludvig Rinne, 
joka oli vain 24-vuotias saa-
dessaaan valmiiksi talon pii-
rustukset 1908. Hän kuoli 
tapaturmaisesti työmaalla 
Kruununhaassa vuotta myö-
hemmin ja talon rakentami-
sen aloitus lykkääntyi vuoteen 
1911. Rakennusmestari Moo-
ses Oksasen johdolla talo val-
mistui 1912.

Taloon muutti 113 asu-
kasta, joista 40 oli Venäjän alamaisia ja tunnusti or-
todoksista uskontoa. Yli puolet aikuisista oli alle 
30-vuotiaita ja alaikäisiä lapsia oli 33. Talon asukkai-
siin kuului talonmies Alexander Kainulaisen perheen 
lisäksi mm. räätäli, suutari, seppä, keittiönpitäjä, au-
tonkuljettaja, asessorin leski, nimineuvos, lääketieteen 
kandidaatti sekä kauppa-apulaisia, silittäjättäriä, pu-
helinvälittäjiä ja palvelijoita.

Helsingin suurpommituksissa 6.2.–7.2.1944 Lai-
vastokatu 14:ään osui kaksi miinapommia, jotka ai-
heuttivat pahan sortuman keskelle taloa. Kolme asu-
kasta sai surmansa ja useita haavoittui. Sodan jälkeen 
korjaustöiden yhteydessä ullakolle rakennettiin asun-
toja ja myöhemmin 1970-luvulla saunaosasto. Julki-
sivun peruskorjauksen yhteydessä 2006 palautettiin 
kohokirjaimilla oleva Kataja-
niemi-teksti takaisin paikalleen.

Talon pitkäaikaisimmat asuk-
kaat ovat Margareta (s. 1922) ja 
Aarne Ekman (s. 1925), jotka 
muuttivat taloon isänsä, eläinlää-
ketieteen professori Gunnar Ek-
manin ja biologian opettaja äi-
tinsä Hiljan kanssa 1920-luvun 

lopussa. Aarne Ekman oli Teknil-
lisen korkeakoulun fysikaalisen 
kemian lehtori ja Margareta Ek-
man työskenteli lähes 40 vuotta 
Kotka-apteekissa Vanhan kirkon 
puiston kulmassa. Sisarukset 
asuvat edelleen lapsuudenkodis-
saan.

Insinööri Nante Alaluusua 
muutti puolisonsa Toinin kanssa 
taloon heti sodan jälkeen ja he 
ovat viihtyneet A-rapun kodis-
saan jo 65 vuotta. Sodan jälkeen 
talossa asui lähes 50 lasta, joten 
Alaluusuan lapsilla Sepolla ja Pir-
jolla riitti leikkikavereita. Ker-
rosta ylempänä asuivat näyttelijä 
Leif Wager ja tanssijatar Eva 
Hemming ennen muuttoaan 
Luotsikadulle. Kerrosta alempana 
asuivat Aini ja Reinhold Kukkas-

järvi. Heidän poikansa Kullervon ja tekstiilitaiteilija 
Irma Kukkasjärven ensimmäinen yhteinen koti oli C-
rapussa 1970-luvulla.

Helsingin raastuvanoikeuden oikeusneuvosmies 
Matti Ruuskanen muutti perheineen Katajaniemeen 
Kruununhaasta 1964. Matti Ruuskanen oli Katajanok-
kaseuran hallituksessa 1970-luvulla, jolloin tehtiin 
päätös mm. Laivastopuiston rakentamisesta alueelle 
ehdotetun rekka-autojen parkkipaikan sijaan.

Nyt 2000-luvulla talossa asuu arkkitehtejä, insi-
nöörejä, tohtoreita ja toimittajia. Asukkaiden määrä 
on pudonnut kolmasosaan alkuperäisestä ja lapsia on 
vain muutama.

Teksti ja kuvat: Aurora Heickell

Satavuotias Katajaniemi 1912–2012

Katajanokalla oltiin harmitta-
vasti puoli vuotta ilman kukka-
kauppaa, kun Utrio lopetti Sig-
norassa. Vapun jälkeen kuiten-
kin avattiin Kukkakauppa Uniik-
ki. Se tuli Tikkurilasta ja toimii 
nyt entisessä suutarinverstaassa 
Katajanokankadulla.

Kaupassa on paljon tilaa, niin että 
kymmenet ja kymmenet erilaiset 

kukat saadaan kauniisti esille, ja ennen 
talvea kukkia riitti kadulle asti.

Kukkakauppias Outi Paajanen 
kertoo, että hän saa joka viikko uusia 
kukkia suoraan satamasta. Laivat tu-
levat Hollannista, ja Hollantiin puo-
lestaan tulee kukkia kaikkialta maail-
masta Väli-Amerikkaa myöten. Joskus 
harvoin kaupan kukkavalikoimaa jou-
tuu täydentämään tukkutorilta.

Kukkia ostavat naiset ja miehet. 
Nuoriakin ostajia käy, mutta useim-

mat ovat ehtineet jo vähintään keski-
ikään. Hortensia ja pioni tulevat kaup-
piaan mieleen, kun kysyn katajanok-
kalaisten suosimia kukkia. Yleensä 
täällä ostetaan hieman harvinaisempia 
ja ehkä vähän kalliimpiakin kukkia, 

mutta myös helppohoitoisuutta arvos-
tetaan. 

Pääkaupunkiseudulla kukkalähe-
tykset toimitetaan vastaanottajalle 
vain 10 eurolla. Muualle lähetyistä ku-
kista peritään kuljetusmaksu Interflo-
ran taksojen mukaan.

Keväällä mm. koulujen päättäjäi-
set ja talvella joulu ovat kukkakaupan 
myyntipiikkejä. Katajanokan joulu-
markkinoista Uniikilla ei ole vielä ko-
kemusta. Kukkakauppias toivookin, 
että asiakkaat tilaisivat joulukukkansa 
etukäteen.

Yleisesti leikkokukat joulukukkina 
ovat yhä suositumpia, niin kimppuna 
kuin asetelminakin. Joulunajan ruuk-
kukukista taas suosiotaan kasvattaa 
herkkä jouluruusu. Kotimaan kasvi-
huoneissa tuotettujen joulutähden, 
hyasintin ja amarylliksen asema on 
kuitenkin vakaa.

Risto Jaakkola
Kuva: Tuula Palaste

Saimme taas kukkakaupan

Signora delizia
herkkukauppa Satamakadulla
Satamakatu 5:n seinässä on ollut niin kauan kuin muistan, 
eli kohta puoli vuosisataa, suurilla irtokirjaimilla liikenimi 
SIGNORA. Myymälä on vieläkin  paljon vanhempi. Netistä 
sattui näet silmiini myyntitarjous tulitikkulaatikosta, jonka 
etiketissä oli Signoran ilmoitus. Laatikon iästä ei voi ereh-
tyä: se on antiikinaikainen.

Signoran nimi on kelvannut mo-
neen tarkoitukseen. Kyltti sai olla 

seinässä, vaikka myymälästä tuli tu-
pakkakaupan lopetettua kukkakauppa. 
Ja nyt nimi sopii täydellisesti, sillä 
myymälä on jo vuoden ajan toimi-
nut alkuperäisten Italian herkkujen 
kauppana. 

Makunsa mukaan sieltä saa mm. 
antipastoja, öljyä, pastaa, hilloja. 
Useimmat ovat luomua ja kaikki säi-
lykkeet lasipurkeissa. Jouluksi tulee 
suklaata ja panettonekakkuja.

Alkuperäisten hyllyjen ja myynti-
tiskien lomaan sijoitetussa kolmessa 
pikkupöydässä voi nauttia espresson, 
cappuccinon, latten, macchiaton tai 
haudutetun teen ja leivonnaisia. Moni 
katajanokkalainen käykin jo aamuisin  
kahvilla. Lounaaksi on täytettyjä säm-
pylöitä.

Signora Deliziaa pyörittävät Vin-
cenzo Trunfio, joka tekee hankinnat 
eri puolilta Italiaa, ja Tytti Arponen, 
joka rientää avuksi, kunhan on päi-
vällä pitänyt Espoon Mankkaan kou-

lun kuvataiteen oppituntinsa.
Tämän vuoden aikana kahvilassa 

on jo järjestetty neljä kitarakonserttia. 
Siellä on myös esillä pieniä vaihtuvia 
ammattitaiteilijoiden ja harrastajien 
kuvataidenäyttelyitä.

Risto Jaakkola
Kuva: Aurora Heickell

Eeva Järvenpää: Satavuotias Katajaniemi 1912–2012
Toimittaja Eeva Järvenpää on kirjoittanut Katajaniemen his-
toriikin, joka julkaistiin talon 100-vuotisjuhlien yhteydessä. 
Talon entinen asukas Juha J. Terho teki suuren taustatyön 
kerätessään tietoja taloyhtiön kokouspöytäkirjoista ja 
asiapapereista. Ulkoasun on suunnitellut Martti Ruoko-
nen ja uudet kuvat kirjaan on ottanut Henrik von Wendt.

Kirjaa voi tilata Asunto Oy Laivastokatu 14:n hallituksen 
puheenjohtajalta Henrik von Wendtiltä:  
www.katajaniemi.fi/historiikki.html

Eeva Järvenpää

Henrik von Wendt
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KatajanoKan  muSeoiSSa

Kalevi Korhosen museo
Kauppiaankadun kellarista löytyy erikoinen tila, 

jonne talonmies Kalevi Korhonen on kerän-
nyt vuosien ajan hylättyjä esineitä ja tehnyt 

paikasta museon. Kalevi kertoo, että 90-luvulla vintit 
olivat yhtä sekamelskaa ja romua täynnä. 

Osa tavaroista on annettu suoraan hänelle, kuten 
sota-ajan pistimet ja Katajanokan vankilan tiiliskivi 
vuodelta 1837. Museon kokoelmista löytyy myös van-
hoja tauluja, kirjoja, lehtiä, työkaluja, suksia ja räjäh-
tynyt kranaatti. 

