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seuran kotisivuilla skatta.fi tai ottamalla yhteyttä johtokuntaan.
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Tervetuloa Katajanokkaseuran sääntömääräiseen vuosikokoukseen 29.2.2016 klo 18:00 Hotel Katajanokan 

juhlasaliin eli entiseen vankilan kirkkosaliin!

Kaikki katajanokkalaiset ovat tervetulleita!

Katajanokan Kaiku -lehden 55. vuosikerran aiheet jakautuvat historiaan, tähän päivään ja 
tulevaisuuteen.

Tänä vuonna vietimme Katajanokkaseuran 70-vuotisjuhlia ja se näkyy myös lehden si-
sällössä. Pääjuhlassa kirjailija Hellevi Arjava o.s. Manninen osoitti Swan-Mannisen suvun 

vahvan historiallisen tutkijaperinteen. Katajanokkaseuran puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola kertasi 
seuramme rikasta historiaa.

Jean Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi musiikkikriitikko Hannu-Ilari Lampila muistelee 
aikaansa professori Erik Tawaststjernan tutkimusassistenttina Sibelius-biografian viidennen osan pa-
rissa.

Åbo Akademin kansleri Hugo E. Pippingin ja Ella Pippingin tyttären Helena Meinanderin kirjoitus 
lapsuudestaan 30-luvun Katajanokalla on upeaa kulttuurihistoriaa.

Tätä päivää edustavat paikalliset yhdistykset ja yrittäjät sekä perinteikäs 
Katajanokan ympärijuoksu. Kivijalkayrittäjät säilyvät saarellamme, jos 
muistamme käyttää heidän palveluitaan.

Tove Janssonin puiston maine leviää maailmalle. Ympäristötaiteen sää-
tiö koordinoi ympäristötaidehanketta Tove Janssonin puistoon. Tavoitteena 
on kansainvälisen avoimen kilpailun kautta löytää perinteisestä muisto-
merkistä poikkeava toteutus. Suunnittelukilpailu on vuonna 2016 ja kil-
pailutyö toteutetaan 2017-2018 yhteistyössä Helsingin kaupungin, Moomin 
Characters Oy:n ja Suomen maisema-arkkitehtiliiton kanssa. Rahoitus 
koostuu Moomin Characters Oy:n, rahastojen, säätiöiden, valtion ja Hel-
singin kaupungin sekä yhteisörahoituksen osuuksista. Hanke tulee osaksi 
Suomi 100 -ohjelmaa.

Yleiskaavaehdotus 2050 kääntää katseemme pitemmälle tulevaisuuteen. Yleiskaavan tulee mahdol-
listaa kaupunkilaisille jatkossakin hyvän kaupunkielämän puitteet Helsingin erityispiirteet säilyttäen.

Katajanokalla 20.11.2015
Aurora Heickell

P.S Arvoitus lapsille
Mistä Katajanokalta löytyy taiteilija Julia Vuoren maalaaman lehden kannen lohikäärmeen aihe?
Vastaukset voi lähettää 19.12.2015 mennessä Katajanokkaseuran sähköpostiosoitteeseen katajanok-

kaseurary@gmail.com. Vastaajien kesken arvotaan 3 palkintoa. Oikea vastaus julkaistaan Katajanok-
kaseuran Facebook- ja nettisivuilla joulukuun lopussa.
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Grill & Dining



Katajanokan Kaiku 2015 Katajanokan Kaiku 20156 7

Tuula Palaste-Eerola ja Erkki Leimu kättelemässä ensimmäisiä vieraita.
Vuonna 1945 perustettu Katajanokkaseura ry 

- Skatuddssällskapet rf on Helsingin vanhim-
pia kaupunginosayhdistyksiä. Sääntöjensä mu-

kaan seuran tarkoituksena on edistää kaikinpuolista 
viihtyvyyttä Katajanokalla alueen omaleimaisuutta ja 
erityispiirteitä kunnioittaen. Asukkaiden etujärjestönä 
seura vaikuttaa ehdotuksin ja kannanotoin Katajano-
kan alueen suunnitteluun ja rakentamiseen.

Katajanokan ensimmäinen kotiseutuyhdistys pe-
rustettiin jo vuonna 1886, Forne Skatuddsboers före-
ning lienee ollut ensimmäisiä koko maassamme. Sil-
loisen merimiesasutuksen piirissä kasvaneita perus-
tajia innosti paitsi kotiseuturakkaus myös hyvänteke-
väisyysaate: seurapiirijuhlilla ja ompeluseuratoimin-
nalla hankituin varoin autettiin hädänalaisia kataja-
nokkalaisia. Entisten Katajanokka-asukkien yhdistys 
toimi vuoteen 1923 saakka.

Uusi yhdistys perustettiin elokuun 31. päivänä 
1945. Monien nimiehdotusten joukosta valittiin mie-
hekäs Skatan Kaverit. Kavereiden tarkoituksena oli 

vaalia Helsingin perinteitä erityisesti Katajanokan 
aluetta silmälläpitäen ja toimia yhdyssiteenä Kataja-
nokalla lapsuusvuotensa viettäneiden miesten kesken.

Rohkea askel otettiin alkuvuodesta 1956, kun pää-
tettiin naisjaoston perustamisesta. Yhdistyksen nimi 
vaihdettiin samalla ajankohtaisemmaksi eli Kataja-
nokka-Seura ry:ksi.

Seuran sääntöjä modernisoitiin 1995, jolloin nimi 
myös täsmennettiin nykyiseksi Katajanokkaseura ry 
- Skatuddssällskapet rf:ksi. Alueen viihtyisyyden li-
sääminen ja kokonaisvaltainen kotiseututyö paikallis-
kulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon 
aloilla ovat yhä seuran toiminnan keskeisiä tavoitteita.

Seuralla on pitkiä perinteitä, esimerkiksi Kataja-
nokan ensimmäinen ympärijuoksu järjestettiin ensim-
mäisen kerran jo keväällä 1948. Alkuaikoina juoksusta 
raportoitiin valtakunnallistenkin sanomalehtien ur-
heilusivuilla ja palkinnot olivat mahtavia:  mm. Pau-
ligin Paula-tyttö  ojensi jokaisen sarjan   voittajalle 
kuparisen kahvipannun  täytettynä puolella kilolla 

kahvipapuja. Jokavuotinen kaikki ikäluo-
kat yhdistävä juoksu on edelleen tärkeä 
yhteishengen osoittaja.

Seura on julkaissut omaa lehteä vuo-
desta 1959, aluksi nimellä Katajanokka-
lehti ja vuodesta 1961 Katajanokan Kaiku 
– Skatuddens Eko. Lehtien sivuilta välittyy 
monipuolinen kuva aktiivisesta kaupun-
ginosayhdistyksestä. Kantaa on otettu 
kaupunkisuunnittelun, liikenneratkaisujen 
sekä palveluiden ajankohtaisiin kysymyk-
siin. Lehdessä on kuvailtu myös kaupun-
ginosan menneisyyttä ja rakentamisen ai-
heita sekä täällä vaikuttaneita ihmisiä. 
Seuran lentävää pöllöä kuvaava tunnus on 
Katajanokalla asuvan ja 1970- ja 1980-lu-
vulla Kaikua taittaneen graafikko Pekka 
Vuoren suunnittelema.

Seuran uusimpiin perinteisiin kuuluvat 
Kinokan laatuelokuvien esitykset täällä 
Kino K-13:ssa. Esityksiä on ollut jo 59.

Seura on tarjonnut toissa keväästä läh-
tien trendikkäitä kaupunkiviljelylaatikoita 
Linnanpuiston vankilan muurien suojissa, 
innokkaita viljelijöitä oli tänä kesänä yli 
50.

Nykypäivänä ollaan tietysti somessa, 
Facebook-sivuamme seuraa lähes 400 ka-
veria ja siitä on tullut merkittävä tiedotus-
kanava kotisivujemme lisäksi. Skatta.fi-
kotisivuiltamme löydätte lisää tietoa seu-
ran toiminnasta ja historiasta.

Hyvä juhlayleisö, toivottavasti viih-
dytte seurassamme!

Tuula Palaste-Eerola
Katajanokkaseuran puheenjohtaja

Kuvat: Martin Bunders,  
Eero Nurmikko

KATAJANOKKASEURAN 70-VUOTISJUHLA 4.10.2015 

Kaupunginosayhdistys- 
toimintaa Katajanokalla  
jo vuodesta 1886 lähtien

Hellevi Arjava, juhlapuhuja

Tuula Salo, Kotiseutuliitto Tilanteen herrat -kvartetti

Eeva Hietanen, Satama

Jussi Heinämies, 
Kruununhaan 
asukasyhdistys

Rea Anner, 
Katajanokkaseura
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Vanha intialainen satu kertoo 
kuudesta sokeasta vanhuk-
sesta, joilla oli tapana kilpailla 

keskenään suuresta tietomäärästä ja 
kummallisista kokemuksista.

Eräänä iltana, kun aurinko oli las-
kemassa palmujen taakse ja ilma oli 
täynnä poltetun puun ja yrttien tuok-
sua, he taas kertoivat juttujaan. Tällä 
kertaa aiheena oli elefantti, mutta 
koska he kaikki olivat sokeita, kukaan 
ei ollut koskaan nähnyt elefanttia. 
Niinpä he halusivat hankkia ensi käden 
tietoa ja matkasivat oppaan avustuksella kulkueena 
paikkaan, jossa valtava hyväluontoinen elefantti seisoi 
mietiskelemässä päivän ruokalistaa.

Yksi kosketti elefantin kylkeä ja muodosti käsityk-
sensä elefantista: se on suuri savimuuri, joka on paah-
tunut kovaksi auringossa. Se, joka tunnusteli paksua 
jalkaa, tunnisti sen arecapalmun rungoksi. Kärsään 
tutustunut piti elefanttia käärmeenä, ja häntä toi sel-
västi mieleen köyden. Korva oli kuin suuri viuhka ja 
torahampaat keihäitä.

