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Katajanokkaseura 
täyttää 70 vuotta

Tove Janssonin puiston avajaiset 9.8.2014, Tove Janssonin syntymäpäivänä, olivat tämän vuo-
den suurin Katajanokkaseuran järjestämä tapahtuma. Tilaisuuden aloitti Joel Ward trumpet-
tifanfaarilla, jota seurasi Katajanokkaseuran puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerolan ja apulais-
kaupunginjohtaja Pekka Saurin tervehdykset. Tove Janssonin kunniaksi paljastettiin valkoinen 

syreenipensas Muumipeikon ja Nuuskamuikkusen avustuksella. Hemulien vapaaehtoinen mieskvartetti 
lauloi Erna Tauron Höstvisa-laulun. 

Puistossa kuultiin Tove Idströmin kirjoittama ja YLE Radio 1:n toimittama kuunnelma ”Luotsikadun 
lapset”, joka kertoo Tove Janssonin ja Erik Tawaststjernan lapsuudesta. Puiston avajaisissa oli paikalla 
myös Helsingin kaupunginkirjaston lastenkirjastoauto Skidi, joka on koristeltu muumihahmoilla. Kesko 
tarjosi tilaisuudessa mehua ja keksejä avajaisvieraille.

Iloksemme tilaisuuteen saapui myös, Japanin johtavan sa-
nomalehden, The Asahi Shimbun,  Lontoon kirjeenvaihtaja, 
Shiho Watanabe, joka kirjoitti artikkelin Tove Janssonin 
100-vuotisjuhlallisuuksista. Yksi artikkelin kuvista on Muumi-
peikko tanssimassa lasten kanssa puiston avajaisissa.

Helsingin kaupungille kiitos Katajanokan puiston ja raitio-
tievaunu 4:n Satamakadun pysäkin nimien vaihtamisesta Tove 
Janssonin puistoksi.  Taiteilija Julia Vuori otti aiheen tämän vuo-
den Kajanokan Kaiku-lehden kansikuvaan Janssonin lapsuuden-
kodin, Luotsikatu 4:n, talosta. Kuvasta tehtiin myös postikort-
teja.

Vuonna 2015 Katajanokkaseura juhlii 70-vuotistaivaltaan.  
Keväällä seura järjestää mm. museovierailuja Päivikki ja Sakari 
Sohlbergin kotimuseoon, opastettuja kaupunkikävelykierroksia 
ja lastenjuhlan Tove Janssonin puistossa. Syksyn ohjelmaan kuu-
luvat Katajanokan ympärijuoksu,  valokuvanäyttely ja  sen yh-
teydessä Katajanokka-aiheisia kirjallisuus- ja historiaesitelmiä. Seuran pääjuhla on sunnuntaina 4.10.2015 
Suomen elokuvasäätiön tiloissa, Kino K-13:ssa. Tarkempia tietoja juhlatilaisuuksista löytyy seuran netti-
sivuilta ja tulevista Kieku-tiedotteista.

Katajanokalla 22.11.2014
Aurora Heickell

Katajanokkaseuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 24.2.2015 klo 18 - 21 Katajanokan 

ala-asteen koulun juhlasalissa, Laivastokuja 6. Kokouksen jälkeen Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 

esittelee yleiskaavaluonnosta.

Kaikki katajanokkalaiset ovat tervetulleita!

päätoimittajalta

Tuula Palaste-Eerola, Shiho Watanabe,  
The Asahi Shimbun -lehden Lontoon 
kirjeenvaihtaja ja Aurora Heickell.  
Kuva: Jukka Rissanen.
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Hyvät  
tove janssonin 
ystävät,
olemme täällä, Tove Janssonin 
kotikulmilla avaamassa hänelle 
nimikkopuistoa hänen satavuo-
tisjuhlansa kunniaksi.

Tove Janssonin tietää jokainen 
suomalainen, ja kansainvälisesti 
hän on tunnetuin suomalainen - 
jos Sibelius unohdetaan, niin kuin 
tässä tilaisuudessa voidaan tehdä. 
Katajanokka on kuitenkin erityi-
sessä asemassa Tove Janssonin elä-
mäkerrassa.

Näillä kulmilla hän eli lapsuu-
tensa ja nuoruutensa; lapsuuden-

kotinsa on tuossa vieressä, Luotsi-
kadulla. Luotsikatua pitkin hän 
vieritti suurta hopeaista kiveä, 
jonka hän oli löytänyt nykyisen ul-
koministeriön kehitysyhteistyö-
osaston edestä silloisen satamara-
dan varresta. Porraskäytävään 
päästyä kivi putosi siivousparvek-
keelta ja meni rikki, eikä Janssonin 
perheestä tullut rikasta, kuten 
voimme lukea Tove Janssonin lap-
suudenmuistelmista Kuvanveistä-
jän tytär.

Tämä puisto oli hänen leikki-
paikkansa ja tämän puiston halki 
hän käveli kouluun   Korkeavuo-
renkadulle. Tästä puistosta pieni 
Tove kävi perheen  kotiapulaisen 
Annan kanssa varkain taittamassa 

äidin syntymäpäiväksi tuomenkuk-
kia – taikka ainakin valkoisia kuk-
kia –, ja pelkäsi puistovahtia, kau-
punginvaltuustoa, Jumalaa ja polii-
sia niin, että oli pissata housui-
hinsa.

Tove Jansson lienee saanut suo-
malaisia ja kansainvälisiä kirjalli-
suuspalkintoja ja huomionosoituk-
sia enemmän kuin kukaan muu 
suomalainen taiteilija. Mutta niistä 
ei moni tiedä. Muumimaat tunne-
taan, mutta toivottavasti tämä 
Tove Janssonin nimikkopuisto 

tove janssonin puisto
muistuttaa jokaiselle ohikulkijalle, 
että Tove Jansson ei ole vain muu-
mipeikkojen äiti vaan myös oma it-
sensä, moniosaaja ja merkittävä tai-
teilija.

Nimikkopuisto-hanke syntyi Ka-
tajanokkaseuran johtokunnassa pari 
vuotta sitten, mutta esitys ei silloin 
edennyt kaupungin elimissä. Sitten 
saimme avuksi Anni Sinnemäen. 
Hän keräsi yli kuudenkymmenen 
kaupunginvaltuutetun nimet sa-
manlaiseen valtuustoaloitteeseensa. 

Sen jälkeen puiston nimittäminen 
Tove Janssonin puistoksi oli läpi-
huutojuttu.

Kiitos kaikille niille, jotka ovat 
olleet mukana Tove Janssonin puis-
ton nimittämishankkeessa, erityi-
sesti Risto Jaakkolalle, joka toi ni-
menmuutosidean Katajanokkaseu-
ran johtokuntaan – ”eihän puistossa 
asu ketään, joten nimenmuutos ei 
muuttaisi kenenkään osoitetta” – ja 
Anni Sinnemäelle, jonka ansiosta 
nimenmuutos lopulta toteutui. Kii-
tos myös tämän vihkiäisjuhlan jär-
jestelyistä vastanneille Katajanokka-
seuran jäsenille, rakennusviraston 
puisto-osastolle, kaupunginkirjas-
tolle, tilaisuuden ohjelman suoritta-
jille sekä Keskolle keksi- ja mehu-
tarjoilusta. He kaikki lähtivät in-
nolla mukaan: ihastuttava Tove 
Jansson on meille kaikille rakas!

Katajanokkaseuran puheenjohtaja 
Tuula Palaste-Eerolan  

juhlapuhe 9.8.2014

KaupunKiKulttuuria Kuvat: Eero Nurmikko 
Martin Bunders

Puistoidean isä Risto Jaakkola ja  
Muumi-peikko.

Joel Ward
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Hyvät naiset ja 
herrat  
– mina damer 
och herrar,
meillä on tänään suuri ilo todistaa 
Katajanokan puisto muuttumista 
Tove Janssonin puistoksi.

Paikannimien muuttaminen ei 
kaupungissa ole aivan yksinker-
tainen asia: se vaatii kaavamuu-
toksen, sillä kaikki katujen ja 
puistojen nimet on merkitty ase-
makaavaan. Kaavaa muutetaan 
harvoin pelkän nimen takia, 
mutta nyt muutoksen takana oli 
kaupunginvaltuutettu Anni Sin-
nemäen valtuustoaloite, joka sai 
taakseen valtuutettujen reippaan 
enemmistön.

Kaupunkisuunnittelulauta-
kunta antoi sitten nimenmuutok-
sesta myönteisen lausunnon ja 
päätti saman tien muuttaa tämän 
alueen asemakaavaa puiston ni-
men osalta – ja nyt meillä sitten 
on tässä ympärillämme Tove 
Janssonin puisto, Tove Janssons 
park.

Kyseessä on toistaiseksi 
pelkkä nimenmuutos, puistolle ei 
ole tehty peruskorjausta, jota ei 
ainakaan vielä ole suunnitelmissa. 
Mutta puiston nimikyltti on vaih-
dettu uuteen, ja juhlan kunniaksi 
Rakennusvirasto on istuttanut 
tänne uuden pensaan.

On syytä olettaa ja toivoa, että 
Tove Janssonin puistosta tulee ve-
tovoimainen vierailukohde kai-
kille Muumi-turisteille. Kirjailija-
taiteilija asui nuoruutensa täällä 
Katajanokalla. Vuonna 1944 hän 
muutti Ullanlinnan- ja Kasarmi-
katujen kulmataloon, jossa hän 
sitten asui ja työskenteli kuole-
maansa saakka.

Mietin pitkään, mikä olisi tä-
hän tilaisuuteen sopiva katkelma 
Tove Janssonin kirjoista. Lopulta 
päädyin tähän kappaleeseen Vaa-
rallisesta juhannuksesta:

"Koko elämänsä ajan Nuuska-
muikkunen oli halunnut repiä 
alas julisteet, jotka kielsivät teke-
mästä kaikkea mistä hän piti, ja 
nyt hän suorastaan vapisi innosta 
ja odotuksesta. Hän alkoi julis-
teesta 'Tupakanpoltto kielletty'. 
Sitten hän tarttui 'Nurmella istu-
minen kielletty' -julisteeseen. Sen 
jälkeen hän hyökkäsi 'Naurami-
nen ja viheltäminen kielletty' 
-taulun kimppuun, ja sitten lensi 
maailman tuuliin 'Tasajalkaa hyp-
piminen kielletty'.

Pienet metsän lapset katsoivat 
häneen yhä enemmän ja enem-
män ihmeissään."

Kuinka ollakaan, kaupungin 
Rakennusvirastolla oli taannoin 
hanke, jossa puistoihin pystytet-
tiin erilaisia "sallittu"-kylttejä: 
Eväiden syöminen ehdottomasti 
sallittu, Roskien vieminen roskik-
seen ehdottomasti sallittu ja niin 
edelleen. Veikkaan, että Nuuska-
muikkunen olisi suhtautunut näi-
hin kyltteihin myötämielisesti.

Täten julistan Tove Janssonin 
puiston avatuksi. Pian saadaan 
myös vaihdetuksi raitiovaunupy-
säkin nimi sekä pysäkille että rai-
tiovaunujen näyttöteksteihin. Pi-
detään uudelleen nimetystä puis-
tostamme hyvää huolta.

Apulaiskaupunginjohtaja 
Pekka Saurin juhlapuhe 9.8.2014

 

www.asahi.com/articles/
ASG9J00NBG9HUHBI34N.html

Hemulien vapaaehtoinen mieskvartetti.

Nuuskamuikkunen, Heikki Mäenpää tanssittaa ”Täti Vihreää”, Elina 
Nummea rakennusviraston puisto-osastolta.

Tuottaja, ohjaaja Erja Manto 
Radioteatterista.

Lisää kuvia  

skatta.fi-nettisivujen 

kuvagalleriassa.
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Syksyllä vuonna 1914 Suomen Suuriruhtinaan-
maan pääkaupungissa Helsingissä elettiin ennen-
kokemattoman suurten järkytysten aikaa. Venäjän 
keisarikunta oli ajautunut suureen eurooppalai-
seen sisällissotaan, neljä vuotta kestäneeseen en-
simmäiseen maailmansotaan. 

Venäjän keisarikunta kävi sotaa Saksan keisarikun-
taa vastaan. Suomella ja erityisesti Helsingillä  oli 
tärkeä asema Venäjän pääkaupungin Pietarin puo-

lustamisessa. Vaikka Suomi ei joutunutkaan sodan aikana 
varsinaiseksi sotatoimialueeksi, Saksan maihinnousun uhka 
sekä jatkuva sotatila kieltoineen ja rajoituksineen aiheut-
tivat helsinkiläisille suuria hankaluuksia.

Suomen Suuriruhtinaskunnassa oli saatu elää pääsään-
töisesti rauhan aikaa Venäjän keisarin suojeluksessa vuo-
desta 1812 asti. Suomen omat joukko-osastotkin oli lak-
kautettu 1900-luvun alussa. Venäjän armeija ja Viaporin 
(Suomenlinnan) suuri merilinnoitus huolehtivat helsinki-
läisten turvallisuudesta.

Sisäisen itsehallintonsa turvin Suomesta ja etenkin Hel-
singistä oli 1800-luvun kuluessa kehittynyt yksi moder-
neimmista alueista koko keisarikunnassa. Pääkaupunki 
Pietarin läheisyys edesauttoi Helsinkiä. Monet uuden tek-
nistyvän aikakauden ilmiöt kulkeutuivat lännestä ensin 
Helsinkiin ja sitten Pietariin. Lähes 150 000 asukkaan Hel-
singistä löytyivät jo 1900-luvun alusta sähkövalot, puheli-
met, kaasulämmitys, hissit, raitiovaunut ja automobiilit. 
Yhteydet Eurooppaan pidettiin auki höyrylaivoilla tarvit-
taessa jäänsärkijöiden voimin.

Suursota alkaa
Suotuisasti jatkunut taloudellinen ja yhteiskunnallinen ke-
hitys Suomessa alkoi 1910-luvulla mutkistua, kun sodan 
uhka eurooppalaisten suurvaltojen välillä kasvoi. Heinä-
kuun lopulla vuonna 1914 sanomalehdet kertoivat hel-
sinkiläisille, että poliittinen kehitys vie Eurooppaa kohti 
suursotaa. Itämeren piirissä Saksa ja Venäjä ovat toistensa 
vihollisia.

Elokuun alussa keisari Nikolai II julisti Suomen sotati-
laan. Se sai helsinkiläiset sankoin joukoin liikkeelle. Toi-
saalta junat toivat lisää uteliaita ihmisiä lähialueilta kau-
punkiin, toisaalta hermostuneisuuden kasvaessa monet 
helsinkiläiset päättivät poistua kaupungista.

Rautatieasemalle alkoi jo muodostua ruuhkaa ja jono-
tusta. Koska suurin osa junien kuljetuskapasiteetista oli 
varattu sotilaskuljetuksiin, matkustajajunia pois kaupun-
gista lähti harvoin, ja jonot olivat pitkiä. Suurimittainen 
vapaaehtoinen siviilien evakuointi pois Helsingistä jatkui 
ensimmäiset sotaviikot.

Vähitellen tilanne rauhoittui ja paniikki asettui, kun sa-
nomalehdetkin kertoivat rauhoittavia uutisia: saksalaisten 
maihinnoususta Helsinkiin ei olisikaan enää vaaraa. Silti 
Helsingin pommittamisen ja piirityksen uhka oli edelleen 
ilmeinen. 

Venäläistä sotaväkeä lisättiin tuomalla vahvistuksia, 
pääosa Venäjän Itämeren suuren laivaston aluksista ”park-
keerattiin” Katajanokan edustalle Kruunuvuorenselälle,   
Viaporia ja muuta maalinnoitusketjua Helsingin ympärillä 
alettiin kohentaa. 

Sotilaat ilmestyivät myös kaupunkilaisten keskelle ja 
arkeen kasarmien ja linnoitusten ulkopuolelle. Kun kasar-

mit täyttyivät koulutettavista sotilaista, lisätilaa jouduttiin 
etsimään tilapäiskasarmeiksi sopivista julkisista rakennuk-
sista kuten esim. kouluista. Jopa Keisarillinen palatsi (nyk. 
Presidentin linna) muutettiin sotilassairaalaksi.

Maailmansodan pimeä arki
Syksyn 1914 mittaan alkoi näyttää yhä selvemmältä, että 
sota tulee kestämään kauan, kuukausien sijasta vuosia. 
Maailmansodan arki jatkui Helsingissä samankaltaisena 
vuoden 1917 Venäjän maaliskuun vallankumoukseen asti.

Sotatilasta johtuneet pimennysmääräykset vaikuttivat 
kiusallisesti kaupunkilaisten arkielämään ja epäsuorasti 
myös turvallisuudentunteeseen. Kaikki katuvalot oli sam-
mutettava iltaisin, osa katulyhdyistä oli maalattu sinisiksi. 
Pimennysverhot tuli olla ikkunoissa, ja porraskäytävien va-
lot täytyi himmentää. 

Keskustan kauppojen näyteikkunat ja mainosvalot py-
syivät pimeinä. Himmennetyt lamput ja kynttilät otettiin 
käyttöön ravintoloissa. Pimeällä kuljettaessa oli käytettävä 
lyhtyjä tai taskulamppuja. 

Luonnonvalo alkoi rytmittää helsinkiläisten elämää. 
Monet kauppaliikkeet sulkivat ovensa tavallista aikaisem-
min, ja raitiovaunuliikenne lopetettiin katuvalojen sammu-
essa.

Sodan arkipäiväistyessä määräysten noudattaminen ja 
valvonta vähitellen heikkenivät. Ajoittain viranomaiset yrit-
tivät kurinpalautusta ja muistuttivat pimennysmääräyksistä. 

Sodanaikaiset alkoholirajoitukset loivat kaupungissä laa-
jat pimeät alkoholimarkkinat: salakapakat ja viinatrokarit 
tulivat osaksi kaupunkikuvaa.