Useilla tavaroilla on oma tarinansa, kuten esimer-
kiksi vanhalla tekojalalla. Vuonna 1944 eräs rouva jäi 
raitiovaunun 5 alle Katajanokankadun päätepysäkillä, 
jalka katkesi ja rouva sai tekojalan. Tämä irtojalka 
mustine juhlakenkineen löytyi siivouksen yhteydessä 
vintin perukoilta ja on nyt museon kokoelmissa.

Teksti ja kuva: Aurora Heickell

nallemuseo
Nallemuseo muutti Hämeentieltä Luotsikadulle 

elokuussa 2012. Nallemuseon ovat perusta-
neet Anne ja Hannu Kautto vuonna 2004. 

Museossa on n. 3500 nallea ja valtava määrä muita 
leluja.  

Museon vanhin nalle on saksalainen, Euroopan 
vanhimman leikkikaluyrityksen, Steiffin nalle vuodelta 
1904. Sisääntuloaulassa vieraita tervehtii jätti-iso Nalle 
Puh. Matka-arkun päällä istuvat 150cm pitkä Eddie ja 
Arthur nalle. Budapestin kirpputorilta on löytynyt ba-
lalaikkaa soittava ja päätä heiluttava vieterivetoinen 
nalle. Stockmannin kauniit nallet ovat vuodelta 1990. 
Annen vanhin oma nalle istuu upeissa 1800-luvun las-
tenvaunuissa museon käytävällä.

Museon yhden huoneen seinät ovat täynnä vuoden 
1980 Moskovan olympiakisamaskotti Mishkan tuot-
teita. Mukana on myös Tallinnan purjehduskipailujen 
Vikri-maskotti.

Museon yhteydessä toimii nallesairaala, jossa on 
ehditty hoitaa yli 2500 nallea sen perustamisvuoden 
2001 jälkeen. Tämä on Suomen ainoa virallinen nalle-
sairaala. Nalleille on omat  potilassängyt. Kaikki muut-
kin pehmolelut saavat tarvittaessa hoidon täällä.  

Museon yhdessä huoneessa on saksalainen tieto-
koneohjattu pienoisrautatie, jossa on 137 metriä rai-

teita ja tuhat metriä sähkökaapelia. Tämän sähköjuna-
radan toiminnasta vastaa Pekka Oesch.

Jokaisessa museossa pitää olla museorotta, nalle-
museossa niitä on kaksi: amerikkalainen ja venäläinen.

Nallemuseon yhteydessä toimii Isonkarhun kauppa, 
josta saa kaikenlaisia pehmoeläimiä kaikenikäisille.

Nallemuseo ja Nallesairaala ja Isonkarhun kauppa 
Luotsikatu 13:ssa ovat avoinna ti-su klo 11.00–16.00 
ja muuten sopimuksen mukaan esim. päiväkoti- ja 
koululaisryhmille. 

www.nallet.fi
Teksti ja kuva: Aura Rissanen

Katajanokan Fysikaalinen Hoitolaitos
Merisotilaankatu 3
00160 Helsinki
puh.(09) 629 284
skatankunto@skatankunto.fi

- Hieronta

- Fysioterapia

- Lymfaterapia

- Akupuktio

- Kuntosali

Ajanvaraus numerosta  (09) 629 284

Asiantuntevaa isännöintiä ja  
kiinteistönvälitystä

Unioninkatu 18
00130 Helsinki

020 7756 640 (fax -641)
www.rantamaki.com

Pyydä tarjous tai tule käymään! 
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että suurin osa maalauksista puuttuu. Kadonneiden 
kuvien arvoitusta yritettiin sitten väellä ja voimalla 
selvittää, mutta työt olivat kadonneet kuin maan nie-
leminä. Helsingin Sanomat kirjoitti jutun  mysteeristä.

Juhannusviikolla syyllinen selvisi. Kauppatorin 
rannassa ankkurissa olevan S/S Hyöky -aluksen kap-
teeni Patu Patanen ilmoittautui ”rosvoksi”. Hän oli 
usein ohi kulkiessaan ihaillut maalauksia. Huomattu-
aan aidan purkutyön alkaneen ja luultuaan, että työt 
purkamisen jälkeen hävitetään, hän kävi valitsemassa 
suuren joukon maalauksia itselleen purkutyöntekijöi-
den luvalla. Nämä eivät tienneet, että kapteeni Pata-
sella ei ollut mitään osuutta kuviin. 

Saatuaan tietää asian todellisen laidan, kapteeni 
oli pahoillaan ja pyysi erehdystään anteeksi. Hyvityk-
seksi kapteeni kutsui koko koulun väen S/S Hyökyyn 
vierailulle silakkamarkkinoiden aikaan. Maalaukset 
palautettiin  asianmukaisesti ja vietiin sataman varas-
toon odottamaan seuraavaa tilaisuuttaan esillä oloon.

Syksyllä tilaisuus tulikin! Helsingin opetusviraston 
designtyöryhmän organisoimana järjestettiin näyttely 
Helsingin koulujen designhankkeista. Yksi näistä oli 

tietenkin meidän aitamaalaus-
projektimme. Niinpä olimme 
maalauksinemme syyskuun 
ajan mukana Helsinki design 
-näyttelyssä Helsingin Sanoma-
talossa. Mukana oli myös Tarja 
Teittisen mainio videotaltiointi  
aitamaalauksista.

Silakkamarkkinoiden aikaan 
kävimme sitten kukin luokka 
vuorotellen kauppatorin ran-
nassa ankkurissa olevassa S/S 
Hyöky -laivassa vierailulla. Me-
hutarjoilun jälkeen signeera-
simme kaikki nimemme yhteen 
aitamaalauskuvaan. Sen kuvan 
kapteeni sai muistoksi Kataja-
nokan lasten aitamaalauspro-
jektista.

Marja Ilola, luokanopettaja
Katajanokan ala-aste

Kuvat: Aurora Heickell

Vuosi 2012 on Helsingille Euroopan design-
pääkaupunkivuosi. Opetusvirasto ilmaisi hy-
vissä ajoin keväällä 2011 kouluille, että kunkin 
koulun tulisi työskentelyssään huomioida 
Helsinki ja design. Me, Katajanokan koulun 
väki,  tietenkin ryhdyimme miettimään, mikä 
meidän panoksemme design-kaupungille olisi. 

Kesken pohdintojen saimme viestin Helsin-
gin satamalaitoksen arkkitehdiltä Kaija Eeri-
käiseltä, joka toivoi koulultamme maalauksia 

Katajanokan satamaterminaalin purkutyömaan aitaa 
varten. Aiheena olisi Helsinki, satama ja kaupunki. 
Materiaalit saataisiin Helsingin satamalaitokselta.

Siinä olisi meille projekti  
design-Helsinkiä varten!
Siis toimeen! Työ alkoi opettajien aivoriihellä. Kata-
riina Kapi ja allekirjoittanut etsimme käsiimme ku-
vamateriaalia katutaiteesta kautta maailman. Esitte-
limme opettajille valitut kuvat ja annoimme perus-
ohjeet maalaustyötä varten. 

Kuvat maalattaisiin pohjus-
tetuille fanerilevyille, joiden 
koko olisi 120cm x 120cm. Op-
pilaat maalaisivat kuvat pareit-
tain. Kaikki oppilaat olisivat 
mukana työskentelyssä. Koros-
timme opettajille, että kuva-
aiheiden tulisi olla kookkaita, 
jotta maalauksista tulisi mah-
dollisimman näyttäviä.

Seuraavien viikkojen aikana 
kukin luokka teki oman osuu-
tensa innostuksen vallitessa. 
Työtapa oli uusi, ja työskente-
lyssä ilmeni monia vaikeuksia, 
mutta niistä selvittiin sinnik-
kyydellä ja hyvällä huumorilla. 

Kun työt olivat valmiit, ne 
levitettiin koulun juhlasalin sei-
niä vasten näyttelyksi. Tulos oli 
hämmästyttävä! Komeita kuvia 
katsellessamme ihmettelimme 

olimmeko tosiaan itse saaneet maalaukset aikaan. Me-
hän olimme oikeita katutaidemaalareita.

Kuvat pystytettiin sitten ajallaan terminaaliraken-
nuksen työmaa-aitaan, jossa katajanokkalaiset saivat 
niitä ihailla aina kesäkuun alkuun 2012 asti. Kaija Ee-
rikäisen kanssa oli sovittu, että purkamisen jälkeen 
työt viedään Helsingin sataman varastoon, josta ne 
voidaan koulujen taas alettua noutaa.

Aitamaalaukset katoavat
Kun työmaa-aidan purkupäivä koitti, sain arkkitehti 
Eerikäiseltä hämmästyneen viestin, jossa hän ilmoitti, 

Katumaalareita  
Katajanokalla
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Se alkoi luonnoksien teolla. Se eteni piirtämällä työt 
aitalevyyn. Kiinnostavinta oli piirtäminen ja hankalinta 
oli maalaaminen. Se tuntui kivalta, mutta olikin tylsää, 
koska piti koko ajan kököttää kyykyssä. En oppinut mitään 
uutta, koska ei ollut mitään opittavaa. Se ei onnistunut 
kauhean hyvin, koska maalia meni yli ja Katariina piirsi 
ilman lupaa koiraani mustia viivoja. Siitä tuli vähän huo-
nompi, kun oli suunniteltu. Maalasin Millan kanssa kaksi 
lintua, kollin, kissanpennun ja koiran.   
Anna

Aluksi piirsimme paperille suunnitelmat maa-
lauksesta. Sitten me saatiin valita parit ja yhdis-
timme Erikin kanssa meidän ideamme. Ja saimme 
idean. Se eteni hitaasti mutta hyvin. Kaikki oli 
kiinnostavaa. Mikään ei ollut hankalaa. Se oli 
hauskaa. Hauskalta. Sitä että pitää tehdä hitaita 
ja pitkiä vetoja. Se onnistui todella hyvin.