Näin heillä kullakin oli omakohtainen käsitys ele-
fantista, mutta yhteistä näkemystä he eivät onnistu-
neet muodostamaan.

Nyt siirryn elefantista varsinaiseen aiheeseen. Ka-
tajanokkakin on tällainen elefantti, josta on yhtä 
monta mielikuvaa kuin on kokijaa. Kun tähän lisää 
vielä aikaperspektiivin, kuva on entistä moniulottei-
sempi. Mistä kaikesta siis puhumme, kun puhumme 
Katajanokasta?

Suomen Wirallisessa Lehdessä 2.10.1873 kirjoittaa 
nimimerkki Matti otsikolla Kirje Helsingistä:

Helsingin kaupungin itäpuolella on yksi niemi, 
jonka nimi on "Katajanokka". Katajanokka kuuluu ny-
kyään kaupungin aluuteen ja on se viheliäisin osa tästä 
kauniista kaupungista, vaikka asemansa on kaikista 

kauniimmalla paikalla mitä 
luonto näille seutuville on val-
mistanut. – – Kaupungin maist-
raati on jo monena vuotena os-
tanut Katajanokan kamaloita 
kartanoita, ja tuominnut ne 
kaikki hävitettäviksi.– – Se, mikä 
nykyjään on Helsingin kaupun-
gin häpeäpilkku, tulnee vielä ker-
ran mereltä päin tulijoille ole-
maan ihanin kaunistus täällä. – 
– Muutaman vuosikymmenen 
kuluttua on jo Katajanokalle ko-

hoava kauniita kivimuuria uuden rakennusjärjestyk-
sen mukaan – silloin ei se enään ole siivotoin Kataja-
nokka, jota kaikki puhdastuntoiset ihmiset nykyään 
kammoksuvat.

Taiteilijoiden silmin katsottuna nuo "kamalat kar-
tanot" saattoivat jo tuolloin sisältää sellaisia nostalgia-
arvoja, että niitä kannatti kuvata talteen. Vanhasta 
Katajanokasta on säilynyt Magnus von Wrightin, Hjal-
mar  Munsterhjelmin ja Johan Knutsonin öljymaala-
uksia sekä Rudolf Åkerblomin piirroksia ja akvarelleja, 
joissa näkyy runsain mitoin rappion romantiikkaa.

Asemakaava jakoi Katajanokan kolmeen aluee-
seen: itäpäähän jäi valtiolle varattu alue, eteläreuna 
rakennettiin satamaksi ja sen pohjoispuolelle varattiin 
tonttimaata, jota myymällä asuntokäyttöön rahoitet-
tiin muita hankkeita.

Karjalatar–lehdessä kirjoitettiin 1902:
Erääseen ennen aivan autioon kulmaan Helsinkiä, 

Katajanokalle, on noussut kokonainen uusi ja erittäin 
maukas ja kaunis kaupunginosa. Sinne rakennetuissa 
taloissa – – on melkein kaikissa käytetty hauskaa, ke-
vyttä rakennustyyliä. Se, joka ei kolmeen neljään vuo-
teen ole sattunut tuolla niemellä käymään, aivan häm-
mästyy tuota kuin taikasauvoilla esiin loihdittua uu-
denaikaista kaupunginosaa. Täällä olevilla taloilla on 

Hyvät kuulijat!

Aloitan kaukaa,  
mutta aion kyllä tulla lähelle.

kaikilla omat nimensäkin: Kontio, Kataja, Louhi jne.; 
nämä nimet tunnetaan, katujen nimeä ja numeroita 
harva tietääkään.

Venäläinen Katajanokka oli saanut alkunsa jo ison-
vihan miehityksestä. Sittemmin vanhimmat kivitalot 
olivat varakkaiden venäläisten kauppiaiden rakennut-
tamia: Wavulinin talo Satamakadulla ja Dementjeffin 
kivikartano Rahapajankadulla. Katajanokan kaduilla 
kaikui kolme kieltä. Lapset tulivat keskenään toimeen 
sekakielellä, jossa oli sanoja kaikista kolmesta. Itse-
näistymisen jälkeenkin Uspenskin katedraali veti edel-
leen juhlapyhinä paikalle kaupungin venäjänkielisiä 
ortodokseja, lähinnä emigrantteja, koska jumalanpal-
velukset pidettiin pitkään kirkkoslaaviksi.

Tämä rakennusaikanaan uudenaikainen kaupun-
ginosa on kokenut vuosisataisen olemassaolonsa ai-
kana jatkuvia imagon vaihteluita. Heti alkuun monet 
pitivät sen arkkitehtuuria rumana – Hella Wuolijoen 
mielestä – joka itse katseli Katajanokkaa myös vanki-
lasta käsin – jugend-talojen arkkitehtuuri oli rikos ih-
miskuntaa kohtaan. Mutta teatterinjohtaja Rönngre-
nin mielestä taas missään muualla ei kannattanut asua 
kuin Katajanokalla. Nykyään osataan antaa arvoa eh-
jänä säilyneelle kaupunkikuvalle.

Milloin jugend on tuomittu aikansa eläneeksi ja 
mukavuuksiltaan jälkeen jääneeksi, milloin taas on 
kadehdittu tilavia asuntoja ja korkeita huoneita. Sota-
aikana iloittiin siitä, että halkolämmitys salli vapauden 
muiden aikatauluista. Muodin aallonpohjien aikana 
asunnon on saanut hyvinkin halvalla, ja suosion hui-
pulla hinnat ovat nousseet pilviin.

Tässä olen itsekin jo langennut puhumaan vain 
yhdestä Katajanokan osa-alueesta: eihän jugend-Ka-
tajanokka ole ainoa. Sen jatkoksi on syntynyt koko-
nainen uusi asuinaluekin, jonka vehmautta vasta men-
neenä kesänä olen käynyt ihmettelemässä ja jonka 
asukkaiden mieleen sana Katajanokka luo aivan eri-
laiset mielikuvat.

Eteläpuolen Katajanokka sai ilmeensä satamasta: 
työn äänistä, rautatievaunujen kolkkeesta, veturin 
puuskutuksesta. Satama toi kaduille iltalomalle läh-
teviä merimiehiä tai työtä odottelevia ahtaajia. Päi-
vänvaloa kaihtoivat salakuljettajat ja laivatytöt, jotka 
kärkkyivät merimiesten tuomaa tavaraa, jota kau-
poista ei vielä saanut. Ulkopuoliset ihmettelivät, miten 
joku uskalsi asua niin sekalaisen sakin tuntumassa.

Voimakkaassa teollistumisvaiheessa Katajanokan 
satamakin kävi ahtaaksi, ja kun sen kapasiteetti ei enää 
venynyt, rahtilaivat vaihtuivat ruotsinlaivoiksi. Rau-
tatiekiskot kerättiin pois, nostokurjet lakkasivat ole-
masta Katajanokan leimallinen piirre. Tilalle on ra-
kennettu turistien kansainväliselle joukolle viihtyisiä 
bulevardeja.

Kolmannen Katajanokan muodostivat aikanaan 
valtion suljetut alueet.

Vankilan maine oli pahaenteinen. Sana Kataja-
nokka tai pelkkä Nokka merkitsi joillekin joutumista 
kiven sisään rikoksen poluilta tai valtion vastaiseksi 
arvioidusta poliittisesta toiminnasta, kuten Hella 
Wuolijoki.

Itäisintä osaa taas hallitsivat sotilaat: Siellä majaili 
Suomen ensimmäinen meriväki, meriekipaasi, Enge-
lin suunnittelemissa rakennuksissaan. Siellä oli tsaarin 
Venäjän suurin sotasatama. Siellä oli itsenäisen Suo-
men sotalaivojen tukikohta ja huoltotelakka.

Kasinolla juhlivat ensin venäläiset upseerit, sitten 
kapinoivat matruusit. Seuraavaksi talon valtasivat pu-
nakaartilaiset, mutta he menettivät sen pian saksalai-
sille. Näiden lähdettyä Kasino siirtyi Suomen upsee-
riston ja maanpuolustusjärjestöjen käyttöön.

Tavallisilla kansalaisilla ei ollut sotilasalueelle 
asiaa, mutta joskus saattoi kadulla nähdä meriupsee-
rin laajassa viitassaan ja valkoisessa koppalakissaan. 
He vasta olivat komeita!

Sodan jälkeisinä vuosina puhuttiin ns. rantojen 
miehistä. Kesäkausina kerääntyi irtolaisia viettämään 
aikaansa katveessa oleville rannoille eli kuten he sa-
noivat "piitsille". 

KATAJANOKKASEURAN 70-VUOTISJUHLA 4.10.2015 

Katajanokan rautatiesilta ja taustalla Tulli- ja pakkahuone.  
Kuva: Mauno Manninen.
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Eräs tällainen oli Katajanokalla merivoi-
mien alueen rannan puolella pienen pieni 
hietikko. Sen vieressä oli miinalaiva Keihäs-
salmen laituri. Kun eräänä päivänä laivan 
kansivahti havaitsi poliisiauton lähestyvän 
rantaa, hän varoitti miehiä kaiuttimella: 
"Piiska tulee." Rantalomailijat livahtivat pii-
loon ja säästyivät virkavallan toimenpiteiltä. 
Kun illalla tuli lipunlaskun aika, laivan kai-
uttimesta kuului komento: "Viisi minuuttia 
lipun laskuun!" Silloin ilmestyivät päivän 
miehet rantaviivalle ojennukseen, ja komen-
nolla "Laske lippu!" lakit lähtivät päästä. Ei 
ollut koiraa karvoihin katsomista.

Eikä kaikki ole kultaa, mikä kiiltää. Mutta 
lapsuuden muistot kultaantuvat, vaikka yk-
sityiskohdat olisivat olleet harmaita. Emme 
me silloin 40-luvulla kaivanneet rakennettuja 
leikkipuistoja ja telineitä – meille kelpasivat 
mainiosti rakentamattomat rannat. Minun 
lapsuuteni Katajanokkaa ei enää ole, mutta 
sen muistot muodostuvat lukemattomista 
kimaltelevista sirpaleista.

