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Vuonna 1941 Viipurista tullut kauppias 
Anatol Sokolow perusti paperikaupan 
Katajanokankatu 5:teen.  Pääosa tämän 
päivän toiminnastamme on paperi- ja 
toimistotavikkeiden tukkukauppaa 
pääkaupunkiseudun yrityksille.

Myymälämme valikoimaan kuuluvat mm.

• Kalenterit
• Kortit
• Lahjatarvikkeet
• Paperitarvikkeet
• Tulostimien värit ja tarvikkeet
• Painamme kirjekuoret, käyntikortit ym.
• Liima- ja muovikampasidonnat

Tervetuloa!
Avoinna
ma - pe 9:00 - 18:00

Katajanokan Paperi Oy
PL 171 (Katajanokanlaituri 2)
00161 HELSINKI
p. 09-6120 150
f.  09-6120 1550
katajanokanpaperi@kolumbus.fi 

Katajanokan Paperi Oy
Paperialan kauppaa jo vuodesta

1941
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Katajanokka on Helsingin 
ajanlaskussa vanha ja 
vakiintunut kaupungin-
osa, rakennuksista useat 

iältään kolminumeroisia. Muutok-
sista kolmen vuosisadan ja kolmen 
valtakunnan aikana huolimatta 
Nokan hahmo on tunnistettavissa 
kaikissa historiakartoissa. Stadi, sa-
tama ja avara horisontti ovat py-
syneet. Tavarasataman väistymi-
nen ja Kärjen rakentaminen ovat 
nekin jo liittyneet pysyvään histo-
riaan. Kun nyt auki revityt kadut 
ja työmaat lopultakin valmistuvat, 
Katajanokka asettuu taas kerran 
pysyvään olotilaan. Pysyväistä tun-
netta vahvistaa yhden koulun, kah-
den kaupan ja ratikkalinjan muo-
vaama kylämäinen yhteisöllisyys. 
Tuttuja tulee vastaan kadulla, kau-
passa ja liikenteessä. Ja kun lähde-
tään, kulku käy ahtaasta portista 
avaraan maailmaan, ellei laivalla 
sitten vielä avarammalle.

Helsinki, tuo Katajanokan naa-
puri, on kroonisessa muutostilassa. 
Miljoonametropoli kasvaa vauh-
dikkaasti mutta ulospäin, etäälle: 
uudet esikaupungit, molemmat 
(anteeksi) maalaiskunnat ja mitä 
niitä vielä on. Nyt vuosikymme-
nien työmaat käynnistyvät aivan 
ikkunoidemme edessä. Tavarasata-
mien tilalle aletaan rakentaa uutta 
Kalasatamaa, Kruunuvuorenran-
taa, vähän kauempana Jätkäsaarta. 

Keskustaa rakennetaan herkeä-
mättä uusiksi, maan alla ja maan 
päällä. Kaupungintalokortteleihin 
suunnitellaan uutta. Kaupungin 
vahva, ehkä liioiteltukin draivi Ete-
läsataman kehittämiseksi hämmäs-
tyttää, huolettaakin. Ja tuleeko me-
restä uhkaava elementti?

Mitä ajatella. Kehitykselle kiitos? 
Et koskaan muuttua saa? Huo-
maammeko muutoksista vain kit-
kat, emmekä noteeraa itsestäänsel-
vyyksinä pitämiämme parannuk-
sia. Pysyvä on turvallista: kauniin 
kaupunginosan totutut näkymät, 
hiljaiset kadut. Muutoksessa on 
menetyksen, häiriön, ruuhkan 
uhka. Muuttuuko tulevaisuus lo-
pulta omaksi, samalla tavalla kuin 
aikaisemmat muutokset?

Yksityistä ja julkista kaupunki-
keskustelua käydään, mielipiteille 
on tilaus. Kanta-asukas, muuttaja 
tai täällä työssä käyvä voivat kat-
soa ympäristöä monin eri silmin. 
Mitä ajattelee nuori katajanokka-
lainen, mitä vanha?

Katajanokkaseura tarjoaa yhden 
keskustelukanavan ja sitä kautta 
meillä on jonkin verran puheval-
taa. Vaikka kyse on pienestä seu-
rasta, saadaan puheelle aika ajoin 
myös vastinetta, kuten tätä lehteä 
tarkasti lukeva huomaa. Puheen-
aiheet eivät lopu ensi vuonnakaan: 
nuorisotalon kohtalo, hotellihanke, 
liikenne...

Kaupunkielämään kuuluu va-
paus elää tavallaan. Yhdistymisva-
paus tarkoittaa myös vapautta olla 
yhdistymättä. Mutta jos kiinnostaa, 
seurallisuutta on tarjolla avantoui-
mareista partiolaisiin, vanhem-
painyhdistyksestä kuntoilijoihin, 
Martoista elokuvan harrastajiin. 
Keskustelulle on paikka myös net-
tisivuillamme: www.skatta.fi 

Näitä Katajanokan, kaupungin ja 
omia asioitamme voimme itse ku-
kin miettiä keskitalven filosofi-
sessa, ajan pysäyttävässä hämä-
rässä. Ja miksei, vaihtaa mielipi-
teitä naapurin tai tuiki tuntemat-
toman kanssa.

Hyvää pysähtyvää joulua ja aina 
uutta vuotta!

Martin Bunders

PÄÄTOIMITTAJALTA

Kaikki muuttuu

T.
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la
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Ilmastonmuutos ja 
Helsingin rantarakentaminen
Maapallonlaajuista ilmastonmuutoksen etenemistä ja 
arvioituja vaikutuksia on viime vuosina tutkittu inten-
siivisesti sadoissa kansainvälisissä tutkimushankkeissa 
ja -ohjelmissa. Tiedon lisääntyessä ovat pitkän aikavälin 
muutosta koskevat arviot ja ennusteet muuttuneet 
aikaisempaa hälyttävämmiksi.

Merkittävä osa Helsingin raken-
tamisesta on kohdistunut 
rannoille, ja mittava rantara-
kentaminen tulee näillä nä-

kymin jatkumaan myös lähivuosikymme-
ninä.

Jo toteutetun ja suunnitellun rantaraken-
tamisen volyymi 1980-luvulta 2020-luvulle 
vastannee suurehkon suomalaiskaupungin 
kerrosalaa, ja näiden ranta-alueiden asukas- 
ja työpaikkamäärä ylittänee 2020-luvulla jo 
170 000 henkeä. Kaupungin ja rakennutta-
jien kokonaisinvestoinnit noussevat lähes 
kymmeneen miljardiin euroon.

Ilmastonmuutos 
lisää tulvariskejä roimasti
Ilmastonmuutoksen merkittävimpiä huomi-
oonotettavia vaikutuksia ovat tulvariskit, 
jotka johtuvat valtamerien vähittäisestä pin-
nannoususta, myrskyjen voimistumisesta ja 
rankkasateiden lisääntymisestä.

Suurimmat kuivan maan vesivarastot si-
jaitsevat Grönlannin ja Etelämantereen val-
tavissa mannerjäätiköissä, joiden paksuus on 
useita kilometrejä. Niiden täydellinen sula-
minen nostaisi valtamerien tasoa yli 70 m. 
Tuoreimmat seurantatiedot osoittavat, että 
jäätiköiden massat hupenevat kiihtyvällä no-
peudella sekä Grönlannissa että Antarktik-
sen niemimaalla ja mantereen länsiosissa, 
kuten myös lukuisissa pienemmissä vuoris-
tojäätiköissä. Uusimpien arvioiden mukaan 
tulee valtamerien pinnanousu olemaan 1,4 
– 2 m vuoteen 2100 mennessä, jollei ilmas-

tonmuutoksen kiihtymistä kyetä lähitulevaisuudessa 
pysäyttämään. Havaittu globaali ilmaston lämpene-
minen etenee kuitenkin nopeammin kuin missään 
kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n 1990-luvulla 
julkaisemissa ennusteissa on arvioitu.

Lähivuosikymmeninä tulee Suomenlahden alueella 
myrskytulvien aiheuttama vaikutus olemaan suurempi 
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kuin vähittäisen merennousun, jota kompensoi jos-
sain määrin rannikkomme jääkauden jälkeinen maan-
nousu. Pahimmat Suomenlahden myrskytulvat sat-
tuvat yleensä joulu-tammikuussa, jolloin Itämeren 
alueella vaikuttavat Atlantilta saapuvat voimakkaat 
matalapaineet ja niiden synnyttämät lounais-länsi-
myrskyt. Jos myrskyn voima ja Itämeren altaan vesi-

massojen hidas heilahteluliike vaikuttavat samansuun-
taisesti, saattaa Suomenlahdelle pakkautua suuriakin 
vesimääriä.

Helsingissä koettiin korkein tähän mennessä mi-
tattu myrskytulva tammikuussa 2005, kun meri nousi 
yli puolentoista metrin korkeudelle keskivedenpin-
nasta. Loviisassa nousi tulva silloin vajaaseen kahteen 
metriin, ja lähellä oli tilanne, että Loviisan ydinvoi-
mala olisi jouduttu pysäyttämään. Pietarissa tulva ylsi 
korkeudelle 2,5 m. Suurin tulvakorkeus mitattiin Gud-
run-myrskyn aikana Viron länsirannikolla, jossa meri 
nousi paikoin jopa korkeudelle 2,7 m. Suomenlah-
della säästyttiin suuremmilta vahingoilta, koska myrs-
kyn voima ehti laantua matkalla.

Mikä on turvallista rantarakentamista 
Helsingissä?
Kun uutta kaupunkirakennetta suunnitellaan, pide-
tään yleisesti kestävän kehityksen mukaisena peri-
aatteena, että rakentamisen elinkaariperspektiivin 
tulisi ulottua ainakin sadan vuoden päähän. Jos itse 
olisin tänään päättämässä mihin asetetaan vuoteen 
2100 tähtäävässä rantarakentamisen suunnittelussa 
pysyvien rakenteiden alin taso, päätyisin alla olevan 
laskelman mukaisiin lähtökohtiin:

• Merenpinnan pitkän aikavälin nousuennuste + 1,4 
– 2 m

• Korkeimmat todennäköiset myrskytulvat + 2,2 – 2,8 
m

• Aaltoilun vaikutus rantaviivan läheisyydessä + 0,5 – 
3 m

• Vähennetään maankohoamisen vaikutus - 0,2 m

Tulokseksi saadaan, että pysyvää uutta kaupunki-
rakennetta ei enää tulisi rakentaa alle neljän metrin 
korkeudelle nykyisestä keskivedenpinnasta. Avoin-
ten merenselkien rannoilla tulee lisäksi ottaa huo-
mioon aaltoilun vaikutus, joka voi paikoitellen olla 
hyvinkin merkittävä. Jos suunnittelun aikaperspek-
tiiviksi valitaan 200 vuotta, joudutaan minimitasoa 
korottamaan vielä ainakin metrillä.

Alle kahden ja puolen metrin korkeudelle keski-
vedenpinnasta rakennettuja rakennuksia on Helsin-
gin merenranta-alueilla nykyisin yli 700. Suuri osa 
on melko uusia asuinrakennuksia, toimitiloja, kou-
luja, päiväkoteja ja liikuntahalleja ym. Maanalaisiin 
tiloihin johtavia aukkoja ja luiskia on näissä riski-

Kauppiaankadun talkkari Kalevi Korhonen etsii sadevesi-
viemäriä

Maanpinnan 
korkeus 
MV-järjestel-
mässä

Korkeusvyöhykekartta © Helsingin kaupnki, kaupunkimittausosasto
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kohteissa hyvinkin paljon, niiden joukossa myös Ruo-
holahden, Asema-aukion ja Hakaniemen metroase-
mat.

Helsingin uusimmissa rantarakentamissuunnitel-
missa on katu- ja korttelialueiden minimitasot nos-
tettu pääosin kolmeen metriin keskivedenpinnasta. 
Se on selvä parannus aikaisempaan rantarakentami-
seen, mutta onko sekään pitkällä aikavälillä turval-
lista ja kestävää rakentamista?

Nykyisten riskikohteiden suojaamiskeinoja
Tammikuun 2005 Gudrun-myrsky vauhditti tulvaris-
kien arviointia ja niihin varautumista Helsingin hal-
lintokunnissa. Kaupunginjohtaja nimitti poikkihallin-
nollisen työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia suun-
nitelma tulviin varautumista ja tulvantorjuntaa var-
ten. Työryhmän raportti valmistui joulukuussa 2005. 
Siinä tarkasteltiin meriveden pinnan äkillisestä nou-
susta, Vantaanjoen vesistön pinnan noususta, rank-
kasadetulvista ja putkirikoista aiheutuvia riskitilan-
teita ja niihin varautumista. Merenpinnan pitkän ai-
kavälin noususta aiheutuvia uhkia ei raportissa arvi-
oitu. Siinä todettiin, että jatkotyönä tulisi valmistella 
kaupunkirakenteen kehittämistä ja tulvantorjuntaa 
koskeva strateginen toimenpidesuunnitelma pohjaksi 
kaavoitukselle ja rakentamiselle. Hulevesistrategia val-
mistui 2007 ja pitkän aikavälin toimenpidesuunni-
telma eli tulvastrategia on valmisteilla.

Kaupunkirakenteen merkittävimmät tulvariskialu-
eet ovat Eteläsataman, Kauppatorin ja Kluuvin van-
hojen keskustakorttelien matalat alueet sekä Haka-

niemen ja Sörnäistenrannan ja muun itäisen kanta-
kaupungin sekä Ruoholahden, Jätkäsaaren, Hietalah-
den ja Munkkisaaren matalalla sijaitsevat korttelit. 
Kluuvin matalin alue on Ateneumin ympäristö, joka 
on paikoitellen alle kahden metrin korkeudella kes-
kivedenpinnasta. Liian matalalla sijaitsevia asuinra-
kennuksia on melko paljon myös Helsingin itäisissä 
lähiöissä, mm. Herttoniemenrannassa, Laajasalossa, 
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Tammisalossa ja Marjaniemessä. Laajasalossa raken-
nusvirasto rakentaa parhaillaan tulvavalleja suojaa-
maan matalalle rakennettuja kortteleita tulevilta myrs-
kytulvilta.

Myös Katajanokalla on melko paljon matalalla si-
jaitsevaa rakennuskantaa. Matkustajasataman alue lä-
hikortteleineen on kauttaaltaan tulvariskialuetta, 
mutta pääosa Katajanokan asuinkortteleista sijaitsee 
hieman korkeammalla. Poikkeuksena on melko uusi 
Mastokadun kortteli, joka on jätetty kovin mata-
lalle.

Koska vanhojen alueiden tasoja ei kyetä nostamaan, 
jää keinoksi verkostojen ja maanalaisten tilojen kul-
kuaukkojen suojaaminen, rakenteiden kestävyyden ja 
vedenpitävyyden parantaminen sekä pysyvien ja/tai 
väliaikaisten tulvasuojausrakenteiden pystyttäminen 
ja pumppauskaluston lisääminen. Valmiuksia äkillis-
ten tulvahuippujen suojauksen hoitamiseen on viime 
aikoina lisätty pelastuslaitoksen ja rakennusviraston 
toimesta. Kesäkuussa järjestettiin Etelä-Suomen lää-
ninhallituksen vetämänä monipuolinen hätätilahar-
joitus, jolla pyrittiin parantamaan eri organisaatioi-
den valmiutta ja toimintakykyä äkillisissä myrsky- ja 
tulvatilanteissa.

Helsingin kaupunkimittausosasto sai viime syksynä 
valmiiksi koko kaupungin kattavan maanpinnan kor-
keustiedoston, johon on kirjattu 10 cm tarkkuudella 
maanpinnan ja rakenteiden korkeusasemat. Tiedosto 
tarjoaa hyvät lähtökohdat tarkoille tulvariskiana-
lyyseille ja tulvasuojausrakenteiden suunnittelulle.

Uutta tietoa tarjolla
Hyödyllistä uutta tietoa kaupunkisuunnittelijoille ja 
tulvantorjuntatoimia toteuttaville tahoille tarjoavat 
Itämeren rannikkokaupunkien ja tutkimuslaitosten 
yhteistyöhankkeet, joita EU:n komissio on viime vuo-
sina rahoittanut. Jo toteutettuja hankkeita ovat mm. 
tutkimushankkeet ASTRA ja SEAREG, joissa kehi-
teltiin Itämeren alueen tulvariskianalyysien metodiik-
kaa ja hahmoteltiin ilmastonmuutoksen sopeutumis-
strategioita ja toimintamalleja. Parhaillaan on käyn-
nissä pohjoismaisen Nordregio-instituutin koordi-
noima MuniRes –hanke. Intensiivistä tutkimustyötä 
tehdään parhaillaan myös monissa saksalaisissa ja hol-
lantilaisissa yliopistoissa ja rannikkokaupungeissa. 
Mm. Bremen, Hampuri ja Rotterdam pyrkivät ole-
maan eurooppalaisia kärkikaupunkeja haasteellisen 
ilmastopolitiikan toteuttamisessa ja ilmastonmuutok-
sen vaikutuksiin varautumisessa.