Epävarmuutta sotatalouden kurimuksessa
Sodan syttymiseen liittyvät pelot ja uhkakuvat liittyivät 
kaupunkilaisten arkipäivän talousasioihin: romahtaako 
rahatalous, loppuuko käteinen raha, riittääkö elintarvik-
keita, onko polttopuita, kaasua ja kivihiiltä kotitalouksien 
tarpeisiin tulevan talven varalta. 

Kaupunkilaisten ryntäys elintarvikkeiden hamstraami-
seen omiin varastoihinsa johti niiden hintojen nopeaan 
nousuun. Tämä johti Helsingissä elintarvikkeiden rajahin-
tojen määräämiseen ja tiukkaan säätelytalouteen. Kun suu-
rin osa viennistä ja tuonnista oli tapahtunut läntisten yhte-
yksien kautta, raaka-aineita ei enää ollut saatavana entiseen 
malliin ja asiakkaat olivat suljetun meren ja usein myös rin-
tamalinjojen väärällä puolella.

Asukkaiden toimeentulo kävi päivä päivältä vaikeam-
maksi ja epävarmemmaksi. Mistään vastaavasta ei helsin-
kiläisillä ollut mitään kokemuksia.

Pula-aika alkoi energiapulana. Kaupungin energialaitok-
set kehottivat kaupunkilaisia säästämään energiaa mahdol-
lisimman paljon, koska kivihiilivarastot eivät tulisi riittä-
mään yli talven. Keskuslämmitetyissä asuntoyhtiöissä ke-
hotettiin rajoittamaan kulutusta. Vuokrataloissa lämmin-
vesikattiloita tulisi lämmittää vain kerran viikossa, ja kaa-
sulaitoskin ilmoitti lopettavansa keittiökaasun jakelun ku-
luttajille. 

Syksyn edetessä lämpö- ja sähköenergian tarve tyydy-
tettäisiin polttopuilla, jotka otettiin heti rajahintalistoille. 
Halkopula oli ensimmäiseen sotatalveen valmistutumisessa 
ruokapulan ohella kaupunkilaisten suurimpia ongelmia.

Sotatalouden kultakuumeen alku
Kun sota ei päättynytkään nopeasti muutamassa viikossa, 
Venäjän miljoona-armeija tarvitsi lisääntyneisiin sotapon-
nistuksiinsa valtavat määrät kaikenlaisia sotatarvikkeita. 
Suomenlahden teollisuuskeskusten Pietarin, Tallinnan ja 
Helsingin teollisuusyritysten tuotteille avautuivat nopeasti 
rajattomat markkinat. 

Teollisuudessa suurin tuotannon kasvu koettiin metalli- 
ja konepajateollisuudessa. Rauhanaikaan verrattuna metal-
liteollisuuden osuus kaupungin viennistä viisinkertaistui. 
Kun venäläiset ostivat hyvään hintaan kaiken, mitä kaupun-
gin konepajoilla pystyttiin valmistamaan, yritysten voitot 
olivat ennennäkemättömän suuret. 

Tehtaiden työntekijöiden lukumäärä kasvoi moninker-
taiseksi. Ammattitaitoisesta työvomasta tuli pian huutava 
pula, ja niinpä työtä tehtiin urakkatahtiin pitkissä vuoroissa. 
Vaatetus- ja kenkäteollisuudessa tuotannon kasvu oli myös 
nopeaa. Helsingin ympäristön suurimittaissa linnoitustöissä 
oli tarjolla hyvin palkattua työtä ja toimeentuloa tuhansille 
suomalaisille.

Sotatalouden uudet mahdollisuudet rikastua houkutte-
livat kaikenlaisia ihmisryhmiä. Hillitön keinottelu ja infla-
torisen talouden hyväksikäyttö alkoi yleistyä.

Nopeasti lisääntynyt inflaatio ohjasi suuria liikevoittoja 
saaneita sijoittamaan osakkeisiin ja kiinteään omaisuuteen. 
Kun rakentaminen oli lamassa, kaupungissa kiinteistöjen 
hinnat nousivat. Elintarvike- ja polttoainepulat ohjasivat 
sijoittamaan rahaa maatiloihin ja metsiin, tai sitten raaka-
aineilla keinotteluun ja hakemaan siten uusia voittoja.

Syksyn edetessä tavallisten helsinkiläisten edessä oli va-
rautuminen pimeään ja kylmään pula-ajan sotatalveen.          

Lähteitä: Helsingin kaupungin historia III;
Samu Nyström, Helsinki 1914-1918, Toivon, pelon ja sekasorron vuodet

Erkki Leimu

Ensimmäistä maailmansotaa 
Katajanokalla

            100 vuotta sittEn
Suomen kaupunkien liiton ylläpitämä sotilassairaala nro 13 
ensimmäisen maailmansodan aikana. Sailors Home, merimieskoti. 
Linnankatu 3. Potilaita ja henkilökuntaa ryhmäkuvassa pihalla.
Kuvausaika: 1914 - 1918. Kuvaaja:  Eric Sundström.
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Lehtikuusen korttelin länsipää 
muodostuu Luotsikadun, Sa-
tamakadun ja Laivastokadun 
rajaamana neljästä raken-
nuksesta, jotka ovat viimeksi 
toimineet evankelisluterilaisen 
kirkon kirkkohallituksen toimi-
tiloina. Nämä vanhat Pauligin 
tilat ovat muuttumassa Kale-
vala Rakennus Oy:n toimesta 
Katajanokan Loistoksi. Vanhoi-
hin rakennuksiin Katajanokan 
parhaille paikoille rakennetaan 
arvoasuntoja tyylillä ja taidolla 
– historiaa kunnioittaen ja ny-
kyaikaiset asumisvaatimukset 
huomioiden.

Meneillään olevassa 
asemakaavan muutok-
sessa kaikki rakennuk-
set tullaan suojelemaan 

siten, että rakennuksia ei saa pur-
kaa tai hävittää. Rakennuksilla 
on Katajanokan kaupunkikuvassa 
merkittävä osa ja ne kuuluvat alu-

een jugend-kortteleiden valtakun-
nallisesti arvokkaaseen kokonai-
suuteen. Jokaisella rakennuksella 
on oma yksilöllinen historiansa ja 
luonteensa, mikä näkyy asuntojen 
ratkaisuissa. Rakentaminen tapah-
tuu vaiheittain vuosien 2015-2017 
aikana siten, että rakentaminen al-
kaa ensin Luotsikatu 1:ssä sijaitse-
vasta Luotsinlinnasta.

Luotsinlinna, Luotsikatu 1
Luotsinlinna, joka tunnetaan myös 
nimellä Tallbergin talo, on raken-
nettu kauppias Julius Tallbergin 
järjestämän arkkitehtikilpailun 

voittaneen arkkitehtikolmikko Ge-
sellius, Lindgren & Saarisen suun-
nitelman mukaan. Työ oli nuorten 
arkkitehtien ensimmäinen kilpai-
luvoitto, jonka seurauksena he 
perustivat yhteisen arkkitehtitoi-
miston. 

Rakennus on ensimmäinen uu-
den tyylisuunnan – art nouveaun 
– edustaja Suomessa ja valmistui 
vuonna 1898. Talossa on asunut 
monia merkkihenkilöitä, mm. tai-
teilija Albert Edelfelt. Kerrotaan, 
että ullakon savuhormissa edelleen 
olevat siluettikuvat ovat Edelfeltin 
käsialaa.

Rakennuksen vaikuttavin yksit-
täinen huonetila on hyvin säilynyt 
pääporrashuone, joka tullaan enti-
söimään. Myös ikkunoiden lasi-
maalaukset ja asuinhuoneiden uu-
nit tullaan säilyttämään samoin 
kuin monet muut hyvin säilyneet 
yksityiskohdat.

Myös entinen halkovarasto 
Luotsikadun varrella on säilyttänyt 

lehtikuusen kortteli nousee uuteen loistoon

hyvin ulkoarkkitehtuurinsa erityis-
piirteet. Nyt halkovarasto tullaan 
muuttamaan pieneksi liiketilaksi.

Peruskorjauksessa asuntojen 
huonejako tulee palautumaan suu-
relta osin alkuperäiseksi kuitenkin 
siten, että nykyaikaiset asumismu-
kavuudet toteutetaan täysin uusina 
rakenteina talon keskiosaan.

Satamapalatsi,  
Satamakatu 9 

Vuonna 1869 valmistunut Wa-
vulinin talo on nyt nimetty Sata-
mapalatsiksi. Talo on Katajano-
kan ensimmäinen kivirakenteinen 
asuintalo ja yksi harvoista ennen 
1870-lukua valmistuneista asuinra-
kennuksista Helsingissä. Rakennus 
toimi asuintalona, kunnes Helsin-
gin Diakonissalaitos perusti taloon 
sairaalan vuonna 1875. Vuosien 
1899-1978 aikana rakennuksessa 
on toiminut mm. laivastoasema, 
metallitehdas sekä Pauligin verstas- 
ja työtiloja. Kirkkohallitus muutti 
talon 1978 toimisto- ja asuinkäyt-
töön.

Talon julkisivuissa ovat säily-
neet alkuperäisen arkkitehtuurin 
peruspiirteet huolimatta eri aikojen 
pintakäsittelyistä, uusituista ikku-
noista ja ovista sekä julkisivuväri-
tyksen muutoksista. Alkuperäisenä 
on säilynyt mm. takorautainen 
kaide pääporrashuoneessa.

Satamapalatsin asunnot tulevat 
henkimään rauhallista ja arvokasta 
tunnelmaa korkeine huoneineen, 
moniruutuisine ikkunoineen ja sy-
vine ikkunanpenkkeineen.

Laivastonranta, 
Satamakatu 11

Osoitteeseen Satamakatu 11 val-
mistui vuonna 1911 Pauligin pää-
rakennus, jossa toimi kahvipaah-
timo ja pääkonttori. Rakennutta-
jana toimi Gustav Pauligin leski 
Bertha Paulig. Rakennus on siis 
merkittävä osa suomalaista teolli-
suushistoriaa. Kirkkohallitus muutti 
tiloihin vuonna 1978 jolloin toteu-
tettiin suuria tilamuutoksia.

Rakennuksen alun perin teolli-
nen luonne mahdollistaa huoneis-
tojaon monenkokoisiin asuntoihin. 
Sisäpihan puolelle rakennetaan 
mm. ennakkoluulottomia kaksita-
soisia koteja, joille tulee omat piha-
terassit. Isoon osaan asuntoja saa-
daan avautumaan hienot merimai-
semat.

Luotsiaukio, Luotsikatu 1a

Luotsiaukio on valmistunut vuonna 
1938 Pauligin kahvipaahtimoksi 
puhtaasti tuotannon käyttöön. Ti-
lat toimivat teollisuuskäytössä sii-
hen saakka kunnes kirkkohallitus 
muutti ne toimistoiksi 1978.

Rakennuksen teollinen runko-
rakenne mahdollistaa nyt tiloihin 
helposti muokattavien mielenkiin-
toisten loft-asuntojen toteuttami-
sen. Asuntoihin rakennetaan pihan 

puolelle parvekkeet ja yllättävää 
kyllä myös tämän talon ylimmistä 
kerroksista näkyy merelle.

Ajankohtaista tietoa hankkeesta löytyy 
osoitteesta www.katajanokanloisto.fi

Teksti: Rauni Kolehmainen
Kuvat: Arno de la Chapelle

Ilmakuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy

KaupunKiKulttuuria
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Katajanokan kaupunkiviljeljät on Katajanok-
kaseuran perustama kaupunkiviljely-yhteisö, 
jonka 33 kaupunkiviljelylaatikkoa sijaitsevat Ka-
tajanokan puistossa, vankilan muurien suojassa. 
Toiminta käynnistyi vuonna 2013, nyt on takana 
jo kaksi kasvukautta.

Niinkuin vesillä, kesilläkin on eroja. Ensim-
mäisen vuoden tasavahvan kasvukauden si-
jaan nyt koettiin kylmä alkukesä ja kuuma 

loppukesä. Miten se vaikutti viljelyyn ja minkälaisia 
kokemuksia viljelijöille kesästä jäi, tässä muutamia 
mietteitä.

” Meillä on ollut ihanaa viljelylaatikon kanssa, on ollut 
melkein kuin minikesäpaikka keskellä kaupunkia. 
Olemme aloittelijoita, mutta meillä oli jännittävä viljely-
kesä. Lapset olivat todella innoissaan. Viljelimme retii-
sejä, ne olivat parhaat ikinä syömäni retiisit. Nyt tie-
dämme paljon enemmän seuraavalle kesälle.

” Viljelykokemukseni kesällä 2014 Katajanokalla oli aivan 
mahtava. Siitä pienestä laatikosta oli minulle suunna-
tonta iloa, sanoisin sen olleen hyvin terapeuttistakin. 
Kasvatin salaattia, timjamia, persiljaa, minttua ja kehä-
kukkia. Olin niin onnellinen myös päästessäni leikkaa-
maan ruohonleikkurilla nurmikkoa. Kävin laatikollani 
lähes päivittäin. Hotellin asiakkaat monesti ihastelivat 
puuhasteluani ja minusta otettin valokuvia ympäri maa-
ilmaa. Hotellin keittiöön meni myös kasvattamaani tim-
jamia.

” Minulla oli laatikko ensim-
mäistä kertaa ja olen ai-
van riemuissani kokemuk-
sista! Alkukesän kylmien 
aikana juoksutettiin har-
soa päälle ja harsoa pois. 
Mutta kun heinäkuun hel-
teet alkoivat, alkoi myös 
kasvu näkyä ja sitten 
juostiin kastelemassa.

”

 Alkukesän kylmyys verotti kasvua jonkin verran, esim. 
kurkun taimet istutimme kahteen kertaan. Kolme tainta 
tuotti yhden pienenpienen pyöreän kurkun, mutta oltiin 
siitäkin iloisia! Aina ei voi onnistua.  

” Ensimmäisenä kesänä tomaatin kasvu oli huimaa, nyt 
kun olin lisäännyt taimien määrää, ei valmiiksi tullut 
yhden yhtäkään. Toki viljely itsessään, istutus, tukemi-
nen, kastelu ja varkaiden napsiminen olikin ehkä itse 
satoa merkityksellisempää. Ensi kesänä suosin yrttejä, 
mutta ainakin yhden tomaatin istutan taas, kolmas 
kerta toden sanoo tai mitä nyt sitten sanookaan!

” Kesäkurpitsat kukkivat kovasti, mutteivät aina jaksa-
neet tuottaa hedelmää. Kesän ensimmäinen kurpitsa 
hävisi myös oudosti, – odottelimme sitä niin kovasti. 
Loppukesästä sato oli kyllä ihan hyvä ja pinaatit ja leh-
tikaalit kasvoivat hienosti.

” Kesäkurpitsa oli minulle todellinen yllätys, niitä vaan 
tuli ja tuli. Tein ruokaa, marmeladia ja annoin naapu-
reille sekä muille viljelijöille.

Loman jälkeen minua odotti kaksi muhevaa kesäkur-
pitsaa, 3,2 kg ja 1,8 kg. Ihanaa! Rehellistä väkeä näyt-
tää liikkuvan laatikoita ihailemassa. Hyvää keittoa syn-
tyi vaikka nämä vihannekset ovatkin parhaimmillaan 
pieninä. Viime kesän sato oli tätäkin runsaampi.

” Omalla kohdallani kesät eivät lopulta hirveästi toisis-
taan eronneet: istutukset onnistuivat ja tuottivat satoa 
kumpanakin vuonna oikein mukavasti. Liittyy varmaan 
myös siihen, että lajit olivat sellaisia joissa ei kypsy-
misongelmia ollut (yrttejä, pinaattia ja kukkia).

”

 Kukkaviljelijät ilahduttivat meitä muitakin, niin kauniita 
värejä että kävinkin kuvaamassa niitä paljon. Mitään 
kiusaa, vahinkoa tai muuta sellaista en huomannut. 
Viljelmillä käytiin myös keskusteluja ja vaihdettiin 
taimia, annettiin neuvoja ja juteltiin muuten vaan kun 
illat viileni.

” Yrttejä olen saanut haettua palstalta koko kesän, ja 
kasvu on ollut niin komeaa, että kuivaamani yrtit riittä-
vät suunnilleen koko talven tarpeisiin. Paitsi että kane-
libasilika kasvoi koko kesän aikana ehkä sentin ja tuotti 
peräti viisi syötävää lehteä. Timjamikin – joka yleensä 
viihtyy melkein missä vaan – antoi melko heikon sadon. 
Mutta sen sijaan ranskalainen rakuuna, joka ei helposti 
edes talvehdi, pärjäsi talven vankilan pihalla oikein hy-
vin ja tuotti puoli litraa kuivattua yrttiä!

” Viime kesänähän siellä tehtiin jotakin pientä vahinkoa 
(joltakin vietiin minttu ruukkuineen, toiselta katkottiin 
maissit), mutta tänä kesänä en ainakaan ole kuullut 
kiusanteoista tai varkauksista. Mutta hotellin asukkaille 
on entiseen tapaan saanut viljelytoimintaa avata – ja 
valokuvaankin olen laatikkoni kanssa päässyt.

” Ensi kesäksi annan itselleni ja uusille viljelijöille sen 
neuvon, että kannattaa pitää maltti kohdallaan eikä is-
tuttaa lootaa liian täyteen: sadosta tulee parempi kun 
kasvit saavat vähän tilaa ympärilleen. Esimerkiksi ihana 
valkosipulinmakuinen ruohosipuli ei yhtään tykännyt 
lymyillä lipstikan ja kehäkukan alla.

”
Kiitos kommenteista Riitta Halonen, Hilkka Hyväri-
nen, Merja Lensu, Jenny Lucander-Holm perheineen, 
Helena Myllymäki ja Jaana Paretskoi. 

Anna Eloaho

Kesä 2014: Kuuma yrttikesä oli kylmä kurkkukesä

Kaupunkiviljelylaatikko on 
minikesäpaikka  
keskellä kaupunkia

   KaupunKiKulttuuria

Patrick Holm, Vinston Holm 9 v., 
Juni Holm 7 v. ja pikkuveli Morris 
Holm 5 v. Kuva: Jenny Lucander-
Holm.