Hellevi Arjava

Juhlanäyttely järjestettiin  
1.-3.10. Keskon upeassa aulati-
lassa, jonka Kesko ystävällisesti 
antoi käyttöömme.

Valokuvanäyttelyn runkona 
oli 10 vuotta sitten Kata-
janokan vankilassa pidetty 

Katajanokkaseuran 60-vuotisnäyt-
tely, jonka julkisista ja yksityishen-
kilöiden kokoelmista saatuihin va-
lokuviin on vangittu Katajanokan 
näkymiä, rakennuksia ja rakenta-
jia, asuntoja ja asukkaita yli sadan 
vuoden ajalta. Näyttelyä täydennet-
tiin 70-vuotisjuhlan kunniaksi ka-
tajanokkalaisen valokuvataiteilijan, 
professori Antero Takalan kymme-
nen viime vuoden ajalta ottamilla 
Katajanokka-aiheisilla kuvilla.

Kolmen päivän aikana näytte-
lyyn tutustui useita satoja vieraili-
joita.

Näyttelyn yhteydessä kuultiin 
katajanokkalaisia näkökulmia eri 
aikakausilta: Maisteri Hellevi Ar-
java luennoi Katajanokan asuinalu-
een synnystä, toimittaja Aarno Lai-
tinen pakinoi Katajanokan moni-
muotoisesta historiasta ja kirjailija 
Kati Tervo kertoili omakohtaisesta 
suhteestaan Katajanokkaan. Kaik-
kien alustajien esitykset kirvoittivat 
vilkkaan keskustelun salin täydessä 
yleisössä.

Näyttelyä täydensi nonstoppina 
pyörivä professori Antero Takalan 
tekemä Katajanokka-aiheinen ku-
vashow. Päivittäin oli myös mah-
dollisuus kuulla Tiina Harpfin 
YLElle tekemä radiodokumentti 
Minun oodini Katajanokalle.

Näyttelyn kuviin on mahdol-
lista tutustua skatta.kuvat.fi-sivun 
kuvagalleriassa.

Marja Karppanen,  
Tuula Palaste

Juhlanäyttely

70-VUOTISJUHLA 4.10.2015 

Toimittaja Aarno Laitinen kuunteli myös yleisön tarinoita, joita hänen esityksensä herätti.

Valokuvataiteilija, 
professori Antero 
Takala (oik.) kuuntelee 
valokuviensa vieressä 
Keskon viestintäjohtaja 
Merja Haverisen 
tervehdystä näyttelyn 
avajaisissa.

Kirjailija Kati Tervo
Kirjailija Hellevi Arjavan tuotantoa:
Kiltti tyttö Katajanokalta (1999)
Minne pääsi kiltti tyttö (2002)
Swanin tytöt (2007)
Merkillinen isoisä – ja muita kertomuksia 
Wegeliuksista ja Swaneista (2010)
Voro, veijari ja vilosohvi. Ananias Puikkosen 
elämä. (2012)
Tulossa Kruunuvuorenkatu 9 taloyhtiö Louhen 
historiikki

Katajanokan koulun 4. luokkalaisten lauluesitys

Hellevi Arjava

Jääpalojen kolina alas rännejä. 
Syöksytorvien vettä lirittävät kidat. 
Sohjosta tiivistetyt padot.  
Litimäriksi kastuvat kengät. 
Kevät Katajanokalla.

Ryssänkirkon yläpihan hiekkalaatikon hieno santa. 
Moka, peltiämpäri ja hiekkakakut. 
Puupyöräinen potkulauta mukulakivillä. 
Polvisukat. 
Voikukkatahrat käsissä. 
Keinujonot. 
Brännarilla sytytetyn filmin käry. 
Parpiruudukko. 
Purjekatuakaan ei enää ole.

Syksyn piiskaavat tuulet pitkin Kruunuvuorenkatua.

Kaupungin äänet: 
maitotonkkien kolina, 
raitiovaunun kirskuna käänteessä, 
lumenluonnin raapiva ääni.

Pihan lumilinnat. 
Kadunvieren kinosrivit. 
Leppäkertunmäki. 
Hurja kiito potkurilla Vyökatua alas Linnankadulle. 
Hiihtoretket jäätä myöten Korkeasaareen.

Puistojen sirpalesuojat. 
Loimottavat liekit. 
Kahlaaminen lasinsiruissa. 
Pommitettujen naapuritalojen törröttävät rauniot.

Vankilan suljettu maailma. 
Raidalliset vaatteet: vankeja katutöissä. 
Kadunlakaisijan korkeat kärryt. 
Vahtiparaati.

Lutikkalinnan takana rantsu: 
varastoja, 
kesken jääneiden rakennusten betonirautoja, 
laiturin kupeessa viemärin suuaukko. 
Takiaisia, nokkosia, pujoa. 
Aarteita: 
värillisiä lasinsirpaleita, hylättyjä taskupeilejä, 
Maan Romun varaston punaista ja vihreää paperinarua, 
valmiiksi pätkittynä. 
Satama-alueen verkkoaita. 
Höyryveturien päivittäinen puuskutus.

Kahvin tuoksu vastassa sillalla  
– Kesko, Paulig ja Oka – 
olen tulossa kotiin. 
Norrménin linna on vielä paikallaan. 
Takana Engelin Helsinki. 
Etelärantatien valonauhat heijastuvat veteen.

Nostokurkien suorat rivit ovat yöksi asettuneet lepoon

Hellevi Arjava
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Erik Tawaststjerna  ei pystynyt omin käsin tuot-
tamaan kirjoituskoneen ääressä  tekstiä kuin 
suurella työllä ja vaivalla. Kirjoituskone kahlitsi 
hänen henkensä lentoa ja psykomotoriikkaan-
sa. Hän tarvitsi sihteerin, jolle  sanella aivoituk-
siaan. Sitä paitsi hän ei viihtynyt oikein hyvin 
yksikseen.

Kun Erik nimitettiin 1977 Suomen Akatemian 
tutkijaprofessoriksi, hän pyysi minua tutki-
musassistentikseen. Olin sitä ennen toiminut 

kuusi vuotta assistenttina Erikin johtamassa musiik-
kitieteen laitoksessa Helsingin yliopistossa. Musiikki-
tieteen professori Erik oli ollut vuodesta 1960 lähtien.

Tutkimusassistentin tuli etsiä yliopiston kirjas-
tossa vanhoista sanomalehdistä Sibeliuksen musiikkia 
koskevia kritiikkejä ja muita juttuja valmisteilla ollee-
seen Sibelius-biografian viidettä osaa varten. Velvol-
lisuuteni oli tietysti myös valmistua aluksi lisensiaa-
tiksi.

Assistentuurin alkuaikoina istuin ahkerasti yliopis-
ton kirjastossa lukemassa 
vanhojen lehtien himmeitä 
ja suttuisia mikrofilmirullia.

Yliopiston kirjastoa tär-
keämmäksi työpisteeksi tuli 
kuitenkin Erikin asunto 
osoitteessa Katajanokan-
katu 6.

Sibelius-kirjaansa Erik 
saneli ruotsiksi Suomen 
Akatemian palkkaamalle 
sihteerille Gitta Hennin-
gille, joka saapui Erikin 
asuntoon aamupäivällä.

Minä aloin ilmestyä Ka-
tajanokankadulle joskus il-
tapäivällä kolmen jälkeen, 
Gitan työpäivän päätyttyä. 
Erik jatkoi usein Sibelius-
tekstinsä sanelua minulle – 
myös ruotsiksi. Jos Gitta 

sattui sairastumaan, menin Katajanokankadulle jo aa-
mupäivällä.

Usein päätehtäväni oli kuitenkin kirjoittaa sane-
lusta musiikkiarvioita Helsingin Sanomiin, jonka kuu-
kausipalkkaisena kriitikkona Erik oli ollut vuodesta 
1957 lähtien.

Saneli Erik minulle kaikkea muutakin, Sibelius-
elokuvan käsikirjoitusta, henkilökohtaisia muisteloi-
taan, lausuntoja, suosituksia, erikielisiä kirjeitä.

Erikillä oli kirjoja, nuotteja ja papereita pursua-
vassa työhuoneessaan korkea vanhanaikainen kirjoi-
tuspöytä. Oli siellä flyygelikin, josta hän loihti hienos-
tuneen klangin.

Pitkään Erikillä oli käytössään surkea matkakir-
joituskone, jolla neljä Sibelius-elämäkerran ensim-
mäistä osaa saatiin aikaiseksi. Kun minusta tuli tut-
kimusassistentti, Helsingin Sanomat antoi kai Seppo 
Heikinheimon aloitteesta Erikin käyttöön kunnollisen 
ison ja vakaan toimistokirjoituskoneen.

Erik istui sihteerin vieressä. Usein hän nosti pitkät 
koipensa kirjoituspöydälle ja mutusteli hapankorp-

puja. Rakkaalla Mikko-
kissalla oli kirjoituspöy-
dällä kori, josta se seu-
rasi työn etenemistä – 
ellei sitten yleensä tor-
kahtanut työtahdin toi-
vottomaan hitauteen.

Jos Erikin ajatuksen-
juoksu oli lukossa, hän 
ampaisi ylös tuolistaan ja 
alkoi käyskennellä  edes-
takaisin. Liikkuminen 
auttoi häntä aktivoimaan 
aivojaan.  Jos ajatus ei 
tahtonut putkahtaa mie-
leen, hän alkoi pyöriä 
hermostuneena ruoka-
huoneen pöydän ympä-
rillä. Etsimänsä ilmauk-
sen hän nappasi usein 
kuin ilmasta.