Kari Silfverberg
arkkitehti, ympäristösuunnittelija

Kuvat: Eero Nurmikko

Tammikuussa 2005 vesi nousi 
poikkeuksellisen korkealle
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Katajanokka kriiseissä vuonna 1918
Suuriruhtinaskunnan monikulttuurinen pääkaupunki ja sen moderni urbaani Katajanokka joutuivat maailmansodan 
ja vallankumouksen tapahtumapaikaksi maaliskuusta 1917 kevääseen 1918. Tammikuun lopulla vajaat kaksi kuu-
kautta aikaisemmin itsenäiseksi julistautunut Suomen tasavalta ajautui repivään sotaan, jonka taustalla vaikuttivat 
myös keskenään taistelevat Venäjä ja Saksa. Toukokuussa 1918 suomalaisten sota oli ohi, mutta jäljelle jäi säälimä-
tön selvitystyö. Nälänhätä, terrori ja synkät muistot leimasivat kaupunkilaisten elämää. Vasta vuoden lopulla olo-
suhteet normalisoituivat ja rauhoituttiin joulun odotukseen.

Vuoden 1917 lopulla Suomi 
oli sisäisesti jo niin rikki, 
että törmäys vastakkaisten 
poliittisten voimien, porva-
rillisiksi ja oikeistolaisiksi 

luokiteltavien valkoisten ja vasemmistolai-
sia näkemyksiä kannattavien punaisten, 
nopeita yhteiskunnallisia uudistuksia vaa-
tivien punaisten välillä oli väistämätön. Pu-
naisten vallankumous käynnistyi lauantai-
iltana 27.1.1918. Punakaarti miehitti yöllä 
rautatieaseman, puhelin- ja kipinälennä-
tinkeskukset. Sunnuntaiaamuna 28.1. al-
koivat laajat kotietsinnät ja julkisten ra-
kennusten valtaaminen. Siltasaarelta 
HTY:n talolta suljetut punakaartiosastot 
marssivat myös Katajanokalle. Päivä sujui 
ilman välikohtauksia. Valkokaarti, Helsin-
gin suojeluskunta, oli saanut määräyksen 
pysytellä aloillaan tai vetäytyä pois kau-
pungista. Maanantai-iltaan mennessä 29.1. 
kaupunki oli tiukasti punaisten hallussa ja 
valvonnassa.

Punaisten valtakausi
Helsinkiläiset ottivat punakaartimiehityk-
sen vastaan tyrmistyneinä, mutta rauhal-
lisina. Monet pitivät sitä paremmanpuo-
leisena teatteriesityksenä; aseistetuille pu-
nakaartilaisille naureskeltiin ja tulituspai-
koille jäätiin töllistelemään. Venäjän armei-

Valkokaartilaisia viemässä punavankeja Viaporin 
leirille Satamakadulla 1918.
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jan kaupungissa majailevien joukkojen osuus miehityspäivien tapahtumiin jäi vain varallaoloksi. Venäläisten 
tärkeimmäksi tehtäväksi jäi aseiden ja ammusten toimittaminen punaisille, vaikka jotkut myivät niitä valkoi-
sillekin.

Uusissa komeissa kivitaloissaan 
asuvat katajanokkalaiset, joista 
enemmistö oli valkoisten puolella, 
saivat elää jokseenkin rauhallista ar-
kea. Kruunuvuorenselällä talvehtiva 
Itämeren laivasto ja sen tuhannet 
matruusit hallitsivat katukuvaa. 
Aika-ajoin toistuneet kotitarkastuk-
set ja kevään mittaan pahentunut 
elintarvikepula lietsoivat epävar-
muutta ja toivottomuutta. Tiedon-
saanti maan tilanteesta ja sotatoi-
mien kulusta Helsingin ulkopuolella 
oli vaikeata, koska vain punaisten sa-
nomalehti ilmestyi ja koska puhelin-
linjat ja kipinälennättimet olivat pu-
naisten valvonnassa. Elettiin epä-
määräisten huhujen varassa. Valkois-
ten asukkaiden oli syytä välttää ka-
duilla liikkumista ja pyrkiä pysymään 
sisätiloissa.

Kenraali von der Goltzin 
valtakausi
Huhtikuun alussa 1918 Tampereen 
veristen taistelujen jälkeen oli selvää, 
että valkoinen armeija oli voitta-
massa sodan. Epävarmaa oli vain se, 
milloin sota viimein loppuisi. Saksa 
halusi omista itsekkäistä motiiveistaan auttaa ja siten nopeuttaa punaisten rintaman romahtamista. Tehty-
ään rauhan maaliskuussa Neuvosto-Venäjän kanssa Saksa mobilisoi Virosta Suomeen yli 11 000 miehen ar-
meijan ja laivasto-osaston. Sen tavoitteena oli nimenomaan Helsingin valtaaminen. Kenraali von der Golt-
zin johtamat joukot nousivat maihin ensin Hangossa ja sitten Loviisassa. Saksalaisten pääjoukko, ns. Itäme-
ren divisioona, lähti Hangosta etenemään pitkin rantarataa kohti Helsinkiä. Perjantaiaamuna 12.4. varhain 
saksalaiset hyökkäsivät Turun rautatien suunnasta kohti kaupungin keskustaa. Paikoin kiivaiden katutaiste-
lujen jälkeen saksalaisten onnistui saada suurin osa keskustaa iltaan mennessä haltuunsa.

Saksan ja Venäjän Hangossa tekemän sopimuksen mukaan Viapori ja kaikki venäläiset alukset olivat nos-
taneet puna-valkoisen signaalilipun merkiksi saksalaisille. Sen turvin saksalainen laivasto-osasto ajoi kaikessa 
rauhassa Kruunuvuorenselälle ja laski illan pimetessä maihinnousujoukkoja Katajanokan itäpäähän. (Kartta) 
Punaisia ei silloin enää ollut paikalla tekemässä vastarintaa. Saksalaisten voitonparaati järjestettiin keskus-

Ryhmä Saksan laivastoon matruuseja poseeraamassa kuularuiskun takana Us-
penskin terassilla huhtikuussa 1918.
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tassa 14.4. sunnuntaina puolelta päivin. Kaupun-
gin takaisin valtaukseen oli osallistunut myös Hel-
singin valkokaarti. Tappiolle joutuneiden punais-
ten tappiot olivat suuret: kaatuneita satamäärin ja 
vangiksi joutuneita tuhansittain. Asutuskeskustais-
teluna Helsingin valtaus oli vaatimaton, ja aineel-
liset tuhotkin jäivät vähäisiksi.

Kuukausi kaupungin valloituksen jälkeen kenraali 
C.G. Mannerheim johdatti voittoisan valkoisen ar-
meijansa 16.5.1918 juhlaparaatissa kaupunkiin. Voi-
tonjuhlien jälkeen oli tartuttava arjen ahdistaviin 
vaikeuksiin. Elintarvikkeista oli edelleenkin huu-
tava pula. Apua saatiin jonkin verran saksalaisilta, 
ja jäiden lähdettyä kalastuksesta saatiin helpotusta. 
Kiusallisin kysymys syntyi punavankien kohtalosta. 
Jo valtauksen yhteydessä vangittujen lisäksi valloit-
tajat alkoivat järjestelmällisesti etsiä joka paikasta 
vielä vapaana olevia mahdollisia punakaartilaisia. 
Poliisin, armeijan tai suojeluskunnan laajennetuilla 
toimivaltuuksilla oikeutettiin kotitarkastukset, ta-
kavarikoinnit ja pidätykset. Kesäkuussa pidätettyjä 
oli jo yli 6 000, koko Suomessa yli 80 000. Helsin-
gin vangitut sullottiin odottamaan kohtaloaan - 
usein teloitusta – joko Santahaminaan tai Viapo-
riin, jonka nimi vaihdettiin Suomenlinnaksi venä-
läisten poistuttua sieltä toukokuussa.

Vaikka suomalaisten keskinäinen sota olikin lop-
punut, maailmansota jatkui edelleen Saksan ja ns. 
ympärysvaltojen, Britannian, Ranskan ja USA:n, välillä. Itsenäiseksi valtioksi tunnustettu Suomi pysyi sak-
salaisten valvonnassa. Eduskunnasta ja maanhallituksesta huolimatta kenraali von der Goltzin esikunnasta 
johdettiin Suomea. Poliittisen vallan keskus oli hotelli Kämp.

Olojen normalisoituminen
Marraskuussa 1918 maailmansota päättyi Saksan tappioon voimakkaan saksalaissuuntauksen kannattajien 
järkytykseksi; Suomi ei saanut saksalaista kuningasta ja von der Goltzkin joutui lähtemään joukkoineen 
maasta 16.12. Ympärysvaltojen ja Saksan aseleposopimuksen mukaisesti Suomea koskeva elintarvikesaarto 
kumottiin ja ensimmäinen jauholaiva lännestä saapui Helsinkiin ja Ka-
tajanokalle joulupäivänä 1918. Vuoden viimeisenä päivänä saatiin taas 
leipoa sekoittamatonta, valkeata vehnäleipää. Syksyllä pahaa jälkeä ai-
kaansaanut tappava pandemia, espanjantauti, tavallista ärhäkämpi in-
fl uenssa laantui kuin itsestään ehtien kuitenkin tappaa paljon myös 
nuoria aikuisia. Poliittisia oloja vakauttivat vielä joulukuun lopussa pi-
detyt kunnallisvaalit; sodan hävinnyt osapuoli, SDP, sai melkein puo-
let äänistä Helsingissä.

Erkki Leimu
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Lähteet
Kolbe & Nyström, Helsinki 1918Lappalainen, Punakaartin sota I-IIHelsingin kaupungin historiaKarttunen, Valkoiset perheet punaisten puristuksessa 1918Valokuvat Kaupunginmuseon kuva-arkisto
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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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Kunnallisvaaleissa 
Kokoomus ja Vihreät 
vahvistuivat Katajanokalla
Juuri kun oli siirrytty kesäajasta talviaikaan, koitti 
kunnallisvaalien varsinainen äänestyspäivä, sunnuntai 
26. lokakuuta. Sää oli armoton äänestäjille: myrskyä ja 
sadetta riitti. Vaalikampanjoinnissa ei koettu erityistä 
elämöintiä. Yleisvaikutelma jäi syksyisen harmaaksi. 
Ennakkoon peloteltu laimea äänestysprosentti nousi 
edellisistä kunnallisvaaleista 1,5 prosenttiyksikköä. Nyt 
se oli 58,6 %. Katajanokalla on aina äänestetty vilk-
kaammin, ts. äänestysprosentti oli 69,4. Epävirallisessa 
kilvoittelussa äänestysaktiviteetista Kruununhaan kans-
sa Katajanokka oli parempi 0,1 prosenttiyksikköä.

Vaalitulokset vahvistavat entisestään kahden 
valtapuolueen, Kokoomuksen ja Vihreiden, 
hegemoniaa myös Katajanokalla. Kun 
nämä puolueet saivat koko Helsingin ää-

nistä yli 50 %, niin Katajanokalla vastaava tulos oli 
65 %. SDP ja RKP menettivät selkeästi kannatustaan 
edellisin kunnallisvaaleihin verrattuna. Hallituspuo-
lue Keskustalle heltisi täällä vain murusia (2,8 % ää-
nistä). Yksittäisistä ehdokkaista äänikuninkaaksi nousi 
Vihreiden Osmo Soinivaara. Tällä kertaa hän oli yk-
könen niin koko Helsingissä kuin Katajanokalla ja 
Kruununhaassakin.

Erkki Leimu

Minustako  p
Tutustuin Katajanokan Marttoihin, kun Ka-
tajanokalla toimivat yhdistykset järjestivät 
Katajanokka-päiviä. Katajanokan Martat hoitivat 
partiolippukunta Katajanokan Karhunkaatajien 
kanssa Katajanokka-päivän kahviota. Martoilla oli 
aina hommat hanskassa ja iloinen mieli. Niinpä oli 
helppoa lähteä katsomaan millaista marttatoimin-
ta on ja liittyä siihen mukaan.

Katajanokan Martat ovat toimineet Ka-
tajanokalla vuodesta 1984. Martta-
kerho syntyi, kun marttatoiminnasta 
kiinnostuneita kutsuttiin koolle perus-

tamaan Katajanokalle omaa yhdistystä. Hienoa 
on, että Katajanokan Martoissa toimii edelleen-
kin yhdistystä perustamassa olleita.

Mitä Martat ovat?
Marttaliitto on Lucina Hagmanin vuonna 1899 
perustama suomalainen järjestö. Järjestön alku-
peräinen nimi oli Sivistystä kodeille. Marttaliitto 
kuvaa toimintaansa näin: ”Martat on kansalais-
järjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvin-
vointia sekä kotitalouden arvostusta. Martat on 
poliittisista puolueista riippumaton järjestö.”

Marttatoiminnan rakenne on kolmiportainen. 
Alimpana ovat paikalliset marttayhdistykset ja 
sen kerhot. Näitä on noin 1300 ja ne kuuluvat 
maakunnallisiin marttapiireihin. Marttapiirejä on 
16 ja ne vastaavat alueellisesta marttatoimin-
nasta. Marttaliitto ry on keskusjärjestö. Martta-
liiton jäseniä eli Marttoja on yhteensä noin 
45 000. Katajanokan Martat kuuluvat Helsingin 
Marttayhdistykseen. Marttatoiminta tunnetaan 
parhaiten Marttojen kotitalousneuvonnasta. 
1990-luvun laman aikana tehty kirja ”Pennin-
pyörittäjän keittokirja” on edelleen suosittu. Kir-
jasta on otettu jo 20. painos. Marttatoiminta kes-
kittyi aiemmin maaseudulle, mutta nyt kaupun-
geissa on vireätä toimintaa. Yliopisto-opiskelijat 
ovat perustaneet omia marttayhdistyksiä ja mie-
hillä on Martti-kerhoja. Jokainen marttayhdistys 
toimii itsenäisesti ja järjestää itse marttailtojensa 
ohjelmat. Syksyn ja kevään ohjelmat pyritään ra-
kentamaan sellaisiksi, että jokainen jäsen löytää 
siitä itselleen jotain mielenkiintoista.

Katajanokan Martat rahoittavat toimintansa 
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o  pesunkestävä Martta?
myyjäistuloilla. Marttatoimintaan kuuluu osallistu-
minen erilaiseen hyväntekeväisyystoimintaan. Ka-
tajanokan Martat ovat tehneet mm. Äiti Teresia 
-peittoja. 

Tänä syksynä olemme osallistuneet Uudenmaan 
Marttojen maitomartta- koulutukseen. Sieltä toimme 
terveiset marttailtaamme: mitä tarkoittaa maitoal-
lergia, mitä on laktoosi-intoleranssi, mitä maitoval-
miste sisältää. Tutustuimme erilaisiin maitovalmis-
teisiin ja kuinka niitä käytetään.

Katajanokan Martat käyvät vähintään kerran vuo-
dessa Kauhassa ja Kukkarossa Uudenmaan Martto-
jen ruokakurssilla. Tutustumme ensin illan ruoka-
teemaan ja sen jälkeen valmistamme kotitalousneu-
vojan opastuksella aterian. Ilta päättyy ruhtinaalli-
seen herkutteluun ja usein on jotain kotiin viemi-
siäkin. Jaksan vieläkin ihmetellä Marskin menuta. 

Mihin se kaikki kerma ja 
voi upposi? Herkullista oli! 
Ensi keväänä teemme Uu-
denmaan Marttojen ruo-
kakurssilla afrikkalaista 
ruokaa.

Kauha ja Kukkaro on 
Uudenmaan Marttojen 
neuvontatila, jonne voi 
kuka tahansa mennä kuun-

telemaan ilmaisia luentoja. Samalla on mahdollisuus 
ostaa Marttojen keittokirjoja tai muuta mukavaa ja 
hyödyllistä martta-aineistoa.

Uudenmaan Martat ry toimii toistaiseksi vielä 
osoitteessa Kalevankatu 3 B 5. krs ja on avoinna ma-
to klo 9-15. Marttaliitto on muuttanut Kamppiin 
Marttakeskukseen, Lapinlahdenkatu 3 A. Kotisivut 
löytyvät http://www.uudenmaanmartat.fi / ja http://
www.martat.fi /.  

Kiinnostaako Sinua marttatoiminta?
Marttajärjestöön pääset mukaan liittymällä Kataja-
nokan Marttoihin. Vuonna 2008 jäsenmaksu on 30 
euroa ja se sisältää 8 kertaa vuodessa ilmestyvän 
Martat-jäsenlehden.

Katajanokan Martat kokoontuvat joka toinen tor-
stai (parillinen viikko) Katajanokan seurakuntako-
dilla (Kauppiaankatu 8-10 B) klo 18.30. Tervetuloa 
tutustumaan toimintaan!

Lisätietoja antavat:
- puheenjohtaja Margaretha Jenytin, 

puh. 3250 113 tai 0500 438 323

- varapuheenjohtaja Pirkko Jaatinen, 
puh. 666 208 tai 050 5981 621

- sihteeri Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö 
puh. 050 350 1865.

 En tiedä, onko minusta tullut pesunkestävä 
Martta. Perhe on ainakin tyytyväinen, kun olen huo-
lellisempi pyykinpesijä: enää en värjää ja kutista vaat-
teita. Itse iloitsen uudesta harrastuksesta ja sen 
myötä tulleista uusista ystävistä. Katajanokan Mar-
toissa on hyvä yhteishenki, josta kertoo myös se, 
että siinä on mukana hyvin eri- ikäisiä Marttoja. 
Marttatoimintaa voi hyvin mainostaa myös nuorille, 
sillä jatkossakin on kaikkien tehtävä kotitöitä.