Benjamin

aidanmaalausprojekti

Ensin me suunnittelimme luonnokset. Minä tein maisema kuvan. En meinannut keksiä 
minkä laisen luonnoksen teen. Minusta oli kivaa maalata luonnokset levyihin. Minä opin 
maalaamaan tarkemmin. Meidän piti valita parit kenen kanssa yhdistämme maalaukset. 
Minä ja kaverini yhdistimme työmme. Kaverini työ oli pieni ukko. Minä maalasin ukon ja 
minun maiseman, koska kaverini oli lomalla, niin ei voinut tehdä sitä. Kun maalasin kuvaa 
niin siitä alkoi valua vettä, varmaan siksi että pensseli oli liian märkä. Se onnistui silti ihan 
hyvin. Työ oli melkein samanlainen kun suunnittelimme, lisäsin vain pari lintua kuvaan.

Taru

Aloimme suunnittelemaan kuvaa jonka teemme aitaan. Minä suunnittelin linnun.
Suunnittelimme millä värillä tekisi kuvan ja sitten väritimme suunnitelman. Meille jaettiin 
parit. Minä olin Alvan pari. Sen jälkeen suunnittelimme työn levylle.

Alvan ja minun maalaaminen sujui hyvin mutta meidän koirasta joka me maalattiin al-
koi valua maalia. Huomasin että tekemäni lintu oli pieni joten maalaus oli vaikeaa kun en 
löytänyt tarpeeksi pientä pensseliä. Mutta maalauksen aloittaminen oli kuitenkin mukavaa.

Vaikka aluksi löytyikin liian suuri pensseli maalauksesta tuli minusta hieno.

Hanna

Projekti alkoi sillä, kun teimme luonnok-
sen omalle paperille. Sitten kun luonnok-
set olivat valmiit, menimme kahden hen-
gen ryhmiin. Mutta meidän ryhmässä oli 
kolme. Kun olimme ryhmissä, aloitimme 
piirtämään levylle meidän kaikkien luon-
noksia. Sillä pitihän kaikkien meidän töistä 
tulla jotain näytille. Lopulta kun yhteis-
piirros oli valmis, pääsimme maalaamaan. 
Se oli aika hankalaa, sillä pensselit olivat 
melko leveitä. Maalauksessamme oli hiiri 
joka maalasi melko isopäistä ihmistä pape-
rille ja kauempana saari jossa oli kerrosta-
loja sekä ydinvoimala. En oppinut projektin 
aikana paljoakaan maalaamisesta, mutta oli 
mielenkiintoinen kokemus päästä maalaa-
maan aitaa joka tulisi kaikkien nähtäväksi. 
Työ onnistui aika hyvin, paitsi ihmiselle tuli 
vähän hassu nenä. Värivalintamme vaihtui-
vat lähes kokonaan, sillä huomasimme, että 
jotkut toiset värit sopisivatkin työhön pa-
remmin.

Miila

Koulumaailman uutiSia

Penny (Kuva: Marja Ilola)

Neo poraa maalausta aitaan (Kuva: Marja Ilola)

Kassu ja kaveri (Kuva: Marja Ilola)

Noa, Okko ja Veeti (Kuva: Marja Ilola)
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Päiväkoti luotsin 
6-vuotiaat 
kertovat…

Miksi on mukavaa asua 
Katajanokalla?
– Koska täällä on paljon naapureita.

– Siks kun se on lähellä tarhaa.

– Kun mummola on ihan 
naapurikorttelissa.

– No kun täällä on lintuja aika 
paljon.

– Siks kun täällä voi leikkiä 
Rantapuistossa, tarhassa ja pihalla.

– No kun mun talossa ja pihalla on 
kavereita ja niiden kanssa voi mennä 
pihalle leikkii.

– No kun täällä on paljon tekemistä.

– Kun täällä on parhaat kaverit.

– Tietysti kun iskä ja äiti asuu täällä.

Mitä mukavia paikkoja on 
Katajanokalla?
– Rantapuisto kun siellä on 
kiipeilyteline.

– Niin ja sit ku siellä on uus 
keinukin.

– Päiväkodin piha, kun siellä voi 
hyppiä hyppynarulla.

– No tietysti tää Possutalo.

– Linnanmäestä kun se on oikeasti 
Katajanokalla.

– Talvella kivaa on luistelukenttä ja 
Alepan iso mäki.

– Rantapuisto ja muutakin… jos mä 
vaan muistaisin.

Koonnut: Mari Vilkuna

30.3.2012 oli Katajanokan ala-asteen 4. luokalla poikkeuksellinen 
koulupäivä. Silloin rakennettiin koko luokan voimin pesäpönttöjä 
pikkulinnuille. 

Allekirjoittaneen eläkkeellä oleva serkku, kansakoulunopettaja 
Arvi Elomaa, kokenut luontomies Luvialta kyseli talvella, oli-
siko hänen mahdollista keväämmällä tulla Katajanokan kou-
lulle tekemään oppilaiden kanssa linnunpönttöjä ja kertomaan 

samalla vähän niissä pesivistä linnuista. Elomaa oli pitkän opettajauransa 
aikana tehnyt keväisin yhteensä yli 600 pönttöä omien oppilaittensa kanssa, 
eli kokemusta työhön oli. 

Idea sai innostuneen vastaanoton 
koulussa ja luokanopettaja Katariina 
Kapin kanssa sovittiin, että asia to-
teutetaan maaliskuun loppupuolella. 
Elomaa toi mukanaan pohjalevyä lu-
kuunottamatta pönttöjen puuosat, 
naulat ja muut rakennustarpeet. Sei-
nät ja katto oli sahattu määrämittoi-
hin ja etuseinässä oli porattuna kul-
kuaukko. Rakennussarjoja oli varat-
tuna yksi jokaista luokan oppilasta 
kohti ja kaksi opettajia varten.

Ennen rakennustyön aloittamista 
pönttömestari kertoi oppilaille lyhy-
esti, mitä varten pönttöjä tehdään, 
mihin niitä voi sijoitella, miten ne 
kiinnitetään paikoilleen, mitkä linnut 
niissä pesivät ja mihin vuodenaikaan 
se tapahtuu. Pöntön koko ja suuau-

kon suuruus määrittelee, mitkä lintulajit kulloinkin pesijöinä tulevat kyseeseen. Nyt tehtävät pöntöt oli tar-
koitettu tali- ja sinitiaisille, leppälinnulle ja kirjosiepolle.

Oppilaat kuuntelivat kiinnostuneina esitystä. Sen jälkeen jaettiin kaiklle omat rakennustarvikkeet ja inno-
kas kokoamistouhu alkoi. Pönttömestari ja allekirjoittanut toimivat tarvittaessa avustajina. Moni sai työnsä 
valmiiksi omin avuin. Vain pohjalevyn joutuivat avustajat sahaamaan erikseen joka pönttöön.

 Tekijät saivat viedä koulupäivän päättyessä pönttönsä kotiin. Moni tiesi kertoa, että se viedään omalle 
mökille mahdollisimman pian. Joku säästi pönttönsä ylioppilaslahjaksi, joku muuten vain lahjaksi sukulaiselle 
tai hyvälle kaverille.

Viimeisenä koulupäivänä tehdyn kyselyn mukaan kahdeksan pönttöä oli siihen mennessä ripustettu pai-
koilleen ja kolmessa pesintäkin jo aloitettu. 

Teksti ja kuva: Mikko Terho

Pönttötalkoot Katajanokan koulussa

Aava

Elena

Hilma
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Hyvinvointi, hyväntekeväisyysprojektit, kahvitukset, käsityöt ja arjen taloudenhoito ovat Katajano-
kan Marttojen toimintaa ja kiinnostuksen kohteita käytännössä. Jokunen meistä on jo eläkkeellä, 
toiset työelämän pyörteistä ponnistavat vastavoimaa kiireeseen. 

Vielä ensi vuoden on voi-
massa teemakampanja 
Hidastamalla hyvinvoin-

tiin (2011–2013). Se sopii kuin 
nakutettu meille kaikille, oltiinpa 
marttoja tai ei. Lentokoneessa 
neuvotaan laittamaan happi-
naamari ensin itselle, vasta sit-
ten lapselle. Juuri tästä on kyse 
marttojen hidastamisessa. Par-
haimmillaan pysyy silloin koko 
yhteiskunta pystyssä.

Martat on kansalaisjärjestö, 
joka edistää kotien ja perheiden 
hyvinvointia sekä kotitalouden 
arvostusta. Katajanokan Martat 
on oma yhdistyksensä Marttalii-
tossa, joka suunnittelee toimin-
tansa jäsentensä kiinnostuksen 
mukaan. 

Suosituin ohjelma on kevään 
ruokakurssi. Ensi keväänä on 
suunnitteilla myös viinitasting-
tilaisuus ja muita mukavia torstai-illan hetkiä.

Marttana saat jäsenlehden Martat, jonka ristisanatehtävien täyttämisestä meillä on kotona kilpailu. Minä 
häviän useimmiten, koska tulen viimeisenä sisään. Reseptejä, taloudenhoidon vinkkejä, käsityö- ja askartelu-
ohjeita kompostin perustamisesta lähtien. Ja marttatapahtumia ympäri Suomen, jopa se golfkisa Mikkelin 
Annilassa Martan päivänä, jossa edustamme ahkerasti.

Martaksi voi liittyä netin kautta: www.martat.fi. Jäsenlomakkeen saa myös postitse tai marttaillassa.

Lisätiedot:
puheenjohtaja Mirja Montonen, 050-3453793
varapuheenjohtaja Kaarina Alajoki, 050-5428160
sihteeri Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö, 050-350 1865

Tervetuloa parantamaan arkea ja viihtymään kanssamme!

Teksti ja kuva: Katajanokan Martat

elämänlaatua ja sosiaalisia 
suhteita marttaillen

KatajanoKan yhdiStyKSet

Moni mieltää partion nuorten 
ja lasten toiminnaksi. Harva 
aikuinen jää miettimään mitä 
voisi itse saada partiosta – ai 
mitä? Voiko sitä harrastaa ai-
kuisenakin? Partio on kuitenkin 
uskomattoman monipuolista 
toimintaa, joka tarjoaa jokai-
selle jotakin. Ja koska toiminta 
on täysin, siis 100 %, vapaaeh-
toisuuteen perustuvaa, tarjoaa 
se onnistumisen elämyksiä 
ja mahdollisuuksia vaikuttaa 
positiivisesti lähialueensa yh-
teiskuntaan, yhteisöön ja ym-
päristöön.