Mutta tarvitsihan Goethekin sihteeriä

Kuusi vuottani erityisherkän  
Erikin tutkimusassistenttina

SKATTAN  KOULULAISET KATAJANOKKALAISIA 

Steinway & Sons pianot ja flyygelit.
Steinway design Boston ja  
Essex sarja - kaikissa hintaluokissa

Steinway designed pianos  
in all price ranges

www.steinwaypiano.fi • www.digitalpiano.fi
ht@steinwaypiano.fi • +358 (0)50 46 555 03

www.steinwaypiano.fi • www.digitalpiano.fi
ht@steinwaypiano.fi • +358 (0)50 46 555 03

Lämpimät onnittelut  
70-vuotiaalle 

Katajanokkaseuralle!
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Tutkimusassistenttivuosinani jouduin kirjoitta-
maan niin monet Hesarin arviot, että aloin saada siitä 
tarpeekseni. Se ei sitä paitsi kuulunut tutkimusassis-
tentin tehtäviin.

Mutta minkäs mahdoit. Toimitinhan usein myös 
renkipojan, lakeijan ja seuramiehen tehtäviä. Taisin 
olla myös Erikin uskottu.

Joku nimitti minua leikillisesti "Erikin orjaksi". Eri-
kin sihteerinä hermonsa menettänyt Seppo Heikin-
heimo totesi, että minulla oli "muulin kärsivällisyys".

Jos Erik oli Helsingin kaupunginorkesterin kon-
sertissa torstaina, hän alkoi sanella juttuaan perjantai-
iltapäivällä. Ei ollut yleensä toivettakaan, että se olisi 
ehtinyt lauantain lehteen. Usein naputtelin konetta 
puoleen yöhön asti, eikä arvio ollut läheskään valmis.

Jos kiltteyttäni menin lauantaiaamuna viimeiste-
lemään juttua, Erik aloitti sen yleensä alusta. Voi ei!. 
Hyvä, että pääsin koko päivänä takaisin eroon tästä 
maanisesta, usein monomaanisesta työnarkomaanista.

Jos Erikiä yritti hoputtaa, hän keksi varmasti jota-
kin muuta tekemistä tai katosi hyräillen omiin ajatuk-
siinsa. Puhelin soi usein jatkuvasti, ja kiireestä huoli-
matta Erik saattoi keskustella, jaaritella ja juoruilla 
usein vaikka kuinka pitkään.

Erik kuvitteli, että teksti sen kuin vain paranee, jos 
sen kirjoittaa monta kertaa uudestaan. Järkevämpää 
olisi ollut hioa ja muokata jo valmistunutta tekstiä. 
Erikin menetelmä oli tietysti hänen "sanelupolitiik-
kansa" sanelemaa.

Kun Erik oli sanellut jostakin Sibelius-kirjansa jak-
sosta esimerkiksi viisi versiota, joku oleellinen asia 
saattoi tipahtaa pois matkan varrella. Erik luki jotakin 
varhaisempaa versiossa ja huudahti kuin löydöstään  
ilahtuneena: "Mutta tässähän on tärkeä asia!"

Työtahtinsa alkoi hidastua, keskittymiskyky hei-
ketä ja hajamielisyys paheta. Hajottavia projekteja oli 
liikaa. Viidennen osan valmistuminen oli erittäin mut-
kikas ja vaikea prosessi – jossa en ollut enää Luojan 
kiitos mukana.

Olin varmaan kelpo sihteeri, nopea konekirjoittaja 
ja hyvä suomen kielen asiantuntija. Tosin sihteerin 
työ ei minua erityisesti miellyttänyt. Kerran Erik kan-
nusti minua sanomalla: "Kaikki lahjakkaat nuoret mie-
het ovat aloittaneet jonkun suurmiehen sihteerinä!"

Erik ihaili Thomas Mannia kuten minäkin.
Kerran sanoin Erikille piruuttani: "En ymmärrä,  

miksi tarvitset sihteeriä. Eihän Mannillakaan sihteeriä 
ollut. Hän kirjoitti kirjansa käsin itse." Vastaus tuli 
kuin apteekin hyllyltä: "Mutta Goethella oli!"

Suurmiehenä Erik pitikin itseään. Tosin häneltä ei 
puuttunut itseironiaakaan, jos sille päälle sattui. Laa-
jasti sivistyneellä ja nopeaälyisellä Erikillä oli aina val-
miina henkevä mielipide, sukkela bon mot, asiaan 
kuin asiaan.

Kun puhuimme kahden kesken joistain ihmisistä, 
Erik saattoi sanoa jotakin hupaisan häijyäkin. Julkisesti 
hän oli aina äärimmäisen kohtelias ja diplomaattinen, 
valmis kehumaan ja kiittelemään kanssaihmisiään.

Jos menin Erikin luokse aamupäivällä, tarjolla oli 
keskipäivällä lounas. Lounaan pääruokalaji oli yleensä 
mannavelli, josta Erik piti kovasti. Itse en ole pitänyt 
puuroista ja velleistä koskaan. Kai me jotakin muuta-
kin söimme, leipää, leikkeleitä, kananmunia.

Iltavuorossa Erikin luona sai aina herkullisen päi-
vällisen. Nuo illallishetket ovatkin jääneet hyvinä 
muistoina mieleeni, varsinkin kun Erikin hienostunut 
ja rakastettava puoliso Carmen otti niihin luonnolli-
sesti osaa.

Tawaststjernojen päivällispöydässä opin tietä-
mään, miltä hyvä ruoka maistuu.

Erikillä ja Carmenilla oli kotiapulainen Inga, aika 
erikoinen olento: hoikka, pitkähkö ja pitäkäkaulainen 
vanhapiika, joka puhui kimeällä korkealla äänellä ja 
asui pienessä piian huoneessaan keittiön vieressä.

Inga valmisti erinomaista ruokaa silloin, kun hän 
noudatti Erikin tarkkoja ohjeita. Erik itse oli erinomai-
nen kokki.

Joskus Inga  oli kapinamielellä ja tehdäkseen Eri-
kille kiusaa saattoi laittaa ruokaan esimerkiksi jotakin 
väärää maustetta.

Erik, jos kuka, oli erityisherkkä ihminen ja reagoi 
hyvin voimakkaasti, helposti kiihtyen niin ulkoisiin 
kuin sisäisiin ärsykkeisiin. Erityisherkkä oli myös hä-
nen makuaistinsa. Hän huomasi heti Ingan jekun, syl-
käisi ruuan suustaan lautaselle ja syöksyi keittiöön 
sättimään Inga-parkaa. Inga kiljui takaisin. Me Car-
menin kanssa jatkoimme keskustelua ikään kuin 
emme olisi kuulleet minkäänlaista meteliä.

Pidin Inga-neidistä ja tulin hänen kanssaan hyvin 
toimeen. Kerran Inga tuli näyttämään minulle uutta 
hattuaan ja kysyi; mitä "maisteri Lampila" piti siitä – 
maisteriksi hän minua nimitteli silloinkin, kun olin jo 
lisensiaatti.

Erik hermostui taas kerran Ingalle ja huu-
dahti: "Inga menee pois! Inga häiritsee minun 
keskitystäni!"

Vaikka Erik ja Inga olivat joskus kuin kissa 
ja hiiri, he tuntuivat kyllä pitäneen toisistaan.

Akateeminen urani päättyi vuonna 1983, 
jolloin minusta tuli Helsingin Sanomien mu-
siikkitoimittaja. HS:n kriitikkona olin aloitta-
nut 1972.

Erikillä oli nyt usein ongelma: kenelle sa-
nella kritiikkejä? Hän keksi lähteä taksilla He-
sarin kulttuuritoimitukseen, koska oli varma, 
että löytäisi sieltä jonkun innostuneen vapaa-
ehtoisen.

Kun huomasin  Erikin ilmestyvän Ludwi-
ginkadulla sijainneeseen toimituksen toiveik-
kaan ja iloisen näköisenä, häivyin äkkiä koko 
talosta.

Viimeinen muisto on sekä surullinen että 
hauska. Se lienee 1990-luvun alkupuolelta. 
Erik kuoli 1993.

Jostakin oli putkahtanut esiin joku tunte-
maton Sibelius-dokumentti. Soitin aiheesta 
Erikille, koska oli tekemässä löydöstä juttua 
Hesariin.

Kun Erik vastasi soittooni, kysyin, mitä 
hänelle kuului. Hän vastasi surullisella ää-
nellä: "Kaikki on niin tyhjää."

Menin Katajanokankadulle tutkimaan do-
kumenttia. Erik oli selvästä ilahtunut nähdes-
sään vanhan kaverinsa. Kun Carmen tarjosi 
minulle lasin sherryä, lapsenomaiseksi muut-
tunut Erik kysyi kiltisti, saisiko hänkin sher-
ryä. Totta kai hän sai.

Postiluukku kolahti ja Erik meni eteisiin 
ottamaan selvää, mitä oli tullut. Posti oli tuo-
nut Maaseudun tulevaisuus -lehden. Erik ajat-
teli, että lehden nimi on viesti, joka on suun-
nattu hänelle. "Minussako olisi maaseudun 
tulevaisuus!", Erik pilaili ja naureskeli huvit-
tuneena.

Hannu-Ilari Lampila 
Kuva: Aurora Heickell

Katajanokalla kohta kaksikymmentä vuotta 
asunut tietokirjailija ja dokumentaristi 
Pekka Hako on kirjoittanut parikymmentä 

kirjaa, lähinnä elämäkertoja ja henkilökuvia mu-
siikkihenkilöistä. Tänä syksynä hän julkaisi yh-
dessä Kimmo Korhosen kanssa teoksen Elämän 
mosaiikki – Jean Sibelius säveltäjänä ja ihmisenä 
(Siltala 2015).

"Täytyyhän arvonsa tuntevan musiikkitieteili-
jän julkaista ainakin yksi Sibelius-kirja", Hako sa-
noo pilke silmäkulmassa. Hän oli Erik Tawaststjer-
nan oppilas.

"Kirjamme on helppolukuista asiatekstiä, jossa 
Sibeliuksen oma ääni kuuluu. Kotioloissa Sibelius 
oli lapsen maailmaa ymmärtävä leppoisa Pappa."

Kauttaaltaan neliväristä kirjaa voi availla ja lu-
eskella sieltä täältä. Kuvia on paljon.