Muista joulusiivouksessa se Marttojen ohje, että 
siivoa komerot vain, jos aiot viettää joulun siellä. 
Tätä asennetta on hyvä soveltaa moneen muuhun-
kin asiaan.

Katajanokan Martat toivottavat kaikille iloista ja 
rentouttavaa joulunalusaikaa!

Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö

Muista 
joulusiivouksessa 

Marttojen ohje: 
siivoa komerot vain, 

jos aiot viettää 
joulun siellä
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Aarno
Laitinen

Muutoksia vastaan  
Katajanokka on sietänyt 250 vuotta kaikenlaista: Ruotsin tykistöä, Venäjän laivastoa, satamaa, van-
kilaa, telakkaa, rekkoja, tuhansia matkustajia, puliukkoja, alkoholistien asuntolaa, merimieshotellia, 
aids-tukikeskusta, pakolaisten asuntolaa. 

Paljon pienemmistä asioista Töölö-seura kiihtyy. Sehän vastusti Sibelius-monument-
tia, kylpylän rakentamista Taivallahteen, miesten asuntoloita ja kaikkea muutakin, 
mikä rikkoo porvarillisten seurapiirihanhien rauhaa. 

Pikku hiljaa tämä aidolle urbaanille elämälle vieras suvaitsemattomuus on hii-
pinyt myös Katajanokalle. Ravintola Wellamoa yritti häätää asukas, jota pianon-

soitto ja valkosipulin tuoksu häiritsivät. Puolalainen ravintola Warsavjanka häädettiin Luot-
sikadulta, kun muutamaa asukasta häiritsi Chopinia soittava pianisti. Poseidonia yrittävät 
häätää saman talon asukkaat. 

Pieni kiihkoilijoiden joukko esti 500 auton kallioluolien rakentamisen 30 metrin syvyyteen. 
Pelättiin, että talot sortuvat tai että lapset pelkäävät räjäytyksiä. Nyt valtio rakentaa luolas-
toa, josta asukkaille ei ole mitään iloa eikä rakentamiseen kysytty asukkaiden lupaakaan. 

Niuhottavien asukkaiden ja pikkumaisten virkamiesten ansiosta Katajanokalta ovat kuol-
leet kaupat ja kahvilat. Kauniin Luotsikadun liikehuoneistoissa on arkkitehtitoimistoja ja muita, 
jotka eivät palvele asukkaita. 

On mahdotonta kuvitella, että Katajanokalle voisi tänä päivänä sijoittaa satamaa, vankilaa 
tai miesten asuntolaa, sillä nimby-liike (not in my backyard) on täälläkin nousussa. 

Ajatellaan vaikkapa Katajanokan ratikkaa. Ellei vitosen ratikkaa Katajanokka-Hietalahti olisi 
vedetty tänne jo 100 vuotta sitten, on turha kuvitella, että nimbyväki sallisi kiskojen raken-
tamisen nykyisin. 

Katajanokalta löytyy aina arkkitehteja, joiden mielestä ratikka ei kuulu jugend-kaupungin-
osaan. Autoilijoiden mielestä ratikka vie niin paljon parkkipaikkoja, että se aiheuttaa asuk-
kaille ongelmia. 

Kulttuuriväki vastustaisi ratikkaa, koska sen kolina veisi luomisrauhan kirjailija Jari Ter-
volta. Kruununhaan asukasyhdistys vastusti aikoinaan pesäpallon pelaamista Kaisaniemen 
kentällä, koska tuomarin pillinvihellykset häiritsivät kirjailija Tytti Parraksen luomisrauhaa. 

Saareltamme löytyy sen verran viekkaita juristeja, että yhdessä arkkitehtien kanssa he pys-
tyisivät jarruttamaan raitiovaunun tuloa kaikissa oikeusasteissa ainakin vuosikymmenen. Ka-
tajanokkalaiset toimittajat olisivat vastarinnan kärjessä. 

Juuri näin tapahtui Ullanlinnan alueella, kun HKL suunnitteli linjan vetämistä Merikadulle. 
Alueella asuvat toimittajat, arkkitehdit ja juristit ovat toistaiseksi kaataneet hankkeen. 

Urbaania muutosvastaisuutta kuvaa sekin, kun Käpylän toimittaja-, arkkitehti-, ja juristi-
kopla esti ykkösen ratikan lakkauttamisen, vaikka alueelta tulee kymmeniä busseja keskus-
taan. 

Tiedän meidänkin talosta kaksi kiukkuista muijaa, jotka keräisivät nimiä Katajanokan ra-
tikan vastaiseen adressiin höperöiltä vanhoilta mummoilta. 

Uuden urbaanin kulttuurin mukaan kaikenlainen muutos on monille kauhistus, onpa ky-
symyksessä uuden rakentaminen tai vanhan purkaminen. 

1930-luvulla käytiin Katajanokalla kova taistelu nykyistä Keskon pääkonttoria vastaan. Kruu-
nuvuorenkadun asukkaiden mielestä talo vie lapsilta leikkikentän. Maakauppiaiden pääkont-
toria vastaan taistelivat raivokkaasti sellaisetkin eukot, jotka eivät siedä silmissään leikkiviä 
lapsia, heidän iloista mekastustaan tai pihan asvaltin liitupiirroksia, joita he käyvät raivok-
kaasti luuttuamassa pois. 

Aarno Laitinen  
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KATAJANOKAN PIENYRITTÄJIÄ

Valaisimia ammattitaidolla

Katajanokan sydämessä Linnankatu 1:ssä on Birgitta Asplund-Mäkisen ja Pertti Mäkisen erikoisliike 
AB-Sisustusvalaisin. Liike on toiminut Katajanokalla 17 vuotta. Liikkeessä tehdään ja kunnostetaan 
käsityönä aidoista materiaaleista valaisimia ja varjostimia. Tarjontaan kuuluvat myös kristallikruu-

nujen puhdistukset ja valaistussuunnittelu sähkötarvikkeiden myynnin lisäksi. Tarvittaessa valaisin voidaan 
tulla asentamaan tai huoltamaan asiakkaan kotiin.

”Pertti Mäkinen perusti 1950-luvulla Turun valaisinvalmiste-nimisen liikkeen. Hän oli saanut oppinsa enol-
taan Vilho Enqvistiltä. Enolla oli hyvät yhteydet Ranskaan ja 
USA:han, josta hän sai tuoda yksinoikeudella Tiff any-valaisimia 
Suomeen. Pertti Mäkisen poika jatkaa Turun liiikettä.

Birgitta Asplund-Mäkinen toimi ensin pankkialalla ja harrastuk-
sena ompeli lampunvarjostimia. Harrastus vaihtui sittemmin am-
matiksi.

Erikoisvalaisimien messinki- ja pronssiosat tehdään suurimmaksi 
osaksi Italiassa, jossa on vuosisatojen valimoperinne tällä alalla. 
Lasikuvut tehdään käsityönä Puolassa, joka on kuuluisa puoles-
taan lasi- ja posliinikäsittelytaidostaan.

AB-Sisustusvalaisimesta voi 
tilaustyönä tilata vaikka jugend-
tyylisen valaisimen ruokasalin 
katon kruunuksi.

Aurora Heickell

Uusi jalkineajattelu Katajanokalla

Katajanokalla, Kruunuvuorenkadulla on viime keväästä toiminut 
uudenlaisia jalkineita markkinoiva Feelmax Shop. Feelmax on 
avojaloin liikkumista simuloiva kevytjalkine. Jalkineet sopivat 

erinomaisesti niin vapaa-aikaan, kuntosaleille kuin urheilijoille sekä kai-
kille jaloistaan huoltapitäville. Taipuisat Feelmaxit mahtuvat pieneen 
tilaan, joten ne kulkevat mukana missä tahansa. Jalkineet ovat erittäin 
kevyet ja mukavat jalassa. Jalkineet ovat saavuttaneet suuren suosion 
myös matkailijoiden keskuudessa kestävyytensä ja joustavuutensa an-
siosta.

Tunnetusti jalkaterän pienet lihakset kehittyvät paljain jaloin liikku-
essa. Feelmax jalkineet suojaavat jalkapohjaa tuoden paljasjalkaliikun-
nan edut. Lihakset toimivat ikään kuin elastisen jousen tavoin tukies-
saan jalkaterän, erityisesti sen kaarirakenteiden toimintaa. Herkisty-
neen tuntoaistimuksen ja lisääntyneen lihasaktiviteetin vaikutuksesta 
jalkaterän ja nilkan asentotunto eli koordinaatio kehittyy. Feelmax Foot-
wear on jalkine, jonka tarkoituksena on vahvistaa jalkaterän pieniä li-
haksia edistäen koko kehon hyvinvointia.

Feelmax Footwear on suomalainen innovaatio. Tuotteiden kotipaikka 
on Pohjois-Savossa Maaningalla, josta käsin hoidetaan tuotesuunnit-
telu, markkinointi ja logistiikka. Yhtiö aloitti toimintansa jo viisitoista 
vuotta sitten markkinoimalla Feelmax-varvassukkia. Jalan hyvinvointi 
on yhteinen nimittäjä yhtiön tuotteilla. Katajanokalla Feelmax Shopissa 
on nähtävänä koko mallisto.

Pertti Mäkinen ja Birgitta Asplund-
Mäkinen ovat valmiina palvelemaan 
vaativiakin asiakkaita.

Feelmaxin aluemyyntipäällikkö Andrei 
Huhtala viihtyy itsekin Feelmax-jalki-
neissaan.
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Katajanokalla on aina ollut hyviä parturi-kampaa-
moja. Yksi viidestä on Jaana Virtasen omistama 
Parturi-Kampaamo Topics Kruunuvuorenkatu 

15:sta Wanhan Sataman vieressä. Kahdentoista vuoden 
ajan Jaana Virtanen on tullut Tuusulasta katajanokka-
laisten hiuksia hoitamaan. Tosin osa hänen asiakkaistaan 
tulee saarellemme vielä kauempaa aina Mikkeliä ja Ah-
venanmaata myöten. Käypä yksi nelosen raitiovaunun-
kuljettajakin parturoinnissa Topicsissa.

Nuorin asiakas on ollut 3 kk ikäinen tyttövauva, jolta 
leikattiin etuhiuksia. Neljäsosa asiakkaista on lapsia. Van-
hin asiakas on 97 vuotias lady. Hullunkurisin työ on ol-
lut polttaripojalle rullakampaus.

Parturi-kampaaja pesee, värjää, leikkaa, kihartaa ja 
kampaa asiakkaiden hiuksia. Harvoin parturi enää ajaa 
miesten parran ainakaan Suomessa.

On turvallista, että omaan kampaajaan voi luottaa ja 
sanoa, että tee niin kuin viimeksi tai vielä rohkeammin: 
tee mitä haluat.

Aurora Heickell

R- Kioskin uusi yrittäjä

Kioskipalvelut ovat vuosien varrella harvenneet, 
mutta Merisotilaantorin Ärrä on tallella ja voi hy-
vin. Kioskilla on tänä vuonna uusi meininki. Hel-

singissä syntymässä käynyt, Luumäellä kasvanut Heikki 
Saresvirta on tehnyt pitkän työuran palveluammatissa, pi-
simmän rupeaman Mannerheimintien ja Pitäjänmäen Es-
solla. Essoa ei Suomessa enää ole, mutta ei työtä osaa lo-
pettaa, kun tykkää ihmisten kanssa puljaamisesta, Heikki 
sanoo. 

Katajanokkalaiset ovat ottaneet uuden kioskinpitäjän 
hyvin vastaan. Ja mikseivät ottaisi, kun pullanpaisto ja 
kahvinkeitto sujuu, niin että niitä voi tilata tarjottavaksi 
kotonakin nautittaviksi, toki pienellä varoitusajalla. Heikki 
Saresvirta otti olemattoman lyhyellä varoitusajalla huo-
lehtiakseen tämänvuotisen Katajanokan ympärijuoksun 
kahvit ja osan limsoistakin, mistä vielä kiitos!

R-kioski on tuttu käsite, mutta moniko tietää, että sieltä 
saa myös kalastuskortit, Lippupalvelun tapahtumalippuja 
ja junalippuja? Kehitteillä on kuulemma myös valtakun-
nallisten bussilippujen noutopalvelu.

Martin Bunders

Omaan parturi-kampaajaan voi luottaa

Parturi-kampaaja Jaana Virtanen

Heikki Saresvirta pitää ihmisistä ja asiakaspalve-
lusta sekä täyttää Kaiun toimituksen mielestä hyvin 
R-kioski-yrittäjän muutkin vaatimukset: hän on 
yhteistyökykyinen, aktiivinen, energinen ja ulospäin-
suuntautunut.
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Rea Anner haastatteli 
Katajanokalla jo lapsesta asuvaa Christel Schalinia:

Min barndoms Skatudden hade en 
liten aff är i varje stenfot

-I hörnet av Gördel-
gatan och Lotsga-
tan fanns Hel-
singin Meijeris 

mjölkbutik (HM, som senare kal-
lade sig Hyvä Maku). Där kunde 
man köpa gula, bananformade ma-
ränger som kostade 35 penni 
styck... mums!

Bredvid HM fanns Sassis kolo-
nialvaruaff är. På Gördelgatans sida, 
runt hörnet, fanns Sassis husge-
rådsaff är – de båda butikerna stod 
i förbindelse med varandra inne i 
huset så man blev betjänad av 
samma person i de båda aff ärerna. 
I C. A. Gustafssons kolonialvaru-
handel på Skatuddsgatan fanns 
vackra diskar av glas. Karamellerna 
var i lösvikt och de förvarades i 
långa glastuber med mynningen 
mot expediten. Speciellt minns jag 
hur de amerikanska pastillernas 
färger såg så vackra ut genom gla-
set.

På Lotsgatan 16 handlade vi i 
Rusilas köttaff är som hade djur-
kroppar hängande i fönstret. Vi 
barn var ibland inne i aff ären och 
såg hur köttet styckades på en 
träkkubbe.

- Skatudden bestod ju på 50- och 
60-talet bara av den s. k. gamla de-
len. Det nya området byggdes på 
80-talet och i min barndom fanns 
här hamn- och varvsverksamhet. 
Det var förbjudet för små fl ickor 
att gå ut på udden, för där fanns 

sjömän, sjömanskrogar, fulla gub-
bar och busar. I min barndom gick 
spårvagnen inte ända ut till udden, 
utan ändhållplatsen var på Ska-
tuddsgatan. Jag minns hur vi ge-
nom femmans spårvagnsfönster, 
på väg till skolan, följde med hur 
Enso-Gutzeits vita marmorpalats 
byggdes vid Skatuddsbron. Huset 
som revs för att ge plats åt nybyg-
get, var ett rödtegelhus, där det 
fanns en blomsterhandel. En gång 
stjälpte spårvagnen i kurvan mel-
lan Köpmansgatan och Skatudds-
gatan på väg mot ändhållplatsen. 
Våra föräldrar blev mycket oroliga 
när de hörde om olyckan – men 
vi hade redan hunnit hem från 
skolan.

- Jag gick i Eva Hemmings ba-
lettskola. Balettskolan var hemma 
i familjen Hemming-Wagers bo-
stad på Lotsgatan. Balettsalen var 

inredd med trägolv, speglar på väg-
garna och ledstänger. Eva Hem-
ming undervisade oss iklädd svarta 
trikåer med en kjol som kunde 
öppnas framtill så vi elever skulle 
kunna se hur en riktig dansös skall 
hålla benen. Vi elever i balettsko-
lan fi ck en gång medverka i julskå-
despelet Klas Klättermus. Vi var 
vita kaniner och gråa möss. Börje 
Lampenius var räv och Per Wager, 
Leifs bror var älg. Ibland fi ck jag 
följa med min klasskamrat Car-
mela till Svenska Teatern för att se 
hennes pappa Leif Wager i olika 
roller. På den tiden var han vår po-
puläraste ”förste älskare” på scenen 
och det var underbart att få se 
Glada änkan och andra operetter.

- Den allmänna bastun i botten-
våningen av hörnhuset mellan 
Lotsgatan och Gördelgatan minns 
vi alla. När man gick förbi var det 
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Julia
Julia Vuori on paljasjalkai-

nen katajanokkalainen. Hä-
nen lapsuudenkotinsa on 

kauniissa jugendtalossa kes-
kellä Katajanokkaa. Katajano-
kan päiväkodin johtaja Ella 
Koivisto-Uusitalo ihasteli, että 
kyllä Suomessa on lahjakkaita 
lapsia aloittaessaan uraansa 70 
luvulla, kun samassa lapsiryh-
mässä olivat Julia Vuoren li-
säksi mm. Laura Kajanoja ja 
Kati Laasonen.

Julia Vuori opiskeli Taidete-
ollisen korkeakoulun graafi sen 
taiteen ja valokuvataiteen osas-
toilla 1986-1990.

Julia Vuori on tunnettu ku-
vittaja ja kirjantekijä. Hänen ensimmäinen kuvitustyönsä oli Ulla-Maija 
Aaltosen kirjaan Jennin talli (1989). Tunnetuin kirjasarja on Sika. Tämän 
vuoden elokuussa oli Taidemuseo Ekissä Kiotossa Japanissa laaja Sika-
näyttely. Esillä oli noin 130 työtä, myös lapsuuden kuvituksia ja työväli-
neitä. Siasta on tullut erityisesti japanilaisten nuorten naisten suosikki. 
Viisi Julia Vuoren Sika-kirjaa on jo ollut markkinoilla Japanissa. Sika on 
myös Japanissa Sika.