Kuva: Helena Myllymäki

Kuva: Hilkka Hyvärinen.
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Helsinki Allas -yhtiö suunnittelee Eteläsatamaan meriuima-
laa. Uimalan lupakäsittely Uudenmaan ELY-keskuksessa on 
viivästynyt mm. turvallisuusselvitysten vuoksi, mutta hank-
keen puuhamies Raoul Grünstein kertoo KAIKU-lehdelle, 
että merikylpylä avataan 2016.

Katajanokan uimala poikkeaa tunnetuista esikuvista, Berliinin ja 
Kööpenhaminan meriuimaloista, sillä kahden merivesialtaan lisäksi 
suunnitelmassa on kaksi vesijohtovesiallasta, jotka tarjoavat läm-
pimän kylvyn talvellakin. Merikylpylämme olisi ensimmäinen laa-
tuaan, Grünstein sanoo. 

Teksti: Martin Bunders, kuvat: Tuula Palaste

Kanavaterminaalin tontilla

KaupunKiKulttuuria

Suomen suurin maailmanpyörä, Finnair Sky Wheel, on pyörittänyt turisteja ja paikallisia Katajanokan rannassa kesäkuusta lähtien.

The Hearing Altaalla 26.6. ALLAS pop up 
-kahvila jatkaa toimintaansa ensi vuonna, 
jolloin on luvassa uusia tapahtumia. 

Asiantuntevaa isännöintiä ja  
kiinteistönvälitystä

Unioninkatu 18
00130 Helsinki

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

Pyydä tarjous tai tule käymään! 

TERVETULOA EIRAAN – 
YKSILÖLLISEN PALVELUN 

LÄÄKÄRIASEMALLE.
Monipuoliselta lääkäriasemaltamme saat kaikki 
yleis- ja erikoislääkäreiden palvelut. Pääset halua-
mallesi lääkärille ilman lähetettä itse valitsemanasi 
ajankohtana joustavasti ja nopeasti. Saman katon 
alta löydät myös monipuoliset kirurgiset palvelut 
mm. ortopedian, plastiikkakirurgian, silmälaserin, 
gastrologian, gynekologian ja urologian alueilta. 
Myös laboratorio-, röntgen- ja vuodeosastopalve-
lumme ovat käytettävissäsi.

Laivurinkatu 29, 00150 Helsinki

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

www.eiransairaala.fi
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Höyryäviä herkkuja 
Poseidonista

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

Lämpimästi tervetuloa!

PIVNICE POŠEIDON - kruuNuVuOrENkatu 1, HELsINkI - OLutHuONE.fI
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Mikä on suhteesi Katajanokkaan, jonka 
kehitykseen vaikutit myönteisesti apu-
laiskaupunginjohtajana? Lisäksi johta-
masi ministeriö sijaitsee Katajanokalla.

- Katajanokka on ydin-Helsinkiä jolla 
on kiehtova historia köyhälistön hök-
kelikylästä sotalaivaston ja telakkateol-
lisuuden keskuksen kautta jugendia ja 
hyvää nykyarkkitehtuuria yhdistäväksi 
arvostetuksi asuinalueeksi.

Itselläni on menossa kolmas keikka 
Katajanokan merikasarmilla, kaksi ker-
taa ulkoministerinä ja ensimmäisen ker-
ran 1966 kun suoritin osan aselvelvol-
lisuudestani samassa Engelin piirtä-
mässä arvorakennuksessa. Täytyy sanoa 
että tarjoilu on niistä ajoista parantu-
nut.

Katajanokka on meistä täällä asuvista 
kauneinta Helsinkiä. Olet kaupungin 
johtotehtävissä osaltasi vaikuttanut Ka-
tajanokan ja Helsingin kehitykseen. 
Mitkä seikat ovat asuin- ja elinympä-
ristöjen kehittämisen pahimmat karikot 
Helsingissä?

- Olen iloinen että olen voinut vaikut-
taa Katajanokan kehitykseen. Suurin 
kunnia nykyisen Katajanokan syntyyn 
kuuluu kuitenkin edeltäjälleni apu-
laiskaupunginjohtajana eli Jussi Pekka 
Alaselle, jonka toimikautena ratkaise-
vat Katajanokan suunnittelupäätökset 
tehtiin. Pääsin tässä suhteessa istumaan 
valmiiksi katettuun pöytään.

Tänään hyvän kaupunkikehityksen 
vaarana näen aikamme täysin ylimitoi-
tetun uskon markkinavoimien siunauk-
sellisuuteen, koska hyvä asuinympäristö 
ei synny missään vain markkinavoimien 
toimesta vaan se vaatii aina avointa, de-
mokraattista ja vahvaa julkista suunnit-
teluprosessia.

Demokraattisen yhteiskunnan ja oike-
usvaltion ylläpito ja kehittäminen edel-
lyttää jatkuvaa vuoropuhelua ihmisten 
ja eri instituutioiden kesken. Diktatuu-
reissa ja yhteiskunnissa, joissa sosiaali-
set ja kansalaisoikeudet eivät ole kehit-
tyneet, eriarvoisuus ja suuren osan ko-
kema ulkopuolisuus estävät YK:n perus-
kirjaan kirjattujen ihmisoikeuksien to-
teutumisen. Ihmiskunnan yhteinen kan-
santulo ei ole ollut koskaan näin korkea 
kuin tänään. Silti köyhyys, osattomuus 
ja ihmisoikeusloukkaukset ovat läsnä 
laajassa osassa yhteistä maailmaamme.

Olet ministeriyden lisäksi edelleen ak-
tiivinen kansalaisjärjestöihminen. Olet 
tehnyt merkittävää työtä mm. Sadan-
komiteassa, ihmisoikeusasioissa, Suo-
men kansainvälistymisessä, urheilujär-
jestöissä ja ollut mukana monessa 
muussa. Onko kansalaistoiminnalla 
edelleen paikkansa sydämessäsi? Mikä 
merkitys kansalaistoiminnalla on demo-
kratiassa? Tai käänteisesti: Voiko toi-
miva demokratia olla mahdollista il-
man vapaata kansalaisjärjestötoimin-
taa?

- Toimiva demokratia edellyttää aina 
elävää ja vapaata kansalaisyhteiskuntaa 
edustuksellisen demokratian täyden-
täjänä. Tähän kansalaisyhteiskuntaan 
kuuluvat myös kotiseutu- ja kaupun-
ginosayhdistykset.

ulkoministeri Erkki tuomioja
Ulkoministeri Erkki Tuomiojalle 
myönnettiin lokakuussa 2014 Suo-
men Kirjailijaliiton uusi Kirjailija 
kiittää -palkinto. Palkinto myönne-
tään henkilölle tai ryhmälle, yhtei-
sölle tai hankkeelle, jonka katsotaan 
edistäneen merkittävällä tavalla 
suomalaista kirjallisuutta ja sen lu-
kemista.

Mistä otat kaiken laajan kirjoitus-
työsi ja muun aktiivisuutesi edellyt-
tämän ajan? 

- Aika on niukka luonnonvara ja 
koitan käyttää sitä tehokkaasti ja 
säästeliäästi. Olen aina pitänyt tär-
keänä sitä että varsinainen työ ei 
täyttäisi koko päivääni vaan koitan 
varata aikaa myös lukemiselle ja kir-
joittamiselle. Toisaalta historian 
tunteminen on myös erittäin tär-
keätä nykyisessä työssäni.

Mikä on suhteesi nuoruutesi koti-
kaupunkiin Tukholmaan? 

- En varsinaisesti ole asunut Tuk-
holmassa mutta olen viettänyt siellä 
kyllä paljon aikaa lomilla jo 60-lu-
vulla kun vanhempani siellä asuivat 
ja pidän sitä myös vanhana kotikau-
punkinani. Se onkin niitä harvoja 
kaupunkeja Helsingin ulkopuo-
lella jota voisin ajatella pysyvänä-
kin asuinkaupunkinani. Ruotsi on 
minulle muutoinkin läheinen maa ja 
olen pohjoismaisen yhteistyön läm-
min kannattaja siitä alkaen, kun v. 
1970 ensimmäisen kerran olin mu-
kana Pohjoismaiden Neuvostossa.

Erkin isä pankinjohtaja, suurlähet-
tiläs ja merkittävissä YK:n tehtä-
vissä vaikuttanut Sakari Tuomioja 
laittoi Erkki Tuomiojan 9-vuotiaana 
Lontoossa englantilaiseen kouluun 
täytenä ummikkona. Ei kuitenkaan 
kulunut montaa viikkoa, kun Erkki 
puhui jo sujuvaa englantia. Sinulla 
on monipuolinen ja aktiivinen kie-
litaito, jota olet kehittänyt koko elä-
mäsi ajan. Opiskeletko edelleen uu-
sia kieliä?

- Nykyisin yritän ylläpitää ja ke-
hittää kielitaitoani enkä enää opet-
tele uusia kieliä. Viimeisin oli viro 
jota aloin opetella kohta 20 vuotta 
sitten kun aloin suunnitella virolais-
syntyisen isoäitini elämäkerran kir-
joittamista jota varten oli tarpeen 
osata lukea ja käyttää vironkielistä 
aineistoa.

Olet pitkän ajan vaikuttanut mer-
kittävästi kansallisen tason lisäksi 
pohjoismaisella, eurooppalaisella ja 
maailmanlaajuisella tasolla. Voi-
sitko nimetä 10 henkilöä, joita ar-
vostat maailmassasi korkeimmalle?

- Tämä on vaikea kysymys, myös 
siksi että monista arvostettavista 
ihmisistä löytyy myös arvosteltavia 
piirteitä ja kaikki me olemme aina 
jossain suhteessa epätäydellisiä. Eni-
ten arvostamani ihminen on elänyt 
kanssani 37 vuotta ja löytyy edelleen 
meiltä kotoa. Pohjoismaisista polii-
tikoista olen aina arvostanut nyt 80 
vuotta täyttävää Ingvar Carlssonia 
erityisen paljon. Ihan muilta aloilta 
voin näytelmäkirjailijoista mainita 
Shakespearen ja Bertolt Brechtin. 
Tuntemistani juoksijoista voisin 
mainita Jouko Kuhan.

Minulla on myös ilo työsken-
nellä tehtävässä jossa oma kansliani 
on täynnä arvostamiani ihmisiä.

Koska olet myös kirjailija ja kirjal-
lisuuden arvioitsija, pyytäisimme 
Sinua nimeämään kaunokirjallisuu-
den merkittävimmät kirjailijat, tie-
tokirjallisuuden merkittävimmät ja 
lopuksi omat kirjalliset tulossa ole-
vat työt?

- Shakespeare ja Brecht tulikin jo 
edellä mainittua. Edelleen kirjoitta-
vista lisäisin J.M.Coezeen. Tietokir-
jallisuudesta on vaikeampi nimetä 
merkkikirjoja, pääasia on että lu-
kee paljon. Jos osaa lukea oikein voi 
joskus ”huonostakin” kirjasta oppia 
hyödyllisiä asioita. Jotain varmaan 
kertoo sekin, että minulla on kirjas-
tossani omistuskirjoituksin varus-
tettuna esim. kutakuinkin kaikki 
Jörn Donnerin ja Matti Klingen 
kirjat, joiden määrä ei ole vähäinen.

Päiväkirjamerkintöjä riittää jat-
kossakin julkaistavaksi, mutta on 
minulla muutama uusikin historian-
tutkimuksen kohde mielessäni, joi-
hin toivottavasti pääsen vielä palaa-
maan.

On myös mielenkiintoista saada 
tietoa suhteestasi musiikkiin?

- Jo 60-luvulla olin kolmen B:n 
miehiä, eli Bach, Beatles ja jazz-
pianisi Dave Brubeck. Mutta Beat-
les-diggaus ei tarkoita ettenkö ar-
vostaisi myös Rollareita. Koitan 
välttää sitä että olisin jämähtänyt 
60-luvulle, mutta kyllä se oli mu-
siikillisesti ainutlaatuisen luovaa 
aikaa. Olin kuitenkin aika kaikki-
ruokainen, vain oopperamusiikki 
on jäänyt vieraaksi.

Itse en osaa laulaa, mikä ei ra-
pujuhlissa kuitenkaan ole esteenä 
estottomalle laulamiselle. Oli mi-
nulla kouluaikana klarinettikin, 
mutta sen soittoyritykset jäivät 
muutamaan vuoteen.

Ulkoministeri Erkki 
Tuomioja (s.1946) on 
ollut monessa mu-
kana. Hänen roolinsa 
ja osallistumisensa 
kansalaisjärjestöjen 
kautta yhteiskun-
nalliseen toimintaan 
ja vaikuttamiseen 
nuoruudesta lähtien 
on antanut hyvän 
perustan maailmaan 
vaikuttamiselle. Ellei 
valmista osallistumis-
väylää vielä ollut hän 
oli mukana luomassa 
niitä. 

Kansanvälisyyteen, 
rauhaan ja solidaa-

risuuteen liittyvät kan-
salaisjärjestöt ovat ol-
leet Erkki Tuomiojalle 
toinen koti. Ulkopoli-
tiikan ja kansainvälis-
ten kysymysten lisäksi 
hänellä ovat hallinnassa 
hyvin esimerkiksi työ-, 
teollisuus-, energia- ja 
ympäristöpolitiikka.

Katajanokkalaisille 
Erkki Tuomioja on koko 
ajan läsnä myös siksi, 
että hänen jalanjälkiään 
näkyy paljon tämän päi-
vän Katajanokalla. 

Teksti:  
Risto Laakkonen

Kuva:  
Tuula Palaste

KatajanoKKalaisia
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EU-vaalit onnistuivat Katajanokan kannalta 
erinomaisesti. Meidän ehdokkaamme saivat 
94 000 ääntä eli 5,4 prosenttia koko maan an-
netuista äänistä. Se on käsittämättömän suuri 
ääniosuus, sillä täällä asuu vain yksi tuhannes-
osa suomalaisista.

Katajanokkaa Euroopan parlamentissa edustaa 
jo toisella kaudella kokoomuksen Petri Sar-
vamaa. Vaaleissa hän sai 37 862 henkilökoh-

taista ääntä. Sillä pääsi kokoomuksen ensimmäiselle 
varapaikalle ja lopulta parlamentin jäseneksi,  kun 
Alexander Stubb ryhtyi pääministeriksi.

Komeasta äänimäärästään –  27 453 –  huolimatta 
kokoomuksen Eija-Riitta Korhola jäi ilman jatkopaik-
kaa. Se olisi ollut hänelle jo neljäs parlamenttikausi. 
Vihreitten Anni Sinnemäki sai 19  847 ääntä, mikä 
riitti  vihreitten toiseen varapaikkaan. Sosiaalidemo-

kraattien Isä Mitro sen sijaan ei onnistunut uusimaan 
mandaattiaan, vaikka sai 8 853 ääntä.

Joimme Petri Sarvamaan kanssa aamukahvit per-
jantaina Signora Deliziassa. Italialaisessa Signorassa 
aistii Euroopan läheisyyden.

”Brysselissä tehdään pitkiä työpäiviä”, kertoo Sar-
vamaa. Hän oli tullut torstai-iltana Brysselistä ja palaa 
työpaikalleen taas maanantaiaamuna. Niin hän tekee 
joka viikko.

Sarvamaa on Euroopan parlamentissa budjettiva-
liokunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja, talousar-
vion valvontavaliokunnan jäsen sekä kansalaisvapa-
uksien ja oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan varajä-
sen.

Liikenne ja maata-
louskysymykset ovat 
olleet Sarvamaan eri-
tyisaloja. Suomalai-
sille hän tuli tutuksi 
Yleisradion pitkäai-
kaisena Washingto-
nin kirjeenvaihtajana 
ja ulkomaantoimituk-
sen esimiehenä. Tätä 
taustaa vasten on 
helppo ymmärtää hä-
nen jäsenyytensä vuo-
sina 2012-2014 val-
tuuskunnassa, joka 
vastaa  EU:n suhteista 
Yhdysvaltoihin.

Risto Jaakkola  

Kun lapset ovat päiväkodissa ja koulussa, naapuruston lapsiper-
heisiin tutustuu luontevasti. Mutta miten löytäisi lähellä asuvan 
äitikaverin jo hoitovapaalla? Miten pitää helposti yhteyttä?

Katajanokan lapsiperheet -ryhmä syntyi viime keväänä. Ajatuksena 
on tutustuttaa skattalaisia perheitä toisiinsa, virittää paikallista 
toimintaa ja tiedottaa lapsiperheitä kiinnostavista asioista. Mo-

nen muun spontaanisti syntyneen yhteisön tavoin ryhmä pitää yhteyttä 
Facebookin avulla. FB-ryhmä on Skattan lapsiperheiden yhteinen ilmoi-
tustaulu ja keskustelupalsta, joka tarjoaa vertaistukea, seuraa ja tietoa.

Toimintaa on myös somen ulkopuolella. Keväällä äi-
dit aloittivat torstaiset kärrylenkit Signora 
Delizian edestä torstaisin klo 10. Nyt syk-
syllä ryhmässä on muun muassa huhuiltu 
seuraa leikkipuistoon, kerätty osallistujia 
tanssitunnille sekä julkaistu kuvia kadon-
neista pehmoeläimistä.

Ryhmän taustalla ei ole yhdistystä. 
Kaikki toiminta syntyy spontaanisti jäsenten kiinnostuksen ja ehdotusten 
mukaan. Ryhmässä on nyt noin 200 jäsentä Skattalta ja lähialueilta. Ryhmä 
on suljettu, mikä tarkoittaa että sen keskustelu on avoin vain jäsenille, mutta 

jäseneksi pääsevät kaikki 
halukkaat. Toiminta on 
avointa kaikille.

Teksti ja kuva: Johanna Askolin-af Ursin

Kavereita puistoon ja kärrylenkille?  
Miten löydän kadonneen pehmolelun? 