"Tämä taitaa olla ensimmäinen Sibelius-aihei-
nen kahvipöytäkirja", Hako arvelee. "Kyllä Tawast-
stjerna olisi hyväksynyt lähestymistapamme."

Aurora Heickell

Elämän mosaiikki”Mutta tässähän on  
tärkeä asia!”

KATAJANOKKALAISIA 
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Ehdotus edellyttää merkittävästi lisää kan-
takaupunkimaista rakentamista bulevar-
deiksi muutettavien moottoriteiden var-
sille, Malmin lentokentälle ja nykyisen 
kaupunkirakenteen tiivistämistä. Yleis-

kaava tavoittelee myös 170 000 uutta työpaik-
kaa, joskin tällä hetkellä toimistorakennus-
ten kiivastahtinen muutos asunnoiksi näyt-
tää tyhjentävän kantakaupunkia toimistoista. 

Esitystapa poikkeaa vuoden 2002 yleiskaa-
vasta. Alueiden käyttötarkoitus osoitetaan 
100x100 metrin väriruuduilla: Liike- ja pal-
velukeskusta, Kantakaupunki, Virkistys- ja 
viheralue, Toimitila-alue, jne. Rajaukset ovat 
yleispiirteisiä. Alueita ei osoiteta korttelin 
tarkkuudella. Kaavamääräykset ovat väljiä. 
Esimerkiksi Kantakaupunki (tummanruskea 
väri) tarkoittaa toiminnallisesti sekoittunutta 
asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toi-
mitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja 
liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin 
aluetta. Kantakaupunkiväri on lähes sama 
kuin v. 2002 yleiskaavan Kerrostalovaltainen 
alue (kartalla keltaruskea väri). Sellaiselle alu-
eelle on rakennettu esimerkiksi Katajanokan 
uusin puisto, Matruusinpuisto.

Katajanokan kaavavärin lisäksi on muita-
kin merkintämuutoksia. Vuoden 2002 yleis-
kaavaan verrattuna satama- ja puistoalueita 
on kartalla vähemmän, metroyhteys Laajasaloon on 
poistettu, eikä julkisen hallinnon pinkkiä väriä (Me-
rikasarmi) enää ole kartalla. 

Yleiskaavamääräyksen Kantakaupunki perusteella 
alueita voidaan kaavoittaa ja rakentaa moneen eri 
käyttöön. Yleiskaavan tavoite - kaupungin voimakas 
kasvu – kuitenkin ohjaa vahvasti tulevien asemakaa-
vojen laadintaa.. 

Kaupunkia tiivistetään ja niin myös Katajanokkaa. 
Yleiskaavaluonnoksen liitekuvissa Suomenlinnan puo-
leiselle rannalle, M/S Ehrensvärdin terminaalista Vi-
kingin terminaalille oli luonnosteltu 2 000 asukkaan 
korttelit. Yleiskaavaehdotuksen liiteraportissa ”Hel-
singin keskeisimmät maankäytön muutosalueet” on 
kolme luonnosta. Ne jättävät jonkin verran tilaa ran-
tapuistolle ja Vikingin alueelle. Jotta kaikki mahtuu 
on täytettävä merta.  

Katajanokalle on nyt piirretty myös maan- ja me-
renalainen raidevaraus Korkeasaaren kautta Laajasa-
lon ratikkasiltaan. Tämä sivuhaara taitaa jäädä v. 2002 
yleiskaavassa olleen Santahaminan metrovarauksen 
tavoin kaukaisempaan tulevaisuuteen. 

Katajanokkaseura lausui yleiskaavaluonnoksesta 
12.2.2015 ja totesi, että koko kaupunkia koskevista 
lähtökohdista ja painotuksista ollaan pääosin samaa 
mieltä. Yleiskaavan tulee mahdollistaa kaupunkilaisille 
jatkossakin hyvän kaupunkielämän puitteet Helsingin 
erityispiirteet säilyttäen. 

Katajanokan osalta seura huomautti 2000 uuden 
asukkaan merkitsevän kolmanneksen vähemmän 
puistoa/asukas, kun vielä Matruusinpuisto jää umpi-
korttelirakentamisen alle. Edelleen yleiskaavan liite-
raportissa piirretty itäinen kortteli oli esitetty ahtaa-
seen paikkaan vaarantaen Katajanokan kärjen pallo-
kentän säilymisen. Satamalta mahdollisesti vapautu-
van kenttäalueen osalle esitetty kapea viherkaista ei 
korvaa näitä oleskelu- ja tapahtumapuistoja. 

Katajanokkaseura pitää tärkeänä Katajanokan 
kiertävän ja edelleen kehitettävän rantapuistoreitin 

Yleiskaavaehdotuksen Helsinki vuonna 2050 on raideliikenteen 
verkostokaupunki, jossa on 865 000 asukasta. 

Yleiskaavaehdotus muuttaa 
kaupunkia ja Katajanokkaa

Kuva: Tuula Palaste

Nykyinen yleiskaava 2002, karttaote

   YLEISKAAVA
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merkitsemistä yleiskaavaan. Lausun-
nossa esitettiin myös huoli liikenteen 
järjestämisestä ja nykyisten pysäköin-
tialueiden käyttämisestä rakentami-
seen. 

Seura ehdotti sen sijaan tutkitta-
vaksi mahdollisuutta korottaa Kataja-
nokan uuden puolen kerroskorkeutta 
parilla kerroksella. Katajanokkaseuran 
mielestä ranta-alueita ei näin ollen ole 
tarpeen kaavoittaa asuntorakentami-
seen, vaan niillä tulee edistää virkistys-
käyttöä.  

Yleiskaavaluonnoksesta esitettiin 
kaikkiaan 49 Katajanokkaa koskevaa mielipidettä. Niihin annettuihin vastineisin voi tutustua yleiskaavaehdo-
tuksen Vuorovaikutusraportissa III, 6.10.2015.  Yleiskaavaehdotuksen Helsingin keskeisimmät maankäytön 
muutosalueet ja Vuorovaikutusraportti ja koko muu aineisto löytyy netistä.  www.yleiskaava.fi 

Mitä lopulta rakennetaan ratkaistaan laadittavissa asemakaavoissa. Katajanokkaseuran esittämät kysymyk-
set Matruusinpuistoon puuttumisesta ja uusista kortteleista nousevat silloin varmasti esille. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 10.11.2015 yleiskaavaehdotuksen nähtäville ja lausuntokierrok-
selle. Katajanokan kaavakartta ei tässä käsittelyssä muuttunut. 

Yleiskaavaehdotus palaa lautakuntaan keväällä ja kaupunginvaltuutetut pääsevät päättämään yleiskaavasta 
2016 loppupuolella.

Martin Bunders 
Kuvat: Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirasto

Yleiskaavaraportin 
6.10.2015 luonnoksia 
mahdollisista 
lisärakentamisalueista 
Katajanokalla

  YLEISKAAVA

Yleiskaavaehdotus 6.10.2015, karttaote
Katajanokalle on nyt piirretty myös maan- ja merenalainen raidevaraus 
Korkeasaaren kautta Laajasalon ratikkasiltaan.

Yleiskaavaehdotus muuttaa kaupunkia ja Katajanokkaa

http://www.yleiskaava.fi
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Keväällä heti pääsiäispyhien jälkeen äänioi-
keutetut kansalaiset pääsivät jo 37. kerran 
valitsemaan uudet kansanedustajat eduskun-
taan neljäksi vuodeksi. Vallitsevassa talou-
dellisessa taantumassa vaalitaistelua käytiin 
varman päälle niukemmin resurssein sosiaa-
lisen median suomien uusien vaikutusmah-
dollisuuksien innoittamana.

Vaalitulos vahvisti entisestään porvarillista 
hegemoniaa koko kaupungissa ja etenkin 
Katajanokalla. Nykyisistä hallituspuolueista 

kokoomus sai ylivertaisesti eniten kannatusta, kun 
taas perussuomalaiset pärjäsivät vaatimattomasti. 
Äänikuninkaaksi Katajanokalla nousi uusi tulokas 
Juhana Vartiainen (kok).

Katajanokkalaiset äänestivät vilkkaammin kuin 
muut helsinkiläiset. 

Lähde: Helsingin kaupungin tietokeskus, vaalitilasto

Erkki Leimu

Vaalit numeroina Katajanokalla

Äänioikeutettuja 3507
Äänestysvilkkaus 82,6% (Hki 75,1%)
Annettuja ääniä yhteensä 2926

Puolueiden kannatus Katajanokalla
% annetuista äänistä
KOK 36,60
VIHR 19,65
SDP 11,59
RKP 9,30
VAS 8,41
PS 6,12
KES 5,78
KD 1,03
Muut 1,54

Eniten ääniä Katajanokalta saaneet ehdokkaat
%-osuus annetuista äänistä
1. Juhana Vartiainen (KOK) 7,3 %
2. Ben Zyskowicz (KOK) 7,1
3. Jaana Pelkonen (KOK) 4,9
4. Pekka Haavisto (VIHR) 4,3
5. Erkki Tuomioja (SDP) 3,4

Keväiset eduskuntavaalit Katajanokalla

EDUSKUNTAVAALIT

Höyryäviä herkkuja 
Poseidonista

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

Lämpimästi tervetuloa!

POŠEIDON - kruuNuVuOrENkatu 1, HELsINkI - OLutHuONE.fI

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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UNIONINKATU 18 • 00130 HELSINKI • 020 7756 640
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Valtiotieteen lisensiaatti ja lainsäädäntöneu-
vos Risto Jaakkola (s. 3.4.1941) kuoli äkillisesti 
sairaskohtaukseen kotiovellaan Katajanokal-
la 30.4.2015. Hän osallistui aktiivisesti muun 
muassa Katajanokkaseuran toimintaan ollen 
seuran johtokunnan pitkäaikainen jäsen aina 
kuolemaansa saakka. Seura ja suomalainen 
yhteiskunta menettivät hänen kuolemansa joh-
dosta hyvin laaja-alaisen ja aktiivisen jäsenen.