Sika sarjakuvaa on julkaistu Helsingin Sanomien Nyt-liitteessä, jossa 
myös Vuoren piirtämä Jänis seikkailee. Lapsille löytyvät kirjat Sika ja vä-
rit, Sika ja tunteet ja Sika ja harrastukset.

Julia Vuori on 
tehnyt yhdessä 
Marjatta Levan-
non kanssa tun-
netuksi lapsille 
ja nuorille Suo-
men taidehisto-
riaa kirjoissaan 
Eero, joka ker-
too Eero Järne-
feltistä ja Unen-

näkijä tulee, jossa sukelletaan Hugo Simbergin maailmaan ja Tunnetko? 
Lasten Ateneum, joka tutustuttaa Ateneumin taideaarteisiin.

Tapiirin Julia Vuori loi tunnushahmoksi Sylva ry eli Syöpälasten van-
hempien järjestölle.

Julia Vuori on suunnitellut vuoden 2008 joulupostimerkit.
Aurora Heickell

spännande att glutta in genom 
det halvöppna fönstret. Ång-
orna vällde ut och man kunde 
urskilja fuktblanka ryggar.

- Min mamma skickade mig 
ibland för att handla i mjölk-
butiken, som fanns på Ska-
tuddsgatan nedanför femmans 
ändhållplats. När man köpte 
ägg placerade expediten dem 
i en ljuslåda för att genomlysa 
dem. Smöret och mjölken sål-
des också i lösvikt. Till fest fi ck 
man köpa bakelser. Bäst minns 
jag potatisbakelserna, Alexan-
derstårtorna och antikbakel-
serna. Potatisbakelserna var 
gjorda på kakrester och ytan 
var sockrad. Antikbakelserna 
var täckta av en gul, räffl  ad 
marsipanskiva och båda än-
darna var doppade i choklad.

- Jag älskar att bo på Skatud-
den med friska havsvindar och 
vackra hus. Här har jag bott i 
nästan hela mitt liv. Kanske 
det är därför jag aldrig varit 
rädd att bygga stort, högt och 
vackert. Det är inte ett värde 
i sig själv att något är smått, 
mysigt och jordnära.

Rea Anner
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29.10.2008 17:55-

Kino K 13 auditorion 
uusi tuleminen
Hyvät katsojat, kuulijat ja lukijat! 
On keskiviikko, 29. lokakuuta, kello 
lähestyy kuutta illansuussa. Selostus-
paikkani on Katajanokan kaunis au-
ditorio Kino K13, jonka toimintaa 
pyörittää Suomen elokuvasäätiön SES 
Auditorio Oy Riitta Haapiaisen joh-
dolla. Olemme viettämässä vast’ikään 
uusitun myös elokuvateatterina toi-
mivan auditorion vihkiäisiä.

Ennen kuin sali täyttyy kutsuvie-
raista, pieni katsaus lähihistoriaan. 
Mitä tapahtui päivälleen kolme 
vuotta sitten, 29. lokakuuta 2005, sa-
massa paikassa, samaan aikaan? 
Muistatte varmaan. Katajanokkaseu-
ran juhlistaessa 60-vuotista taivaltaan 
Kino K 13:ssa, Suomen elokuva-ar-
kiston tutkija Lauri Tykkyläinen esitti 
oman koosteensa Katajanokka-aihei-
sista dokumenttielokuvista ja lausui 
nuo hyvässä mielessä kohtalokkaat 
syntysanat: ”Perustakaa Katajanokalle 
elokuvakerho.” En muista sanoiko, 
että katajanokkalaisille on siunaan-
tunut Suomen paras elokuvateatteri, 
mutta, väliäkö sillä, näinhän asian 
laita on. Paras teknisesti, tehokkain 
tilallisesti ja toimivin sisustukselli-
sesti. Ja nyt, kun seison tässä musta-
hopeiseen sävytettyssä salissa ja kat-
son sen hätkähdyttävän puhuttele-
villa suurikokoisilla kasvokuvilla vuo-
rattuja seiniä, on sanottava, että, tyy-
lin ja kauneuden kategoriassa, se on 
myös vaikuttavin.

On pelkkä yhteensattuma, että Ka-
tajanokkaseuran elokuvakerho Ki-
nokka viettää tänään - kiina-
laisen laskutavan mukaan (!) 
- syntymänsä kolmivuotis-
päivää ja kahdeksanvuotias 
Kino K 13 - myös tänään - uu-
den sisustuksensa vihkiäisiä. 
Vai piileekö tässä sattumassa 
joku myönteinen enne? Molem-
mat, sekä Kino K 13 että Kinokka, 
näyttävät tänä iltana ainakin voi-
van hyvin ja suhtautuvan luotta-
vaisesti tulevaisuuteen. Sitä on 
syytäkin juhlia.

Sali alkaa pikkuhiljaa täyttyä. On 
helppo arvata ketkä ovat ”omaa vä-
keä” - elokuvasäätiöläisiä ja uudistus-
prosessiin osallistuneita -, ketkä 
muita kutsuvieraita. Ensimmäisten 
olemuksesta paistaa tyytyväisyys, jäl-
kimmäisten - hämmästyksen jäl-
keen - ihastus.

Mattimyöhäisiä ilmeisesti vielä 
odotellaan. Riitta Haapiainen ja 
Suomen elokuvasäätiön toimitus-
johtaja, Irina Krohn, ovat sisääntu-
loaulan ja lämpiön puolella otta-
massa vastaan tulijoita. Ennen kuin 
juhlapuheet alkavat, ehdimme het-
keksi palata Katajanokan elokuva-
kerhon, Kinokan, kuluneen vuoden 
toimintaan ja kurkistaa tulevan ke-
vään ohjelmaan.

Kinokan esitysten kävijämäärä on 
pysynyt 70-80 katsojan tuntumassa. 
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Hyvä niin, vaikka saliin mahtuisi toi-
set 70-80 lisää! Tiedottamista on hoi-
dettu osaavasti: esimerkiksi Helsingin 
Sanomien ”Minne mennä tänään” -si-
vuille on painettu katajanokkalaisten 
elokuvaesitykset siinä missä muutkin 
kiinnostavat menot ja sähköiseen tie-
dottamiseen perustettuun postituslis-
taan on jokaisen esityskerran jälkeen 
tullut uusia osoitteita (nykyisellään 
runsaat 90), monet jopa Katajanokan 
ulkopuolelta.

Kerhoa pyörittävän työryhmän saa-
man palautteen perusteella Kinokan 
elokuvavalinnat näyttävät osuneen 
kohdalleen. Eurooppalaisen ja poh-

joismaalaisen laatuelokuvan (Billy Elliot, Meri, 
Tyttö ja helmikorvakoru, Päivä ilman sotaa) 
ohella on nostettu esiin aasialaisen elokuvan 
mestariohjaajia, kuten eteläkorealainen Kim 
Ki-duk (Viisi vuodenaikaa), hongkongilainen 

Wong Kar Wai (2046) sekä E J-Yong, 
hänkin eteläkorealainen, jonka Vaa-
rallisia suhteita nähdään ensi vuoden 
keväällä (29.3.2009). Elokuva on Ko-
reaa viisi vuosisataa hallinneen Cho-
sun-dynastian 1700-luvun hoviin si-
joittuva mielenkiintoinen tulkinta 
Choderlos de Laclos’n kirjeromaa-
nista Les liaisons dangereuses vuo-

delta 1782, josta Charles Beaudelaire totesi: 
”Jos tämä kirja polttaa (so. kuumottaa), se voi 
polttaa vain kuin jää”. Laclos itse uskoi kir-
joittaneensa teoksen, jota ei koskaan unoh-
deta. Siltä vahvasti näyttää, kun se kerta toi-
sensa jälkeen pulpahtaa esiin, milloin teatte-
rin, milloin ooperan, elokuvan tai kirjallisuu-
den uustulkintoina. Niin..., tosiaankin, miksi 
luopua hyvästä teemasta. Mutta asiaan: ensi 
kevään tammikuussa ja helmikuussa nähdään 
espanjalaista ja ranskalaista elokuvaa, tässä 
järjestyksessä Alejandro Amenábarin Meri si-
sälläni (25.1.2009) ja Nicole Garcian Valhe 
(22.2.2009).

Näyttää vihdoin olevan juhlapuheiden aika. 
Oletan, että SES Audorion toimitusjohtaja 
lausuu tervetuliaissanat, Elokuvasäätiön toi-
mitusjohtaja vihkii uudistetun salin ja perus-
korjauksen suunnitellut arkkitehti kertoo pro-
jektin toteutuksesta. Missä järjestyksessä, sen 
näemme kohta... 

Kinokka esittää - kevät 2009

Meri sisälläni (Mar adentro) 25.1.2009

Ohjaus Alejandro Amenábar, Espanja, 2004
Elämää ymmärtävä kertomus halvaantuneesta mie-
hestä, joka joutuu taistelemaan oikeudestaan kuolla. 
Palkittu Oscarilla parhaana ulkomaisena elokuvana.

Valhe (L’Adversaire) 22.2.2009

Ohjaus Nicole Garcia, Ranska, 2002
Elokuva on traaginen kertomus miehestä - aviomie-
hestä ja isästä -, jonka elämä on pelkkää lumetta ja 
joka lopulta ajautuu umpikujista pahimpaan.

Vaarallisia suhteita (Joseon namnyeo san-
gyeoljisa) 29.3.2009

Ohjaus E J-Yong, Etelä-Korea, 2003
Yhtäällä virheetön, estetisoiva ulkokuori, toisaalla 
juonittelu, valtataistelu ja mitään keinoja kaihtama-
ton viettely. Yläluokan moraalinen turmellus toistaa 
häpeämättömästi itseään ajasta ja kulttuurista 
toiseen.
Pysykää kankaalla!

Kinokka on 
esittänyt 

kotikulmillaan jo 
yksitoista loistavaa 

elokuvaa

Osa teoksesta ”Tähdet”: Regina Linnanheimo
© Heikki Lamusuo ja Jaana Partanen
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Puheiden ja Riitta Haapiai-
sen valitsemien kahden rie-
mukkaan ja oivaltavan piirre-
tyn (Kolme pukkia, Heikki 
Prepula, 2001 ja Polle, Sara 
Wahl, 2006) sekä raskasta 
miehistä uhoa keveän karri-
koidusti kuvaavan lyhyteloku-
van (Kovat miehet, Maarit 
Lalli, 1999) jälkeen olemme 
nyt siirtyneet lämpiön puo-
lelle, jossa meitä odottaa - sen 
verran kuin tässä väentun-
goksessa pystyn näkemään - 
mitä herkullisin buff et. Mutta 
palatkaamme pöydän antimiin myöhemmin, jos aikaa 
riittää, nyt muutama sana illan puheenvuoroista.

Kun Irina Krohn hetki sitten vihki uudistetun Kino 
K 13 käyttöön, hän viittasi paitsi teknisiin parannuk-
siin ja esteettisesti onnistuneisiin ratkaisuihin myös 
vahvasti aistittavaan symboliikkaan. Auditorion kah-
delle vastakkaiselle seinälle ripustettu suurikokoinen 
taideteos ”Tähdet” on epäilemättä kunnianosoitus suo-
malaisen elokuvahistorian ikoneille, Regina Linnan-
heimolle ja Tauno Palolle. Samalla se on kunnianosoi-
tus suomalaisen valokuvan historialle. Mutta se on 
muutakin. Nelimetriset intensiiviset kasvokuvat viit-
taavat myös läsnäolon ja vuorovaikutuksen merkityk-
seen. Irina Krohnin sanoin: ”Elokuva on peili. Kun kat-
somme muita, ymmärrämme itseämme.” Salin arjesta 
irrottavaa, lähes metafyysistä, vaikutusta täydentää 
”tähteydestä” muistuttava tunnelmallinen (ja energiaa 
säästävä!) Led-valaistus. Kaiken kaikkiaan, tämä sali 
on vaikuttava musta-hopea-skaalaan sävytetty 3D-ke-
hys, joka on omiaan korostamaan ”sisältönsä” - ylei-
sön - värikirjoa.

Kino K 13 arkkitehtisuunnittelusta on vastannut 
kuopiolaisen ArkStudio Lamusuon (www.lamusuo.fi ) 
arkkitehti Heikki Lamusuo yhteistyössä taiteilija Jaana 
Partasen (www.jaanap.fi ) kanssa. Kaiken kaikkiaan 
kiinnostava työpari, jonka teoksissa ilmentyy raken-
nustaiteen ja kuvataiteiden keskinäinen vuorovaiku-
tus.

Kino K 13 suunnitteluprosessista kertoessaan Heikki 
Lamusuo tuli vahvistaneeksi, että salin yleisössä he-
rättämien tunteiden ja suunnittelijoiden tavoitteiden 
välillä vallitsee yhteisymmärrys. Teknisillä parannuk-
silla ja uudella välineistöllä varustettu sali on moni-

käyttöinen. Perusparan-
nuksen ekologinen jalan-
jälki on siisti; kaikki käyt-
tökelpoinen vanha, kuten 
tuolirivistöt, on otettu 
ehostamalla uusiokäyt-
töön. Sisustuksen musta-
hopea-skaala sekä uusittu 
valaistus luovat harmoni-
sen, tyylipuhtaan ja ar-
vokkaan ilmapiirin. ”Täh-
det” muistuttavat salia 
auditoriona käyttäville 
missä he istuvat, ja eloku-
vayleisön hurmaava teos 

virittää kuin pyhäpuku juhlatunnelmaan.
Kaksiosaisen ”Tähdet”-teoksen materiaalina on käy-

tetty ryijymäistä läpipainettua lattiamattoa. Kumpikin 
10,5 x 4,3 metrinen työ on toteutettu yhtenä kappa-
leena. Teosten painatukseen vaadittavia laitteita ei Suo-
messa ollut, joten työ tehtiin Saksassa. Oma lukunsa 
on teosten rakenteisiin piilotettu äänitekniikka ja te-
osten kiinnittäminen seinään, johon tarvittiin sisua ja 
sitkeyttä, näitä suomalaisen luovan hulluuden perus-
pilareita.

Jonoa näyttää edelleen olevan buff et-pöydän ympä-
rillä ja lähetysaikammekin on päättymässä.

Lopuksi vielä lämpimät kiitokset Suomen Elokuva-
säätiölle ja SES Auditorio Oy:lle rohkeasta ja ennak-
koluulottomasta suunnittelijavalinnasta. Toivottavasti 
tapaamme tämän arkkitehti-taiteilijaparin Helsingissä 
muissakin kiinnostavissa rakennuskohteissa.

Kinokan puolesta lähetämme kiitokset kuluneesta vuo-
desta

Riitta Haapiaiselle, SES Auditorio Oy
Jarmo Rantamäelle, Isännöitsijätoimisto Jarmo Ranta-

mäki Oy
Eero Nurmikolle, Markkinointi Eero Nurmikko Oy
Kinokka toimikunnalle - Hilkka Aalto, Marja Hautala, 

Hilkka Hyvärinen, Marja Karppanen, Kaarina Kruskopf, 
Erkki Leimu

Täällä Tarja Djateu, Katajanokkaseura, Kinokka, Kino 
K 13.

Kino K 13 auditorion uusi tuleminen

Osa teoksesta ”Tähdet”: Tauno Palo
© Heikki Lamusuo ja Jaana Partanen
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Turkista yrittäjäksi Luotsikadulle

Muuttaessaan Suomeen Vantaalla rivita-
lossa asuva yksihuoltaja isä Unal Ba-
cakoglu ei osannut lainkaan suomea. 
Hän opiskeli työn ohessa suomea ja 

pyrki aktiivisesti kommunikoimaan suomen kielellä 
työtovereittensa kanssa. Hän korostaakin oikean asen-
teen merkitystä suhtautumisessa uuden kotimaansa 
virallisiin kieliin ja mahdollisuuksiin olla vuorovaiku-
tuksessa suomalaisen yhteiskunnan kanssa. Tänään 
hänen suomenkielensä on erinomaista tasoa. Pesulan 
asiakkaat ovat pääosaltaan katajanokkalaisia ja ulko-
asiainministeriön henkilökuntaa. Arviolta kolmannes 
asiakkaista on ulkoasiainministeriön henkilöstöä.

Suomen turkkilaisväestön taustoja
Turkki on suuri useita kulttuureja ja maantieteellisiä 
rajoja yhdistävä maa. Turkin väestö on lähes 70 mil-
joonaa. Lisäksi maailmalla on useita miljoonia turk-
kilaisia, jotka ovat edustaneet toisen maailmansodan 
jälkeisessä Euroopassa merkittävässä skaalassa työ-
voiman muuttoliikettä. Pelkästään Saksassa asuu yli 
kaksi miljoonaa turkkilaista, jotka on värvätty maa-
han työvoimana. Tanskaan ja Ruotsiin on myös suun-
tautunut turkkilaisen työvoiman maahanmuuttoa eri-
tyisesti 1960-luvulla. Muita merkittäviä työvoiman 
rekrytointikohteita olivat Euroopan jällenrakentamis-
vaiheessa ja sen jälkeisessä kehityksessä entisen Ju-
goslavian, Italian ja Suomen kansalaiset. Ulkoturkki-
laisten syntymämaahan lähettämät rahasummat ovat 
olleet ja ovat edelleen merkittäviä. Unalilla on serkku 
Saksassa ja Ranskassa.