Katajanokan lapsiperheet -ryhmä yhdistää  
skattan mammat ja papat

KatajanoKKalaisia

Katajanokalle lähes 100 000 ääntä eurovaaleissa

Tervetuloa mukaan!  Rantapuiston viima ei pure, kun on juttuseuraa hiekka-laatikolla. 

Liity osoitteessa  www.facebook.com/groups/katajanokan.lapsiperheet/

Euroopan parlamenttiin valitaan 
joka viides vuosi 28 maasta 
yhteensä 751 jäsentä. Suomesta 
jäseniä on 13.
Jäseniä kutsutaan MEPeiksi 
(Member of the European 
Parliament). Brysselissä nämä 
ovat ryhmittyneet seitsemään 
poliittiseen ryhmään.
Euroopan parlamentti 
keskustelee EU:n 
lainsäädäntöaloitteista ja 
hyväksyy säädökset yhdessä 
Euroopan neuvoston kanssa. 
Parlamentti hyväksyy myös EU:n 
talousarvion ja valvoo varojen 
käyttöä ja EU:n elinten toimintaa.
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Katajanokkaseuran johtokunta vuonna 2014
Tuula Palaste-Eerola, 
puheenjohtaja, tuula.palaste@iki.fi, p. 050 585 1332
Aurora Heickell, 
varapuheenjohtaja aurora.heickell@icon.fi
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Rea Anner, rea.anner@gmail.com, p. 050 556 9783
Martin Bunders, 
martin.bunders@welho.com, p. 041 442 3221
Anna Eloaho, 
kaupunkiviljely, annaeloa@gmail.com, puh. 050 442 8776
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Kimmo Hyvärinen, 
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Erkki Leimu, 
Katajanokan Kaiku-lehden ilmoitukset, 
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Irmeli Wallden-Paulig, irmeliwp@gmail.com
Susanna Widlund, susanna@widlund.fi

Yleishyödyllinen Aino Acktén kamarifestivaali ry. pe-
rustettiin elokuussa 2009 Aino Acktén puutarhassa. 
Yhdistys aloitti Aino Acktèn huvilan konserttisarjan, ja 
toiminnan suojelijaksi kutsuttiin rouva Eeva Ahtisaari.

Keväällä 2011 huvilassa todet-
tiin vakava kosteusvaurio ja 
se suljettiin odottamaan pe-

ruskorjausta. Uudet tilat löytyivät Mi-
kael Agricolan kirkosta, ja festivaalin 
käytössä ovat sekä viihtyisä Agricola-
klubi että upea kirkkosali. Konsertti-
sarjan nimi muutettiin Aino Acktén 
kamarifestivaaliksi. 

Aino Acktén kamarifestivaali järjestetään vuosittain touko-lokakuun välisenä aikana. Tapahtumia on kes-
kimäärin kolmena iltana viikossa. Korkeatasoinen ohjelmisto sisältää klassista ja kevyttä musiikkia sekä ru-
noutta, tanssia, teatteria ja kuvataidetta.

Aurora Heickell

aino acktén kamarifestivaali

Katajanokan apteekki
Katajanokan apteekki on täyden palvelun apteekki pienestä koostaan huolimatta. Käytössä on 
elektroninen e-resepti paperireseptin rinnalla sekä annosjakelupalvelu. Lisäksi tarjolla on laaja ja 
monipuolinen itsehoitovalikoima sekä omat lääkkeet ja hoitotuotteet koirille ja kissoille.

Apteekkarina toimii Maarit Hannu, joka valmistui pro-
viisoriksi vuonna 1994 ja on työskennellyt monipuoli-
sesti lääkehuollon eri tehtävissä. Hän on täydentänyt 

proviisorin koulutustaan suorittamalla apteekkifarmasian eri-
koistumistumistutkinnon ja lääkehoidon kokonaisarviointitut-
kinnon, joka antaa pätevyyden arvioida lääkehoitoja.

Lääkehoidon kokonaisarviointi on siihen erikoistuneiden 
farmaseuttien tekemä perusteellinen lääkityksen kartoitus, jossa 
selvitetään mahdolliset lääkityksen päällekkäisyydet ja yhteen-
sopimattomuudet sekä tarkistetaan lääkkeiden oikea käyttö. 
Kartoitus kannattaa tehdä jos epäillään haittavaikutuksia, hoito 
on tehotonta, potilaalla on paljon lääkkeitä, useita hoitavia lää-
käreitä tai potilaan hoitomyöntyvyys on huono. Kokonaisarvi-
oinnin raportti on myös työkalu hoitavalle lääkärille.

Joulukuun 15.-20. 2014 kaikki asiakkaat ovat tervetulleita 
glögille. Samalla on mahdollisuus vaikuttaa mihin suuntaan 
Katajanokan apteekkia kehitetään vastaamalla kyselyyn.

Aurora Heickell

KatajanoKKalaisia

www.skatta.fi

ACKTÉN 
KAMARI
FESTIVAALI 2
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www.acktefestival.fi  

Viisi vuotta sitten katajanokkalaistuneet 
kamarifestivaalin dynamot, taiteellinen johtaja Suvi 
Olavinen ja toiminnanjohtaja Sten Maury.
Kuvan taustalla ”väreilee” taiteilija Elisa Rajamäen 
teos ”Puutarhassa”. Elisa Rajamäen yksityisnäyttely 
nähdään Agricola-klubilla kesällä 2015 Aino Acktén 
kamarifestivaalin oheisohjelmana.  
Kuva: Magnus Lindholm.

Farmaseutti Helena Kontio, apteekkari Maarit Hannu ja 
farmaseutti Teija Koivula.

Kauneushoitolani  on erikoistunut vaativiin ja monipuolisiin kasvo- ja vartalohoitoihin. 
Osaaminen perustuu yli 25 vuoden työkokemukseen ja jatkuvaan kouluttautumiseen.

* ihonpuhdistukset    * kasvohoidot
* vartalohoidot         * meikkauspalvelu
* kestovärjäykset      * ripsien pidennykset
* ihokarvojenpoistot * jalkahoidot
* miehille: ihonpuhdistukset ja kasvohoidot
                       Joulu lähenee -
  Lahjakortti on mieluinen lahja hänelle !

Luotsikatu 2, 00160 Helsinki
Ajanvaraukset puh. 040-5239360

www.kauneushoitola.eu
info@kauneushoitola.eu



Katajanokan Kaiku 2014 Katajanokan Kaiku 201424 25

Johan & Nyströmin kahvila on toiminut Katajanokalla vuodesta 
2010. Ruotsalaiskonseptiin perustuvan kahvilan pyörittäjä Niki 
Leskinen kertoo, että katajanokkalaisten kahvisuosikit nou-
dattelevat tämän hetken yleistä linjaa: tuore, kuppi kerrallaan 
valmistettu vaaleapaahtoinen suodatinkahvi on nyt trendikästä, 
mutta latte pitää sekin klassikkona pintansa. 

Johan & Nyströmin oman direct trade -peri-
aatteen mukaan kahvin viljelijä saa kahvistaan 
kelpo hinnan ja kahvilakonsepti puolestaan 

tuntee tarjoamansa kahvin alkuperän yksittäistä 
kahvifarmia myöden. Laatukahvin ja -teen lisäksi 
Johan & Nyströmin konsepti tarjoaa myös kah-
vila-alan laitteistoja esim. kotibaristoille.

Anna Eloaho

Maria Rihte ja Kati Laasonen ovat molemmat syntyneet 
Katajanokalla ja tunteneet toisensa leikkikoulusta asti. Täs-
tä ystävyydestä syntyi yhteistyöprojekti, jonka tuloksena 
he juhlivat 16.10. Design Laakso & Sundmanin korugalle-
riassa Marian esikoiskirjan (Village of Sycamore) suomen-
noksen ”Avoimet ovet” julkaisutilaisuutta ja hänen taide-
grafiikkansa näyttelyä.

Avoimet ovet, Maria Rihten esikois-
romaani sai inspiraation Kanadassa 
vietetyistä taiteilijavuosista ja kertoo 

nuoren taiteilijan ponnistuksista luoda stu-
diokierros yhdistämään saaren taiteilijoita.

Samalla tämä oli Aporia kustannus oy:n 
ensimmäinen julkaistu teos. Kirjan ulkoasun 
ja taiton teki Matti Jalava ja vinjettikuvat piirsi Matti Mustonen. Kirjan suomensi Kati 
Laasonen ja sen kustannustoimittajana toimi Laura Lahdensuu.

Teksti:Kati Laasonen. Kuva: Phoebe Rihte-Kreamer.

avoimet ovet

johan & nyström
luffarslöjd – trådslöjd

 KatajanoKKalaisia

Barista Kristiina Fekete

Kati ja Maria Luotsikadulla 

Vem har inte stått och beundrat en vacker skål, en lampskärm, 
en sil eller visp som är gjord av ett värdelöst material, t.ex. me-
talltråd? Det värdelösa har fått ett nytt värde.

Konsten att göra föremål av metalltråd är mycket gammal. I Egyp-
ten torde man redan 3000 år f. Kr. ha gjort föremål av metalltråd 
av ädla metaller. Järn var sällsynt men på 700 f. Kr. ökade fynden 

av järnmalm och vid tiden för Kristi födelse var järn ett välkänt material 
i Centraleuropa. Under medeltiden växte efterfrågan på metalltråd som 
behövdes för att tillverka ringbrynjor vid krigföring men också redskap för 
fredliga ändamål som t.ex. fiskekrokar, nålar och strängar till instrument.

Arbetet gjordes av hantverkare som reste omkring, ofta till fots. De 
fick benämningen ”luffare” möjligen från ordet luffa eller lufsa som bety-
der att gå till fots. Jämför tyskans laufen, att springa eller gå. Med industrialiseringen hade köpkraften ökat 
och också behovet av nya redskap i hemmen som vispar och silar. Många av de här luffarna blev mycket 
skickliga och levde på att göra hushållsredskap och andra föremål av stål- och metalltråd. Luffarnas ställning 
i samhället var låg då de inte var bofasta men de ansågs inte vara tiggare då de kunde försörja sig själv. Materi-
alet de använde var billigt och en tång var det enda verktyg som behövdes och den var lätt att bära med sig. 
Så småningom övertog fabrikerna tillverkningen av föremålen och man kunde köpa dem i affärerna. Luf-
farslöjden hade nått sitt slut.

På senare tid har trådslöjden igen blivit populär. Stilriktningen ”shabby chic” vill efterapa det rustika ”na-
turliga” och man framställer på konstgjord väg föremål som skall se ut som om de länge legat ute eller annars 
blivit slitna. Ståltrådsarbeten ser lämpligt gamla ut och passar stilen bra.

Varför är luffarslöjd så roligt och varför väcker den så positiva känslor? Jag tror att det beror på att man 
känner igen det ursprungliga materialet och vet att det i sig självt är värdelöst men i nytt koncept ett helt nytt 
föremål. 

Rea Anner

Små stolar gjorda av grimmorna till 
champagneflaskans korkar under 
devisen: ”Du har alltid en plats i mitt 
hjärta.”

Juhlat tulossa? Kauttamme tarjoilut niin pieniin kuin suuriinkin juhliin. 
Bastion Deli & Catering, Kruunuvuorenkatu 9, Katajanokka.
www.bastioncatering.fi, p. 044 744 9999, sp. info@bastioncatering.fi
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albumit auki myös Katajanokalla 
Albumit auki -projektin työntekijät keräävät 
katajanokkalaisten kotialbumien valokuvia ja 
niihin liittyviä tarinoita. Kuvat digitoidaan, eikä 
niitä tarvitse irrottaa albumeista. Tavoitteena 
on koota laaja kuva-arkisto Helsingistä ja hel-
sinkiläisistä osoitteeseen albumitauki.fi. 

Kuvien keräystilaisuus järjestetään perjan-
taina 16.12.2014 kello 17.30 Kahvila Sig-
nora Delizian takahuoneessa, Satamakatu 

5. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Katajanokkaseura 
tarjoaa osallistujille kahvit. 

Kerromme projektista ja tallennamme asukkaiden 
mukanaan tuomia kuvia ja niihin liittyviä tarinoita. 
Kuvat voivat olla 1800-luvun lopulta tai tältä vuodelta, 
kunhan ne ovat paperikuvia, dioja tai negatiiveja ja 
liittyvät jotenkin Katajanokkaan. Kaupunkinäkymien 
ja maisemien lisäksi esim. kotiin, työhön ja vapaa-ajan 
viettoon liittyvät kuvat kertovat menneiden vuosikym-
menien arjesta ja elämästä.

Kotien valokuva-albumit ovat paikallishistorian 
aarreaitta, joka on vaarassa kadota – kuvakansiot pää-
tyvät usein ennemmin tai myöhemmin roskiin ja ku-

viin liittyvät tarinat unohtuvat. Ainoa tapa pelastaa 
kuvat ja tarinat jälkipolville on jakaa ne muiden 
kanssa. Julkaiseminen takaa valokuvien säilymisen tu-
leville sukupolville ajan hampaan ja unohduksen na-
kertaessa alkuperäisiä kuvia ja muistoja.

Kerätyt kuvat julkaistaan Creative Commons -li-
senssillä, joka estää kuvien kaupallisen käytön ja 
muokkaamisen. Tallennus tehdään reproamalla tai 
skannaamalla eikä prosessi vahingoita valokuvia. Di-
gitoinnin jälkeen valokuvat palautetaan omistajalleen. 
Valokuvien tuojan on myös mahdollista saada itsel-
leen ilmaiseksi digitaalinen versio kuvistaan, jos mu-
kana on oma muistitikku.

Tervetuloa
Katajanokkaseura ja Lasipalatsin mediakeskus

Kuvat taltEEn

www.albumit.lasipalatsi.fi

Kuva: Tuula Palaste

Tule käymään tai ota yhteyttä! 
p. 0400-625 951 Pekka Aalto

www.proisannointi.fiwww.proisannointi.fi

Helsingin Pro Isännöinti Oy, Luotsikatu 5, 00160 Helsinki

Luotettavaa ja ammattimaista  
isännöintipalvelua Sinua lähellä
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Katajanokalla liikkuessa voi kohdata tumman-
vihreässä virkapuvussa kulkevia miehiä tai 
naisia, joilla lukee selässään "RAJAVARTIO-
LAITOS". Kyseessä ovat joko Suomenlahden 
merivartioston (SLMV) työntekijät tai SLMV:n 
tiloihin vierailulle tulleet muut rajavartioviran-
omaiset. Vuodesta 2016 lähtien, toimitilamuu-
tosten seurauksena, rajavartioviranomaisia 
tulee näkymään Katajanokalla vähemmän.

Katajanokalla si-
jaitsee tällä het-
kellä SLMV:n 

toimitiloja kahdessa eri 
paikassa. Laivastokatu 

20:ssa toimii SLMV:n esikunta. Samaan kokonaisuu-
teen kuuluu tien toisella puolella, Laivastokatu 3:ssa, 
sijaitseva perinnetila sekä koko vartioston yhteinen 
varasto rannan puolella. Toinen SLMV:n kohde si-
jaitsee Katajanokanlaituri 4:ssä. Siellä päivystää me-
ripelastuksen johtokeskus sekä merivartioston eril-
listoimintoja.

Merivartioston vartiolaivoja, Merikarhua ja Tur-
vaa, voi myös nähdä Katajanokalla. Merikarhu on aika 
ajoin Laivastokadun edustalla olevassa laiturissa, ja 
Turva piipahtaa silloin tällöin johtokeskuksen edus-
talla Katajanokanlaiturilla. Laivojen kotilaituri on tällä 
hetkellä Upinniemessä.

Suomenlahden merivartiosto on osa Rajavartio-
laitosta (RVL). RVL on sisäministeriön alainen, soti-
laallisesti organisoitu viranomainen. Sen ydintoimin-
toja ovat rajojen valvonta, rajatarkastukset, rikostor-
junta, meripelastus, kansainvälinen yhteistyö sekä 

maanpuolustus. Rajavartiolaitos täytti tänä vuonna 95 
vuotta.

Suomenlahden merivartiosto vastaa rajavalvon-
nasta ja rajatarkastuksista Suomenlahden alueella sekä 
meripelastuksesta yhteistyössä muiden viranomaisten 
ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Merivartiostoon kuu-
luu esikunnan, johtokeskuksen ja vartiolaivojen lisäksi 
8 merivartioasemaa (Helsinki, Porvoo, Porkkala, 
Hanko, Tammisaari, Kotka, Haapasaari, Hurppu), Sa-
taman rajatarkastusyksikkö Länsi-satamassa sekä ri-
kostorjuntayksikkö ja Helsingin rajatarkastusosasto 
Helsinki-Vantaan lentokentällä.

SLMV:n Katajanokalla sijaitsevat yksiköt joutuvat 
reilun vuoden kuluttua hyvästelemään kauniit meri-
maisemat, sillä vuonna 2016 on edessä muutto Sör-
näisiin remontoitavaan "Rajataloon". Samaan taloon 
muuttaa myös RVL:n esikunta Kalasatamasta. Meri-
vartiosto ei kuitenkaan täysin poistu Katajanokalta, 
sillä Helsingin merivartioasema muuttaa Suomenlin-
nasta Katajanokalle Laivastokatu 3:n vapautuviin ti-
loihin.

RVL:n ja SLMV:n tehtäviin liittyviä tiedotteita voi 
lukea Rajavartiolaitoksen Internet-sivuilta. Muita Ra-
javartiolaitoksen kuulumisia päivitetään neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvään Rajamme Vartijat -sidosryhmä-
lehteen. Lehti löytyy sähköisenä RVL:n Internet-si-
vuilta. Suomenlahden merivartiostoa voi seurata myös 
Twitterissä.
www.raja.fi
www.raja.fi/tietoa/rajamme_vartijat
twitter.com/Merivartiosto

Teksti: Minna Honkanen
Kuvat: Suomenlahden merivartiosto

merivartioston toiminta Katajanokalla vähenee

juHlavuosia

Suomenlahden merivartioston esikunta (takana) sekä 
perinnetila ja varasto mereltä päin kuvattuna

Rajavartiolaitos 
 Gränsbevakningsväsendet
 The Finnish Border Guard
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Vartiolaiva Turva oli 
heinäkuussa avoinna 
yleisölle Katajanokalla

Pistä laiska rahasi 
ruotuun.
Tuntuuko sinusta, että vaivalla ansaitsemasi rahat vain loi-
koilevat laiskoina tilisi lämmössä? Älä huoli, sillä SiSu auttaa 
sinua pistämään rahasi ruotuun.