Tämän kirjoittaja pyysi jättäessään johtokunnan 
jäsenyyden Risto Jaakkolaa tulemaan johto-
kunnan jäseneksi. Seuran kannalta tämä oli 

merkittävä tapaus. Jaakkola ehdotti muun muassa Ka-
tajanokkaseuralle, että Nokalle perustettaisiin Tove 
Janssonin nimikkopuisto. Tämä toteutuikin nopeasti. 
Olin myös Risto Jaakkolan pitkäaikainen perheystävä.

Vaikka Risto Jaakkola oli laaja-alainen tutkija hän 
ei onneksi tyytynyt olemaan ainoastaan kammioissa 
työskentelevä tutkija vaan myös yhteiskunnallisiin 
prosesseihin osallistuva asiantuntija ja toimija. Minulle 
hän oli kävelevä tietolähde ja ovi niille yhteiskuntamme 
osa-alueille, joilla toimiminen edellytti erityistä 
asiantuntemusta. Sitä Risto Jaakkolalla oli muillekin 
jakaa.

Hän oli esimerkiksi yksi harvoista edelläkävijöistä 
monikulttuurisemman Suomen porteilla jo 1970-lu-
vulla. Tästä alkoi hidas matka kohti kahden tai use-
amman kulttuurin muodostamien perheiden tarpei-
den kirjaamista lainsäädäntöömme. Risto Jaakkola 
olikin samaa sukupuolta olevien parisuhteiden edel-
lyttämien lainsäädännöllisten muutosten yksi merkit-
tävä taustavoima.

Risto Jaakkola näytteli merkittävää roolia myös so-
siaali- ja perhepolitiikan ja oikeussosiologian eri osa-
alueilla.

Risto ja Magdalena Jaakkolan kotona minulle 
avautui mahdollisuus tutustua merkittävään suoma-
lais-virolaiseen sosiologiin Erkki Rannikiin (1917-
2005). Koska toimin tuohon aikaan valtioneuvoston 
asettaman etnisten suhteiden neuvottelukunnan pää-
sihteerinä tämä yhteys oli minulle arvokas.

Erkki Rannik osallistui asiantuntijana ja tulkkina 
presidentti Koiviston ja Neuvostoliiton johtajan Gor-
batshovin Neuvostoliiton suomalaisia - mukaan lukien 
inkeriläiset - koskeneeseen neuvotteluun. Tämän neu-
vottelun tuloksena inkeriläisille ja entisille Suomen 
kansalaisille syntyi oikeus muuttaa Suomeen paluu-
muuttajina. Tätä paluumuuttoa kutsuttiin inkeriläis-
ten paluumuutoksi, mutta palaajiin sisällytettiin myös 
esimerkiksi 1930-luvulla Pohjois-Amerikasta silloi-
seen Itä-Karjalan autonomiseen tasavaltaan muutta-
neet ja heidän stalinismin terrorin jälkeen eloon jää-
neet jälkeläisensä. Tämä paluumuutto-oikeus koski 
myös Suomen 1918 sisällissodan yhteydessä Neuvos-
toliittoon paenneiden jälkeläisiä.

Jaakkoloiden koti oli kulttuuritaustoiltaan rikas ja 
valistunut.

Riston puoliso Magdalena Jaakkola (s.1943) on 
akateemikko Martti Haavion tytär ja sosiologian pro-
fessori Elina Haavio-Mannilan ja nykykulttuurin pro-
fessori Katarina Eskolan sisar. Magdalenan äidin, do-
sentti Elsa Enäjärvi-Haavion (k. 1951) kuoleman jäl-
keen Martti Haavio avioitui kirjailija Aale Tynnin 
kanssa.

Tarkoituksenani oli kirjoittaa Katajanokalla asu-
neesta Aale Tynnistä henkilökuva Katajanokan Kaiku 
-lehteen. En valitettavasti suuren kirjailijan poisme-
nosta johtuen ehtinyt!

Magdalena Jaakkolan kanssa Suomessa ja Ruot-
sissa tehtyjen useiden hankkeiden puitteissa meille 
syntyi yhteistyösuhde. Valtiotieteen tohtori ja sosio-
logian dosentti Magdalena Jaakkolan tutkijan ura on 
näyttävä.

Ollessani Suomen Tukholman suurlähetystössä 
ruotsinsuomalaisten elinoloja ja Suomen-Ruotsin 
muuttoliikkeen dynamiikkaa seuraavana attaseana ja 
lähetystöneuvoksena hyödynsin työssäni Magdalena 
Jaakkolan tutkimuksia. Maastamuutto Suomesta 
Ruotsiin kulminoitui vuonna 1970, jolloin Suomen 
väestö pieneni ylisuuren Ruotsiin muuton seurauk-
sena.

Magdalena Jaakkola aloitti tutkimustyönsä tutki-
malla Ruotsin Torniojokilaakson suomenkielisen kan-

Risto ja Magdalena Jaakkola
Tutkijapari monikulttuurisemman Suomen edelläkävijöinä 

taväestön kieli- ja 
elinoloja. Tämän 
jälkeen hän siirtyi 
tutkimaan Ruot-
sissa suomalaisten 
sosiaalisia verkos-
toja, elämäntyylejä 
ja etnistä järjestäy-
tymistä.

Suomessa väes-
tön asenteita maa-
hanmuuttoon ei 
ole tutkittu ennen 
Magdalena Jaakko-
lan asennetutki-
muksia.  Alussa 
tutkimustoimintaa 
haittasi se, että 
maahanmuuton volyymit olivat pieniä. Voitiin sanoa, 
että tuolloin Ruotsilla oli sinfoniaorkesteri ja Suomella 
yksinäinen haitarinsoittaja.

Ensimmäisessä asennetutkimuksessa v. 1989 ku-
vataan asenteiden lisäksi Suomessa tuolloin harjoitet-
tua maahanmuuttopolitiikkaa. Asennetutkimuksista 
laajin Maahanmuutto ja etniset asenteet (2005) kuvaa 
ensimmäisen kerran maahanmuuttopolitiikan ohella 
Suomen väestön asenteiden lisäksi myös äärioikeis-
tolaisia ilmiöitä. Tässä yhteydessä voisi todeta, että 
mikroskooppisen pienestä maahanmuuttajaväestön 
määrästä huolimatta Suomessa esiintyi myös selvää 
rasismia ja vihamielisyyttä maahanmuuttajia kohtaan 
jo tuolloin, vaikka Suomesta oli muuttanut maailmalle 
lähes 1,5 miljoonaa suomalaista.

Kielteisten ihmisten perustelut olivat samaa sarjaa 
kuin vastaavat asenteet tänäänkin. Olin tuolloin työ-
ministeriössä neuvottelevana virkamiehenä ja minulla 
oli edellytykset olla käynnistämässä asennetutkimus-
sarjaa, jonka tieteellisestä ja muusta toteutuksesta vas-
tasi dosentti Magdalena Jaakkola.

Mielessäni on selkeästi yksi kriittinen puhelin-
soitto ministeriöön. Merkittävässä yhteiskunnallisessa 
asemassa ollut henkilö uskoi tutkijan manipuloineen 

asennetutkimuk-
sia myönteisem-
pään suuntaan. 
Hän perusteli nä-
kemystään sillä, 
että tutkijan etu-
nimi Magdalena 
kirjoitettiin vain 
yhdellä e:llä. Ker-
rottuani soittajalle 
tutkijan sukutaus-
tasta hän pyysi 
soittoaan anteeksi.

Näistä ajoista 
on onneksi päästy 
muutama askel 

eteenpäin. Magda-
lenan tohtorinväi-

töstyö oli yli 300-sivuinen artikkelikokoelma. Suomen 
pieni puolalaisväestö on myös saanut kuvaajansa ja 
tutkijansa Jaakkolasta.

Suomen tultua nyt kokonaan uuteen kehitysvai-
heeseen, jossa maahanmuutto ei voi pysähtyä vaan 
laajentua, tohtori Magdalena Jaakkolan tutkimuksilla 
ja niiden välittämillä tiedoilla on erityisesti nyt ajan-
kohtaisuutensa. Uuden ja tarpeellisen terminologian, 
käsitteistön välittäjänä tutkimuksilla ja kirjoituksilla 
on ollut kielenhuollollemme suuri selkiinnyttävä mer-
kitys. Esimerkiksi ulkomaalainen on henkilö, joka ei 
asu Suomessa, mutta on käymässä täällä tai pyrki-
mässä tänne. Saatuaan oikeuden vakituiseen asumi-
seen Suomessa henkilöstä tulee maahanmuuttaja.

Risto Jaakkolasta kirjoitettaessa ei voi olla samalla 
kuvaamatta hänen puolisoaan, sillä heidän kulke-
mansa yhteinen tie oli jatkunut puoli vuosisataa.

Kirjoittaja kanslianeuvos Risto Laakkonen on 
Risto ja Magdalena Jaakkolan ystävä

Kuva: Beata Ignatius

Risto Jaakkola huhtikuussa 2015

KATAJANOKKALAISIA 
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Hösten 1930 kom Hugo E. och Ella Pipping 
jämte barnen Jost och Helena till sitt nya hem 
på Kronbergsgatan. På den tiden stannade 
spårvagn 5 vid Köpmansgatan 2 B. Där steg 
familjen av och spårvagnen fortsatte uppför 
Skatuddsgatan för att stanna i backen mot Lot-
sgatan. Familjen Pipping gick nu vidare längs 
Kronbergsgatan, stannade vid paraddörren 7 A 
och kilade tre trappor upp.

År 1931 började med att en ny Skatuddsbo, lille 
Fredrik Pipping, föddes den 1 januari. Den 
vintern var mycket snörik och Skatuddspar-

ken, nuvarande Tove Janssos park, hade en fin kälk-
backe. Jost och Helena rutschade av hjärtans lust när 
en dam med sin 6 åriga dotter frågade oss om Betta 
kunde rymmas på kälken. Naturligtvis! Nu hade vi 
fått en Skatuddsvän. Hennes pappa

Bankdirektör Clas von Collan bodde med sin fa-
milj  i samma fastighet som vi,   Köpmansgatan 2 B. 
Framför den breda trappan till paraddörren låg ofta 
en stor berhardinerhund, helt lugn och orörlig.