Turkin virallinen kieli on turkki, mutta maassa asuu 
suuria etnisiä vähemmistöjä, jotka puhuvat äidinkie-
lenään kurdia, arabiaa, armeaa tai kreikkaa. Unal va-
listaa haastattelijaa kertomalla ymmärtävänsä Suomen 
tataarien kieltä, koska se on sukulaiskieli. Hän ei kuulu 
mihinkään uskonnolliseen yhteisöön. Turkki on mus-
limimaa, jossa uskonto on erotettu valtiosta. 1920-lu-
vulla omaksuttiin Mustafa Kemalin presidenttikau-
della länsimainen lainsäädäntö ja turkin kieltä aloi-
tettiin kirjoittaa roomalaisin kirjasimin arabialaisten 
asemesta. Naisten huntupakko kumottiin ja moniavi-
oisuus kiellettiin. Demokratiatilanne on kehittynyt 
viime aikoina. Islamilaisista koostuva hallitus ja pre-
sidentti tasapainoilevat muslimiperinteen ja demo-
kratian vaikeassa välimaastossa, mistä maa pyrkii 
EU:n jäseneksi.

Suomessa asuu yli 2 000 turkkilaista ja lisäksi Tur-
kin etnisten vähemmistöjen edustajia, joista kurdit 
on huomattavin ryhmä. Suomessa on asunut turkki-
laisia jo 1800-luvulla, joiden joukossa kauppiaiden 
osuus oli näkyvä.

Luotsikadulla sijaitseva Ajanpesu lienee useimmalle katajanokkalaiselle tuttu yritys. Pesulayrittäjä Unal Bacakoglu 
(synt. 1970) muutti Turkista Suomeen vuonna 1995. Hän osti noin viisikymmentä vuotta toimineen pesulan viisi 
vuotta sitten. Hänellä on toinen pesula Itäkeskuksessa.  Aikaisempaa työkokemusta alalta hänellä oli jo Turkissa. 
Maahanmuuton alkuvuosina hän elätti itsensä ravintolatyöntekijänä, mikä antoi monipuolisen kosketuksen suoma-
laiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

Unal Bacakoglu liikkeensä edessä.
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Suomen turkkilaisille jalkapallo on harrastustoimin-
nassa ykkönen. Unal Bacakoglu on jäsen maahan-
muuttajien kulttuuriyhdistyksessä nimeltä Vatanspor. 
Hän on ilahtunut siitä, että turkkilainen kirjailija Or-
han Pamuk sai kirjallisuuden Nobel –palkinnon ja 
siitä että useita toisen merkittävän turkkinaiskirjaili-
jan, Yashar Kemalin teoksia on suomennettu. Van-
taan ja Helsingin kirjastot palvelevat hyvin. Niissä voi 
lukea turkinkielisiä lehtiä ja kirjojakin on tarjolla. Suo-
malainen elokuva kiinnostaa ja niitä seurataan tyttä-
ren kanssa television välityksellä ja elokuvateatte-
reissa.

Kaksoiskansalaisuus on 
hyvä asia
Unal Bacakoglu sai Suomen kansalaisuuden v. 2003 
ja hän sai säilyttää. Turkin kansalaisuuden. Hänellä 
on Turkissa vanhemmat ja sisar. Kaksoiskansalaisuus 
on myös tärkeä oikeus tuhansille ulkosuomalaisille. 
Pesulayrittäjä käytti äänioikeuttaan kunnallisvaaleissa; 
hän pitää tärkeänä Suomeen sitoutumisena sitä, että 
maahanmuuttajataustaiset käyttävät äänioikeuttaan. 
Yhdistystoiminnan merkitys on myös Suomeen ko-
toumisessa ja sopeutumisprosessissa tärkeä. Unal Ba-
cakoglu on aktiivinen jäsen mm. Kauppakeskus Itä-
keskuksen yrittäjäyhdistyksessä.

Suhde Katajanokkaan

Pyysin Unal Bacakoglua lopuksi kuvaamaan suhdet-
taan Katajanokkaan ja sen ihmisiin. UB: ”Arvostan 
Katajanokan rauhallisuutta ja väkivallatonta ilmapii-
riä. Katajanokka on kaunis ja vaikuttava kokonaisuus 
lähellä pääkaupungin keskustaa, mutta samalla kau-
kana. Täällä kohtaa vanha ja uusi. Vanhat talot ja ra-
kennukset ovat kauniita. Niitä ei saa hävittää. Histo-
ria pitää säilyttää ja saada välittyä tulevaisuuteen. Mi-
nulla on asiakkaista ja katajanokkalaisista pelkästään 
hyvää sanottavaa. Mikäli haluaa mainita yhden epä-
kohdan, niin se on liikenne- ja paikoitusongelma.

Tällä samalla Luotsikadulla on useita etnisiä vä-
hemmistöjä edustavia yrittäjiä. Lounastamme yhdessä 
usein ja vaihdamme kuulumisia. Toivotan uudet asi-
akkaat tervetulleiksi Ajanpesuun ja haluan vaalia ny-
kyisiä asiakassuhteitani. Kiitos!”

                         
Risto Laakkonen 

Kirjoittaja on kanslianeuvos ja Wienissä 
päämajaansa pitävän International Centre for 

Migration Policy Development (ICMPD) –järjestön 
edustaja Suomessa

KATAJANOKAN HUOLTO OY
Helsingin kaupungin 1978 perustama kiinteistönhoitoyhtiö.

Kiinteistönhoito, isännöinti ja huoneistojen välitystoiminta
Katajanokan - Kruununhaan alueella.

Lomitukset, sijaisuudet ja päivystykset lyhyellä varoitusajalla.
Kiinteistönhoitoa parhaimmillaan!

Kysykää hoitosopimustarjoustamme

MERIKASARMINKATU 4
00160 HELSINKI

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

www.katajanokanhuolto.fi 
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Kotimeren äärellä
Syyspimeällä merellä majakkakirkko heittää valokiilaa, merimerkit tuikkivat ja autolautat loistavat kuin lyhdyt 
kadoten horisonttiin. Tuuli resonoi erkkerissä ja liesituuletin plopsuttaa ja kertoo boforteista. Olen seurannut me-
renkäyntiä ja tyveniä kaksi vuotta täällä Nokalla. Meri on loputtoman erilainen, maisema, värit ja valaistus vaihtuvat 
päivästä ja vuodenajasta toiseen.

Kesällä päiväristeilijät vierailevat kuin kerrostalot kotimme edustalla, saamme hetkeksi uusia 
naapureita, jotka kameroineen lähtevät vaeltamaan pihamme poikki kohti Uspenskia ja toreja. 
Vikingin XPRS muuttaa saapuessaan ja lähtiessään äänimaailman toiseksi purkautuvine rek-
koineen ja henkilöautoineen. Suurin osa vuorokaudesta on niin rauhaisaa, ettei uskoisi elävänsä 
kivenheiton päässä Kauppatorista.

Meren suosikkejani ovat vanhat purret, jaalat ja kuunarit. Niistä lemmikkini on Astrid, jolla seilasin 15-vuo-
tiaana murkkuna viikon taidekurssilla. Purjehdimme Maarianhaminaan ja takaisin. Hääräsin apukokkina. Se 

oli ikimuistoinen reissu saaristoineen ja Wigwam-
yhtyeen pistäytymisineen jaalalla. Taivaallakin ta-
pahtuu: pienkoneet ja suihkukoneet piirtävät reit-
tejään, kuumailmapallot liukuvat äänettä näkö-
kenttään, Medi-Heli on saanut hälytyksen jonne-
kin. Kuu nousee Vallisaaren takaa.

Rannoilla on monenlaista menijää: koiranulkoi-
luttajia, sunnuntaikävelijöitä, hölkkääviä ulkomi-
nistereitä, sauvakävelijöitä, ulkoilevia vanhuksia, 
kirmaavia lapsijoukkoja, mölähtelevää nuorisoa, 
rakastuneita pareja. Tarvitsisin kaukoputken, jotta 
näkisin syödäänkö Klippanilla rapuja, asuuko ku-
kaan kalastajan saarella tai vilkuttaako ystäväni 
Ruotsinlaivalta, kuten sovittiin.

Merellinen maisema pysäyttää miettimään il-
mastonmuutosta, meriveden laatua, kalojen diok-
siiniarvoja, sinilevää, kampamaneetteja, laivanhyl-

kyjä ja saastaa mikä lojuu pohjassa. Kun tuuli ujeltaa häivähtää mielessä Estonian suurkatastrofi  ja ihmis-
henget, jotka myrskyt ovat vieneet aikojen kuluessa.

Kotimeri yhdistää enemmän kuin erottaa. Haluan uskoa, että kaikki sen rantavaltiot haluavat meremme 
voivan paremmin. Minun on vaikea hyväksyä merenpohjaan rakennettavaa kaasuputkea ennen kuin tiedän, 
ettei se tuo mukanaan lisäongelmia. Maisemallisesti olen konservatiivi: en ymmärrä, miksi Kruunuvuoren 
rantaan rakennettava uusi lähiö tarvitsisi sillan halkomaan kaunista maisemaa. Eikö lauttayhteys ja linkit 
metrolle ratkaisisi sinne muuttavien asukkaiden liikkumista. Kaikilla sinne muuttavilla on kuitenkin auto. 
Tukkikoot Itäväylän.

Viinilasit helähtävät kaapissa, kun taas räjäytetään. Louhintatyöt jatkuvat eikä kukaan tiedä tarkalleen 
meistä asukkaista mitä maanuumeniin valmistuu. Toivon, että saamme metron kaupungilta yllätyslahjana. 
Mieheni epäilee valtionhallinnon kriisiajan bunkkeria. Kovin salaista ei ainakaan räjäyttely ole. Kuulemme 
sen joka ilta, juuri kun koululaisemme on saatu nukkumaan.

Asuin varhaislapsuuteni seitsemän ensimmäistä vuotta Meri-Helsingissä, Eirassa. Monien vaiheiden, eri-
laisten asumispaikkojen- ja muotojen, jälkeen meri huokuu taas lähellä, ja asun kerrostalossa. Olo on ko-
toisa. Täällä on hyvä hengittää.

Kati Tervo
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Katajanokkaseuralla on myynnissä 
Katajanokka-aiheisia postikortteja.

Kuumailmapallo-aiheisen  on piirtänyt 
taiteilija Pekka Vuori ja 

laiva-aiheisen arkkitehti Wille Mikkola

Kortin koko on taitettu 4-sivuinen A 6, 
sisäpuolella teksti 

Hyvää Joulua,God Jul.

Hinta kuorineen 2 €

Kortteja on myynnissä 
asiamiespostissamme ja Utrion 

kukkakaupassa, Satamakatu 5:ssä
sekä Satamakadun K-marketissa. 

Katajanokkaseurasta kortteja myyvät
Sinikka Harpf, Vyökatu 9 A 3 

puh 040 5003843 tai 
Kirsti Tolvanen, Luotsikatu 18 D 32,

puh. 050 5636091.

Katajanokkalaisten 
omat joulukortit 

myynnissä

Nyt on mahdollisuus 
tervehtiä ystäviä ja 
liiketuttavia omalla 

joulukortilla!
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Kuvat Martin Bunders, Joona Palaste
Lisää kuvia: www.skatta.fi 

”Katajanokan ympäri” juostiin jälleen kerran tiistaina 
2.9.2008. Surkeasta säästä huolimatta eri sarjoihin osal-
listui yhteensä 161 juoksijaa.

Pienimmät urheilijat juoksivat Laivastokujan hiek-
kakentällä, kouluikäiset kentän ympäri ja aikuiset 

Katajanokan kärjen ympäri kaksi kertaa.
Kaikki juoksijat saivat kunniakirjan ja limsan sekä 

punaisen neilikan Katajanokan ympärijuoksun 60. 
juhlavuoden kunniaksi. Joka sarjan kolme parasta pal-
kittiin mitalein.

Kaikki saivat myös osallistua arpajaisiin, joiden pal-
kintoina on Feelmax-kenkiä. Naisten ja miesten pal-
kinnot toimitettiin voittajille jo juoksun jälkeen. Koska 
tyttöjen ja poikien arpajaisvoittoja ei marraskuun al-

kuun mennessä oltu lunastettu, niin Kaiun toimitus 
suoritti 8.11. arvonnan uudestaan  kaikkien lasten ja 
nuorten sarjoihin ilmoittautuneiden kesken. Tyttöjen 
arpavoitto osui Iris Honkalalle ja poikien Hugo La-
hikaiselle. Iris ja Hugo voivat noutaa kenkänsä hen-
kilöllisyytensä todistaen Feelmax Showroom -myy-
mälästä, Kruunuvuorenkatu 9. Kiitos Jukka Rissaselle 
ja hänen apureilleen.

Kiitämme myös Katajanokan R-kauppiasta Heikki 
Saresvirtaa avusta ja kahvitarjoilusta, Katajanokan 
huoltoa grillin lainauksesta sekä Merikasarmin nuo-
risotaloa ja Katajanokan koulua avusta ja tilojen käy-
töstä. Erityiset kiitokset kaikille vapaaehtoisille avus-
tajille korvaamattomasta panoksestanne juhlajuoksun 
onnistumiseen.

Perinteinen Katajanokan ympärijuoksu 
juostiin tiistaina 2.9.2008 jo 60. kerran

Katajanokan Katajanokan 
ympärijuoksu - ympärijuoksu - 
Skatudden runt!Skatudden runt!

Ugbad  Gracia  Aurora Seamus  Ruj  Juhani

Katajanokan juoksua elävöitti - Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskuksen 
tukemana - Pierre Séraphin, joka määrittelee itsensä termillä TANSSIVAKLOVNI.
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Tulokset:
Tytöt s. 2004−2005 (3−4-vuotiaat):
1. Nellie Karlberg (23,77)
2. Minttu Erämetsä (25,13)
3. Ella Hakonen (27,7)
Pojat s. 2004−2005 (3−4-vuotiaat):
1. Sakari Jylhä (19,94)
2. Tapio Neo (20,18)
3. Peik Manner (22.4)
Tytöt s. 2002−2003 (5−6-vuotiaat):
1. Mamisa Mandunga (16,86)
2. Senja Salo (17,58)
3. Isabella Thorne (18,93)
Pojat s. 2002−2003 (5−6-vuotiaat):
1. Ilmari Pohjanvirta (16,36)
2. Rafael Poirey (17,62)
3. Oskari Forsberg (17,84)
Tytöt s. 2000−2001 (7−8-vuotiaat):
1. Signorina Mandunga (56,85)
2. Madeleine Sabure (57,0)
3. Juliska Pohjanvirta (59,43)
Pojat s. 2000−2001 (7−8-vuotiaat):
1. Theo Hurri (51,37)
2. Daniel Similä (56,56)
3. Erno Onkeli (57,60)
Tytöt s. 1998−1999(9−10-vuotiaat):
1. Aurora Ailus (54,12)
2. Galina Galeeva (57,40)
3. Amiira Nissinen (58,49)
Pojat s. 1998−1999 (9−10-vuotiaat):
1. Hugo Lahikainen (51,59)
2. Sakari Salah (52,92)
3. Jimi Oikarinen (53,02)
Tytöt s. 1996−1997 (11−12-vuotiaat):
1. Eveliina Lähdevuori (52,62)
2. Ugbad Salah (55,95)
3. Sara Sippola (56,13)
Pojat s. 1996−1997 (11−12-vuotiaat):
1. Ibrahim Osman (44,5)
2. Vikke Laine (48,11)
3. Martin Kontkanen (49,33)
Tytöt s. 1994−1995 (13−14-vuotiaat):
1. Noella Mandunga (1.00,91)
2. Isabelle Sabure (1.04,90)
3. Pauliina Aho (1.14,47)
Pojat s. 1994−1995 (13−14-vuotiaat):
1. Paavo-Matti Antikainen (1.45,39)
2. Abdi (1.55,5)
3. Eetu Wallinheimo (1.56,69)
Naisten sarja:
1. Gracia Mangwangu (16.37,5)
2. Ugbad Salah (16.55)
3. Aurora Heickell (17.18,12)
Miesten sarja
1. Ruj Jovanovic (10.30,96)
2. Seamus Holohan (11.07)
3. Juhani Rajala (11.38)

Minttu  Nellie  Ella Tapio  Sakari  Peik 

Senja  Mamisa  Isabella 

Rafael  Ilmari  Oskari 

Madeleine  Signorina  Juliska 
Daniel  Theo  Erno 

Galina  Aurora  Amiira 
Sakari  Hugo  Jimi 

Ugbad  Eveliina  Sara Vikke  Ibrahim  Martin 

Isabelle  Noella  Pauliina Abdi  Paavo-Matti  Eetu 

kaiku_08•••.indd   29kaiku_08•••.indd   29 24.11.2008   18:38:3924.11.2008   18:38:39



Ka ta ja no kan Kai ku 30

“Skatan kaverit järjestää sunnuntaina ympärijuoksun”, kertoi Ilta-
sanomat 26.5.1948. “Siitä muodostuu historiallinen tapaus, joka 
on alkusoittona vuotuiselle traditiolle. Juoksuun ottavat osaa 
paitsi ‘Skatan Kaverien’ suurjuoksijat myös pikakiitäjiä ‘Sörkan 
Giboista’, ‘Tölikän Kundeista’ ja ‘Käpylän Seurasta’.”