Tule juttelemaan, miten voisit säästää paremmin ja saada 
rahoistasi enemmän irti. Tehdään sinulle oma SiSu – 
sinun suunnitelmasi säästämiseen. Tutustu tarkemmin 
osoitteessa nordea.fi /sisu 

Teemme sen mahdolliseksi

Senaatintori
Aleksanterinkatu 30
0200 3000
nordea.fi 
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K NOKKA
Elokuvakerho Kinokka on osoittautunut Kata-
janokkaseuran jo perinteiseksi toimintamuo-
doksi. Se on kunniakkaat seitsemän vuotta 
esittänyt laadukkaita, valtavirrasta poikkeavia 
elokuvia. Ne ovat edustaneet hyvin monien eri 
maiden tuotantoa, paitsi eri Euroopan maista 
ja USA:sta, myös mm.  Afganistanista, Koreasta, 
Kuubasta, Iranista ja Kanadasta.

Joka vuosi näytöksiä on syyskaudella neljä ja ke-
väällä kolme, pääsääntöisesti aina kuukauden vii-
meisenä sunnuntaina klo 15.00. Esityspaikkakin 

on loistava, Suomen Elokuvasäätiön auditorio Kino 
K-13, jota johtaa kerhomme ”hyvä haltijatar” Riitta 
Haapiainen.

Kinokan koko toiminnasta ja filmien valinnasta 
vastaa kuusihenkinen ”Kinokan keskustoimikunta”, 
johon kuuluvat Hilkka Aalto, Sinikka Harpf, Marja 
Karppanen, Kati Laasonen, Erkki Leimu ja Kirsti Tol-
vanen. Alusta asti mukana on ollut myös graafikko 
Eero Nurmikko, joka luo ainutlaatuiset julisteemme 
ja keräilykohteiksikin muodostuneet kuvalliset pää-
sylippumme.

Elokuvakerhon luonteen mukaisesti kyseessä ei ole 
pelkkä filmiesitys, vaan ennen näytöstä on saatavana 
filmistä kertova esite ja ennen elokuvan alkamista on 
lyhyt, sitä taustoittava esittely. Filmin jälkeen on läm-
piössä mahdollisuus keskustella ja tunnelmoida pie-

nen tarjoilun ääressä tuttujen 
kanssa.

Koska Kinokka on yksityi-
nen katajanokkalainen eloku-
vakerho, siihen vaaditaan jo-
kaiselle oma jäsenkortti. Se 
mahdollistaa lipunmyynnin 
kerhossamme ilman verobyro-
kratiaa. Jäsenkortteja myydään 
elokuvalipun yhteydessä. Nii-
den hinta on 1€ ja ne ovat py-
syvästi voimassa. Jäsenkortti on esitettävä aina lippua 
ostettaessa.

Jäsenkorttien menekin perusteella, 266 kpl, Ki-
nokka on vuosien varrella tasaisesti lisännyt suosio-
taan. Alussa salissa saattoi olla 60-70 henkeä, mutta 
nykyään tavallisesti peräti 120-130. Pariin kertaan 
150-paikkainen teatteri on ollut jopa loppuunmyyty. 
Kinokan jäsenyys ei edellytä katajanokkalaisuutta, 
vaan kaikki laatufilmien ystävät ovat tervetulleita.

Tulevasta ohjelmasta tiedotetaan Katajanokkaseu-
ran kotisivuilla www.skatta.fi sekä sähköpostitse jäse-
nille. Paras tapa saada tietoa Kinokan ohjelmasta ja 
tiedotus viikkoa ennen seuraavaa esitystä, on antaa 
sähköpostiosoitteensa jakelulistallemme. 

Kinokka kiittää innokasta yleisöään! Jatkamme 
edelleen hyvien, ajatuksia herättävien ja mieltä virkis-
tävien elokuvien esittämistä.

Seuraava Kinokan näytös on sunnuntaina 14.12. 
klo 15.00 Kino K-13:ssa. Filmi on ranskalainen Haute 
cuisine – mestari keittiössä. Myös kevään 2015 Ki-
nokka-päivät ovat jo tiedossa: 25.1., 22.2. ja 29.3. Ter-
vetuloa!

Teksti: Marja Karppanen
Kuvat: Eero Nurmikko

51Kinokka  
on esittänyt 

kotikulmillaan jo 
viisikymmentäyksi 
upeaa elokuvaa!

laatuelokuvia ympäri maailman

Kino K-13 täyttyi viimeistä varapenkkiään myöten vuoden 2013 
joulunäytöksessä joka oli upea Metsän tarina.

Kinokan joulunäytöksessä sunnuntaina 14.12. 

esitetään Mestari keittiössä. 

Perinteiden mukaisesti ohjelmassa on myös 

yhteistä joululaulantaa, ja äänenjohtajana toimii 

bassobaritoni Jukka Rissanen. 

Joulubuff et 2.–22.12.2014
ma–pe klo 11.30–15 & 18–23, la klo 12–16 & 18–23, su klo 13–16 
(la 6.12. klo 13–16, ma 22.12. klo 12–15)
À la carte -joululounas 1.–19.12. ma–pe klo 11.30–15
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26.11.–22.12.2014
ma–ke klo 11.30–14 & 18–22, to–la klo 11.30–14 & 17–19.30 & 20–22.30.
(su 30.11. & 7.12. klo 11.30–14, su 14.12. & 21.12.
klo 11.30–14 & 15.30–18, ma 22.12. klo 11.30–14. Ei la 6.12.)

17.11.–19.12.2014
ma–pe klo 11.30–15
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Katajanokalla
Joulu
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Menimme naimisiin vuonna 1962 ja os-
timme Kauppiaankatu 13:sta huone ja keit-
tiö -osakkeen ilman mitään mukavuuksia. 

Siitä alkoi kova työ, mutta lopulta meillä oli olohuone, 
makuuhuone, keittiö ja kylpyhuone, vain keskuslämmi-
tys puuttui. Lämmitimme takalla ja kaasukeittimellä. 
Mieheni  esimies vaimoineen tuli kylään ja olimme 
hullun lailla lämittäneet koko päivän, mutta heidän 
saapuessa oli olohuoneessa vain +13 astetta. No sel-
vitimme sen antamalla rouvalle filtin. Elämä oli mie-
lenkiintoista, täynnä haasteita.

1963 syntyi poikamme Petri. Hän sai kasvaa rau-
hallisessa ja paljon virikkeitä antavassa ympäristössä, 
kuten silloinen satama-alue. Naapurin setä haki Petrin 
Uspenskin puistosta päivällä kotiinsa ja yhdessä he 
paistoivat pullaa kakluunin arinalla. Petri sanoi kerran, 
että kun setä laittaa jauhoja taikinaan on siinä kivoja 
mustia pilkkuja – no kyllähän ne jauhokuoriaiset uu-
nissa kuolivat. Pulla maistui hyvälle. 

Katajanokka oli 50 vuotta sitten pieni ja kodikas 

saari. Kaikki oli lähellä, 
korttelikaupat, per-
hesauna Luotsikadulla 
ja upea merellinen 
luonto.

1969 muutimme 
Linnankatu 5:een, vas-
tapäätä kansakoulua, 
jossa Petri aloitti opin-
tiensä. Linnankadun 
pihalla järjestimme 
kirpputoreja ja rahat 
käytimme pihalle ra-
kennettuihin lasten 
leikkitelineisiin. Petri 
kasvoi Linnankadulla ja 
aloitti taideopintonsa 
Oso Heickellin oppi-
laana opiskellen muo-
tokuvamaalausta, ja sai 

linnankadun hevoskastanja

Perheemme, äiti, isä sekä neljä lasta, asui Vyökatu 
9 A:ssa, neljännessä eli ylimmässä kerroksessa. 
Ihana näköala merelle ja olohuoneen ikkunasta 

näkymä kaupungille.
Olin vain 4-vuotias, kun jo kävimme käsi kädessä 
kaksin ystäväni kanssa Kruunuhaassa ollutta Sed-
migradskyn leikkikoulua. Liikennettä ei silloin ollut 
nimeksikään.

Leikimme leikkitoverieni kanssa piilosta pimeässä 
kellarissa, johonka en uskaltaisi mennä enää valossa-
kaan. Pihalla leikimme palloleikkejä. Pallo pyörähti 
usein kasarmialueelle, ja portinvahti taisi kyllästyä 
meihin lapsiin, koska jouduimme hakemaan palloa 
sieltä.

Talvisin hiihdimme Korkeasaareen. Oli varottava 
viemäriputkea, joka oli aivan Katajanokan rannassa. 
Kun hiihdimme takaisin Korkeasaaresta kotiinpäin, 
laiva oli tullut hiilisatamaan ja railovahti asetti lank-
kusillan railon yli. Silloin ei osannut pelätä.

Vankila oli meidän naapurinamme. Ennen kuin 
vangit tulivat lumitöihin, käytimme jalkakäytävää 
kelkkamäkenä. Luistelimme Rahapajan alapuolella 
olevan puiston jäällä, missä nykyään raitiovaunu kul-
kee.

Isäni sanonta oli: "Asia on niin varma, kuin 5-rai-
tiovaunu kulkee Katajanokalle", mutta mikään ei enää 
pidä paikkaansa.

Katajanokan kärkeen menimme katsomaan laivo-
jen purkua, niin lähelle kuin pääsimme. Sieltä löy-
simme pikeä. Se oli meidän "purukumimme”, mutta 
ei se kauan meitä miellyttänyt, koska paikat lähtivät 
hampaista. Vyökadun saunassa kävimme lauantaisin, 

lapsuuteni Katajanokka 50 – 60-luvulla

häneltä varmaankin monta hyvää neuvoa tulevaa 
taiteilijan elämää varten. Katajanokalla oli myös pal-
jon käsityöläisiä. Yhdellä heistä oli nahkaompelimo 
Claudius Luotsikatu 16:ssa. Minäkin istuin siellä 
monta kertaa suunnittelemassa itselleni vaatteita, 
pehmeitä kuin iho.

Skattalla ei ollut paljon vihreätä, ei puita ei puis-
toja. Katsoin aina ikkunastamme kolmiota Linnan-
kadun ja Kruunuvuorenkadun risteyksessä ja suun-
nittelin siihen puuta. Eräänä päivänä soitin kaupun-
gin puutarhurille ja ehdotin puun istuttamista. Puu-
tarhuri näytti vihreää valoa ja siihen istutettiin he-
voskastanja, joka on näiden vuosien aikana kasvanut 
komeaksi puuksi. Käyn silloin tällöin katsomassa 
puutani, kun matkani osuu Katajanokalle.

Tuulikki Salo

silloin oli mahdollista saada vadelmaporejuotavaa, 
luksusta!

Kauppoja, joita käytimme olivat Maanviljeli-
jäin maitokeskus, myöhemmin nimeltään HM, 
sekatavarakauppa Juho Sassi, lihakauppa Rusila, 
rohdoskauppa, Ehon kahvila ja Elannon leipä-
kauppa. Talossamme oli suutari sekä pesula, Lai-
vastokadun päässä Ravintola Wellamo. Puuhel-
lamme sekä pihanpuoleisen huoneen lämmityk-
seen haimme pilkkopuita Wagerin nimisestä yh-
tiöstä, joka sijaitsi Vyökadun ja Linnankadun kul-
massa aivan koulun vieressä.

Kerran tulli- ja pakkaushuoneen ulkopuolelle 
tuli banaanikuorma. Me lapset menimme kurkis-
tamaan kuormaa, ja mies astui autosta ulos ja sa-
noi: ”Siellä on käärmeitä.” Sen jälkeen emme men-
neet lähellekään. Kerran banaanikuorma kaatui 
Katajanokan sillan mutkassa. Silloin saimme poi-
mia banaaneja niin paljon kuin jaksoimme kotiin 
kantaa. Laitoimme raa'at banaanit sanomalehdelle 
patterille kypsymään. Se oli herkkua.

Parhain terveisin Katajanokalle kaipaava, 
Mai-Lis ”Maikki” Lundström

Onko asunnonvaihto ajankohtainen, mutta 
et tiedä mistä aloittaa? Autan ja ohjaan am-
mattitaidolla, jotta saavutat parhaan mahdol-
lisen lopputuloksen.

Olen toiminut vuosia kiinteistönvälittäjänä 
Helsingissä, Espoossa ja Kauniaisissa. Olen 
saanut alan parhaan koulutuksen. Laillistettu 
kiinteistönvälittäjän tutkintoni ja kokemuk-
seni tarjoavat teille edellytykset onnistunei-
den asuntokauppojen tekemiseen.  Tunnen 
hyvin koko Katajanokan.

Minulla on vankka kokemus asunto-osake-
yhtiöistä, niin uusista ja vanhoista asunnoista 
kuin kiinteistöistäkin. Tunnen laajasti sekä ta-
loyhtiöt että eri aikakausien rakennustekniset 
asiat. Olen perehtynyt asuntomarkkinoihin ja 
tunnistan erilaisten kotien kohderyhmät hy-
vin.

Olen palvelualtis, aktiivinen osaaja, jolla on 
aina sydän työssään mukanaan. Asiakkai-
demme palautteet ohjaavat meitä työs-
sämme. Mutkaton ja kaunis palaute ”Sirpa 
Rajalainen on erittäin ammattitaitoinen ja 
mukava välittäjä”, lämmittää vieläkin mieltäni.

Tervetuloa  
asiakkaakseni!

Sirpa Rajalainen Kiinteistönvälittäjä,  
LKV,LVV KiAT,
Markkinointimerkonomi, Osakas
040 413 3118
sirpa.rajalainen@huom.fi

muistoja Kuvat: Aurora Heickell

”Wellamo”, Vyökatu 9

Linnankatu 5
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Taideteollisessa korkeakoulussa opiskellessani asuin kolme 
vuotta eli lähes koko opiskeluni ajan Katajanokankadun ja 

Luotsikadun kulmauksessa. Kävelin päivittäin Katajanokalta kau-
pungin keskustaan, ja tutkin vanhojen jugend-rakennusten mie-
lenkiintoisia julkisivuja. Muistan vieläkin hyvin miten erityisesti 
Kauppatorin maisemat antoivat minulle monenlaisia inspiraati-
oita luovaan työhön. Lähtemättömästi on jäänyt mieleeni myös 

professori Erik Tawaststjerna, 
jonka usein kohtasin näillä kä-
velymatkoilla.

Porilaisena sain asua Sata-
kuntalaisen osakunnan talossa 
soluasunnossa, jossa meitä asui 
viisi opiskelijaa. Vanhan talon 
korkeissa huoneissa oli ilmaa ja 
valoa ja niissä oli hienot olosuh-
teet aloittelevalle taiteilijalle 
tehdä luovaa työtä alkavalla urallaan. Ja Katajanokan raittiissa merimaise-
missa oli helppo hengittää, virkistyä ja siellä huomasi hyvin vuodenaikojen 
vaihtelut.

Jukka Rintala

jukka rintala

TAUKO on kahden helsinkiläisen suunnittelijan, Mila Moisi-
on ja Kaisa Rissasen, luoma vaatemerkki ja -konsepti, jonka 
ytimessä on aito kiinnostus ja perehtyminen pukeutumi-
seen liittyviin ekologisiin sekä eettisiin kysymyksiin. 

Suunnittelu perustuu jatkuvaan materiaalien tutkimiseen ja ke-
hittämiseen. Raakamateriaalina käytetään terveydenhuollon 

sekä hotelli- ja ravintola-alan tekstiilipoistoja: lakanoita, pöytälii-
noja, poikkiliinoja ja trikootuotteita.  Poistotekstiilit ovat jalostet-
tavaa raakamateriaalia, josta värjäämällä ja muilla jatkuvasti ke-
hittyvillä menetelmillä tuotetaan TAUKO-mallistojen materiaalit.

Uudet mallistot julkaistaan kahden vuoden välein. TAUKO ei 
tee sesonkimuotia. Vaatteissa korostuvat vahvat muodot ja veistokselliset leikkaukset. Leikkisyys, kaunis is-
tuvuus ja ajattomuus ovat olennainen osa tyyliä. Suunnittelijat ovat kiinnostuneita asiakaslähtöisestä toimin-

tamallista ja kehittävät jatkuvasti myös vanhoja mallistoja. Vaatteet sopivat niin 
arkeen kuin juhlaan eivätkä ne erotu esteettisesti kierrätetyn materiaalinsa 
vuoksi.

Osa tuotteista valmistetaan muutaman ompelijan avustuksella Katajanokalla. 
Osittain tuotanto tapahtuu tallinnalaisessa Oü Pierro -pienompelimossa, joka 
pitää yllä Piret Kuresaaren johdolla laadukasta, virolaista tekstiiliosaamista ja 
kulttuuria vain parin tunnin lauttamatkan päässä omista toimitiloista Kanava-
rannassa.

Aurora Heickell

irja leimu
Vaatesuunnittelija ja muotoilija Irja Leimu on tullut tun-
netuksi yksinkertaisten, pelkistettyjen linjojen taiteilijana 
ja funktionaalisten vaatteiden suunnittelijana. Hän on ollut 
edelläkävijä korkealuokkaisten, ekologisten materiaalien 
käyttäjänä.

Leimun ura alkoi Turussa Silo Oy:ssä jo ennen valmistumis-
taan silloisesta Ateneumista. Oman suunnittelutoimistonsa 

hän perusti vuonna 1980, ja suunnitteli sen kautta useita me-
nestyneitä brändimallistoja, kuten Lee Cooper, Bianca, Progress, 
Carlina, Creato ja Pentik.