När våren kom, upplevde vi något spännande, nu-
mera faktiskt historia. Vår pappa skulle flyga med Ae-
ros hydroplan till Stockholm. Pippings vandrade öst-
erut längs Kronbergsgatan ända   till sandstranden 
som vätte mot  Kronbergsfjärden. Familjen blev stå-
ende en bit därifrån när planet svävade ned,   kom 
emot vår far som steg ombord och i ett huj sveptes 
de i väg. Malms flygfält togs i bruk först i slutet av 
1930-talet.

Apropå trafik hade lyckligt lottade barn tillgång 
till sparkbräden. Min storebror hade ett fint sådant 
och vår kusin Veronica Wallgren kom rentav från 
Fredriksgatan med sitt sparkbräde till Skatudden för 
att tillsammans med honom susa ner för backen vid 
Lotsgatan längs Gördelgatan och via Slottsgatan ner 
till Kronbergsgatan. Avundsvärt! Min spark var av trä, 
jag fick nöja mig med Slottsgatan.

Mera om trafiken. Det fanns en hyrbilsstation i 
hörnet av Köpmansgatan och Kronbergsgatan. Där 
satt chaufförerna redo att ta passagerare. Min lillebror 
sökte sig till taxin som fick vänta ganska länge på kun-
der. Lilla Fredrik kunde komma in och sitta bredvid 
chauffören. Fredrik hade ett hemgjort körkort med 
numret 34935, som fiffigt nog också råkade vara vårt  
telefonnummer.

Jag har använt uttrycket paradtrappa, det fanns 
nämligen två kökstrappor. En för A-trappan, en för 
B-trappan, båda ledde ut till bakgården som inte var 
särdeles stor. Varje hushåll hade både källare och ved-
förråd med ingång från gården. Dit kom man genom 
en lång portgång från Kronbergsgatan. I portgången 
fanns två dörrar, en ledde till gårdskarlsbostaden som 
hade fönster mot gatan, den andra ledde till tvättstu-
gan, under krigen användes den som skyddsrum.

Gårdskarlens hustru hade nyckeln till tvättstugan 
och hos henne kunde vår jungfru, dvs hembiträdet, 
eller jag avhämta nyckeln. Ifall den inte var där måste 
man ringa på hos andra i kökstrappan och fråga efter 
nyckeln. När tvätten var klar bars den upp till vinden 
där lakanen, handdukarna och skjortorna hängdes på 
tork.

När staden skulle befrias från en myckenhet av 
snö kördes släde efter släde med snö längs Kronbergs-
gatan långt ut på isen för att tömma sin last. Arbetet 
började tidigt på morgonen, vi vaknade när släden 
körde förbi med pinglande bjällror, Romantiskt!

En gång upplevde jag något ännu mera romantiskt 
på vår egen gata. En heltäckt vagn, dragen av två häs-
tar kommen från Helsingfors stannar vid Slottsgatan 
där en elegant dam hjälps ut av kusken. En prinsessa?  
Nej, men nästan. Pappa kunde berätta att det troligen 
var friherrinnan Magda Homén född Buxhoevden.

En annan gammal dam i närheten var min farfars 
moster,tant Fanny Ruth. Om jag var på väg till apo-
teket som låg längre västerut på Kronbergsgatan och 
hade oknäppt kappa stannade hon, knäppte knap-
parna och sa "kära barn förkyl dig inte." Så neg jag 
och vi skildes åt.

Vägen till apoteket var inte lång, man passerade 
taxibilen och strykerskans dörr, därefter kom apote-
ket. Apotekaren stod ganska långt inne och blandade 
mediciner enligt kundens behov. Jag bad om host-
medicin åt mina bröder. En annan kund fick ett litet 
kuvert som innehöll ett vitt pulver som svaldes på 
stående fot då farmaceuten Carlie Cronstedt  bjöd ett 
glas vatten.

Nu står det stora Keskohuset på andra sidan av 
gatan. På vår tid var där en stor, nästan tom sandplan 
där vi sparkade boll. Andra hälften av tomten upptogs 
av stora rullar med vajrar.

Man kunde klättra på dem, det var roligt, farligt 
men inte förbjudet. Fortsatte man från apoteket i rikt-

Barndom på Kronbergsgatan

ning mot parken så just före  man nådde Hamngatan 
steg man in i fru Schuberts butik. Hon saluförde tyg-
varor, strumpor, näsdukar och kanske blusar. Det lö-
nade sig att titta in vid jultid. Ett, tu tre hittade man 
något som blev en julklapp. Hennes dotterson Stig 
brukade vistas där när han inte var i skolan. Han var 
hennes hjälp.

Nu vänder vi oss till höger till tobaksaffären. Dit 
skickades jag av pappa för att köpa Nya Pressen och 
Twenty Gold cigaretter. Pauligs rosteri låg också på 
Hamngatan. Kaffelukten var stark men god. Började 
man gå uppför Lotsgatan hände det att man mötte 
Erik Tavaststjerna i flygande fläng för att hinna i kapp 
spåran som skulle stanna vid parken. Mitt i backen, 
på vänstra sidan stannade man framför Stellabageriets 
skådefönster, de visade underbara bakverk.

Där Lotsgatan mötte Skatuddsgatan fanns Gus-
tavssons kolonialvaruaffär. Mittemot spårvagnshåll-
platsen hade HOK en annan likadan butik. Nu ner 
för backen förbi stiliga Olofsborg, vänd åt höger, där 
på Köpmansgatan fanns Elanto där mjölk, smör och 
bröd såldes. Smöret vägdes och packades i smörpap-
per. Mjölken hälldes i kundens medhavda kanna, brö-
det packades i vitt papper.

Min mamma var medlem i Elanto, så deras kvitton 
sparades och gav utdening. Varuboden bredvid Elanto 

hade samma sortiment som HOK och Gustavssons: 
kryddor, socker, salt, olika sorters knäckebröd, alla 
sorters mjöl, karameller, Fazers chokladkakor och tor-
kad frukt. Beroende på årstid fanns det endera äpplen 
eller apelsiner och till juletid fikon och dadlar, möjli-
gen bananer.

I ändan av Köpmansgatan låg ingången till fäng-
elsegården. I början av vår tid på Skatudden gick 
mamma dit in med mig. Hon visste att slöjdkunniga 
fångar hade tillfälle att förtjäna genom att tillverka 
möbler som via fångpersonalen såldes åt utomstående 
köpare. Mamma beställde en födelsedagsprsent åt 
mig, det blev dockmöbler, några små stolar och ett 
litet bord.

Fram till år 1934 då jag fyllde nio år fick jag inte 
röra mig utanför Skatudden. Gränsen gick vid det lilla 
myntverkets bro mot Salutorget samt vid stora bron 
nedanför Uspenskij-katedralen och Norrmenska hu-
set på andra sidan av gatan. Ryska kyrkan var i ganska 
dåligt skick, inga glittrande kupoler, bara grön ärg. 
Turister var inte välkomna. De gammalmodigt klädda 
emigranterna rörde sig alltid två och två lågmält ta-
lande ryska. Det var ryssar som hade flytt från  sitt 
land efter revolutionen 1917. På 30-talet fanns redan 
restaurangen Bellevue på Myntgatan. Personalen ta-
lade både ryska och finska, sannolikt även franska.

I den pippingska våningen finns Kronbergsgatans 
enda balkong. Ingen visste varför vår lägenhet hade 
balkong och vi använde den mest för vädring av rum-
met. Jost, Helena och en vän stod på balkongen, tit-
tade ner på gatan och fick lust att pröva om man 
lyckas träffa någon där nere. Sagt och gjort, ett glas 
vatten tömdes och duschen träffade fängelsedirektö-
rens hustru, vars man blixtsnabbt rusade upp och häf-
tigt ringde på vår dörr. Helt ovetande öppnade vår 
mor dörren för den rasande herren. Barnen kallades 
fram, skämdes, fick ovett  och mamma lovade straffa 
oss ordentligt varmed lugnet återställdes.

Kort därpå tog 30-talet slut och därmed skriben-
tens barndom.

Ella och Hugo E. levde länge ett verksamt liv till-
sammans i hemmet på Kronbergsgatan. Hugo E. dog 
där i april 1975 och Ella Pipping flyttade till Brändö.

Helena Meinander 
Kuva: Aurora Heickell

SKATUDDSBOR
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Sommarens segelsäsong tar alltid slut alltför 
plötsligt. Ombord på vår båt har vi emellertid 
hittat på ett knep att göra nåt roligt ännu efter 
sommarens långfärd. 

Ett veckoslut i augusti kastar vi loss från Amirals-
hamnen i Esbo. Vi seglar som kärringen mot 
strömmen – nästan alla andra kommer emot 

oss, ut från Helsingfors – men vi styr in mot stan.
Det är flera alternativ lockar: Sveaborgs miljö är exo-
tisk, HSS på Skifferholmen finns nära södra Helsing-
fors restauranger. Skatudden kan erbjuda en förträfflig 
gästhamn med fin servicebyggnad, inklusive fräscha 
toaletter, duschar och möjlighet till ett glas cham-
pagne i baren. Därför brukar vårt val ofta falla på 
just Skatudden.

Det är faktiskt litet kul att ligga där. Fören är näs-
tan förtöjd i Nokkas dörrhandtag. Om man så vill kan 
man tillbringa en helkväll utan att gå över till fastlan-
det. Allt finns på Skatudden: Wellamo, Poseidon och 
fyrbåten Relandersgrund (ja, jag vet – går man dit 
måste man ta några steg på fastlandets sida, men det 
är bara för några få sekunder).

