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Taas juostaan Katajanokan ympäri! 
 

Perinteikäs Katajanokan 
ympärijuoksu 
 – Skatudden runt 

 

Tiistaina 6.9.2011 Laivastokujan hiekkakentällä ns. Possutalon takana 
 

Ilmoittautuminen on Katajanokan koulun aulassa, Laivastokuja 6, klo 16:30 – 16:55, 
aikuisten sarjoihin klo 18:15 mennessä. 
 
Sarjat 
Alle kouluikäiset (s. 2005−2008). Ensimmäinen startti klo 17:00. Juostaan 
hiekkakentällä. 
Tytöt s. 2007−2008 Pojat s. 2007−2008  (3−4-vuotiaat) 
Tytöt s. 2005−2006 Pojat s. 2005−2006 (5−6-vuotiaat) 
 
 
Kouluikäiset (s.1994−2004). Ensimmäinen juoksu alkaa noin klo 17:30. 
Sarjat juostaan alla olevassa järjestyksessä hiekkakentän ympäri,  
vanhimmat kaksi kertaa. 
 
Tytöt s. 2003−2004 Pojat s. 2003−2004 (7−8-vuotiaat) 
Tytöt s. 2001−2002 Pojat s. 2001−2002 (9−10-vuotiaat) 
Tytöt s. 1999−2000 Pojat s. 1999−2000 (11−12-vuotiaat) 
Tytöt s. 1997−1998 Pojat s. 1997−1998 (13−14-vuotiaat) 
Tytöt s. 1994−1996 Pojat s. 1994−1996 (15−17-vuotiaat) 
 
 
Naisten ja miesten sarjat, s.1993 tai aikaisemmin (18 vuotta täyttäneet). Startti noin 
klo 18:15. Kalkkiviivalla merkitty reitti kiertää kaksi kertaa Katajanokan kärjen ja sen 
pituus on noin 3 km. 
 
Joka sarjan kolme parasta palkitaan mitalein. Kaikille juoksijoille tarjotaan limsat ja 
kunniakirja juoksun jälkeen. 
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Kinokka  
 
 
Syksyllä 2011 esitetään seuraavat elokuvat: 
 
25.9. Hyvä sydän (Ranska, Islanti, Tanska 2009) 
30.10. Kosto (Tanska 2010) 
20.11. Katso katso kultaseni (Hollanti 2004) 
 
Esitykset ovat sunnuntaisin klo 15 elokuva-arkiston teatterissa Kino K-13, Kanava- 
katu 12. Esitysten jälkeen pientä tarjoilua sekä aikaa keskusteluun ja yhdessäoloon.  
Liput 4 euroa.  
 

 
 
 
Katajanokkaseura ry 
on perustettu vuonna 1945. Seuran tarkoituksena on edistää kaikinpuolista viihtyvyyttä 
Katajanokan alueellista omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen sekä toimia 
asukkaiden etujärjestönä ympäristönsuojeluun, maisemanhoitoon, liikenne- ja 
satamajärjestelyihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä. 
 
Jäseneksi 
voit liittyä osoitteessa skatta.fi tai ottamalla yhteyttä puheenjohtajaan tai sihteeriin, puh. 
050−585 1332 tai 040−747 4826. Seuran säännöt ja yhteystiedot löydät verkkosivuilta: 
skatta.fi > Katajanokkaseura. Verkkosivuilla julkaistaan Katajanokkaa koskevia uutisia 
ja keskustelua. 
 
Katajanokan Kaiku 
ilmestyy taas joulukuussa 2011. Seura on julkaissut katajanokkalaisten omaa 
kaupunginosalehteä vuodesta 1959. Korkeatasoisina julkaisuina lehden numerot ovat jo 
pitkään olleet keräilykohteita ja muodostavat mielenkiintoisen tietopaketin 
kotiseutumme ja sen asukkaiden historiasta sekä palveluista. 
 
Ilmoita Kaiussa 
Kaiun ilmoitusten myyntiä hoitaa Erkki Leimu, puh. 045 1341439. Ilmoitustilavaraukset 
viimeistään 15.10.2011. Mediakortin löydät seuran verkkosivuilta: skatta.fi. 
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