Lisäksi hän sai toteutettavakseen 
monia kokonaisvaltaisia työ- ja virka-
vaateprojekteja. Hän suunnitteli vaat-
teet, valitsi materiaalit ja värit, organi-
soi kokonaistoteutuksen piirroksista 
valmiiksi tuotteiksi sekä vastasi eri vai-
heiden seuranta- ja valvontaproses-
seista aikatauluineen.

”Edelleen jatkuu jo 1980-luvulla al-
kanut vaativien uniikkivaatteiden suun-
nittelu yksityisasiakkaille. Suunnittelen 
arki- ja juhlavaatteita naisille, jotka ei-
vät löydä kaupoista itselleen sopivia, 
persoonallisia vaatteita. Osa asiakkais-

tani on johtavassa asemassa olevia kiireisiä naisia”, Irja Leimu ker-
too.

Uransa eri vaiheissa hän sai soveltaa suunnittelutyössään omaa 
taiteellista näkemystään ja sai varhain mainetta vaatesuunnitteli-
jana, jonka linja poikkesi vallitsevista suuntauksista.

”Vaatteeni edustavat kokonaisvaltaista suunnittelua, jossa ma-
teriaalit, värit ja vaatteen muotoilu korostavat naisen omaa per-
soonallisuutta. Suunnittelufilosofiani mukaisesti vaatteessani pitää 
olla oikeat mittasuhteet ja hyvä istuvuus, ja sen on oltava niin mu-
kava, että sen voi unohtaa. Se antaa itsevarmuutta ja vakuutta-
vuutta eri tilanteissa.”

Irja Leimu on saanut julkista tunnustusta töistään. Hänelle 
myönnettiin Ornamon/Muotitaiteilijat MTO:n Vuoden muotitai-
teilija 1988 -palkinto ja vuonna 1989 valtion taideteollisuuspalkinto.

Hänellä oli retrospektiivinen 40-vuotista uraansa esittelevä juh-
lanäyttely Designmuseossa vuonna 2006. Samassa yhteydessä jul-
kistettiin Irja Leimu Design -kirja, joka on tiivistelmä hänen uransa 
eri vaiheista ja joka omalta osaltaan dokumentoi suomalaisen muo-
titaiteen lähihistoriaa.

Kaisa Väisänen

tEKstiilitaitEilijoita

Punaiset villakankaiset takit. Kuva: Mikko Jylhä.

Jukka Rintala on muotisuunnittelun 
lisäksi myös etevä akvarellisti.

TAUKOdesign muutti reilu vuosi sitten 
Kanavarantaan, jossa sijaitsee suunnittelijakaksikon 
oma myymälä sekä työtilat. Kuva: Till Bovermann.

tauKo
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urbaani puu
Taiteilija, puuseppä ja sisustusarkkitehti Markku Kosonen 
(1945-2010) asui Luotsikatu 4:ssä vuodesta 1973. Talon kel-
larissa hänellä oli verstas ja galleria. Hän asui ja työskenteli 
myös Fiskarsissa, jonne muutettuaan hän lainasi galleriaa 
työtilaksi taiteilija Rafael Wardille. 

Markku Kosonen opiskeli Mikkelin läänin I kiertävässä koti-
teollisuuskoulussa Punkaharjulla sekä Taideteollisessa op-

pilaitoksessa ja sisustustaiteen laitoksella Taideteollisessa korkea-
koulussa, jossa hän myöhemmin itse toimi tuntiopettajana.

Markku Kososella oli runsaasti yksityis- ja yhteisnäyttelyitä 
ympäri maailmaa mm. Ruotsissa, Italiassa, Espanjanssa, USA:ssa, 
Japanissa ja Australiassa. Hänen töitään löytyy Designmuseosta 
Helsingistä, Ruotsin Nationalmuseetin ja usean suomalaisen kau-
pungin taidekokoelmista.

Kosonen sai 1981 Taideteollisuuden valtionpalkinnon ja 
vuonna 2005 Pro Finlandia -mitalin.

Markku Kosonen käytti tavanomaisten puulajien lisäksi leppää, 
pajua ja visakoivua sekä koivun tuohta. Hän suunnitteli käyttö- ja 
taide-esineitä, huonekaluja sekä sisäsaunan. Yksi tunnetuimmista 
teoksista on pajukori, jossa pajunoksissa on pajunkissat jäljellä.

Aurora Heickell

suomenlahti-näyttely 

Koulussamme oli 
Suomenlahtinäyt-
tely. Kaikki tykkä-

sivät siitä paljon, koska 
siellä oli kivoja kuvia ja 
mielenkiintoisia tietoteks-
tejä. Näyttely pidettiin 
koulumme kirjastossa. 
Näyttelyn tarkoituksena 
oli tutustua Itämereen 
ja sen elämään. Siellä oli 
kuvia erilaisista suomen-
lahden kaloista, levistä ja 
pikkueliöistä.

Joel, Aaron, Manoa, 
Samu, Egor ja Joonas.

Elokuussa amerikkalainen Pollardin muusikko-
perhe muutti New Yorkista Helsinkiin. Perheen 
isä Paul on New Yorkin Metropolitan Oopperan 
orkesterissa soittanut bassopasunisti ja Juilliard 
Schoolin opettaja ja nykyään Radion Sinfonia-
orkesterin pasuunaryhmän jäsen. Äiti Karen on 
koulun opettaja ja huilisti.

Suomeen muuttoon vaikutti Metropolitan Oop-
peran työsulku-uhka, suomalaisen koulun hyvä 
maine sekä turvallinen ja rauhallinen elinympä-

ristö. Perhe asui usean vuoden Hongkongissa, jossa 
perheen lapset ovat syntyneet. Paul soitti Hongkongin 
filharmonisessa orkesterissa ja Karen opetti Kansain-
välisessä kristillisessä koulussa.

Kun selvisi että lapset, 11-vuotias Georgia-tytär ja 
9-vuotias Denson-poika, olivat päässeet Katajanokan 
ala-asteen maahanmuuttajaluokalle, perhe päätti aset-
tua asumaan Katajanokan saarelle. Georgia osallistui 
syksyllä Katajanokan ympärijuoksuhuin ja sai prons-
sia ikäsarjassaan.

Pollardin perhe on nopeasti löytänyt rutiinin ja 
rytmin uudessa kotikaupungissaan. Denson ja Geor-

gia käyvät pianotunneilla Meri-Helsingin musiikki-
opistossa Kruununhaassa ja pelaavat koripalloa 
NMKY:llä. Lapset ovat innokkaita lukijoita ja käyvät 
ahkerasti Helsingin kaupunginkirjastossa. Karen-äiti 
ottaa suomen kielen tunteja useita kertoja viikossa ja 
opettaa lapsia koulun jälkeen. Paul-isä jatkaa uraansa 
Suomessa aktiivisena orkesterimuusikkona ja ympäri 
maailmaa mestarikurssin opettajana sekä sooloesiin-
tyjänä. Koulutus, perheaika ja kirkko ovat tärkeitä Pol-
lardin perheelle ja he arvostavat elämää Helsingissä 
sekä rakastavat Katajanokalla asumista.

Englanninkielinen haastattelu ja  
kuva: Aurora Heickell

Käännös: Aura Rissanen

new Yorkista 
Katajanokalle

KaupunKiKulttuuria sKattan  KoululaisEt

Markku Kososen Urbaani puu Suomen rahapajan 
edustalla Katajanokalla.

Karen, Denson, Georgia ja Paul Pollard.

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

- Hieronta

- Fysioterapia

- Lymfaterapia

- Akupuktio

- Kuntosali

Ajanvaraus numerosta  (09) 629 284
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Perinteikäs ympärijuoksu   
järjestettiin tiistaina 2.9.2014  

jo 66. kerran!  
Kisailijoita oli noin 110. 

Katajanokalla liikkuessa voi kohdata tumman-
vihreässä virkapuvussa kulkevia miehiä tai 
naisia, joilla lukee selässään "RAJAVARTIO-
LAITOS". Kyseessä ovat joko Suomenlahden 
merivartioston (SLMV) työntekijät tai SLMV:n 
tiloihin vierailulle tulleet muut rajavartioviran-
omaiset. Vuodesta 2016 lähtien, toimitilamuu-
tosten seurauksena, rajavartioviranomaisia 
tulee näkymään Katajanokalla vähemmän.

Katajanokalla si-
jaitsee tällä het-
kellä SLMV:n 

toimitiloja kahdessa 
eri paikassa. Laivasto-

katu 20:ssa toimii SLMV:n esikunta. Samaan koko-
naisuuteen kuuluu tien toisella puolella, Laivastokatu 
3:ssa, sijaitseva perinnetila sekä koko vartioston yhtei-
nen varasto rannan puolella. Toinen SLMV:n kohde 

sijaitsee Katajanokanlaituri 4:ssä. Siellä päivystää me-
ripelastuksen johtokeskus sekä merivartioston eril-
listoimintoja.

Merivartioston vartiolaivoja, Merikarhua ja Tur-
vaa, voi myös nähdä Katajanokalla. Merikarhu on aika 
ajoin Laivastokadun edustalla olevassa laiturissa, ja 
Turva piipahtaa silloin tällöin johtokeskuksen edus-
talla Katajanokanlaiturilla. Laivojen kotilaituri on tällä 
hetkellä Upinniemessä.

Suomenlahden merivartiosto on osa Rajavartio-
laitosta (RVL). RVL on sisäministeriön alainen, soti-
laallisesti organisoitu viranomainen. Sen ydintoimin-
toja ovat rajojen valvonta, rajatarkastukset, rikostor-
junta, meripelastus, kansainvälinen yhteistyö sekä 
maanpuolustus. Rajavartiolaitos täytti tänä vuonna 95 
vuotta.

Suomenlahden merivartiosto vastaa rajavalvon-
nasta ja rajatarkastuksista Suomenlahden alueella sekä 
meripelastuksesta yhteistyössä muiden viranomaisten 
ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Merivartiostoon kuu-
luu esikunnan, johtokeskuksen ja vartiolaivojen lisäksi 
8 merivartioasemaa (Helsinki, Porvoo, Porkkala, 
Hanko, Tammisaari, Kotka, Haapasaari, Hurppu), Sa-
taman rajatarkastusyksikkö Länsi-satamassa sekä ri-
kostorjuntayksikkö ja Helsingin rajatarkastusosasto 
Helsinki-Vantaan lentokentällä.

SLMV:n Katajanokalla sijaitsevat yksiköt joutuvat 
reilun vuoden kuluttua hyvästelemään kauniit meri-
maisemat, sillä vuonna 2016 on edessä muutto Sör-
näisiin remontoitavaan "Rajataloon". Samaan taloon 
muuttaa myös RVL:n esikunta Kalasatamasta. Meri-
vartiosto ei kuitenkaan täysin poistu Katajanokalta, 
sillä Helsingin merivartioasema muuttaa Suomenlin-
nasta Katajanokalle Laivastokatu 3:n vapautuviin ti-
loihin.

RVL:n ja SLMV:n tehtäviin liittyviä tiedotteita voi 
lukea Rajavartiolaitoksen Internet-sivuilta. Muita Ra-
javartiolaitoksen kuulumisia päivitetään neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvään Rajamme Vartijat -sidosryhmä-
lehteen. Lehti löytyy sähköisenä RVL:n Internet-si-
vuilta. Suomenlahden merivartiostoa voi seurata myös 
Twitterissä.
www.raja.fi
www.raja.fi/tietoa/rajamme_vartijat
twitter.com/Merivartiosto

Teksti: Minna Honkanen
Kuvat: Suomenlahden merivartiosto

  

Katajanokan ympärijuoksu  
Skatudden runt!

merivartioston toiminta Katajanokalla vähenee

Suomenlahden merivartioston esikunta (takana) sekä 
perinnetila ja varasto mereltä päin kuvattuna.

Rajavartiolaitos 
 Gränsbevakningsväsendet
 The Finnish Border Guard

   1919                2014 95

Vartiolaiva Turva oli 
heinäkuussa avoinna 
yleisölle Katajanokalla.

rajavartiolaitos KatajanoKan  YmpärijuoKsu



Lisää kuvia  
skatta.fi-nettisivujen 
kuvagalleriassa.
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KatajanoKan YmpärijuoKsu

Kuvat: Martin Bunders

Kuvat: Martin Bunders

Tulokset:
Tytöt s. 2010 - 2011
1. Sofia Valento 27.00
2. Martina Gutierrez 28.07
3. Vera Remes 31.56

Pojat s. 2010 - 2011 
1. Emil Sten 22.4
2. Elias Lami 26.14
3. Morris Henriksen 26.16

Tytöt s. 2008 - 2009 
1. Jogaile Cesnaityte 18.55
2. Kira Wallden 19.32
3. Telma Ulvila 20.60

Pojat s. 2008 - 2009
1. Noel Peltoniemi 16.42
2. Marko Saraskoski 17.57
3. Frans Palojoki 18.81

Tytöt 2006 - 2007
1. Anelma Lahikainen 55.33
2. Elena Taskinen 58.01
3. Olivia Huttu 1.00,6

Pojat 2006 - 2007
1. Maxim Galev 56.40
2. Ukko Kukkanen 57.85
3. Abdi Iise 1.00,38

Tytöt s. 2004 - 2005
1. Patricia Lindenberg 49.49 
2. Milana Tatarkina 50.16 
3. Julia Heikkilä 52.63

Pojat s. 2005 - 2005
1. Daniel Björn 44.80
2. Peik Manner 50.04
3. Joel Higgins 55.05

Tytöt s. 2002 - 2003
1. Senja Salo 1.47,12
2. Iiris Honkala 1.50,93
3. Georgia Pollard 1.56,29

Pojat s. 2002 - 2003
1. Kristian Laine 1.37,98
2. Rafael Poirey 1.42,85
3. Kaarlo Leino 1.44.71

Naisten sarja
1. Soma Marjola 12.33.33
2. Sara Sippola 13.13,00
3. Tiia Liesmäki 13.17,00

Miesten sarja
1. Miika Vennelä 10.41,32
2. Andreas Hägg 11.18,00
3. Veka Ohtamaa 12.20,00

Andreas  Miika  Veka

Martina  Sofia  Vera

Kira  Jogaile  Telma

Elena  Anelma  Olivia
Ukko  Maxim  Abdi

Milana  Patricia  Julia
Peik  Daniel  Joel

Iiris  Senja  Georgia Rafael  Kristian  Kaarlo

Sara  Soma Tiia

Elias  Emil  Morris

Marko  Noel  Frans

Katajanokan apteekki 
lahjoitti voittajille 

Muumihuulirasvat.
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Syysretki on perinteinen met-
säretki, jonka aikana nukutaan 
teltoissa, värjötellään nuotion 
ääressä ja syödään nuotiossa 
tehtyjä suklaabanaaneja. Lue, 
mitä tapahtui Spelttis’14:llä eli 
Katajanokan Karhunkaatajien 
syysretkellä:

Perjantai
Tapaaminen rautatieasemalla on noin 
kuuden aikaan. Perillä Nuuksiossa 
ollaan vasta, kun alkaa olla pimeää. 
Leiri pistetään pystyyn Mustalam-
men rannalle ja ruoaksi syödään pas-
taa. Illalla sataa ennakoidusti vettä, 
mutta telttakangas ei vuoda.

Lauantai
Herätys on kahdeksalta ja nuorem-
mat partiolaiset eli sudenpennut 
tulevat leirille. Päivän aikana sattuu 
ja tapahtuu: johtaja melkein uppoa 
järveen ja vanhemmat lapset vetävät 
sudenpennuille suunnistuksen, jonka 
aikana yksi ryhmistä eksyy seurates-
saan väärää polkua. Illalla on ohjel-
massa mm. nuotioruokaa, sketsejä ja 
lapsien mielestä liian pitkä johtaja-
poikien lauluesitys. Nuotion jälkeen 
melkein kaikki menevät suoraan nuk-
kumaan, vain vanhempien tyttöjen 
laavuista kuuluu vielä puhetta.

Sunnuntai
Aamiaisen jälkeen pakataan ja pure-
taan leiri. Vanhemmat tulevat leirille 
12 aikoihin ja heille tehdään metsä-
burgereita, joihin kuuluu mm. majo-
neesia, ruisleipää ja kurkkupikkelssiä. 
Ruoan jälkeen kiirehditään bussiin: 
loppukirissä johtajat auttavat lapsia 
rinkkojen kanssa ja bussiin ehditään 
ajoissa. Kohta ollaan taas Helsingissä.

Teksti: Tanja Lebedeff
Kuva: Tuomas Lebedeff

Mikä on parasta 
partiossa? 
Lapset kertovat!
”Partiossa on kivaa! Siellä lei-
kitään, askarrellaan, käydään 
retkillä ja ansaitaan merkkejä. 
Kannattaa tulla partioon!”

”Hauskinta on kun tutustuu 
uusiin ihmisiin, koska saan uu-
sia kavereita.”

”Partiossa opitaan nuotion sy-
tytys ja metsässä pärjäämi-
nen!”

”Leikkiminen, hippaleikit, ulko-
leikit, askartelu ja kokkaami-
nen!”

”Partiossa opitaan hyväksy-
mään erilaisuus, koska parti-
ossa on kaikilla sama pää 
kohta.”

Katajanokan Karhunkaatajilla on 
akuutti tarve aikuisille!

Tarvitsemme toimintaamme 
lisää partiosta kiinnostuneita 
aikuisia, jotta voimme pitää yllä 
lapsille ja nuorille viikoittaista 
ohjelmaa. Apua tarvitaan myös 
projektiluontoisessa toiminnassa. 
Jos olet vähääkään kiinnostunut, 
ota meihin yhteyttä ja/tai tutustu 
nettisivuihimme!

Katajanokan partiolaiset ja 
spelttileipä

rahoja ja partiolaisten tarvikehan-
kintoja on tuettu.