 

Kokemuksesta voin sanoa, 
että on to-del-la palkitse-
vaa tietää tarjoavansa esi-

merkiksi retkitoimintaa, johon 
moni nuori osallistuu ennemmin 
kuin lähtee kaupungille perjantai-
iltana pyörimään päämäärättä tai 
jonnekin juomaan. Omalta osaltani 
autan tarjoamaan vaihtoehtoja, ja 
kyllä siitä tulee hyvä mieli. Puhu-
mattakaan siitä, kuinka paljon us-
koa saa samalla sekä itseensä että 
omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa.

 Suomen Partiolaisten, joka on 
myös meidän Karhunkaatajien kat-
tojärjestö, jäsenmäärät 
ovat pudonneet usean 
vuoden ajan, ja tähän 
on onneksi reagoitu no-
peasti ja monipuolisesti. 
Tänä syksynä putoami-
nen ei ole ainoastaan 
pysähtynyt, vaan jäsen-
määrät ovat jopa lähte-
neet nousuun. 

Yksi voimakkaim-

min markkinoitu ratkaisumalli on 
uusien aikuisten rekrytointi. Hom-
man hienous on vieläpä se, ettei ai-
kuisen ole välttämättä pakko liittyä 
partiolaiseksi, vaan hän voi toimia 
taustatukena helpottamassa ja tu-
kemassa nuorten päävastuulla ole-
vaa lippukunnan toimintaa.

Ajanpuutetta? Jep jep, tuttu 
juttu. Moni aikuinen joka haluaisi-
kin toimia partiossa, ei uskalla si-
toutua ajanpuutteen takia. Totuus 
on kuitenkin, että mitä enemmän 
tekijöitä, sen pienempiä nakkeja. 
Jokaiselle löytyy omankokoinen 
juttu. 

Partiossa tapahtuu paljon asi-
oita, jotka eivät vaadi jokaviikkoista 
panosta. Aikuisena voi esimerkiksi 
tukea jonkin ikäkauden johtajia ky-
selemällä kuulumisia muutaman 
viikon välein ja tapaamalla heitä 
kasvotusten noin kerran kahdessa 
kuussa. Näin viikoittaista toimintaa 
pyörittävillä on tunne, että heistä 
välitetään, ja on taho johon olla yh-
teydessä jos syntyy ongelmia. It-
seltä aikaa kuluu vain muutama 
tunti kuussa.

 Johtajille voi myös tulla yhtenä 
iltana puhumaan jostain itselle tu-
tusta aiheesta, esim. ensiapu, eri-
koislapset, varainhankinta, tai heit-

tää meille vaikka toimintavinkkejä, 
kuten lapsille sopiva puutyö. Eten-
kin varainhankinta on asia, jossa 
ulkoinen apu olisi meille tarpeen, 
etsimme nimittäin talkootöitä, 
joilla rahoittaa mm. kevään 2013 
vaellusta. 

Jos itselläsi, kavereillasi tai su-
kulaisilla on yritys, joka haluaisi 
työllistää johtajiamme talkootöillä, 
esimerkiksi postitukset yms., olkaa 
yhteydessä Sofiaan: p. 040 823 
4540, sofia.silvo(at)gmail.com. 
Myös sukujuhlien kahvitukset, ri-
susavotat tai vastaavat voisivat olla 
meille sopivia talkootöitä. 

Pitemmän aikavälin projektina, 
tai tässä vaiheessa ehkä enemmän-
kin vielä haaveena, meillä on pie-
nen tontin hankinta ja kämpän ra-
kennuttaminen. Näin iso projekti 
kuitenkin vaatisi jo sellaista osaa-
mista esim. kiinteistö-, rakentamis- 
ja rahoituspuolelta, ettei meillä il-
man apua taida olla konkreettisia 
mahdollisuuksia.

 Lisätietoja toiminnastamme 
saa kotisivuiltamme www.kkk.par-
tio.net tai ottamalla suoraan yh-
teyttä allekirjoittaneeseen: stella.
thompson(at)alumni.helsinki.fi. 

Ideoita eri tapoihin toimia ai-
kuisena partiolaisena tai taustatu-

kena löytyy sivuilta:  
www.paakaupunkiseudun-
partiolaiset.fi/ ja 
www.partio.fi/tule-mukaan. 

Stella Thompson
Kuva: Tanja Lebedeff

aikuisena  
partiossa

Katajanokan Martat saavat Hilkka Huttusen opastusta ruokakurssilla Uudenmaan Martto-
jen opetuskeittiössä.
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Katajanokan venekerho KNV ry tuli kesällä 
nuoren aikuisen ikään: kerho täytti 30 vuotta. 
Merkkivuotta juhlistettiin elokuun lopussa 
jäsenten yhteisellä kuutamoristeilyllä tänä 
vuonna satavuotisjuhliaan viettävällä ikinuorella 
J.L.Runebergilla. Ja kuten juhlailtaan tietysti 
sopi, sää oli kaunis ja kuu loisti kaikessa pyörey-
dessään risteilyreitin upeasti hopeoiden.

Venekerho perus-
tettiin aikoinaan 
Laivastokadun 

vanhojen puulaiturei-
den katveessa, mutta 
se on jo runsaan kym-
menen vuoden ajan 
isännöinyt uudistettua 
Helsingin upeinta ker-

hosatamaa, joka sijaitsee Kasinon ja merivartioston 
välisellä rannalla. Kerhon pieni toimisto palvelee jä-
seniään Luotsikatu 2:n kivijalassa olevassa entisessä 
myymälätilassa.

Kerhosataman laitureissa on 85 venepaikkaa ja 
muutama kylkikiinnityspaikka suuremmille veneille. 
Lisäksi kerhon hallitsemalle paikoitusalueelle voidaan 
nostaa talvehtimaan parikymmentä venettä. Kerhon 
jäsenmääräksi on vakiintunut n. 170–180 henkilöä, 
joista valtaosa tietenkin omalta kotisaareltamme.

Kerhon upea perälippu on liehunut matkaveneili-
jöiden toimesta lähes maailman kaikilla merillä, 
omista merialueista tai sisävesistä puhumattakaan. 

Matkapurjehduksen lisäksi moni kerholainen har-
rastaa kilpapurjehdusta. Viime vuosina erityisessä 
suosiossa ovat olleet pitkän matkan avomerikilpailut, 
kuten Suursaari- ja Helsinki-Tallinna Race sekä Got-
land Runt. 

Venekerho toivottaa mahdolliset uudet jäsenet ter-
vetulleiksi joukkoonsa. Vaikka kaikki laituripaikat ovat 
olleet jo monena kesänä täynnä, vapautuu vuosittain 
aina muutama paikka. Laituripaikkaa haluavan uuden 
jäsenen kannattaa olla aktiivinen jo talvella ja tiedus-
tella mahdollisuutta jäsenyydelleen.

Teksti ja kuva: Heikki Kaski

Venekerhotoimintaa 30 vuotta

Kanavarannan talviuimarit
Jäänsärkijöitten ja kaupungin liikuntaviraston 
välillä on saatu vihdoin solmituksi 27.8.2012 
uusi vuokrasopimus, joka turvaa talviuintitoi-
minnan jatkumisen Kanavarannan vierasvene-
satamassa 15.4.2015 saakka. Talviuimarit pääse-
vät taas marraskuun alusta kaamosta pakoon 
saunan löylyihin ja virkistävän hyiseen mereen. 

Viime uintikaudella 2011-
2012 uintikäyntejä kertyi 
9128, mikä on 475 käyn-

tiä enemmän kuin edellisellä 
kaudella 2010–2011. Koko toi-
minnan alusta käyntejä on ker-
tynyt 76 060.

Käyntikertojen määrä osoit-
taa, että seuran järjestämä talviuintiharrastus on saa-
vuttanut vakiintuneen aseman Katajanokalla. Tähän 
on varmasti vaikuttanut seuran jäsenten mukava 

henki ja mainiot olosuhteet Kanavarannan tukikoh-
dassamme. Uimassa on voinut käydä aamuvarhaisesta 
iltamyöhään ja sauna on ollut lämpimänä joka päivä 
ilmoitettuina aikoina.    

Jäänsärkijöitten hallituksen kokoonpano vaihtui 
radikaalisti keväällä pidetyssä vuosikokouksessa. 
Kuusi hallituksen aikaisempaa jäsentä luopui jäsenyy-
destä ja ainoastaan neljä jäsentä oli halukas jatkamaan. 
Luopuneiden joukossa olivat  kunniapuheenjohta-
jamme, avantoneuvos Pirkko Vainio ja pitkäaikainen 
puheenjohtajamme Jyrki Lehtinen. Erityisesti Pirkolle 
ja Jyrkille uusi hallitus ja varmasti koko seuran jäse-
nistö esittää kiitokset pitkäaikaisesta, yli kymmenen 
vuotta kestäneestä uhrautuvasta ja pyyteettömästä 
työstä talviuinnin hyväksi Katajanokalla.

Alf Henriksson
Katajanokan Jäänsärkijät ry 

Hallituksen uusi puheenjohtaja

SAPAn 43. toimintavuoden aluksi puheenjohtajaksi valittiin muutaman vuoden tauon jälkeen 
skattalainen Markku Lounatvuori. Kauteen lähdettiin pääosin positiivisissa merkeissä, muutamista 
ongelmista huolimatta. Toisaalta ongelmat kasvattavat, ja näiden myötä päätettiin seurassa kiin-
nittää erityistä huomiota seuratoiminnan ydintoimintoihin – perustoiminnan vakauteen ja laajuu-
teen. 

Varsinkin laajuuden osalta voimme todeta onnis-
tuneemme, sillä nuorimmassa ikäluokassa on 
vuoden aikana palloillut yli 60 pelimiehenalkua. 