Katajanokkaseuran edeltäjän Skatan Kaverit r.y.:n jär-
jestämästä juoksukilpailusta tulikin perinne. Kataja-
nokan ympäri juostiin vuosittain toukokuun viimei-

senä sunnuntaina. Alkuaikoina juoksusta raportoitiin valta-
kunnallistenkin sanomalehtien urheilusivuilla.

Helsingin Sanomat julkaisi tulokset ja kertoi tunnelmasta 
30.5.1949:

“Skatan Kaverien järjestämänä pidettiin Katajanokan ym-
pärijuoksu eilen toisen kerran. Se oli jälleen herättänyt huo-
miota sekä osanottajien että yleisön taholta. Viimemainittua 
oli varsinkin yhteisellä lähtö- ja tulopaikalla sangen runsaasti 
ja sen suhtautuminen eritoten voittajiin ja kilpailun pienem-
piin osanottajiin oli riemukasta.

Kilpailukierros oli n. 2.000 m pituinen. Yleisessä sarjassa 
se juostiin kahteen kertaan. TUL:n suurjuoksija Bederdin, 
joka nyt edusti Sörkan Giboja, oli yleisessä sarjassa varma 
voittaja ja ikämiessarjan miesten lähtiessä matkalle saattoi jo 
etukäteen pitää Töölön Kundeja edustavan M. Seppälän saa-
puvan ensimmäisenä perille.”

Katajanokan ympärijuoksussa oli aluksi kolme sarjaa, 
kaikki miehille varattuja: yleinen, ikämiehet ja alle 16-vuoti-
aat pojat. Ikämiessarjaan osallistuminen edellytti peräti 35 vuo-
den ikää.

2 050 metrin pituinen reitti kulki Laivastokatua, Katajano-
kan pohjoisrantaa, Rahapajan rantaa, Satamakatua, Kruunu-
vuorenkatua, Linnankatua ja Vyökatua pitkin.

uo-

Kilpailijoita Satamakadun ja Pohjoisrannan kul-
massa toukokuussa 1951.

Ympärijuoksun 
alkuvuosina tapahtumasta 
tehtiin etukäteen oikein painettu julkaisu, 
missä oli lueteltu osallistujat ja toimitsijat sekä 
piirros reitistä. Vuonna 1948 Satamakadulla si-
jainnut Paulig vietti 75 -vuotisjuhliaan, mikä näkyy 
reittikartan kuvituksesta.

Vuoden 1948 ympärijuoksun palkintojenjakoti-
laisuutta varten painettiin kutsukortit.

60 vuotta Katajanokan kiertoa
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Yleisen sarjan osallistujat 
juoksivat reitin kaksi kertaa, 
mutta ikämiehiltä vaadittiin 
vain yksi kierros. Alle 16-vuotiaiden reitti oli noin 1 
400 metrin pituinen juoksurata. Yleisöä oli lehtitietojen mu-
kaan runsaasti, jonakin vuonna jopa 2 000 katsojaa. Kilpai-
luun kutsuttiin osallistujia muista kotiseutuyhdistyksistä, ku-
ten Sörkan Giboista, sekä eri urheiluseuroista. Palkintoina 
jaettiin kultaseppien lahjoittamia pokaaleja ja Pauligin kupari-
sia kahvipannuja täynnä hyvää kahvia.

1960-luvulle tultaessa raportointi juoksutapahtumasta on jo 
pienimuotoisempaa. Vaikkakin “ilmassa oli suuren urheilu-
juhlan tunnelmaa”, vuoden 1969 Katajanokan Kaiku -lehti to-
teaa, että “tavanmukaisesti tälläkin kertaa loistivat − poissa-
olollaan − kutsun saaneet päivälehtien aamu-uniset urheilu-
toimittajat”.

Myös kilpailijat ovat vuosi vuodelta nuorentuneet. Vuoden 
1967 Kaiussa harmitellaan, että Katajanokalta ei taaskaan ol-
lut yhtään edustajaa täysi-ikäisten sarjoissa.

Vuoden 1970 juoksu sen sijaan poikkesi perinteestä siinä, 
että ensi kertaa olivat myös tytöt juoksemassa omassa sarjas-
saan. Tätä muutosta oli saatu odottaa kauan. Skatan Kaverit 
ry oli muuttunut Katajanokka-Seuraksi jo vuonna 1956; täl-
löin yhdistyksen epävirallisen naisjaoston asemaa siis vahvis-
tettiin. Juoksusarjat olivat muuten miltei samat kuin alkuvuo-
sina: yleinen, ikämiehet, pojat alle 16-vuotiaat, pojat alle 
12-vuotiaat, mutta nyt uutuutena tytöt alle 12-vuotiaat. Tyt-
töjen matka noin 600 metriä. Ajoista päätellen alle 12-vuoti-
aiden poikien oli hieman pidempi.

Juoksu on sittemmin siirretty koululaisten kevätkiireiden 
tieltä syyskuun alkuun. Liikenneturvallisuuden vuoksi reittiä 
on myös muutettu: alle kouluikäisiä osallistujia on vuosi vuo-
delta enemmän ja he juoksevat Katajanokan nuorisotalon ta-
kana olevan hiekkakentän aidan sisäpuolella. Aikuisten 
juoksu on jo pitkään kulkenut Katajanokan kärjen kiertävää 
kävelytietä pitkin.

Helena Alkula

uotiaiden reitti oli noin 1

Palkintopöytä vuodelta 1957

Markku Lounatvuori (vasemmalla.), Erkki Leimu 
ja Risto Jaakkola toimitsijoina syksyllä 2002.

Moninkertainen ympärijuoksin voittaja Lasse Kyrö 
antoi vuosituhannen vaihteessa
mahdollisuuden nuorimmillekin ja siirtyi toimitsi-
jaksi, missä roolissa hän mm.
kiritti tyttöjen lähtöä vuonna 2001.

Jokainen voittaja sai Pauligin kuparisen kahvipan-
nun täynnä hyvää kahvia, mikä perinne jatkui vuosi-
kymmeniä. Kuva vuodelta 1957.
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Urheileva postimies

Katajanokan hyisin harrastus?

Katajanokka on niin pieni asuinalue, 
että kaikki postinkantajat tuntuvat 
lähinaapureilta. Täällä on kuusi kan-
topiiriä ja niissä kuusi postinkantajaa. 
Nämä harvinaisen mukavat naiset ja 
miehet ovat nimeltään Jussi Rajala, 
Mikko Remes, Elli-Noora Mattila, 
Maija Kurittu, Lauri Virkkala ja Miska 
Koiso-Kanttila.

Heistä Jussi Rajala on ehkä 
tutuin. Hän on puolusta-
nut Katajanokan värejä jo 

seitsemän kertaa ympärijuoksussa 
ja ollut kolme kertaa voittaja. Tänä 
vuonna Jussi sai pronssimitalin. Ha-
vainto viime kesältä yleisön jou-
kosta: ”Tyyli on kuin kestävyysjuok-
sijalla”. Arvio osui nappiin. Koko 
Jussin ja Annen perhe harrastaa lii-
kuntaa. Jussi on juossut yhdeksän 
kertaa Helsinki City Maratonin, ja 
lisäksi Forssan ja Vantaan sekä tänä 
vuonna Tukholman maratonin, yh-
teensä 25 maratonjuoksua.

Lapsista Saanan (14v) mielilaji on 
rytmivoimistelu. Sallan (10v) sama 
kuin isällä eli kestävyysjuoksu Hel-

singin Kisaveikoissa. Kesäpäivät ku-
luvat Eläintarhan kentällä, talvella 
Myllypuron Liikuntamyllyssä. ”Se 
on hyvin hieno paikka”, sanoo Jussi. 
Ura lähti lukiovuosina Tampereella 
postin kesäapulaisena. Sitten vuo-
rossa oli Tikkurila. Anne Kilpi on 
Marian sairaalan röntgenhoitaja. 
Perhe sai työsuhdeasunnon sairaa-
lan alueelta. Näin Jussi tuli uuteen 
paikkaan Katajanokalle. Työ alkaa 
kello kuusi aamulla. Silloin hän yh-
dessä Kruununhaan Marja Aalto-
sen kanssa lajittelee postin jakelu-
järjestykseen ja punttilaatikoiden 
kirjeet ja lehdet.

Muistavatko asukkaat omaa pos-
tinkantajaa, jota sanotaan yksinäis-
ten todelliseksi ystäväksi. Kyllä vain. 
Yliopistonkirjastonhoitaja Antero 
Manninen on antanut äitinsä Anne 
Swanin satukirjoja ja runoilija Aale 
Tynni Martti Haavion Iloisen Aapi-
sen. Ne odottivat kirjahyllyssä tyttö-
jen syntymää. Nyt tytöillä on uudet 
suosikit. Saanalle isä luki viimeksi 
Harry Potterin neljännen osan ja Sal-
lalle Tomi Kontion nuorisokirjan.

Tämä on sellaista hiljaista suoma-
laista palveluammatin arkea. Yksi-
tyiselämässä Jussi on ollut tunnol-
linen verenluovuttaja 59 kertaa. 
SPR:n veripalvelupisteessä joulun 
tienoilla on vuorossa 60. kerta.

Erään kerran Jussi säikähti pa-
hemman kerran. Se tapahtui vuonna 
1998. Ilmoille nousi kamala huuto 
Katajanokan vankilasta. Hän luuli 
ensin vankilankaton sortuneen, 
mutta arvasi heti syyn. Naganon 
talviolympialaisissa Suomi oli voit-
tanut jotakin, niin kuin olikin.

Asta Heickell

Perinteiset talviset harrastukset 
hiihto ja luistelu ovat saaneet väistyä 
ilmaston lämpenemisen ja saaremme 
keskeisen sijainnin takia katajanokka-
laisesta arjesta.  Mutta yksi yhdistys 
tarjoaa pelkästään talveen liittyvän 
harrastusmahdollisuuden aivan koti-
kulmilla. Katajanokan Jäänsärkijät on 
avantouintiseura, joka toimii mar-
raskuusta liki vappuun Katajanokan 
vierasvenesataman tiloissa.

Seurassa on 300 jäsentä. Viime 
kautena jäsenet suorittavat 
yhteensä liki 8 000 uintia. Osa 

ui ilman saunaa ja osa saunoo vä-
lillä avannossa poiketen. Kukin 
nauttii tavallaan, mutta yhteistä on 

huomio avannon piristävästä vaiku-
tuksesta omaan mielialaan.

Jäsenistö koostuu pääosin Kata-
janokan ja Kruununhaan asuk-
kaista, mutta keskustassa työssäkäy-
vistä kauempana asuvista osa vii-
lentää päiväänsä avannolla. Jäsenis-
tön ikähaitari vaihtelee parikymp-
pisistä kahdeksankymppisiin.

Meiltä on usein kysytty, onko 
uintivesi puhdasta? Vesi on tutkittu 
joka kauden alussa, ja vesi on ollut 
aina laadultaan hyvää.  Varmaa on 
myös, että vesi pysyy koko kauden 
tasalämpöisenä nollan tuntumassa 
olkoonpa ilma kuinka pakkasella ta-
hansa!  Ja mitä kylmempi ilma sitä 
varmempi saat olla, että pulahdus 

tullaan ikuistamaan  
turistin kameralla.

Uudet jäsenet ovat 
tervetulleita harrastuksen pariin. 
Pukuhuoneet ovat käytössä kello 
5.30 – 23.00, ja sauna lämpiää joka 
ilta. Lisäksi keskiviikkona ja viikon-
lopulla on aamusaunat. Uinnin voi 
siis sovittaa päivään halunsa mu-
kaan. Lisätietoa saa sähköpostilla 
osoitteesta katajanokan.jaansarki-
jat@luukku.com tai puhelimella nu-
merosta 045 651 3629. Seuralla on 
myös omat nettisivut.

Jyrki Lehtinen, Katajanokan 
jäänsärkijöiden puheenjohtaja

    KUNTO KUNTOON
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5-vuotias 
Katajanokan Kunto – Skattan Kondis
Katajanokan Kunto täytti viisi vuotta ja juhli sitä koko elo-
kuun viimeisen viikon!

Juhlaa vietettiin ”Kunnon merkeissä” eli jäsenille ja kai-
kille muillekin liikunnasta kiinnostuneille oli tarjolla joka 
päivä maanantaista perjantaihin jotain Kunnollista. Maa-

nantaina Renesanssitanssiryhmä La Fiamma di Danza avasi 
liikuntahallilla juhlaviikon veikeillä tansseillaan ja veti lo-
puksi myös yleisön mukaan tanssiin. Tämän jälkeen siir-
ryttiin Kunnon synnyinsijoille, mattolaiturin äärelle, jossa 
Tuliryhmä Polte antoi upean näytön taidoistaan hämärty-
vässä elokuun illassa. Lauantaina vietettiin juhlaviikon päät-
täjäisiä ”possutalossa” jäsenistön kesken menneitä muistel-
len ja tulevaa inspiroiden.

Pilateksen intensiivikurssille osallistui joka ilta innostu-
nut joukko - osa uusia kokeilijoita, osa jo kokeneita - lajin 
harrastajia. Tiistai-iltana oli kaikilla halukkailla mahdolli-
suus tulla kokeilemaan tanssillisen jumpan ja kunnonjum-
pan tehokkuutta, keskiviikkona olivat vuorossa joogan ja 
pilateksen esittelyt. Torstaina taas annettiin opastusta sul-
kapallon tekniikassa ja perjantaina päästiin kokeilemaan taiji 
ja chigong harjoituksia.

Viikon saldona oli paljon innostusta, hyvää mieltä ja 
monta Kunnon liekin leimahdusta – sen todistivat useat 
uudet kasvot syyskauden kursseilla!

On vielä ihan pakko lainata Tuula Palaste-Eerolan sanoja 
Kunnon juhlilta: ”…Skattan Kondis on parasta uutta, mitä 
Katajanokalla on viiteen vuoteen tapahtunut.” Niinhän se 
varmasti on: ihmiset ovat tutustuneet toisiinsa, yhteenkuu-
luvuus lisääntynyt ja siinä samalla kuntokin kohonnut. Yli 
400:n jäsenmäärä sen todistaa!

Kiitos kaikille mukana olleille. Ja jos et päässyt mukaan 
juhlaviikollemme, tutustu seuramme toimintaan osoitteessa 
www.katajanokankunto.fi .

Liittymällä jäseneksi saat sähköpostitse tietoa kaikista tu-
levista tapahtumistamme ja etua jo muutoinkin edullisiin 
osallistumismaksuihin. Kevätkausi alkaa jo heti tammikuun 
alussa.

Katajanokan Kunto 
– Skattan Kondis

Marjatta Vannekoski

Juhlaviikon avasi Katajanokan Kunnon puheenjohtaja Anu 
Pylkkänen Katajanokan liikuntahallilla.

Tuliryhmä Polte esiintyi mattolaiturin viereisessä 
puistossa.
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KATAJANOKAN KOULU

Katajanokan koulun vanhempainyhdistys ry

Isien ja äitien yhdistys

Katajanokan koulusta kirjoitettaessa 
on mainittu opinahjon muistuttavan 
menneiden aikojan kyläkoulua. Aja-
tus kuulostaa lämpimältä ja yhteisöl-

liseltä: meidän lapsemme ja heidän kaverinsa. 
Sekä kaikki ne lukuisat aikuiset, jotka pitävät 
tästä joukosta yhdessä huolta.

Näin kuntavaalivuonna yhteisöllisyyttä poh-
tii enemmän kuin tavallisesti. Minkä ryhmän 
tavoitteita sinä tuet? Kuinka sinä osallistut ja 
vaikutat? Mihin ryhmään haluat kuulua? Tai 
et?

Skattalaisten lasten hyväksi
Kansanvalta.fi  -sivustoilla kerrotaan kansalais-
vaikuttamisesta mm. seuraavaa: ”Ryhmäksi 
järjestäytyminen tarkoittaa, että ihmiset ko-
koontuvat yhteen ja muodostavat ryhmän tai 
muodollisemman järjestön, joka ajaa sen jä-
senille yhteisiä tavoitteita.”

Koulun vanhempainyhdistykseen kuuluvat 
kaikkien Katajanokan koulua käyvien lasten 
vanhemmat. Tavoitteenamme on kodin ja 
koulun välisen yhteistyön tukeminen, jonka 
tärkeimpänä toimintamuotona ovat koululai-
sillemme tarjotut kerhot ja tapahtumat. Syys-
lukukaudella 2008 koulussa toimii iltapäivisin 
englannin kielen keskustelukerho, Capoeira-
kerho, teatterikerho, tähtitiedekerho ja pal-
loilukerho.

Erilaisilla tempauksilla olemme keränneet 
varoja myös koululle lahjotettuihin lukukir-
jasarjoihin, ruotsin- ja englanninkielen kirjoi-
hin sekä musiikki- ja liikuntavälineisiin. Var-
mistimme myös koululaistemme kosketuksen 
lumeen ja jäähän viime talvena peräti kah-
dessa vanhempainyhdistyksen rahoittamassa 
talviliikuntapäivässä. Rautatieaseman Jääpuis-
tossa oli luistinten suihkinaa ja Paloheinään 
päästiin hiihtämään. Näihin tapahtumiin, ku-
ten koulun muihin leirikouluihin ja retkiin 
ovat päässeet kaikki lapset – vähävaraisia op-
pilaita on tuettu vanhempainyhdistyksen toi-
mesta tarvittaessa.