Varoja avustustoimintaansa 
lionsklubit hankkivat erilaisilla ta-
pahtumilla. Katajanokan leijonat 
ovat jo vuodesta 1969 järjestäneet 
joulun alla vespertilaisuuden, jossa 
hiljennytään kuuntelemaan mu-
siikkia rauhallisen yhdessäolon 
hengessä. Vuonna 2014 vesper jär-
jestetään Tuomiokirkon kryptassa 
keskiviikkona 17.12. klo 18. Tilai-
suus on avoin kaikille. 

Jos tunnet kiinnostusta lionstyö-
hön, ota yhteyttä klubin president-
tiin Jorma Salopeltoon, puh. 040-
5018840 tai sihteeriin Aarne Pul-
liaiseen, puh. 040-5120699. Heiltä 
saat lisätietoja ja vastauksia kysy-
myksiisi. 

Emer Silius

Vielä uutuuksista. Lokakuun 
alussa ohjelmaamme tulee kaksi 
uutta tuntia: perjantaisin on Taijin 
alkeiskurssi klo 10–11 ja klo 11–12 
Taiji aseet (aiemmin torstaisin). 
Sen paikalla torstaisin klo 20–21 
alkaa vain jäsenille tarkoitettu Har-
monyrentoutus, jonka ohjaa suo-
sittu vetäjämme Kati Rosendahl.

Tarkempia tietoja toiminnas-
tamme löydät osoitteesta www.ka-
tajanokankunto.fi 

Tervetuloa liikkumaan kans-
samme – myös miehet reippaasti 
mukaan!

Teksti: Marjatta Vannekoski,  
Katajanokan Kunto

Kuva: Anu Pylkkänen

Katajanokan Kunnon 11. toimintavuoden eka 
puolikas oli reipasta menoa. Ihan hengästytti, 
kun laskeskelin kurssilaistemme aktiivisuutta: 
kevään aikana tunneillemme oli ruksattu 2114 
käyntikertaa. 

Kerrassaan mahtavaa! Ja listalta puut-
tuvat vielä varsinaisen ohjelman ulko-
puoliset tunnit, kuten kaksi pilates-
intensiivikurssia, puistojumpat sekä 
aamuiset puistotaijit ja koko talven 
jatkuneet kahvakuulatunnit! Taijiväki 

vieraili lisäksi alkukesästä Suomenlinnassa ja piipahti 
Pariisissakin asu- ja varustehankinnoilla.

Osallistumisista sen verran, että vuoden 2013 
Kunnollisin oli Saara Neiramo  73:lla osallistumisker-
rallaan, hyvänä kakkosena oli Jouni Vikman, 70 käyn-
tikertaa. Se, kenen harteille tämän vuoden Kunnolli-
simman kunnia laskeutuu, kuullaan Kunnon kevät-
kokouksessa maaliskuussa 2015!

Monet tunneillemme osallistujat ovat ”monilajisia”, 
kuten Saarakin, joka on mukana neljässä lajissa! Ja 
tunnollisiakin kurssilaisemme ovat – osa ei ole ollut 
pois yhdeltäkään tunnilta.

Elokuun viimeisellä viikolla esittelimme liikunta-
hallilla tarjolla olevia lajejamme. Varsinaiset tunnit 
alkoivat syyskuun alussa ja ne jatkuvat sunnuntaihin 
21.12. asti. Ja pienen joulupaussin jälkeen jatkamme 
taas…

Kunnon toimintaa Katajanokalla

Katajanokan leijonaklubi, LC Hki/Katajanokka, 
täytti jo pari vuotta sitten puoli vuosisataa ja 
on siis tukevasti miehen iässä. Klubi perustettiin 
aikoinaan keräämään yhteen miehiä, jotka oli-
vat toimessa Katajanokalla tai Suomenlinnassa, 
mutta kun nämä viihtyivät klubissa niin hyvin, 
etteivät eronneet eläköityessäänkään, rajat hä-
märtyivät. Nykyisin klubin jäsenistö tulee koko-
uksiin eri puolilta Helsinkiä, osa kauempaakin. 
Uusia jäseniä toivotaankin Katajanokalta tai 
ainakin lähistöltä, että hyvät yhteydet kotikau-
punginosaan säilyvät.

Lionsliike on maailmanlaajuinen hy-
väntekeväisyysjärjestö. Se auttaa suur-
ten luonnon- ja muiden mullistusten 
uhreja, mutta tukee myös yksittäisiä 
avun tarpeessa olevia. Suomessa on 
parhaillaan käynnissä ”Kiitos veteraa-

nit” -palveluaktiviteetti. Punainen Sulka -keräys käyn-
nistyy taas parin vuoden päästä, kohteena ovat tällä 

kertaa nuoret. Nuorten päihteidenkäyttöä ja syrjäyty-
mistä torjumaan järjestetään jatkuvasti Lions Quest 
–koulutusta opettajille ja muille kasvattajille.

Klubit saavat useimmiten itse ohjata avustuksensa 
eri kohteisiin. Sotiemme veteraanit ovat aina olleet 
Katajanokan leijonien sydäntä lähellä. Mutta ei nuo-
risoakaan ole unohdettu; Katajanokan ja Suomenlin-
nan ala-asteiden oppilaille on vuosittain annettu apu-

Katajanokan lionsklubilla on pitkät perinteet

KatajanoKan YHdistYKsEt

Leijonaklubilaisia Suomenlinnan telakalla tutustumassa 
tykkiveneprojektiin, esittelijänä Timo Uolamo (oik).
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Veneilykausi alkoi perinteisellä lipunnostolla 
toukokuussa viileässä säässä.   Lämpimiä kelejä 
odotellessa veneitä tuli harvakseen laituriin, 
mutta kaikki laituripaikat täyttyivät kesäkuussa. 
Vuosiin ei ole ollut tällaista kysyntää venepai-
koista. Toivotamme uudet jäsenet tervetulleiksi 
venekerhoomme, niin moottoriveneilijät kuin 
purjehtijatkin.

Seurassa on jäseniä, jotka osallistuvat pai-
kallisiin ja avomeripurjehduskilpailuihin. 
Näitä olivat mm. Suursaaren ympäripur-
jehdus, Helsinki Tallinna race ja Viaporin 
tuoppi, joka on perinteinen purjehduskil-

pailu puuveneille.
Seuran toiminnassa on puhallellut uusia tuulia hu-

vitoimikunnan ansiosta, yksi aihe on yhteisöllisyys. 
Venekerhon jäsenet ovat kokoontuneet kuukausittain 
laituritapaamiseen. Kaikki seuran ja perheenjäsenet 
ovat olleet tervetulleita länsilaiturilla tapahtuviin nyyt-
tikesteihin, missä grillataan ja tutustutaan toisiimme. 
Saimme elokuussa laituritapahtumaan venepoliisitkin 
grillaamaan kanssamme.

Laituripaikkoja 
kannattaa kuiten-
kin kysellä, sillä 
ainahan vaihtu-
mista tapahtuu. 
Venepaikoista voi 
kysyä satamakap-
teenilta. Veneet 
katsastetaan seu-
rassamme alku-
kesästä, ja jokainen vene tulee olla katsastettu venei-
lykauden alussa. 

Veneseuran parkkipaikka on veneilijöiden käytössä 
kesän ajan. Seuran toimisto on avoinna toukokuun 
kaikki maanantait klo 18.00–19.00 jäsenasioissa. Yh-
teystiedot löytyvät nettisivultamme www.katajano-
kanvenekerho.net

Kommodori Raine Löv

Katajanokan venekerhon purjehduskausi 2014

Miesten edustusjoukkueella oli kivikkoinen 
kausi tänä vuonna. Sarja käynnistyi seitsemän 
ottelun tappioputkella. Edustusjoukkue onnistui 
kuitenkin varmistamaan kolmosdivaripaikan 
ensi kaudeksi viimeistä edellisellä kierroksella. 
Ratkaisevassa ottelussa kaatui EIF/Akademi 
vieraskentällä lukemin 2-0. SAPA sijoittui kol-
mosdivarissa lopulta seitsemännelle sijalle.

Miesten kakkos- ja kolmosjoukkue 
pelasivat tasaiset kaudet nelosdi-
varissa. Ensimmäisen kautensa 
nelosdivarissa pelannut kolmos-
joukkue sijoittui lohkossaan nel-

jänneksi. Pitkään nelosdivarissa tahkonnut kakkonen 
sijoittui lohkossaan seitsemänneksi.

Tänäkin vuonna SAPA:n toiminnan perustana oli 
vahva juniorityö. Juniorit mittasivat taitojaan jälleen 
kerran seuran omissa taitokisoissa, joissa parhaiten 
menestyneet pääsivät piirin taitokisoihin. 99-ikäluo-
kan Onni Lahikainen menestyi loistavasti piirin ki-
soissa, voittaen piirin mestaruuden. Joukkueita on 
tulevalla kaudella B-junioreista aina vuonna 2008 syn-
tyneisiin nappuloihin.

SAPA:n ja Ponnistuksen uusi yhteinen harjoitus-
keskus avattiin Haapaniemen kentälle marraskuun 
alussa. Avajaisia oli seuraamassa runsaasti ihmisiä. 
Palloliiton puheenjohtaja Pertti Alaja hehkutti kenttää 
”vuoden kulttuuriteoksi.” Uusi kenttä on otettu innolla 
vastaan, kun jatkossa seuran joukkueiden harjoitukset 
keskittyvät samaan paikkaan.

Otto Kulmala

sapa:n edustusjoukkueella vaikea kausi  
– olosuhteisiin merkittävä parannus

KatajanoKan  YHdistYKsEt

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

  SATAMAKATU 5, HELSINKI - www.signoradeli.com 
phone 045 86 15 959 / facebook: Signora Delizia OY 

Kiitämme kaikkia asiakkaitamme kuluneesta 
vuodesta ja toivotamme Rauhallista Joulua

- gluteeniton suklaa
- tuotteita vegetaristeille 
   ja vegaaneille
- perinteiset panettone 
   ja pandoro joulukakut
- laaja valikoima antipastoja
- oliiviöljyt

- pestokastikkeet, 
  pateet ja mausteet
- hillot ja hyytelöt
- keksit ja kahvit
- Top Moka kupit ja 
  espressokeittimet
- lahjakortit

Meiltä joulupöytään tai lahjaksi:

Tervetuloa - Benvenuti

HYVÄÄ OLOA
SYKSYYN!

-20%

Rela Tabs Lemon
30 tabl. norm. 16,29€

Minisun Multivitamin 
100 tabl. norm. 11,82€

Nogasin GO 50 tabl. 
norm. 18,46€

TARJOUS

Katajanokan apteekki 
puh. (09) 664 261 
arkisin 9–18, la 10–15
Kauppiaankatu 2, Helsinki

TERVETULOA!

Voimassa 23.12.2014 asti .
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Aloin tehdä 
listaa asioista, 
jotka tule-

vat mieleen Martoista. Tietenkin 
Martat ovat hyviä talousihmisiä, 
ei vain viisaita rahankäyttäjiä vaan 
toimeliaita keittiöihmisiä, leipovat 
leivät ja piparit, tuntevat sienet ja 
hoitelevat rutiinilla isommatkin 
nälkäiset joukot. Siivousihmisinä 
Martoilla on niksit ja kikat hallussa 
eikä tarvitse koko taloa räjäyttää 
tahranpuhdistuksen oheistulok-
sena. Sukkia ja lapasia syntyy sol-
kenaan, samoin vaikka joulukoris-
teita myyjäisiin. 

Parasta on kuitenkin se, että 
näitä ahkeraliisoja vie eteenpäin 
auttamisen halu. Meillä Katajano-
kan Marttojen joukossa on monta 
tällaista. Keskustassa kun ollaan, 
puutarhanhoidosta ei ole kovasti 
keskusteltu, silti taitaa jokunen in-
nokas puutarhurikin olla joukos-
samme. 

Mutta on pari, tai siis ainakin 
yksi, joilla taidot ovat vasta sieme-
nasteella. Itämistä odotellaan ja 
mukaan mahdutaan silti, minä ja 

mieskin, joka on myös Martta. 
Ihan oikeita Marttoja silti ollaan ja 
hyvin voidaan ja käydään ruoka-
kursseilla ja väitellään kotona sii-
voamisen taidosta. Ehkä isona sit-
ten meistä tulee ihan oikeita Mart-
toja (!).

 Meidän joukkoomme mahtuu 
kaikista edellä luettelemistani kor-
kean kynnyksen tekijöistä huoli-
matta, uusia Marttoja tarvitaan 
aina. Me itse teemme marttailun 
itsemme näköiseksi, mukavaksi kii-
reisen arjen vastapainoksi. Itse teh-
dään, elämys on silloin aidoin.

Tänä vuonna Marttojen teema 
on Elämä on parasta itse tehtynä. 
Se sopii ihan jokaiselle.

Marttojen kotisivulta www.
martat.fi löytyy sähköinen ”liity jä-
seneksi” –lomake. Voimme myös 
lähettää jäsenlomakkeen ja sen voi 
saada marttaillassa. 

Kevään marttaillat alkavat 
22.1.2015 klo 18. Tapaamme silloin 
Kauppiaankatu 8-10, B Seurakun-
takodilla.

Katajanokan Martat antavat mie-
lellään lisätietoja:
- puheenjohtaja Mirja Montonen, 
050 3453 793
- varapuheenjohtaja Kaarina Ala-
joki, 050 5428160
- sihteeri Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö, 
050 350 1865

Tervetuloa mukaan - marttojen pa-
rissa viihdyt!

Eeva Hietanen

Elämä on parasta itse tehtynä  
– miten minusta tuli martta?

Vi äldre som bor i den här delen av Helsingfors har en egen före-
ning ”Kronohagens-Skatuddens pensionärer r.f.”. Att träffa jämlikar 
och vara tillsammans och ha trevligt är föreningens målsättning. 
Dessutom tänker vi på hälsan: vi gör promenader och vi har stol-
gymnastik på programmet. Vi besöker muséer och vi lyssnar på 
intressanta föredrag. Varje vår gör vi en utfärd. En gång i månaden 
träffas vi (utom på sommaren).

Föreningen är svenskspråkig. Kom med. Du kan anmäla dig till 
sekreteraren Marita Lehtinen, telefon 040 5729246,  
e-post marita.e.lehtinen@gmail.com.

Text: Liva Söderhjelm
Foto: Marita Lehtinen

Vid utfärden i maj bekantade vi oss med 
Fiskars Bruk och med den gamla kyrkan i 
Kyrkslätt. Bilden visar glada pensionärer vid 
ingången till kyrkan. 

pensionärer, kom med 

KatajanoKan  YHdistYKsEt

Rauni Ahonen kertoo Hosainan 
kuurojenkoulusta.

TERVETULOA NAUTTIMAAN!
herkullisesta ruoasta ja  

nepalilaisesta vieraanvaraisuudesta  
suosittuun ravintolaamme  

Katajanokalle!

 s i n c e  1 9 9 7

Luotsikatu 12, Katajanokka, Puh. 09-622 1996  
Katso listamme netistä www.everestyeti.fi
Aukioloajat: ma–pe 10.30–22, la–su 12–22 

Lounas arkisin 10.30–15

• Valaisimet
• Varjostimet
• Korjaukset

AB-SISUSTUSVALAISIN

Linnankatu 1, Katajanokka
Wanhan Sataman vieressä

Avoinna sopimuksen mukaan
Puh 636 634

katajanokka@kiinteistohuoltomaatta.fi
kruununhaka@kiinteistohuoltomaatta.fi

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
 

 

 
     PEJACON SANEERAUS OY 
 

 TALOTEKNISET KORJAUSTYÖT - PUTKISTOSANEERAUKSET 
 
Pejacon Saneeraus Oy, Nuijamiestentie 5 C 00400 Helsinki 
 
                           050 573 8135 / 050 520 7629 
 
                      www.pejaconsaneeraus.fi 
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uudelleen rakentamiseen kaupungilla ei ollut varoja, ehkei haluja-
kaan. 

Niinpä Leppälän yritys rakensi, pohja sukellettiin turvalliseksi uida 
ja pastori vihki laiturin käyttöön 2012. Saari Oy maksaa nimellistä 
vuokraa puiston käytöstä kaupungille. Toivotamme asukkaita pal-
velevalle yritykselle onnea! 

Maanalaisen parkkiluolan kaavaluonnos 

Katajanokalle pitkään suunniteltu maanalainen 500 auton pysäköin-
tilaitos eteni kaavaluonnoksena nähtäville mielipiteitä varten. Suun-
nitelmassa ajo luolaan on Kino K-13:n viereiseltä rakentamattomalta 
tontilta. Uusi käynti- ja hormirakennus on suunniteltu Kehitysyhteis-
työrakennuksen ”shakkiaukiolle”.

Nelisenkymmentä asukasta osallistui keskustelutilaisuuteen 30.9. 
Wanhassa Satamassa. Pääosa tilaisuudessa kuulluista asukasmie-
lipiteistä oli hanketta vastaan. Pysäköintiluolan ei katsottu palvele-
van juurikaan katajanokkalaisia. Laitoksen katsottiin tuovan vain 
lisää liikennettä ennestään ruuhkautuneelle Kanavakadulle. 

Erityisesti pysäköintilaitoksen sisään- ja ulosajoluiskan sijoittamista 
Kanavakadun varteen pidettiin huonona ratkaisuna. Pysäköintilai-
tokseen sisään- ja ulostulot olisi paras sijoittaa lähelle Katajanokan 
siltoja, jolloin liikenne ei puurouttaisi ennestään ruuhkaista Kataja-
nokkaa.

Katajanokkaseura lausui, että suunnitelma palvelee katajanokkalai-
sia ja että sisäänkäyntejä tulisi sijoittaa rakennuksiin. Saadun pa-
lautteen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus kaupunkisuunnittelu-
lautakunnalle jo tämän vuoden lopulla. Asemakaavan muutosta on 
hakenut YIT Rakennus Oy. 

Mattolaituri vaihtaa omistajaa 

Helsingin mattolaiturit siirtyvät ensi vuoden alusta kaupungin ra-
kennusviraston hallintaan, jonne ne ennen Sataman pitkää omis-
tuskautta kuuluivat. Ensi vuonna yksityisenä aloittavan liikelaitos 
Helsingin Satama Oy:n toimialaan mattolaiturit eivät enää sovellu.