Yhteensä vihreän paidan veti kauden aikana päälleen jäl-
leen liki 300 peluria kolmessa miesten joukkueessa ja 
kahdeksassa juniorijoukkueessa. 

Kilpailullinen menestys on ollut kelvollista: miesten 
joukkueista M1 sijoittui 3. divisioonan lohkossaan neljän-
neksi, M2 ja M3 saavuttivat tavoitteensa ja säilyttivät paik-
kansa 4. ja 5. divisioonissa. Junioripuolelta mainittakoon 
B-juniorien nousu kevätkierroksen jälkeen 2. divisioonaan. 

Perustoiminnan lisäksi SAPA on tälläkin kaudella jär-
jestänyt ja entisestään tehostanut muita toimintojaan. Fu-
tiskouluissa, liikuntaleikkikouluissa sekä Katajanokalla ja 
Kalliossa järjestettävissä koulujen ip-kerhoissa liikkui SA-
PAn järjestämissä toiminnoissa pitkälle toista sataa lasta. 

Omille junioreille oli uutena asiana tarjolla mahdolli-
suus lisäharjoitteluun myös kesäkauden aikana. Kesän tai-
tokoulun päiväharjoituksissa taitojaan hioi toistakym-
mentä motivoitunutta pelimiestä. 

Kaikkiaan vuoteen voi olla tyytyväinen, sillä sekä pe-
rus- että lisätoiminnot ovat vuoden takaista paremmalla 
tasolla. Kaudelle 2013 tavoitteet ovat selkeät: parantaa 
kaiken toiminnan laatua entisestään oma identiteetti säi-
lyttäen. 

Aku Jokinen

SaPa 2012

KatajanoKan yhdiStyKSet

Markku & Eero Lounatvuori vanhempainturnauksessa. 
(Kuva: Leena Pitkänen)



Katajanokan Kaiku 2012 Katajanokan Kaiku 201238 39

Katajanokan Kunnolla – Skattan Kondiksella – on ollut ilo 
tarjota kuntoliikuntaa katajanokkalaisille ja lähiympäris-
tölle jo yhdeksän vuoden ajan. 

Liikuntatunteja on viikoittain toistakymmentä ja niitä pyö-
ritetään aivan Katajanokan ytimessä sijaitsevan liikun-
tahallin suojissa. Eipä siis ihme, että saimme kunnian 

olla mukana ohjelman tuottajana, kun halli juhli avoimin ovin 
10-vuotista toimintaansa 1.9.2012.

 Liikuntaviraston tarjoamien makkaroiden ja kahvin & pullan 
ohella hallilla toimivilla seuroilla oli tilaisuus esitellä toimintojaan 
aamukymmenestä aina iltapäivällä neljään asti. Seuramme sai 
molemmat salit haltuunsa iltapäiväksi ja suositut vetäjämme an-
toivat esimakua siitä, mitä syyskuun alussa käynnistyneillä tun-

neillamme on tarjolla. 
Mukavasti jalka nousi 
mukana olleilta vielä 
silloinkin, vaikka Fris-
kis & Svettis oli jo aa-
mupäivän ajan pistä-
nyt parastaan ja kir-
voitellut hikeä osallis-
tujien otsalle omien 
tuntiensa aikana.

Teksti ja kuvat: 
Marjatta Vannekoski

Katajanokan hallin  
10-vuotistapahtumaKatajanokan Kunnon jäsenmäärä on tällä 

hetkellä yli 300. Toimintamme pyörii vapaaeh-
toisvoimin, joten sen ja Helsingin kaupungin 
toiminta-avustuksen turvin pystymme tarjoa-
maan pätevien, ja pidettyjen, vetäjien ohjaamaa 
laadukasta liikuntaa todella edullisesti. Ja jäse-
nillemme vieläkin edullisemmin!

Seuramme tarjoamista lajeista ovat alusta alkaen 
olleet mukana jooga ja taiji, myöhemmin tulivat 
mukaan myös salibandy, tanssillinen jumppa, 

kunnon jumppa, pilates ja zumba. Välillä olemme 
kokeilleet uusiakin lajeja, mutta nykyinen ohjelmis-
tomme koostuu noista kestosuosikeiksi muodostu-
neista lajeista.  

Iloksemme tunneillemme 
osallistuukin aina salin täydeltä 
väkeä. Kaikkiaan reilut pari sa-
taa iloista kuntoilijaa on löytä-
nyt ohjelmistostamme oman la-
jinsa ja tulee uskollisesti tiis-
taista sunnuntaihin kohenta-
maan kuntoaan, vain maanan-
taina meillä ei ole tunteja. Eikä 

innokkaimmille yksi tunti riitä, vaan reippaimmat 
jatkavat sutjakkaasti lajista toiseen jopa saman illan 
aikana. Ei siis nokkalaisilla ole omaa urheiluseuraa 
ihan suotta!

Lisäksi hallin viereisellä kentällä, Possutalon 
edessä, on torstaisin – läpi talven – mahdollisuus kah-

vakuulailuun ns. kertamaksuperiaatteella. Tunti pide-
tään klo 18-18.45 ja maksaa jäseniltä 5 euroa/kerta, 
ei-jäseniltä 7 euroa/kerta. Kannattaa tulla kokeile-
maan, ei ennakkoilmoittautumista, laji sopii nuorille 
ja vanhoille. Oma kuula tarvitaan. 

Syyskauden kurssit päättyvät joulun alla, jolloin 
pidämme parin viikon joululoman. Kevätkausi käyn-
nistyy heti kohta vuoden alusta päättyen huhtikuun 
lopussa, kun halli jää kesätauolle. Syyskauden tar-
kempi ohjelma ja muutakin tietoa seurastamme löytyy 
nettisivuiltamme: www.katajanokankunto.fi. 

Myös jäseneksi liittyminen ja ilmoittautuminen 
kursseille tapahtuvat netin kautta. Ja seuramme edus-
tajat ovat käytettävissä, heiltä voi missä ja milloin vain, 
varmimmin liikuntatuntien alussa, kysyä lisää toimin-
nastanne.

Mutta emme me toki kesälläkään ihan laakereilla 
lepää. Laivastopuiston jumpat pyörivät viikoittain 
kesä- ja elokuussa. Niiden suosio onkin upeasti kas-
vanut vuosi vuodelta.

 Ja muutakin mukavaa tapahtuu. Esim. toukokuun 
lopussa järjestimme ”ulkoliikuntapäivät”, jolloin tar-
jolla oli mm. sauvakävelytekniikan opetusta, kahva-
kuulailua, pyöräilyä ja puistojumppaa. Vaikka sää ei 
suosiollinen ollutkaan, reippaat kuntoilijamme eivät 
huonoja sääoloja säikkyneet!

Tervetuloa mukaamme!
Katajanokan Kunto

Teksti ja kuva: Marjatta Vannekoski

Katajanokan Kunto - Skattan Kondis
KatajanoKan yhdiStyKSet

Katajanokan hallin 10-vuotisliputus ja iloiset liikunta-
hallin hoitajat Hannele, Sawing ja Jaana.

Sauvakävelijöitä ei sade haitannut.

Kunnon pj. Anu Pylkkänen jakoi tietoa ja esitteitä 
seuran esittelytiskillä.

Kuva: Eero Nurmikko

Jonna Eiskonen 
vetää pilateksen 
esittelytuntia 1.9.
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Kinokan tuleva ohjemisto

Joulunäytös
16.12. Eräs joulutarina

Kevät 2013
20.1. Nader ja Simin: Ero
24.2. Precious
24.3. Le Havre

Joulunäytöksen erikoisvieraana 
oopperalaulaja Jyrki Niskanen

Oopperalaulaja, muusikko, 
pianisti, säveltäjä, sovittaja ja 

kuoronjohtaja Jyrki Niskanen on 
esiintynyt Euroopan, Amerikan ja 
Australian merkittävimmissä oop-
perataloissa. 16. joulukuuta hän 
saapuu Kinokan joulunäytökseen 
ja esittää elokuvan jälkeen muun 
muassa aarioita uudelta Hienoim-
mat tenoriaariat -albumiltaan. Le-
vyjä on myynnissä tilaisuudessa.

Myös yleisön osallistuminen mu-
sisointiin on toivottavaa ja mikäpä 
sen mainiompi tapa päättää Kino-
kan kausi 2012 kuin kajauttaa yh-
dessä ilmoille tuttu joululaulu!

elokuvan jälkeen nautitaan yhdessäolosta 
ja virkistävästä tarjoilusta

Syyskuun viimeinen sunnuntai oli aurinkoinen ja 
lämmin, täydellinen ulkoilupäivä. Siitä huolimatta 
Suomen elokuvasäätiön pimeä auditorio sulki 
sisäänsä tuvan täydeltä ihmisiä, jotka syventyivät 
Katajanokkaseuran elokuvakerho Kinokan eloku-
vaesitykseen. Kyseessä oli tällä kertaa espanjalai-
nen, Iciar Bollainin ohjaama draama Sade kuuluu 
meille.

Reilun puolentoista tunnin päästä ovien sulkeu-
tumisesta salista purkautuu tyytyväisen näköistä 
väkeä. Elokuvanautinto on ohi ja on aika siirtyä 

elokuvatalon aulaan vaihtamaan mielipiteitä ja ajatuksia 
muiden läsnäolijoiden kanssa. Kinokan henkilökunta 
on jo kattanut esille virvokkeita ja pientä purtavaa, ja kaiuttimista soljuu taustamusiikkina Juli Woodin 
saksofoni-jazz.

Leena Linnasalmi ja Rita Valle ovat ahkeria Kinokan kävijöitä, he 
ovat olleet mukana melkein jokaisessa näytöksessä. Kinokka on toi-
minut vuodesta 2007 lähtien, joten näytöksiä on järjestetty jo reilut 
kolmekymmentä kertaa.

– Oikeastaan jo ensimmäisen elokuvan jälkeen huomasin, että 
nämä elokuvat valitaan hirveän hyvin, Valle sanoo. Yleensä jäädään 
elokuvan jälkeen tänne ja jutellaan. Tuntuu, että ihmiset mieluusti 
keskustelevat elokuvasta, jota ovat juuri katsoneet.