Katajanokan koululaiset viettivät talviliikuntapäivää Paloheinässä ke-
vättalvella 2008.
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Haluatko vaikuttaa 
naapurinkin lasten iloisuuteen?
Haluamme järjestää oppilaille mielekästä teke-
mistä lähellä kotia. Tarjoamme puuhaa koulun 
jälkeen, tutuissa ympyröissä ja edulliseen hintaan. 
Yhteisöllisyyttä vahvistamalla toivomme vähen-
tävämme syrjäytymistä, koulukiusaamista ja 
muita häiriöitä. Varsinkin liikunta- ja taideainei-
siin varattujen määrärahojen jatkuva vähenemi-
nen lisää osaltaan iltapäivätoiminnan tarvetta, 
eikä mikään ym. kerhoista ja tapahtumista ei olisi 
mahdollista ilman aktiivista vanhempainyhdis-
tystä. Koska Katajanokan nuorisotalon lakkaut-
taminen on myös uhkana, kasvaa lastemme hy-
vinvoinnin eteen paikallisesti ja yhteisöllisesti teh-
dyn työn merkitys entisestään.

Toiminnan turvaaminen
Olemme vuosittain anoneet Etelä-Suomen Lää-
ninhallitukselta avustusta, joka on valitettavasti 
pienentynyt vuosittain eikä riitä kerhojen ympä-
rivuotiseen järjestämiseen. Sinäkin olet tukenut 
toimintaamme, jos olet ostanut kahvin ja kataja-
nokkalaisten äitien leipomaa pullaa tahi piipah-
tanut kirppiksellä koulun pihalla.

Keväällä 2008 koulun oppilaat osallistuivat luo-
kittain piirustuskilpailuun, jonka voittaja sai piir-
roksensa koulun omaan t-paitaan. Paidat meni-
vät kuumille kiville ja tuotoilla rahoitamme tam-
mikuussa 2009 koulullamme ”Aika ja Avaruus” 
-teemaviikon. Tuolloin oppilaat pääsevät tutus-
tumaan omassa jumppasalissa Ursan mini-pla-
netaarioon.

Yhdistyksemme järjestää toimintaa kulloisen-
kin rahatilanteen mukaan. Emme tavoittele voit-
toa, vaan kaikki varat käytetään koulumme las-
ten hyväksi. Tekemällä lahjoituksen yhdistyk-
semme tilille tai osallistumalla toimintaamme 
tuet lastemme hyvinvointia. Maksusi on osoitus 
oman kaupunkialueemme lasten välittämisestä 
– kiitos siitä!

Katajanokan koulun vanhempainyhdistys r.y.
Tilinro: 313130-1215151

Pia Adibe 
Kuvat Panu Jaskari. 

Kotipalvelua
- siivoukset
 - ikkunanpesut
  - muut kotipalvelut

050-3229388
www.unelmaworks.com

Luotsikatu 16 
00160 Helsinki

Salon & Beauty Clinic Lunesis
on hyvän olon kauneushoitola 

Luotsikatu 5:den kauniilla jugend-kadulla.

Urheiluhieroja Janne Varis, 
kosmetologi Emmi Laakso ja 
kampaajat Hanne ja Margit

palvelevat asiakkaita arkisin 10.00-18.00 ja 
lauantaisin 10.00-15.00
tai sopimuksen mukaan.

•
Varaa hemmotteluaikasi ajoissa

numerosta 044-284 9232
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Merikasarmin nuorisotalo
Merikasarmin nuorisotalo on toiminut Katajanokalla jo vuodesta 1985.

TOIMINTAA TALOLLA
Varhaisnuorille:
- Maanantaisin kokkikerho 15.9.08 alkaen.
- Kuviskeskiviikko 10.9.08 alkaen klo:14-16.00
- Liikuntaa torstaisin 11.9.08 alkaen

Nuorille:
- Liikuntaa torstaisin
- Kokkausta joka toinen keskiviikko
- Biljardi- ja pingisturnauksia sovitusti
- Taidetyöpajoja toivomusten ja tarpeen mukaan
- Iltakahvila joka päivä.

Nuori voi tulla meille lukemaan läksyjään tai rauhoittumaan kirjan ääressä. Teetä ja kahvia on tarjolla kah-
viossamme. Perjantain kahvilaan voimme leipoa yhdessä esimerkiksi pullaa myytäväksi. Talolla nuori voi 
tavata ystäviään. Meillä voi tutustua myös uusiin ihmisiin. Nuorisotalolla on lehtiä luettavana, biljardi- ja 
pingispöytä käytössä, paljon lautapelejä sekä mahdollisuus pelata pleikkaria. Nuorten käytössä on myös 
kaksi tietokonetta nettiyhteyksin.
Kerran kuussa järjestettävässä talokokouksessa nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa talon toimintaan. Otamme 
ideoita vastaan toiminnan suhteen muulloinkin. Toivomme nuoria mukaan myös kahvion kehittämiseen 
ja hoitamiseen. Järjestämme myös leiritoimintaa ja esimerkiksi pienimuotoisia juhlia tai diskoja muutaman 
kerran vuodessa.

AVOIMEN TOIMINNAN AUKIOLOAJAT
Varhaisnuorille:
(3.-6. –luokkalaiset)
ma, ke, to 13:30-16:30 ja pe 14:30-17:00

Nuorille
(yli 13-vuotiaat)
ma, ke, to klo: 17:30-21
 ja pe 18-22

Nuorisotalon toimintaan voit osallistua hankkimalla nuorisoasiainkeskuksen jäsenkortin. 
Kortti maksaa 5 euroa ja on voimassa koko kalenterivuoden. Uutena kävijänä voit tulla 
tutustumaan taloon ilman jäsenkorttiakin.

YHTEYSTIEDOT:
Nuorisotalon käynti osoite: Merikasarminkatu 3, Eteläinen nuorisotyöyksikkö
merikasarmin.nuorisotalo@hel.fi  
puh: 31089088 ja 31029033
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AJAN KUVA 

Linnanpuisto rakennetaan 
pääosin vuoden 2009 aikana
Katajanokan keskuspuisto eli Linnanpuisto on tällä hetkellä noin 

vuoden optimiaikataulustaan jäljessä. Yleisten töiden lautakunta hy-
väksyi puistosuunnitelman viimein 26.6.2008. Kokouspöytäkirjaan 
merkittiin lisäys: ”Linnanpuiston muurin sisäpuoliselle puistoalueelle 
johtaville porteille lisätään puiston kartta ja kulkuyhteyksistä sekä 
alueen historiasta kertovat ilmoitustaulut, jotka selventävät muurin 
sisäpuolisen alueen käyttöä.”

Muurin sisäpuoliset työt ovat käynnissä ja valmistuvat vuoden 
2008 loppuun, jos sää on suotuisa. Muurin ulkopuolella kunnoste-
taan maaperä, tehdään viemäröinnit ja maanalaiset rakenteet. Var-
sinaisiin viherrakennetöihin päästään keväällä 2009. Puiston val-
mistumisen ajankohta riippuu paljon siitä, minkälainen loppuvuosi 
2009 tulee rakentamisen kannalta. Tältä osin toivotaan leutoa ja 
kuivaa syksyä. Kauan odotettu, puiston halkaisevan, lauta-aidan 
murtaminenkin toteutunee siis vasta vuonna 2009. Puistoon jäävän, 
suojellun huoltorakennuksen käytöstä ja käyttäjistä ei tätä kirjoitet-
taessa ole vieläkään tietoa: Helsingin kaupungin kiinteistöviraston 
Tilakeskus hallinnoi huoltorakennusta. Rakennus on varsin huonossa 
kunnossa ja kunnostamiseen tulee löytyä rahaa.

Linnanpuiston saastunutta maata poistetaan.

Muuriin on ripustettu luvattomia pysäköintimainoksia. Niistä on 
rakennusvalvonnan poistokehotus.

Ti - pe 10 - 17

Puh. 050 438 9413
aukioloaikana

Tervetuloa!

Laivastokatu 4A
00160 Helsinki

Kampaaja Anneli Salo Kauneudenhoitopalvelut
toimii  uusissa tiloissa! P. 045 - 139 8002
P. 040 - 961 1060 tai
09 - 636108

Os. Linnankatu 4Lämpimästi Tervetuloa!

Kampaamo Parturi Merituuli • Kauneushoitola Renesance
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AJAN KUVA                                                             

Terminaalirakennuksen (K8) laajennus ja 
uudet maihinnoususillat
Viking Line Ab:n uutta alusta, Viking XPRS, varten rakennetut 

rakennelmat valmistuivat 1.4.2008 lisääntyneen matkustajamäärän 
tarpeisiin.

Matkustajasillan ja terminaalirakennuksen väliin rakennettiin ter-
minaalirakennuksen korkuinen lasihalli, ja sen sisälle uudet. Uudet 
siltarakenteet ovat erillään suojellusta rakennuksesta, joten sen al-
kuperäinen julkisivu on esillä hallin sisällä ja sitä korostetaan va-
laistuksella. Tiilijulkisivu, joka on alttiina ankarille merituulille ja sa-
teelle, saa näin myös sääsuojan.

Uusi tarkastusrakennus (K9)

Uusi autotarkastusrakennus (K9) on valmistunut koilliseen enti-
sestä rakennuksesta. Sataman tiedotteen mukaan vanha rakennus 
oli uusien liikennejärjestelyjen (Viking XPRS) kannalta väärässä pai-
kassa. Ajoneuvojen ohjaaminen tarkastettavaksi uusien kaistajär-
jestelyjen poikki olisi ollut käytännössä mahdotonta ja olisi aiheut-
tanut lisäksi vaaratilanteita. Rakennuksessa on tarkastushalli, asia-
kaspalvelutilat, matkamuistomyymälä ja WC-tilat matkustajille.

Helsingin Sataman mukaan tarkastusrakennus on saanut kau-
punkisuunnitteluvirastolta ja kaupunkikuvaneuvottelukunnalta eri-
tyiskiitosta hyvästä ja viimeistellystä arkkitehtuurista sekä laaduk-
kaista, karkeasta satamamiljööstä poikkeavista julkisivumateriaa-
leista, jotka parantavat ympäristön viihtyvyyttä. Katajanokalla on 
kuultu päinvastaisiakin kommentteja mm. tarkastusrakennuksen nä-
kymiä peittävistä julkisivusta ja laatikkomaisesta arkkitehtuurista.

Vuosikokous 28.2.2008  
Katajanokkaseuran vuosikokous pidettiin 26.2.2008 Hotelli Ka-

tajanokan juhlasalissa, entisessä vankilan kirkossa. Kokoukseen 
osallistui 52 katajanokkalaista. Seura kiittää Hotelli Katajanokkaa 
kokoustilasta ja Katajanokan Huolto Oy:tä kahvitarjoilusta. Kokouk-
sen pöytäkirja on luettavissa sivuiltamme www.skatta.fi.

• Valaisimet
• Varjostimet
• Korjaukset

AB-SISUSTUSVALAISIN

Linnankatu 1, Katajanokka
Wanhan Sataman vieressä

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

VIHREÄT MIEHET
LIIKENTEESSÄ!

Kiinteistöhuolto
Määttä Oy
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Eteläsatamasta Kirjava Satama

Eteläsatamaan suunnitellaan suuria muutoksia. Kaupunkisuun-
nittelulautakunta hyväksyi arkkitehtitoimisto ALA Oy:n ideasuun-
nitelman ”Kirjava Satama” jatkosuunnittelun pohjaksi. Ideasuun-
nitelmassa on esitetty Makasiiniterminaalin alueelle hotelli (Sa-
naksenaho Arkkitehdit Oy) ja akvaario ja Katajanokan Kanava-
terminaalin paikalle hotelli (Arkkitehtitoimisto Herzog & de Meu-
ron, AB Invest AS). Tulli- ja pakkahuoneen kaupallisesta käytöstä 
on tehty selvitys.

Tavoitteena on vahvistaa keskustan vetovoimaisuutta ja liittää 
matkustajasatama paremmin osaksi keskustan kaupunkiraken-
netta, merellisiä julkisia kaupunkitiloja ja jalankulun reittejä.

Vanha kaupunginosa, Katajanokka ja Tähtitorninvuori, Etelä-
ranta ja Kauppatorin ympäristö ovat valtakunnallisesti merkittä-
vää kulttuurihistoriallista aluetta, mikä asettaa suunnittelulle vaa-
tivat lähtökohdat. Katajanokkaseura on lausunnossaan 3.10.2008 
kaupunkisuunnitteluvirastolle ilmaissut mielipiteenään, että alue 
tulee suunnitella uudelleen pitäen lähtökohtana alueen histori-
alliset, vapaat näkymälinjat. Myös asukkaiden ja yritystoiminnan 
tarpeet esim. oman postitoimipaikan säilyttämisestä tulee pitää 
suunnittelussa mukana.

Ratikalla Kruunuvuorenrantaan
Kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa Laajasalon kau-

punkiyhteydeksi raitiotien Korkeasaaren, Sompasaaren ja Kruu-
nunhaan kautta. Mittava siltasarja toteutettaisiin jo Kruunuvuo-
renrannan rakentamisen alkuvuosina.

                       KATAJANOKKASEURA TOIMII

Kauan odotettu ylipormestarin asukasilta pidettiin Katajanokan ala-asteen koulun juhlasalissa 15.1.2008 . Asukastilaisuuksien 
idea on tarjota asukkaille mahdollisuus kysyä ja saada saman tien vastauksia kaupungin eri toimintojen edustajilta. Asukasil-
lan kahden tunnin aikana ehdittiin käsitellä katajanokkalaisia askarruttavia kysymyksiä 15 aihealueelta. Tilaisuuden muistio 
löytyy Katajanokkaseuran kotisivuilta www.skatta.fi 

© Arkkitehtitoimisto ALA Oy
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XPRS tuli, miten käy pienten pikalinjojen?
Viking XPRS on korvannut vanhan Rosellan. Nopeassa linjalai-

vassa on EU-direktiivin mukaiset katalysaattorit. Hiljaiseksi luvatun 
laivan koneiden ääni on ollut alussa yllättävän häiriöllinen. Onko 
kyseessä uuden laivan käytäntöjen hienosäätö vai pysyvämpi on-
gelma, sitä asukkaiden on syytä seurata.

Odotettu ja pelätty rekka- ja muun autoliikenteen kasvu on to-
teutunut ja laivan purkuaikoina pääsy Katajanokalle ja Katajanokalta 
kaupunkiin on tukkoinen. Satama yrittää logistisilla järjestelyillä vä-
hentää haittoja Katajanokalla niin, että autot liitetään liikennevirtaan 
vasta Kanavakadun kohdalla. Taksit ovat tietysti hoksanneet kielle-
tyn, matka-aikaa säästävän oikotien Puolipäivänkadulta Satamaka-
dulle. Satama yrittää ohjata liikennettä oikealle uralle.

Isojen nopeiden laivojen kilpailu, polttoaineen hintakehitys ja ta-
louskäänne ovat saaneet Nordic Jet Linen ja SuperSeaCatin vetäy-
tymään liikenteestä. Pysyvästikö?

Pysäköintiluolia vireillä kaksi – tuleeko 
kumpaakaan?
YIT Rakennus Oy:n pysäköintiluola-hanke ei ole viime vuodesta 

edennyt.

Uusi yrittäjä, Pokostore Oy, rakentaisi huoltoaseman tyhjälle naa-
puritontille 200 auton automaattisen pysäköintikoneen, joka syöttää 
auton maanalaiseen monikerroksiseen autovarastoon. Auto kulkisi 
maan alle ja takaisin automaattisesti, ilman kuljettajaa. Ratkaisu on 
uusi ja yrittäjä haluaisi Katajanokan laitoksesta referenssikohteen 
ulkomaisia markkinoita tavoitellessaan. Maanalaista Finnjetin polt-
toainesäiliötä ei enää tarvita ja tontille keksitään varmasti lähivuo-
sina käyttöä. Pokostoren ehdottama pysäköintilaitos voisi olla vain 
määräaikainen, koska se rajoittaisi tontin rakentamista. Kaupunki 
käy määräajan pituudesta neuvotteluja.

Katajanokan ympäristöasiat netissä
Katajanokan ympäristöasioita, tapahtumia ja keskusteluja kan-

nattaa seurata Katajanokkaseuran kotisivuilta osoitteessa www.
skatta.fi

YTV mittaa ilmanlaatua Katajanokalla
Vuoden 2009 alusta alkaen Etelä- ja Länsi-sataman ilmanlaatua 

seurataan YTV:n mittausasemalla. Asema kiertää satamien lähialu-
eella ja mittaukset alkavat Katajanokalta: YTV pystyttää ilmanlaadun 
mittausaseman Puolipäivänkadun ja Amiraalinkadun väliselle pysä-
köintialueelle. YTV:n suunnitelmissa on myös järjestää jonkun skat-
talaisen tapahtuman yhteydessä avoimet ovet, jolloin he kertoisivat 
Katajanokan ilmanlaadusta mittaustulosten perusteella. Toimenpiteet 
ilmanlaadun parantamiseksi ovat Helsingin kaupungin vastuulla.

Nepalilainen ravintola 

Katajanokalla, jo 9 vuotta!
Luotsikatu 12, Katajanokka

katso listamme netistä: www.everestyeti.fi
aukioloajat:  ma-to 10.30-22,  pe 10.30-23,  la 12-23,  su 12-22

10-20 hengen kabinetti - tilaukset puh. 09-622 1996

TERVETULOA TUTUSTUMAAN 
ja NAUTTIMAAN!