Mikä on rakennusviraston politiikka mattolaiturien suhteen, sitä ei 
vielä tiedetä. Katajanokkaseura seuraa tilannetta. 

Epävarmasta tulevaisuudesta huolestumatta kesähelsinkiläiset ovat 
ottaneet laiturit omakseen. Laivastopuiston puisen meriterassi elämä 
on lämpimänä kesänä 2014 ollut vilkasta: Yhdessä istuskelevia, 
matonpesijöitä, polttariporukoita, mereen pulahtavia ja merimaise-
maa ihailevia on riittänyt tungokseen asti.

Kokemuksia Lauttasaaren puistolaiturilta

Kuva: Martin Bunders

Larulainen ravintolayrittäjä ja aktivisti Tommi Leppälä esitteli Kata-
janokkaseuralle kaupungin luvalla pykäämänsä Särkiniemenpuiston 
laiturin. Se korvasi v. 2010 myrskyn viemän suositun laiturin, jonka 

ajan Kuva  

Luotsikatu 13, 00160 Helsinki
p. 0400 702 017
Avoinna: Ti-Pe 11-16, La-Su 12-16
Korjauksien maksuton arviointi

Luotsikatu 4 B - puh. 655 200  

Tervetuloa hyvään hoitoon!
www.katajanokanfysioterapia.fi

• Fysioterapia  
• Hieronta

• Voice massage  
• Osteopatia  

• Vyöhyketerapia (MVT)
• Intialainen päänhieronta

KATAJANOKAN 
HUOLTO OY

Kiinteistönhoitoa ja isännöintiä 
Katajanokan - Kruununhaan alueella.

MERIKASARMINKATU 4
00160 HELSINKI

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

www.katajanokanhuolto.fi



Katajanokan Kaiku 2013 Katajanokan Kaiku 201350 51

Sataman kuulumisia

Satama esitteli kesällä tihentyneen Viking Linen laivaliikenteen vai-
kutuksia seuralle lokakuussa. Neljäs päivittäinen lähtö lisäsi mat-
kustajamääriä ja autoliikennettä.

Helsingin Satama toteutti elokuun lopussa liikennelaskennan Kata-
janokan silloilla to 28. ja la 30.8., jolloin lisälähdöt olivat voimassa 
ja syyskuussa to 4.9. ja la 6.9., jolloin lisälähdöt olivat loppuneet. 
Arkena autoliikenne kasvoi 5 % ja viikonloppuna 16 -17 %. Rek-
kaliikenne ei kasvanut.

Kuva: Tuula Palaste 

Uuden puolen kautta oikaisijoita laskettiin olevan yksi minuutissa, 
ajotapa korvin kuultavan aggressiivinen ja vauhdikas. Tähän on ol-
lut vaikea puuttua.

Liikenteen välityskykyyn saatiin parannusta, kun silloilta kaupunkiin 
päin saatiin pidennystä vihreään valovaiheeseen.

Miten välttää ruuhkat? Yksi keino on seurata laivojen tuloja ja läh-
töjä: www.vikingline.fi

Hyvässä hengessä keskusteltiin myös vuoteen 2016 lykkääntyneen 
ALLAS-hankkeen lausuntomenettelystä (siinä ELY-keskus näyttää 
olevan hidas lenkki) ja jäänmurtajien ajoittain äänekkäästä suhi-
nasta. 

1715 ehdotusta
Guggenheimin kansainvälinen arkkitehtuurikilpailuun osallistui peräti 
1715 ehdotusta, joista kuusi ehdotusta on valittu jatkokilpailuun 
2015. Kaikki arkkitehtuurikilpailun 1 715 työtä löytyvät verkkogal-
leriasta: bit.ly/stageonegallery.

Kruunusillat etenevät

Joukkoliikenneyhteyttä Laajasaloon ja uudelle Kruunuvuorenrannan 
asuinalueelle on suunniteltu pitkään. Nyt on arvioitu yhdeksän eri 
vaihtoehdon ympäristövaikutuksia. Tulokset on koottu arviointise-
lostukseen, joka oli nähtävillä mielipiteitä ja lausuntoja varten ke-
sällä 2014.

Kuva: WSP Finland

Arvioinnissa oli mukana kaksi siltavaihtoehtoa, vesiliikenneyhteys 
keskustaan ja köysiratayhteys Hakaniemeen sekä tunnelien ja sil-
tojen yhdistelmät, joissa  on mukana joko metro tai raitiovaunu. 
Nollavaihtoehtona nykytilanne, jossa liityntäbussit kulkevat Hertto-
niemen metroasemalle.

Tavoitteena on, että Uudenmaan ELY-keskus antaa selostuksesta 
lausuntonsa 2014. Suunnittelu jatkuu hankesuunnitelmana kaupun-
ginvaltuuston käsittelyyn. Myös asemakaavoitus ja liikenteen yleis-
suunnittelu sillan molemmissa päissä käynnistetään.

Linnanpuiston huoltorakennuksen uusi 
tarjouskierros

Helsingin kaupungin Tilakeskus on jälleen pannut liikkeelle tarjous-
kyselyn Linnanpuiston huoltorakennuksesta (myynti-ilmoitus Helsin-
gin Sanomissa 9.11.2014). 1800-luvulla valmistuneelle lähes 500 
m2 suojellulle rakennukselle ei tarjota tonttia, vaan määräalaa puis-
tosta 30 vuodeksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 13.11.2012 myöntämän poikkea-
misluvan ehtojen mukaan puiston alaa ei saa pienentää ja auto-
paikat tulee sijoittaa esim. tulevaan maanalaiseen parkkiluolaan, ei 
puistoon. 

ajan Kuva                                                            

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

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

Katajanokkalaisille 15% alennus!

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

Vesperin järjestää  
Katajanokan Lionsklubi yhdessä  

Tuomiokirkkoseurakunnan ja  
Kruunuhaan Lionsklubin kanssa .

Jouluvesper
Tuomiokirkon kryptassa  

17.12.2014 klo 18.00
Adventtiajan musiikkia

Oopperalaulaja Juuso Hemminki
•

Vaskiorkesteri St Michael Brass

Raamatunluku
Sami Mustakallio 
Viktor Salenius

Puhe
Juhana Kuusniemi

Ohjelma ovelta  8 €.  
Tuotto käytetään nuorten terveiden elämäntapojen edistämiseen ja 

veteraanien tukemiseen.

Lämminhenkinen  

perinteinen 

Leijonien

46. kerta

1975

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

Muina aikoina sopimuksen mukaan myös 
yksityistilaisuuksiin.

Päivittäin vaihtuva lounas

* * *
Joulu-tammikuussa

Lajos Pinke
maalauksia ja veistoksia

* * *
Tule ja nauti hyvästä ja edullisesta ruoasta ja taiteesta

Bliniviikot 09.01. - 01.03.2015
* * *

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

Luotsikatu 5

00160 Helsinki

Puh. 09 684 4300

Fax. 09 624 120
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Katajanokkaseuran vuosikokous 2014 järjestettiin kirkkohallituk-
sen entisissä toimitiloissa tiistaina 25. helmikuuta. Kokouksen pu-
heenjohtajana toimi Tuomas Rytsölä. Kokouksen jälkeen kuultiin, 
mitä muutoksia kirkkohallituksen omistuksessa olleille kiinteistöille 
on suunniteltu. Kokouksen materiaalit ja pöytäkirja löytyvät skatta.
fi-nettisivuilta.

Kirkkohallituksen selvitysmies Jukka Laurila kertoi, että Kirkko-
hallitus muuttaa syksyllä Eteläranta 8:aan. Kirkon keskusrahaston 
omistamat talot Satamakatu 9 ja 11 sekä Luotsikatu 1a ja 1 myy-
dään ja muutetaan asuintaloiksi; Kirkkohallitus osti rakennukset ai-
koinaan Pauligilta, myöhemmin tiloihin on muuttanut myös kirkon 
ulkomaanapu. Arkkitehdit Pave Mikkonen ja Marttiina Vierimaa esit-
telivät rakennuksia kuvin sekä alustavia suunnitelmia. Kun kaava-
muutos muiden kuin Luotsikatu 1:n rakennuksen osalta on valmis, 
asunnot voisivat valmistua alustavasti 2017. Suunnitelmassa on 
kaikenkokoisia asuntoja n. 40 m2 (mahdollisesti jopa) 300 m2:iin, 
yhteensä noin 100 kpl. Jukka Laurila lupasi, että syksyllä Kirkko-
hallituksen muuton jälkeen järjestetään kiertokäynti ainakin erityistä 
kiinnostusta herättäneeseen Gesellius-Lindgren-Saarisen piirtämään 
Luotsikatu 1:n rakennukseen.

Katajanokkaseuran vuosikokous

Kuvat: Martin Bunders ja Aurora Heickell.

ajan Kuva

www.skatta.fi

Merimieshotelli purettiin syksyllä 2014.

Seuraa meitä Facebookissa!
www.facebook.com/skattaseura

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

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

hk_kkortit.indd   1 4.10.2012   13:12

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

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

hk_kkortit.indd   1 4.10.2012   13:12

Uusi liike Punavuoressa: 
Uudenmaankatu 26
Ma–Pe 11–18, La 11–16 
—
www.arelastudio.com

Joululahjat Arelasta
(ent. Arelalizza)  
— 
Lämpimät ja pehmeät 
huivit, pipot,  
sukat ja vaatteet 
—
100% kashmiria

Kotipalvelua
- siivoukset

 - ikkunanpesut
  - muut kotipalvelut

050-3229388 
www.unelmaworks.com

Luotsikatu 16  
00160 Helsinki

Venäläisten klassikoiden valiot.

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

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

Luotsikatu 3
00160 Helsinki

Puh. 09 622 9040/0400 300 409
E-mail keijo.koskinen@koskinenschalin.fi
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palvEluHaKEmisto

Meikkitaitelija 

Raili Hulkkonen
0400 512 327
raili.hulkkonen@puuteri.fi

Puuterihuoneella pääset huippuammattilaisten käsiin, nauttimaan kiireettömästi 
ja kokonaisvaltaisesti, kauneuden ja tyylin hyvänolon palveluista.

Samasta osoitteesta saat hiusmuotoilupalvelut, meikit, maskeeraukset 
ja pigmentoinnit, kauneudenhoitopalvelut sekä juuri sinulle valitut silmälasit. 

Meiltä myös asiantuntevat optikkopalvelut.

VARAA AIKA 
OPTIKOLLE!

Pirjo 
Honkanen

Raili 
Hulkkonen

Nina 
Jokinen

Tanja
Warjonen

Miia
Ollula

Riitta 
Vaara

Katri 
Ainikkamäki

Timo 
Andersson

SKY/Cidesco -kosmetologi 

Katri Ainikkamäki
0400 925 489 
www.profiles.fi

Silmälasiasiantuntija, maahantuoja

Timo Andersson
0400 660 545
www.timoandersson.fi

Hiusmuotoilija, Wella-kouluttaja

Nina Jokinen
040 557 3775
softpearlblonde@gmail.com

Kestopigmentointi, meikkaus

Tanja Warjonen
040 540 3798
tanja.warjonen@gmail.com

Maskeeraaja, hiusmuotoilija

Miia Ollula
040 861 6683
miiaollula@gmail.com

Hiusmuotoilija, tyyli- ja pukeutumisneuvoja

Pirjo Honkanen
045 875 6565
pirjo@hiusmuotoilupoint.fi

Meikkaaja, kouluttaja

Riitta Vaara
0440 300 522
www.makeuphouse.net

Kauppiaankatu 7 , Katajanokka, 00160 Helsinki, www.puuterihuone.fi

LIIKKEITÄ 
AB-Sisustusvalaisin

Linnankatu 1
puh. 636 634 

Ajanpesu
Luotsikatu 16
puh. 2709 1432
www.ajanpesu.com 

Arela
Uudenmaankatu 26, 00120 Hki
010 2398 689
www.arelastudio.fi 

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

Doppelmayr Finn Oy
Luotsikatu 5
puh. 6844 300 

Haraldin Kenkä
Luotsikatu 5
puh. 044 2990 025 

Hati Ompelimo Korjauspalvelut
Luotsikatu 14
puh. 045 8632 144 

Havuu
Kruunuvuorenkatu 9
puh. 050 3627 160
www.havuu.fi 

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

Isonkarhun Kauppa
Luotsikatu 13
puh. 0400 702 017
www.nallet.fi 

Koristerappausliike Rintala Ky
Sampsantie 50, 00610 Hki
puh. 0400 770 687
muurarimarkku.com 

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

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

SUUNNITTELUA 
Arkdrufva Oy

Katajanokankatu 8 D 24
henrik.drufva@arkdrufva.fi 

Arkkitehtitoimisto  
Koskinen & Schalin

Luotsikatu 3
puh. 6229 040, 0400 300 409
www.koskinenschalin.fi 

Arkkitehtitoimisto  
Olli Pekka Jokela Oy

Kalliolanrinne 4 A 10, 00510 
Hki
puh. 010 6669 180
www.arkopj.fi 

Arkkitehtitoimisto  
Pohjanpelto & Co

Kruunuvuorenkatu 1
puh. 177 044
www.pohjanpelto.com 

KIINTEISTÖNHOITOA 
Enter Advice Oy 
Skattan LKV

Luotsikatu 5
050 5210 225
www.enteradvice.com 

Helsingin Pro Isännöinti Oy
Luotsikatu 5
puh. 0400 625 951
www.proisannointi.fi 

Isännöitsijätoimisto Jarmo 
Rantamäki Oy ISA 

Unioninkatu 18, 00130 Hki
puh. 020 7756 640
www.rantamaki.com 

Huom!  
Suomen Asuntopalvelut Oy

Sirpa Rajalainen
puh. 040 4133 118 
sirpa.rajalainen@huom.fi

Katajanokan Huolto
Merikasarminkatu 4
puh. 6962 480
www.katajanokanhuolto.fi 

Kiinteistöhuolto Määttä Oy
Satamakatu 2
katajanokka@kiinteistohuolto-
maatta.fi
www.kiinteistohuoltomaatta.fi 

Pejacon Saneeraus Oy
Nuijamiestentie 5 C, 00400 Hki
puh. 050 5738 135
www.pejaconsaneeraus.fi 

LIIKENNE- jA 
mATKUSTUSpALvELUjA
Viking Line,  
Katajanokan terminaali

Katajanokanlaituri 8
puh. 0600 415 77
www.vikingline.fi 

KAUNEUS- jA 
TErvEySpALvELUjA
Eiran sairaala

Laivurinkatu 29, 00150 Hki
puh. 1620 570
www.eiransairaala.fi 

Everydaybeauty Oy
Kruunuvuorenkatu 9
puh. 045 1208 972
www.everydaybeauty.fi 

Jalkaterapia  
Pirkko Naukkarinen

Merikasarminkatu 9 A
puh. 0400 412 097 

Katajanokan apteekki
Kauppiaankatu 2
puh. 664 261 

Katajanokan 
Fysikaalinen Hoitolaitos

Merisotilaankatu 3
puh. 629 284
www.skatankunto.fi 

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

Kauneushoitola  
Marita Koskinen

Luotsikatu 2
puh. 625 885, 040 5239 360
www.kauneushoitola.eu 

Parturi-kampaamo Topics
Kruunuvuorenkatu 15 A
puh. 656 613 

Puuterihuone
Kauppiaankatu 7
www.puuterihuone.fi 

Skattan parturi-kampaamo 
Merikasarminkatu 12
puh. 3421 143 

pANKKIpALvELUjA 
Nordea

Aleksanterinkatu 30
puh. 0200 3000
www.nordea.fi 

rAvINTOLOITA 
Bastion Deli & Catering

Kruunuvuorenkatu 9
puh. 044 7449 999
www.bastioncatering.fi 

Bellevue
Rahapajankatu 3
puh. 179 560
www.restaurantbellevue.com 

Hotelli Katajanokka
Merikasarminkatu 1
puh. 6864 5132
www.bwkatajanokka.fi 

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

Mount Everest Nokka
Luotsikatu 12
puh. 6221 996
www.everestyeti.fi 

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

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

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

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

Signora Delizia
Satamakatu 5
puh. 045 8615 959
www.signoradeli.com 

Simon kahvio
Satamakatu 5
puh. 6924 876
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LAHJAKORTTI

Helsinki–Tukholma
-risteily
Voimassa lauantai–torstai
-lähdöillä 22.12.2014 asti sekä
6.1.–11.2.2015.

Varausnumero:________________________
Lahjakortti luovutetaan lähtöselvitykseen.  
Ikäraja 21 v.

Viking Line toivottaa katajanokkalaisille hyvää joulua! Ohessa lahjakorttisi, ole hyvä.
Tule nauttimaan mukavasta joululomasta, räväkkäämmästä irtiotosta tai rentoudu merellä – 
Viking Line tuo matkaasi iloista tunnelmaa ja hauskaa yhdessäoloa. Astu siis laivaan ja anna 
meidän viedä sinut kohti upeita elämyksiä. Sydämellisesti tervetuloa!

Lisätiedot ja varaukset:  vikingline.fi  tai puh. 0600 41 577 (1,75 €/vastattu puhelu +  pvm/mpm). 
Paikkoja rajoitetusti. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Tuotetunnus: FGKAIKU.
Saat matkalippusi lähtöpäivänä terminaalista alla olevaa lahjakorttia vastaan. 
Muista passi tai henkilökortti.

Lahjakortti

0€
A/B/C-hytti 

2–4 henkilölle

Helsinki–Tallinna
Päivä- tai Miniristeily

Voimassa sunnuntai–perjantai
-lähdöillä 22.12.2014 asti sekä
6.1.–11.2.2015.

Varausnumero:________________________
Lahjakortti luovutetaan lähtöselvitykseen.  
Ikäraja Päiväristeilylle 18 v. ja Miniristeilylle 21 v.

0€
A/B-hytti

2–4 henkilölle

Tuotetunnus: FGKAIKU