Kaiku-lehden juttu ja mainos Katajanokan liikuntahallissa herät-
tivät alun perin Tuuli Lisitsinin kiinnostuksen paikallisen elokuvaker-
hon tarjontaan. Ohjelmiston laadukkuus on saanut hänet tulemaan 
Kinokan näytökseen jo kolmannen kerran.

– Elokuvat ovat sellaisia, joita ei normaalisti näe missään. Ne eivät 
pyöri tuolla tavallisissa elokuvateattereissa. 

Irja Leimu, Petra Keski-Säntti ja Toomas Keski-Säntti ovat eloku-
van ystäviä kolmessa polvessa ja viihtyvät myös Kinokan jälkilöylyissä. 

– Järjestään kaikki elokuvat, joita olen ollut itse katsomassa ovat 
olleet tosi hyviä, Petra Keski-Säntti toteaa.

Leimu on ollut mukana ensimmäisestä näytöksestä lähtien. 
– Kinokan elokuvat ovat pienimuotoisia, hyvin vaikuttavia, niin 

kuin tämäkin, Leimu kertoo viitaten Sade kuuluu meille -filmiin. Mo-
net elokuvat ovat sellaisia, jotka haluaisin ehdottomasti nähdä uudel-
leen. Hienoa kulttuuria, elokuvakulttuuria.

Teksti ja kuvat: Kaisa Väisänen
www.skatta.fi

K NOKKA

Irja Leimu, Petra Keski-Säntti ja  
Toomas Keski-Säntti

Leena Linnasalmi ja Rita Valle

TERVETULOA EIRAAN – 
YKSILÖLLISEN PALVELUN 

LÄÄKÄRIASEMALLE.
Monipuoliselta lääkäriasemaltamme saat kaikki yleis- ja 
erikoislääkäreiden palvelut. Pääset haluamallesi lääkärille 
ilman lähetettä itse valitsemanasi ajankohtana joustavas-
ti ja nopeasti. Saman katon alta löydät myös monipuoliset 
kirurgiset palvelut mm. ortopedian, plastiikkakirurgian, sil-
mälaserin, gastrologian ja gynekologian alueilta. Myös labo-
ratorio-, röntgen- ja vuodeosastopalvelumme ovat käytettä-
vissäsi.

Laivurinkatu 29, 00150 Helsinki

Älä epäröi olla yhteydessä.  
Ajanvaraus (09) 1620 570.

www.eiransairaala.fi
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Kuvat: Martin Bunders

Kuvat: Martin Bunders

Sofia  Mia  Telma

Aava  Anelma  Aurora

Julia  Patricia  Milana
Setrik  Joel  Mikko

Emmi  Senja  Lada

Kristian  Ilmari  Dominique

Miila  Henrika  Madeleine

Johannes  Luka  Luukas

Amira  Galina 

Elias  Reittu  Frans

Topias  Maxim  Valentin

Katajanokan 
ympärijuoksu – 
Skatudden runt!

Aino  Salla  Outi

Timo  Jesse  Andreas

  

Katajanokan perinteinen ympärijuoksu 
juostiin jo 65. kerran 4.9.2012. Eri sarjoihin 
jakautuneita juoksijoita oli satakunta. Jo-
kaisen sarjan kolme parasta palkittiin mita-
lein. Kaikki osallistujat saivat kunniakirjan 
muistoksi kunniakkaasta osallistumisesta. 
Naisten ja miesten sarjojen voittajille luo-
vutettiin vuodeksi seuran kiertopokaali.

Tulokset:
Tytöt 2008 - 2009 
Mia Welch 26,00
Sofia Suokas 26,10
Telma Ulvila 35,10

Pojat 2008 - 2009 
Reittu Auvinen 24,50
Elias Saloniemi 27,20
Frans Palojoki 27,80

Tytöt 2006 - 2007 
Anelma Lehikoinen 18,50
Aava Kiviluoma 19,18
Aurora Pohjanvirta 19,50

Pojat 2006 - 2007 
Maxim Galeev 18,30
Topias Diakite 19,80
Valentin Koskimies 20,30

Tytöt 2004 - 2005 
Patricia Lindenber 55,10
Julia Heikkilä  56,13
Milana Tatarkina 58,10

Pojat 2004 - 2005 
Joel Higgins 57,90
Setrik Mäkelä 59,28
Mikko Kopare 59,49

Tytöt 2002 - 2003 
Senja Salo 51,10
Emmi Nieminen 54,27
Lada Tatarkina 55,50

Pojat 2002 - 2003 
Ilmari Pohjanvirta 47,25
Kristian Laine 47,52
Dominique Arinen 49,40

Tytöt 2000 - 2001 
Henrika Koiranen 50,28
Miila Tammisto 50,44
Madeleine Sabore 51,70

Pojat 2000 - 2001 
Luka Poirey 49,94
Johannes Ekonen 51,36
Luukas Pietiläinen 53,21

Tytöt 1998 - 1999 
Galina Galeva 53,30
Amira Nissinen 58,00
 

Naiset 
Salla Rajala 12,46
Aino Kyrö 15,29
Outi Väänänen 16,47
Aurora Heickell 17,36

Miehet 
Jesse Rajala 10,50
Timo Saarikoski 11,26
Andreas Hägg 12,14
Juhani Rajala 12,46



KATAJANOKAN HUOLTO OY

Kiinteistönhoitoa ja isännöintiä Katajanokan - Kruununhaan alueella.

MERIKASARMINKATU 4
00160 HELSINKI

p. 6962 480  fax  6962 4848
e-mail kh@katajanokanhuolto.fi

www.katajanokanhuolto.fi

Katajanokkalaisten  
omat joulukortit

Tervehdi ystäviä ja liiketuttavia  

omalla joulukortilla!

Katajanokkaseuralla on myynnissä  
meitä varten suunniteltuja  

Katajanokka-aiheisia postikortteja.
Ne on piirtänyt taiteilijamme  

Pekka ja Julia Vuori. Korteissa on nyt seitsemän 
aihetta - Kaiun kansikuvista seitsemän vuoden 

ajalta. Kortit ovat ilman vuosilukuja, joten ne ovat 
käyttökelpoisia tulevinakin vuosina.

Kortin koko on taitettu 4-sivuinen A 6,  
sisäpuolella hyvän joulun toivotukset suomeksi, 

ruotsiksi ja englanniksi
Kortteja saatavana myös ilman tekstiä.

Hinta kuorineen 2 €

Kortteja voi ostaa   
Sinikka Harpfilta, Vyökatu 9 A 3  

puh 040 500 3843 tai  
Kirsti Tolvaselta, Luotsikatu 18 D 32, 

puh 050 563 6091.

KatajanokanKatajanokanKatajanokanKatajanokanKaiku

2010
kaiku -10_kansiarkki.indd   1

15.11.2010   9.26kiinteistöhuoltomaatta.fi

TERVETULOA NAUTTIMAAN
herkullisesta ruoasta ja  

nepalilaisesta vieraanvaraisuudesta 
suosittuun ravintolaamme  

Katajanokalle!

 s i n c e  1 9 9 8
Luotsikatu 12, Katajanokka, Puh. 09-622 1996  

Katso listamme netistä www.everestyeti.fi
Aukioloajat: ma–pe 10.30–22, la–su 12–22

14 v. synttäreiden kunniaksi tarjoamme  
pääruoan yhteydessä alkuruoan  
tai jälkiruoan ilmaiseksi!

Leikkaa irti

Tarjous voimassa helmikuun 2013 loppuun.

TARJOUSKUPONKI • TARJOUSKUPONKI 

• Valaisimet
• Varjostimet
• Korjaukset

AB-SISUSTUSVALAISIN

Linnankatu 1, Katajanokka
Wanhan Sataman vieressä

Ma-pe 11-18, la 10-15
Puh 636 634

  SATAMAKATU 5, HELSINKI - www.signoradeli.com 

kiittämme asiakkaitamme
kuluneesta vuodesta

meiltä jouluksi suklaat
ja panettonet

S I G N O R A  D E L I Z I A  
HERKKUPUOTI - KAHVILA - IMPORTER
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Uusia asuntoja Katajanokalle

Keskellä Linnanpuistoa tyhjänä nyhjöttävän, asemakaavassa suo-
jellun huoltorakennuksen tuleva käyttö on selviämässä. Helsingin 
kaupungin Tilakeskus on saanut tarjouksen rakennuksen muutta-
miseksi asuntokäyttöön ja poikkeamishakemus asemakaavassa mää-
rätystä huoltorakennuskäytöstä on käsittelyssä. 

Katajanokkaseura lausui asiasta, että Katajanokkaseura kannat-
taa pitkään tyhjillään olleen suojelurakennuksen asuntokäyttöä ja 
sitä, ettei puistosta muodosteta rakennukselle tonttia. Rakennukselle 
hakemuksessa osoitettu määräala supistaa puiston alaa tarpeetto-
man paljon. Puiston alaa ei saa pienentää ja autopaikat tulee si-
joittaa esim. tulevaan maanalaiseen parkkiluolaan, ei puistoon. Ka-
tajanokkaseuran esittämä toivomus, että katajanokkalaiset toimijat 
saisivat rakennuksesta harrastus- ja kokoontumistiloja, jää talou-
dellisten realiteettien paineessa haaveeksi.

Toinenkin asuntohanke etenee: Kanavakatu 13 (Seamen’s Hotel) 
on saanut rakennusluvan.

Maanalainen luola valmistui 

Hätäkeskushankkeena syksyllä 2007 alkanut Katajanokan maan-
alaisen tilan lujitus- ja sisustustyöt päättyivät vuoden 2012 keväällä, 
kertoo aluejohtaja Petri Turku Senaatti Kiinteistöistä. Hätäkeskuksen 
vetäydyttyä hankkeesta kesällä 2008, luola jää kokonaisuudessaan 
valtionhallinnon toiminnoille. 