Uusiin tiloihimme 
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Mittaustulokset ovat jatkuvasti, siis tuntitasolla, nähtävillä YTV:n 
verkkosivuilla ensi vuoden alusta alkaen. Neljännesvuosittain tulok-
set kootaan kirjastoissa jaettavaan julkaisuun.

Katajanokan kärjen 
jalkapallokenttä kunnostetaan!

Katajanokkaseura esitti elokuussa 2008 kaupunginhallitukselle, 
että Katajanokan kärjen pelikenttä kunnostetaan ja päällysteeltään 
kestäväksi ja helppohoitoiseksi, esim. hiekkakentäksi. Puistoalueen 
keskellä sijaitsevan kentän hallintasuhteet - katu- ja puisto-osasto 
vs. liikuntavirasto - ovat olleet ilmeisesti osasyy harmittavaan pat-
titilanteeseen.

Apulaiskaupunginjohtajalta Pekka Saurilta tulikin jo marraskuun 
puolessavälissä vastaus, että kenttä kunnostetaan vuonna 2009.

Hanasaaren rakentaminen alkaa
Puretun voimalaitoksen ja hiilikasan alueelle nousee Arkkitehti-

toimisto ALA Oy:n voittaneen ehdotuksen terassitalokorttelit.

Satulanmuotoisten kortteleiden korkeus on 2 - 18 kerrosta. 130 
laajaa terassia liittyvät yläkerran asuntoihin ja yhteistiloihin. Teras-
sitalossa pyritään yhdistämään pientalomainen asumismuoto ja ker-
rostaloasuminen. Samalla tarjotaan mahdollisuus senioriasumiselle 
lähistön (Kallio, Sörnäinen, Kruununhaka, Katajanokka) ikääntyvälle 
väestölle, joka mielellään asuu tutussa kaupunkiympäristössä.

Alueelle tulee omistusasuntoja ja vuokra- ja asumisoikeusasun-
toja 2 000 asukkaalle ja 200 työpaikkaa. Rakentaminen aloitetaan 
vuonna 2011 ja kestää 5 - 6 vuotta. Esirakentamiseen on jo ryh-
dytty; voimalaitoksen purku valmistuu 2009 ja uudet kivihiilisiilot 
2011. Alueelle pyritään johtamaan raitiovaunuliikenne heti alueen 
valmistuttua.

Jalkojen perushoidot, kemialliset kynnenpoistot,
kynnenoikaisut, syylät, känsät, ym. jalkavaivat
25 vuoden kokemuksella
Jalkaterapia Pirkko Naukkarinen Oy
Merikasarminkatu 9 A, 00160 HELSINKI
ajanvaraus: 09-76 90 23, 0400-412 097
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Rakkauden silta
Katajanokkaseura esitteli viime vuosikokouksessa ideaansa Hel-
singin Rakkauden sillasta: liittonsa vahvistukseksi hääparit kiin-
nittävät lukon sillan kaiteeseen ja heittävät yhdesssä avaimen 
mereen. Ajatukseen hienosti sopiva tunnelmallinen ja merellinen 
silta on tietysti Skattalla: Uspenskin katedraalin alapuolella Ka-
navarannan ja Meritullintorin yhdistävä kävelysilta. Ajatusta on 
esitelty Helsingin kaupungille, mutta se ei vielä ole saanut an-
saitsemaansa huomiota. Kahden onnellisen hääparin lukot siltaan 
on jo kuitenkin ilmestynyt!

Reippaita talkoolaisia Katajanokkaseuran Helsingin rakennusvi-
raston tuella järjestämissä siivoustalkoissa 14.5.2008.

1975
 Lounas  Ti - Pe 11 - 14
 Päivällinen  Ti - La 17 - 23
  Su  13 - 20
  Ma suljettu (sop. mukaan)

Muina aikoina sopimuksen mukaan myös 
yksityistilaisuuksiin.

* * *
Marraskuun taiteilija

Soili Saarto
***

Joulukuu 
Kaarina Westerlund

* * *
Blini-viikot 13.01. - 28.02. -08

* * *
www.wellamo.fi 

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

Utrion kukka

Leikko- + ruukkukukat

Sidontatyöt

Kotiinkuljetus pääkau-
punkiseudulla

TELEFLOORA

Avoinna 
MA-PE 10-18

LA 9-16
Su 12-17

040-743  22 66
Satamakatu 5

Tervetuloa
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Katajanokan hotellin ja Katajanokkaseuran järjestämässä, talon-
mies Kalevi Korhosen ideoimassa ja johtamassa yhteislaulutilai-
suudessa säesti hanuritaiteilija Teuvo Ihanus ja paikalle tulleet 
Porvoon Mieslaulajien jäsenet toimivat esilaulajina. Teuvo Ihanus 
aloitti taiteilijauransa jo 1940-luvulla hanuritaiteilija Esko Könö-
sen opissa ja yhtyeessä ja soitti 50-luvulla myös Olavi Virran 
orkesterissa.

JANOKKASEUURRRRAAAAAA  TTTTTTOOOOOOOIIIIIIMMMMMMII

Vesperin järjestää 
Katajanokan Lions -klubi yhdessä 

Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa.

JJouluvesperouluvesper
Tuomiokirkon kryptassa 

17.12.2008 klo 19.00

Tilaisuudessa esiintyvät:

Marita Nordberg, raamatunluku
Ritva Auvinen, laulu

Jermu Koivukoski, trumpettisoolot
Harri Viitanen, urkusoolot ja säestys

Suvi-Päivi Koski, puhe

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

Lämminhenkinen 

perinteinen

Leijonien

40. 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
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Hätäkeskuksen vaiheikkaat vaiheet ja 
uusi aikataulu
Helsingin hätäkeskushankkeen nimellä kulkenutta maanalaista 

tilaa on louhittu syksystä 2007 asti. Hätäkeskuksen vetäydyttyä 
hankkeesta Senaatti-kiinteistöt ilmoitti 27.5. tiedotustilaisuudessa, 
että tilalle on tulossa valtionhallinnon tiloja. Vuokralaisen nimeä ei 
kerrota salassapitosäännösten (JulkL 24.1 § 7 ja 8-k) vuoksi.

Ympäristökeskuksen rajoitettua louheen kuljetusajoa öisin (sallittu 
klo 7-22) aikataulua on pidennetty. Räjäytystyöt ja louheen kuljetus 
jatkuvat maalis-huhtikuulle 2009. Sen jälkeen sisäpuolen raken-
nustyöt jatkuvat vuoteen 2011 saakka.

Huolta ja kärsimystä asukkaille on erityisesti aiheuttanut kulje-
tusten ja maan päällä tehtävien töiden pölyisyys ja likaisuus sekä 
räjäytysten aiheuttama tärinä.

Vaurioita pelätään syntyvän talojen savu- ja ilmastointihormeihin, 
putkistoihin sekä seiniin. Rakennuttajien mukaan pitkäkestoinen tä-
rinä (esimerkkinä raitiovaunu) aiheuttaa enemmän vaurioita kuin 
lyhytkestoinen. Helsingin keskustan alle on rakennettu paljon maan-
alaisia tiloja, eikä näiltä rakennustyömailta ole saatu tietoja suu-
remmista vaurioista. Tyypillinen vahinko on kertoman mukaan hei-
kosti kiinnitettyjen esineiden, esim. taulujen putoaminen. Rakennut-
tajat korostavat vaurioista ilmoittamista joko isännöitsijän kautta tai 
suoraan urakoitsijalle (ks. yhteystietoja alla). Tärinää mitataan mm. 
noin 30 rakennusten perustuksiin kiinnitetyllä tärinämittarilla. Ase-
tettuja raja-arvoja ei ole kertoman mukaan kertaakaan ylitetty. Mit-
taustulosten julkistaminen ei ole ilman muuta mahdollista hankkeen 
salaisuudesta johtuen, mutta asiaa voidaan kuitenkin harkita.

Rakennuttajat korostavat vaurioista ilmoittamista joko isännöitsi-
jän kautta tai suoraan urakoitsijalle (yhteystietoja alla).

Laivastokatu 1• 00160 Helsinki
Puh. 09-680 39345 • Fax 09-630 675

Luotsikatu 2 - puh. 655 200

Tervetuloa hyvään hoitoon!
www.katajanokanfysioterapia.fi 

Fysioterapia
Hieronta

Voice massage
Osteopatia

Intialainen pään ja kasvojen hieronta
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Tärkeimmät yhteystiedot:

Urakoitsija: Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, vastaava työnjohtaja Erkki 
Tuunela, puh. 040 570 8634

Rakennuttaja: Senaattikiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Kalevi Ta-
piolinna, puh. 02 05 8111

Rakennuttajakonsultti: ISS Proko Oy, projektipäällikkö Jorma Kuu-
sisto, puh. 02051 42069 ja työmaa-asioissa valvoja Erkki Mäkelä, 
puh. 040 512 0822

Katajanokan Kaiku -lehtiä!
Kerään vanhoja esineitä ja Katajanokan Kaiku -lehtiä ”museooni”. 

Jos olet ajatellut heittää niistä jotain pois niin soita minulle: Kalevi 
Korhonen puh. 040-5016176: Kauppiaankadun talkkari.

Rahapajankatu 3
00160 Helsinki
p. 179 560
www.restaurantbellevue.com

Tuula puh 09 622 3101, Veli puh 09 622 3102 
Luotsikatu 3, etunimi@aadi.fi , www.aadi.fi  

Tervetuloa nauttimaan hyvistä Pizzoistam-
me laajasta valikoimasta tai
sitten pihvi tai pastaa a la carte-listaltam-
me

Linnankatu 9
Puh. 09-62204744
www.sinunjuhlasi.fi 

Tällä kupongilla
 - 2

5 %
 

kaikista lis
tallamme 

olevista 

ruokatuot-

teistamme.
Katajanokan ympäristöuutisia, ilmoituksia ja keskustelua kannat-

taa nyt seurata Katajanokkaseuran kotisivuilta osoitteessa:

www.skatta.fi
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Kaisaniemen puiston 
asemakaava läpi lautakunnasta
Kaisaniemen puiston ja Kasvitieteellisen puutarhan asemakaava-

ehdotus hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa elokuussa 
2008. Lasten harjoituspelikenttää puolustavat vanhemmat lobbasi-
vat lautakunnan jäseniä tehokkaasti ja lautakunta poisti ehdotuk-
sesta yksimielisesti tenniskenttä-merkinnän. Asemakaavaehdotus 
on nähtävillä muistutuksia varten 8.12.2008 asti.

AJAN KUVA                                  

Katajanokkalaiset kutsuttiin tutustumaan hotelliksi muuttu-
neeseen vankilaan härkäviikolla tammikuussa 2008.

RAVINTOLA GRECIA
 Kreikkalainen maailma kotiovellasi

lounaat arkisin kello 11:00-15:00, 
7,50 - 10,00 

- a’ la Carte
- yökerho

- kokoukset ja yksityistilaisuudet
www.grecia.fi 

Katajanokanlaituri 5, 00160 Helsinki
gsm: 050 403 7876/tel: 09- 612 465 95

TARJOUS 
KATAJANOKKALAISILLE!

IBM ThinkPad laatukannettava
265 e

Kuluttajamyynti 
avoinna maanantaisin klo 9-17

Kruunuvuorenkatu 3,  P. 170281
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Takarivissä vas. Irmeli Walden-Paulig, Erkki Leimu, Helena Alkula, Sinikka Harpf, Mar tin Bun ders ja Marja Karppanen. 
Keskirivissä Tuula Palaste-Eerola, Rea An ner, Risto Jaak ko la, Tarja Djateu  ja Aurora Heickell. 
Alarivissä Kimmo Hyvärinen, Denise Bremer, Riitta Laine ja Kirsti Tolvanen.

Johtokunta 2008
Tuula Palaste-Eerola, puheenjohtaja, tuula.palaste@iki.fi , p. 050 585 1332
Helena Alkula, sihteeri, helena.alkula@netsonic.fi , p. 040 747 4826
Tarja Djateu, rahastonhoitaja ja jäsenasiat, tdjateu@welho.com
Kimmo Hyvärinen, ympäristöasiat, kimmo.hyvarinen@kolumbus.fi , p. 7311 2527
Erkki Leimu, Katajanokan Kaiku-lehden ilmoitukset, p. 045 1341439 
Rea Anner, rea.anner@netsonic.fi , p. 050 556 9783
Denise Bremer, denise.bremer@hotmail.com
Martin Bunders, martin.bunders@netsonic.fi , p. 041 442 3221
Sinikka Harpf, p. 040 500 3843
Aurora Heickell, aurora.heickell@icon.fi  
Risto Jaakkola, r.jaakkola@kolumbus.fi  p. 050 353 1078
Marja Karppanen, studiokarppanen@welho.com, p. 040 527 2068
Riitta Laine, riitta.laine@vantaa.fi  
Kirsti Tolvanen, kirsti.tolvanen@welho.com
Irmeli Wallden-Paulig, irmeliwp@pp.inet.fi www.skatta.fi 

Katajanokkaseuran hallitus vuonna 2008
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Palveluhakemisto
LIIKKEITÄ
AB-Sisustusvalaisin

Linnankatu 1, puh. 636 634
AJAN PESU

Luotsikatu 16  2709 1432
Clean Marin Oy

Kauppiaankatu 13
040 578 0189

Feelmax Showroom
Kruunuvuorenkatu 9
puh. 044 389 3102

Katajanokan Kehys
Kruunuvuorenkatu 1
puh. 050 4018 555

Katajanokan Paperi Oy
Katajanokanlaituri 2, puh. 612 0150

Katin Paja Korjausompelimo
Luotsikatu 14, 050 438 9413

Nomart Oy
Merikasarminkatu 6
puh. 661 477. www.nomart.fi 

Kultaus- ja restaurointiateljee Loiste
Linnankatu 5
puh. 050 598 7787

Helsingin Liikevaatetus Oy
Kruunuvuorenkatu 7
puh. 040 589 8081, 660 437
www.liikevaatetus.fi 

CIMOS Oy
Kruunuvuorenkatu 3
puh. 170 281
www.cimos.fi 

Haraldin kenkä -suutariliike
Katajanokankatu 4
puh. 044 299 0025

Muunto Showroom
Vyökatu 8
puh. 2252 820

Utrion kukka
Satamakatu 5
040 743 0066

SUUNNITTELUA
Arkkitehtitoimisto Pohjanpelto & Co

Kruunuvuorenkatu 1
puh. 177 044, fax 654 521

Arkkitehtitoimisto Matti Salminen & Co Oy
Luotsikatu 13 puh. 660 511, fax 660 787

Arkkitehtitoimisto Olli Pekka Jokela Oy
Kalliolanrinne 4 A 10, puh. 681 1210

Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin
Laivastokatu 4A, 
puh. 622 9040, fax 622 3102

AADI arkkitehti- ja insinööritoimisto
Luotsikatu 3, puh. 622 3101, 6223102

Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen Oy
Luotsikatu 14, puh. 050 586 5426

MEDIA-ALAN PALVELUJA
Enterno Media Oy

Luotsikatu 5, puh. 040 773 2484

KIINTEISTÖNHOITOA JA -VÄLITYSTÄ
Katajanokan Huolto

Merikasarminkatu 4
puh. 6962 480, fax 6962 4848

Isännöitsijätoimisto ISA 
Jarmo Rantamäki Oy

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

Kiinteistöhuolto Määttä Oy
Satamakatu 2, puh. 0400 952917

Kotikadun Kiinteistöpalvelu Oy
Tehtaankatu 36 B
puh. 0400 449 369

LIIKENNE- JA MATKUSTUSPALVELUJA
Best Western Premier Hotel Katajanokka

Linnankuja 5
puh: 09 686 450, www.bwkatajanokka.fi 

Viking Line
Katajanokan terminaali puh. 123 51
Varaukset joka päivä 7.30-21.30
puh. 123 5377

KAUNEUS- JA TERVEYSPALVELUJA
Katajanokan fysioterapia

Luotsikatu 2, puh. 655 200
Jalkaterapia Pirkko Naukkarinen

Merikasarminkatu 9 A, puh. 769 023
Neptunus apteekki

Kauppiaankatu 2
puh. 664 207 fax 68725830

Salon & Beauty Clinic Lunesis
Luotsikatu 5, puh. 044-284 9232

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

Katajanokan Fysiatriasema
Katajanokankatu 4 A 16, puh 661 001

Katajanokan fysikaalinen hoitolaitos
Merisotilaankatu 3, puh. 629 284

Kauneushoitola Marita Koskinen
Luotsikatu 2
puh. 625 885

Kampaamo Parturi Merituuli  
Kauneushoitola Renesance

Linnankatu 4
puh. 040 961 1060 (Merituuli)
puh. 045 139 8002 (Renesance)

Katajanokan puheterapia
Kristiina Sarmas Ky
Luotsikatu 12, puh. 0400-973 933

Parturi-kampaamo  Raitahius
Luotsikatu 14, puh  665 120

PANKKIPALVELUJA
Nordea

Aleksanterinkatu 30, puh. 1654 3467

MUITA PALVELUJA
Katajanokan Vesi-ja Lämpö Oy

Luotsikatu 8, puh. 0207 598 210
CityCarClub

www.citycarclub.net
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