Jotkut katajanokkalaiset ovat kevään ja kesän aikana havainneet, 
että maanalaisen luolaston ilmanvaihdon poistoaukoista nousee 
ajoittain savupöllähdyksiä. Kyse on siitä, että luolaston varavoima-

Kanavaterminaali purettu, mitä tilalle?
Katajanokan kanavaterminaali on lopulta purettu. Moni toiveikas 
hanke ehti sitä ennen käväistä tontilla: ARMI-hanke, ristihotelli, Gug-
genheim ja viimeksi Kauppahallin remontinaikainen väistötila. Kaik-
kia on sovitettu huolella paikalle, yksikään ei asettunut (Kauppahalli 
muuttaa 2013 Hietalahden halliin). 

Nyt paraatipaikalla on tyhjä, puretun rakennuksen kattorakenteilla 
aidattu tila. Eteläsataman alueesta pidetty ideakilpailu lupaa tontille 
uusia kosijoita, mutta milloin? 

Kuva: Tuula Palaste

Katajanokan - Kruununhaan alueellinen katu- ja 
puistosuunnitelma 

Aluesuunnitelma on rakennusviraston työväline katu- ja puistover-
kostojen ylläpitämiseksi tasapuolisesti koko Helsingin alueella. Stra-
tegisessa suunnitelmassa tarkastellaan katu- ja puistoalueiden kun-
toa ja palveluiden nykytilaa sekä parantamistarpeita alueen asuk-
kaita kuunnellen. Lisäksi kootaan havaitut tarpeet, erilaiset toiveet 
ja ideat tavoitesuunnitelmaksi. 

Aluesuunnitelman avulla kohdennetaan kunnossapidon ja raken-
tamisen määrärahoja: suunnitelmassa esitetään yleisten alueiden 
ylläpidon, peruskorjauksen ja rakennusviraston tarjoamien palve-
luiden tavoitetaso, toimenpidetarpeet sekä toimenpiteiden kiireelli-
syysjärjestys. 

Aluesuunnitelma on laadittu vuorovaikutteisesti asukkaiden, jär-
jestöjen, hallintokuntien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Suun-
nittelun lähtötiedoksi toteutettiin asukaskysely syksyllä 2010. Kysely 
lähetettiin satunnaisotannalla 1000 talouteen, vastausprosentti oli 
34%. Rakennusviraston verkkosivuilla oli samanaikaisesti käynnissä 
avoin kysely, johon saatiin 147 vastausta. 

Aluesuunnitelmaan ja sen suosituksiin voi tutustua internetissä 
osoitteessa: www.hel.fi/hki/hkr/fi/Viheralueet/Suunnittelu/Kruunun-
haan_Katajanokan_aluesuunnitelma

Kuva: Eero Nurmikko

Kuva: Eero Nurmikko

Höyryäviä herkkuja 
Poseidonista

Taltuta Pakkasherra kupillisella kuumaa.
Poseidon tarjoaa tammikuun loppuun asti glögiä,
joka saa hyytävän viiman muuttumaan pasaatituuleksi.

Lämpimästi tervetuloa!

PIVNICE POŠEIDON - kruuNuVuOrENkatu 1, HELsINkI - OLutHuONE.fI
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Asuntorintamalla korjataan ja puretaan, 
hintasäätelyäkin

Katajanokan talot ovat täyttäneet kukin vuorollaan satavuosiaan. 
Meneillään on katukuvassakin näkyviä perusteellisia korjauksia - 
ullakkoasuntoja, putket, julkisivuja, ikkunoita, hissejäkin. 

Kärjen HITAS-sääntelyssä täydet 30 vuotta olleet taloyhtiöt ovat 
saaneet valtuustolta oikeuden hakea hintasääntelyn purkamista. 
Prosessi on useassa yhtiössä käynnissä. Valtuuston säätelyn pur-
kamiselle asettama osakkaiden täydellisen yksimielisyyden ehto on 
haaste yhtiöiden päätöksenteolle.

Kelluva konttori
Arctia Shipping rakentaa varustamon toimistotiloiksi kaksikerrok-

sisen kelluvan konttorin, joka sijoittuu Katajanokan Laivastopuiston 
edustalle jäänmurtajien laiturin viereen. Rakennuslupa on hyväksytty 
ja Arctian tavoitteena on ottaa uudisrakennus käyttöön vuoden 2013 
kesällä.

Uudisrakennus sulautuu ympäristöönsä ja se sijoitetaan sivuun 
Ulkoasiainministeriön hallinnoiman Merikasarmin edestä. Kelluvan 
toimiston pitkät julkisivut tehdään pääosin mustasta, perforoidusta 
ja profiloidusta alumiiniohutlevystä. Päätyseinät ovat kokonaisuu-
dessaan lasia. 

Kelluvan konttorin pääarkkitehti on Mikko Summanen Arkkiteh-
titoimisto K2S Oy:stä. Hänen viimeisimpiä töitään on myös Hiljai-
suuden kappeli Helsingin Kampissa. Teräsrakenteinen ponttoni ra-
kennetaan Western Shipyardin Teijon telakalla, mistä se uitetaan 
meriteitse Arctechin Helsingin telakalle. Varsinainen toimisto-osa 
valmistetaan ja varustellaan Hernesaaressa. Valmis konttori uitetaan 
lopulliselle paikalleen Katajanokalle, missä se kytketään Jäänmur-
tolaituriin. 

Kuva: Arctia Shipping

koneita koekäytetään viranomaisohjeiden mukaisesti säännöllisesti, 
jotta koneet olisivat toimintakunnossa mahdollisen varatilanteen va-
ralta. Petri Turku korostaa, että kyse ei ole ollut tulipalosta. 

Hankkeen turvaluokitellusta statuksesta johtuen aluejohtaja Petri 
Turku ei halua kertoa, mikä tai kuka viranomainen tiloissa toimii. 
Sen verran tiedetään, että hätäkeskuksen käyttö olisi ollut ympäri-
vuorokautista 24/7, nyt tiloja käytetään ”likimain virastoaikaan”. 
Luola liittynee Helsingin jo ennestään laajaan maanalaiseen kallio-
luolaverkostoon.

Hidasta liikettä maan alla ja meren yllä 
Keskon tienoon kalliotiloihin louhittavaksi suunniteltu YIT:n pysä-
köintiluola on edelleen vaiheessa. Tuleeko hanke todeksi vasta Ete-
läsataman kilpailussa ehdotetun uuden rakentamisrivistön myötä? 

Kruununhaasta Sompasaaren ja Korkeasaaren kautta Laajasaloon 
kaavaillun ratikkasillan suunnittelukilpailun valitukset on hylätty ja 
kilpailu saa jatkua. Toteutuspäätökseen on vielä matkaa, suunnit-
telua voi seurata internetissä osoitteessa: www.kruunusillat.fi. 

Kuva: Eero Nurmikko

Jalkojen perushoidot, kemialliset kynnenpoistot ja 
-oikaisut. Luennot ja konsultoinnit
Jalkaterapia Pirkko Naukkarinen Oy
Merikasarminkatu 9 A, 00160 HELSINKI
Ajanvaraus:  
pirkko.naukkarinen@kolumbus.fi,  0400-412 097

Vesperin järjestää  
Katajanokan Lions -klubi yhdessä  

Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa.

Jouluvesper
Tuomiokirkon kryptassa  

13.12.2012 klo 19.00
Adventtiajan musiikkia

Ritva Auvinen, laulu
Lauluyhtye Purppuratuuli

Cata Mansikka-aho, kitara/laulu

Raamatunluku
Sami Mustakallio
Raili Malmberg

 
Puhe

Anna-Maija Viljanen-Pihkala

Ohjelma ovelta  5 €. Tuotto nuorisotyön ja  
sotiemme veteraanien hyväksi.

Lämminhenkinen  

perinteinen 

Leijonien

44. kerta

• Kemiallinen pikapesula
• Valkopesu
• Matto/verhopesu
• Ompelu- ja korjauspalvelu
• Noudamme ja tuomme
• Nopea ja ammattitaitoinen palvelu

Luotsikatu 16 • puh./fax 270 91432 • Arkisin 9.00 - 18.00

Katajanokkalaisille 15% alennus!

    - pumput

Oy MARNEX Ab
Luotsikatu 14        00160 Helsinki
puh. 7001 9800      www.marnex.fi

1975

 Lounas  Ti - Pe 11 - 14
 Päivällinen  Ti - La 17 - 23
  Su  13 - 20

Muina aikoina sopimuksen mukaan myös 
yksityistilaisuuksiin.

Päivittäin vaihtuva lounas, hinnat 8.80€-13.90€

* * *
Marras-joulukuussa

Lajos Pinke
* * *

Tammikuussa
Taina Rasi

* * *
Bliniviikot 08.01.13-28.02.13

* * *
www.wellamo.fi

puh/fax. 663 139 • Vyökatu 9 pääty • 00160 Helsinki

Luotsikatu 4 B - puh. 655 200  

Tervetuloa hyvään hoitoon!
www.katajanokanfysioterapia.fi

• Fysioterapia  
• Hieronta

• Voice massage  
• Osteopatia  

• Vyöhyketerapia (MVT)
• Intialainen päänhieronta
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Siivouspäivä

Jokakeväinen siivouspäivä pidettiin 14. toukokuuta. Mukana olivat 
myös Katajanokan partiolaiset. Katajanokkaseura huomioi erityisesti 
koiraihmiset jakamalla koirankakkapusseja. (Kuva: Tuula Palaste)

Vierailu sokeripalassa

1

Toukokuun 15. päivä Katajanokkaseura kävi vierailulla Stora Enson 
toimitiloissa. Isäntänä toimi Stora Enson yhteiskuntasuhdejohtaja 
Jorma Westlund. (Kuva: Tuula Palaste)

Ehrensvärdin uusi lauttaterminaali

Suomenlinnan huoltolautta sai Katajanokalle uuden terminaaliraken-
nuksen. Seura kävi tutustumassa lauttaterminaaliin 6. kesäkuuta. 
(Kuva: Martin Bunders)

KatajanoKKaSeura toimii

Katanokkaseura ry:n vuosikokous  

Katajanokkaseuran vuosikokoukseen 1.3.2012 SKS:n päära-
kennuksessa (Hallituskatu 1) osallistui viitisenkymmentä kata-
janokkalaista. Kokouksen jälkeen keskusteltiin Guggenheimista. 
Keskustelun alustajina toimivat museonjohtaja Janne Gallen-
Kallela-Sirén ja kaupunginvaltuutettu Tuomas Rantanen. (Kuva: 
Tuula Palaste)

www.skatta.fi

 
 
                                         vaatturiateljee   NEULA 

 

          Ompelupalvelu  naisille  ja  miehille 
                       korjausompelua 
                    mittatilausompelua 
                   pukeutumisneuvonta 

 
                                   Katajanokankatu 4F 
        Alena   040-7159757                         ma-pe   11-18 
        Katja   040-0485075                          ke. ja pe. 12-17 
        muina aikoina sopimuksen mukaan  
               soittaa  ja  sovimme  sopiva  aika! 
 
                                                                     www.vaatturineula.fi 

 

           Täällä kupongilla 20% alennus mittatilauksesta 
                                                   tai 
                          10% alennus korjauspalvelusta. 

 
 

Luotsikatu 3
00160 Helsinki

Puh. 09 622 9040/0400 300 409
E-mail koskinen.scalin@arkktsto.inet.fi

Kotipalvelua
- siivoukset

 - ikkunanpesut
  - muut kotipalvelut

050-3229388 
www.unelmaworks.com

Luotsikatu 16  
00160 Helsinki

Venäläisten klassikoiden valiot.

Lauantaisin 13–17 Zakuska-buffet.
Rahapajankatu 3, Helsinki | varaukset (09) 179 560  

Avoinna 11–24, la 13–24, su ja ma suljettu
www.restaurantbellevue.com

 Anilina

Sisustusompelimo

•  Sisustustekstiilit ja matot 
mittatilaustyönä

•  Koteihin ja julkisiin tiloihin

•  KotiteKstiilien ompelu

•  HuoneKalujen irtopäälliset

•  piHaKalusteiden ja veneiden päälliset

•  Kevyt verHoilu

•  vaatteiden Korjaus

Showroom: Luotsikatu 4
p. 040 590 8790
Ma 12-18, ti-pe 10-16
www.anilina.fi

Luotsikatu 4, p. 040 52 88 624
Ma 12-18, ti-pe 10-16

Verhopalvelu

SUU TA R IN L I I K E
PA LV E L E E :

ma 12 19, ti pe  10 18
Luotsikatu 5
Puh. 044 299 0025
Tervetuloa !

hk_kkortit.indd   1 4.10.2012   13:12

SUU TA R IN L I I K E
PA LV E L E E :

ma 12 19, ti pe  10 18
Luotsikatu 5
Puh. 044 299 0025
Tervetuloa !

hk_kkortit.indd   1 4.10.2012   13:12
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www.skatta.fi

Katajanokkaseuran johtokunta vuonna 2012
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Kauneus- ja 
terveyspaLveLuja
Helsinki Clinic

Merikasarminkatu 7
puh. 09 4289 1880
www.helsinkiclinic.fi

Jalkaterapia Pirkko 
Naukkarinen

Merikasarminkatu 9 A
puh. 0400 412 097

Kampaamo-Parturi Merituuli
Linnankatu 4
puh. 040 9611 060

Katajanokan Fysiatriasema
Katajanokankatu 4 A 16
puh. 09 661 001
www.katajanokanfysiatriasema.
com

Katajanokan  
Fysikaalinen Hoitolaitos

Merisotilaankatu 3
puh. 629 284
www.skatankunto.fi

Katajanokan Fysioterapia
Luotsikatu 4 B
puh. 09 655 200
www.katajanokanfysioterapia.fi

Kauneushoitola  
Marita Koskinen

Luotsikatu 2
puh. 09 625 885,  
fax. 09 7545 160 
www.kauneushoitola.eu

Lääkäriasema Sairaala Eira
Laivurinkatu 29
puh. 09 1620 570
www.eiransairaala.fi

Neptunus Apteekki
Kauppiaankatu 2
puh. 664 207
www.neptunusapteekki.fi

Parturi-kampaamo Topics
Kruunuvuorenkatu 15 A
puh. 09 656 613

Puuterihuone
Kauppiaankatu 7
www.puuterihuone.fi

Salon & Beaty Clinic Lunesis 
Luotsikatu 5
puh. 044 2849 232
www.lunesis.fi

Skattan Parturi-kampaamo
Merikasarminkatu 12
puh. 09 3421 143

Studio Sága
Merikasarminkatu 7
puh. 040 7612 822
studiosaga.weebly.com

Kiinteistönhoitoa ja 
-väLitystä
4Client oy lkv

Luotsikatu 2
puh. 0400 211 178
www.4client.fi

Isännöitsijätoimisto  
Jarmo Rantamäki Oy ISA 

Unioninkatu 18
puh. 020 7756 640,  
fax. 020 7756 641
rantamaki.com

Katajanokan Huolto
Merikasarminkatu 4
puh. 6962 480, fax. 6962 4848
www.katajanokanhuolto.fi

Kiinteistöhuolto Määttä Oy
Satamakatu 2
www.kiinteistohuoltomaatta.fi

Kotikadun Kiinteistöpalvelu Oy
Tehtaankatu 36 B
puh. 0400 449 369
www.kotikadunkiinteistopal-
velu.fi

Pro Isännöinti Helsinki
Runeberginkatu 4 a C
puh. 0400 625 951
www.proisannointi.fi

TEKO-Saneerauspalvelut
Runeberginkatu 4 A c
puh. 040 1991 110
www.teko.fi

LiiKenne- ja 
matKustuspaLveLuja
Viking Line,  
Katajanokan terminaali 

puh. 123 51
Varaukset joka päivä 7.30-21
puh. 0600 415 77
www.vikingline.fi

LiiKKeitä
AB-Sisustusvalaisin

Linnankatu 1
puh. 636 634
www.valaisin.net/absisustusva-
laisin.htm

Arelalizza 
Kruunuvuorenkatu 1
puh. 010 2398 688
www.arelalizza.fi

Helsingin Liikevaatetus Oy
Kruunuvuorenkatu 7
puh. 09 660 487,  
040 5898 081, fax. 09 660 437
www.liikevaatetus.fi

Koristerappausliike Rintala Ky
Sampsantie 50
puh. 0400 770 687
koristerappausrintala.websites.
fi

Kukkakauppa Uniikki
Katajanokankatu 4
Puh. 040 1549 711
www.kukkakauppauniikki.fi

Oy Marnex Ab
Luotsikatu 14
puh. 7001 9800,  
fax. 7001 9802
www.marnex.fi

Nomart Oy
Merikasarminkatu 6
puh. 09 661 477,  
fax. 09 663 728
www.nomart.fi

Signora Delizia
Satamakatu 5
puh. 045 861 5959
www.signoradeli.com

muita paLveLuja
Doppelmayr Finn Oy

Katajanokankatu 7
puh. 09 6844 300,  
fax. 09 624 120

Enterno Media Oy
Luotsikatu 5 LH 4
puh. 09 672 473
enterno.fi

Lomaovi
www.lomaovi.fi

Unelmaworks Oy
Luotsikatu 16
puh. 050 3229 388
www.unelmaworks.com

panKKipaLveLuja
Nordea

Aleksanterinkatu 30
puh. 0200 3000
www.nordea.fi

suunnitteLua
Arkkitehtitoimisto  
Antti Voutilainen Oy

Vyökatu 6
puh. 6962 500, fax. 6962 5050
www.voutilainen.fi

Arkkitehtitoimisto  
Koskinen & Schalin Oy

Luotsikatu 3
puh. 09 6229 040,  
0400 300 409

Arkkitehtitoimisto  
Olli Pekka Jokela Oy

Kalliolanrinne 4 A 10
puh. 010 6669 180,  
fax. 09 8764 747
www.arkopj.fi

Arkkitehtitoimisto  
Pohjanpelto & Co

Kruunuvuorenkatu 1
puh. 09 177 044,  
fax. 09 654 521
www.pohjanpelto.com

Arkkitehtitoimisto  
Sari Nieminen Oy

Luotsikatu 5
puh. 050 5865 426
www.arknieminen.fi

ravintoLoita ja hoteLLeja
Hotel Katajanokka

Merikasarminkatu 1A
puh. 09 6864 5132 
www.bwkatajanokka.fi

Katajanokan Kasino
Laivastokatu 1
puh. 6128 6300
www.katajanokankasino.fi

Mount Everest
Luotsikatu 12 A
puh. 09 6221 996
www.everestyeti.fi

Pivnice Pošeidon
Kruunuvuorenkatu 1
puh. 010 7664 190
www.oluthuone.fi

Ravintola Bellevue
Rahapajankatu 3
puh. 179 560, fax. 636 985
www.restaurantbellevue.com

Ravintola Nokka
Kanavaranta 7F
puh. 6128 5600
www.ravintolanokka.fi

Ravintola Sipuli
Kanavaranta 7
puh. 6128 5500 
www.ravintolasipuli.fi

Ravintola Wellamo
Vyökatu 9, pääty
puh./fax. 663 139
www.wellamo.fi

Simon kahvio
Satamakatu 5
puh. 6924 876

teKstiiLi- ja 
vaatetuspaLveLuja
Ajanpesu

Luotsikatu 16
puh./fax. 2709 1432
www.ajanpesu.com

Haraldin Kenkä
Luotsikatu 5
puh. 044 2990 025

Hati Ompelimo  
Korjauspalvelut

Luotsikatu 14
puh. 045 8632 144

Pukeutumisneuvoja  
Tuija Kauppinen

Kauppiaankatu 7
puh. 050 3316 702
www.tuijak.fi

Sisustusompelimo 
Luotsikatu 4
puh. 040 5288 624

Vaatturiateljee Neula
Katajanokankatu 4F
puh. 0400 485 075,  
040 7159 757
www.vaatturineula.fi

Verhopalvelu Anilina
Luotsikatu 4
puh. 040 5908 790
www.anilina.fi
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