Oftast brukar vi faktiskt äta på Wellamo. Om vä-
dret tillåter sitter vi gärna ute. Exotiskt att nästan sitta 

på gatan, omgiven av 
hus och trappor. Des-
sutom brukar det vara 
lätt att välja mat. Finns 
det stekt strömming 
väljer min fru detta 
och jag brukar fastna 
för lamm i någon form. 
Efter kaffet följer en 
promenad för att titta 
på alla vackra jugendhus. Som vinentusiast stannar 
jag dessutom gärna utanför Vinoteket på Köpsmans-
gatan och berättar om nån vintasting jag varit med 
om.

Kvällen avslutas eventuellt på Poseidon. Det sma-
kar gott att skölja ner dagens seglats med en öl. Al-
ternativet till Poseidon är att sätta sig ombord på egen 
båt. Det är litet annorlunda att sitta i sittbrunnen och 
titta upp på alla balkonger, kolla in hur livet lever. Vi 
har sett romantiska middagar, par som grälar och kri-
sar, ibland har nån bekant eller kändis gått förbi.

Nästa dag brukar vi kasta loss ganska sent. Det är 
rätt skönt att sova litet längre ombord. Vi rundar Skat-
udden, ofta tar vi en sväng in mot Salutorget, för att 
sedan styra västerut. Tittar vi bakåt, kan vi ta farväl 
av Skatudden för denna gång.

Åke Finne

Sensommarens höjdpunkt – 
med segelbåt till Skatudden

Wellamo  
40 vuotta

Vuonna 1975 Heta Brot-
heruksen perustama Ra-
vintola Wellamo Veden 

Emäntä Vyökadun 9 päädyssä 
oli ensimmäisiä taideravintoloita 
Helsingissä. Ravintolan seiniä 
ovat koristaneet monen taiteili-
jan työt ja ravintolasali on täytty-
nyt vuosien varrella eri muusikoi-
den laulusta ja soitosta. Syksyisin 
Art Goes Kapakka -kulttuurita-
pahtuma esittäytyy Wellamossa. 
Ravintola on kuuluisa herkulli-
sista lammas- ja silakkaruoistaan.

Teksti ja kuvat  
Aurora Heickell

Toinen keittiömestari Jari Igor Ahokas, 
ravintoloitsija Kalevi Vähäkangas ja 
ravintolapäällikkö Tuuli Lankinen. 

Balettitanssijat Aku Ahjolinna ja Saga Eriksson, 
Wellamon kanta-asiakkaat vuodesta 1976 
lähtien. Taustalla taiteilija Robert Mercierin 
maalauksia.

   KAUPUNKIKULTTUURIA

LUOTA ALUEESI ASIANTUNTIJAAN  
ASUNTOKAUPPA JA –VUOKRAUSASIOISSA. 

Enter Advice Oy
Luotsikatu 5
00160 Helsinki
www.enteradvice.com

Löydät meidät osoitteesta Luotsikatu 5 ja palvelemme sinua  
monipuolisesti erilaisissa asuntoihin ja kiinteistöihin liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä ja tule keskustelemaan kanssamme.

Välityspalkkio 2,9% sis.alv. velattomasta kauppahinnasta.

Ota yhteyttä:
info@enteradvice.com
044 726 6000

• Ammattivalokuvaus arvo 300€

• Kauppaan päättyneistä toimeksiannoista 
lahjaksi uusi Apple iPad Air

Tarjoamme nyt Katajanokkalaisille 
uusista toimeksiannoista vuoden 
2015 loppuun:

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

Helsingin Pro Isännöinti Oy, Luotsikatu 5, 00160 Helsinki

Luotettavaa ja ammattimaista  
isännöintipalvelua Sinua lähellä
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Katajanokan Kauneusklinikka on joulukuussa 2014 perustettu pieni ja 
kodikas, kolmen ammattilaisen voimin toimiva suomalainen yritys. 

Palvelutarjontamme on laaja: löydät meiltä parturi-kampaajan palvelut, 
kosmetologin, sekä fysioterapeutti/personal trainerin palvelut. Vaikka 

Katajanokan Kauneusklinikka on vain vuoden ikäinen, on meidän 
osaavalla henkilökunnallamme vuosien kokemus palveluammateista, 

sekä kauneus-ja hyvinvointialoilta.

Olipa toiveesi sitten kehon kokonaisvaltainen remontti, 
painonpudotus, tai vaikka vain nopea meikki ennen tärkeää juhlaa, 

löydät palvelun meiltä. Tervetuloa!

www.kk-klinikka.fi
Meiltä myös kätevä nettiajanvaraus: www.varaaheti.fi/kauneusklinikka

puh: 044 989 1522

Haastattelen Astaa Katajanokanrannan asun-
nossaan, jonne hän on hiljattain muuttanut 
edesmenneen taidemaalarin Oso Heickellin 
kanssa neljän vuosikymmenen ajan jakamas-
taan Kruunuvuorenkadun kodista. Seinät ovat 
täälläkin täynnä tauluja, lehtileikkeitä ja valoku-
via pariskunnan toiminnasta yhteiskunnassa ja 
Katajanokalla.

Miten kirjoittaa Heickelleistä, joiden osallis-
tumisesta sodan jälkeisen Suomen raken-
tamiseen saisi helposti kirjan?

Astan työuralla on alusta asti tullut vastaan sodan 
käyneitä miehiä, jotka osasivat luottaa nuoreen toi-
mittajaan ja kannustaa. Hyvä nimimuisti tarjoaa lop-
pumattoman joukon nimiä ja ajan vaikuttajia 60-lu-
vulta viime vuosiin. Asta karkaa tuon tuosta haastat-
telusta hakemaan taas yhtä kirjoitusta, valokuvaa tai 
kirjaa tuntemistaan julkisuuden henkilöistä ja tapah-
tumista.

Kuinka Savonlinnan tyttö päätyi Katajanokalle?
Koulun luokkalehden Vuokon voitto valtakunnalli-
sessa kilpailussa johdatti Astan kotikaupungin sano-
malehtiin kesätoimittajaksi, Hopeapeilin toimitus-
sihteeriksi ja lopulta Yleisradioon perheohjelmien 
toimituspäälliköksi Eino S. Revon värikkäänä johta-
jakautena. Perhepolitiikka, valtakunnan päivähoito-
järjestelmän luominen ja kotihoito olivat ajan kuu-
mia kysymyksiä.

Astan puoliso Oso vastasi kotisisarharjoittelijoiden 
koulutusohjelmassa tulevan kotisisaren ohjauksesta ja 
valvonnasta. Oson Katajanokkaseuran puheenjohta-
jakautena saatiin asukkaille Laivastokadun ranta-
puisto. Kotipihan, kivikaupungin kuilupihan rakenta-
minen lapsiystävälliseksi tuotti palkinnon pihakilpai-
lussa.

Musiikki on ollut vahvasti mukana perheen elä-
mässä. Kotona majoitettiin Jean Sibelius -viulukilpai-
lujen ja Mirjam Helin -laulukilpailujen osanottajia. 
Helsingin Opiskelijoiden Klassisen Musiikin Ystävät 
r.y. perustettiin vuonna 1986 perheen kodissa, tyttären 
Auroran aloitteesta.

Karjalaan ja Vienaan tehdyillä monilla retkillä mat-
kalaisten, veteraanien ja sukulaisten iäkäs, mutta erit-
täin maastokelpoinen joukko ajoi kuoppaiset tiet ja ui 
matkan varrella paarmoista välittämättä jokaisessa 
joessa - yli 80 -vuotiaat aina ensimmäisinä. Mukana 
bussissa olivat historian ja sotahistorian tuntijat sota-
ajan maastokarttoineen - ja oma kokki maastoruokai-
lussa. Matkoilla oli usein sotilasoppaana eversti Matti 
Koskimaa.

Matkat vanhoille taistelupaikoille päätettiin Kruu-
nuvuorenkadun kodissa ”Sotilaan ruokapöytään”. Nau-
tittiin hernerokka ja näkkileipä, kuultiin perheen voi-
min esitetty soitanto ja asiantuntijan esitelmä Suomen 
historiasta, puhujana mm. Ohto Manninen.

Historianharrastus jatkuu. Astalla on työn alla ar-
tikkeli sukulaiskansa Unkarin vuoden 1956 kansan-
nousun 60-vuotistapahtumasta. 

Teksti: Martin Bunders
Kuva: Ingrid Heickell

Asta Heickell, 
Katajanokan kulttuuripersoona

Asta ja Oliver siirtolapuutarhassa. Astan kolme lasta ja kymmenen 
lastenlasta eivät ole kauas pudonneet Astan ja Oson sukupuusta, 
joka versoaa aktiivisia kansalaisia.

KATAJANOKKALAISIA 
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Katajanokan kaksinapaisessa maantieteessä Alepa pyö-
rittää kärjen aluetta. Asiakkaita tulee koko alueelta, jalan, 
pyörällä ja myös ratikkahäiriölle ja rikemaksulle herkille 
autopaikoille.

Merisotilaantorin tiivishyllyistä Alepaa luotsaa myymäläpääl-
likkö Markus Nokio toista vuotta. Työmatkan Markus tait-

taa autolla, mutta ei silti joudu näillä aukioloajoilla asiakkaiden 
hyvin tuntemiin liikennetukoksiin.

Katajanokalla on mukavaa ja rauhallista, sitä todistavat myös 
myyjät Ida, kuvassa Markuksen vasemmalla puolella, ja Merja oi-
kealla.

Millaisia asiakkaita me ollaan? Asiakkaat tunnetaan hyvin, 
olemmehan ”suljetulla saarella”. Tosi mukavia, ei juuri järjestyshäi-
riöitä. Valikoimasta esitetään paljon toivomuksia.

Myyjän fyysisesti kuluttavan työn vastapainoksi alepalaisilla on 
harrastuksia. Idalla akrobatia, ratsastus, tankotanssi ja sirkus. Merja ui, lenkkeilee ja keilailee. Markusta spar-
raa kotona kolmevuotias tyttö. Ovat nämä kunnossa! Kun katselee myymälän tavaraliikennettä ja hyllyakro-
batiaa niin ymmärtää, että täytyykin olla. 

Hymyillään kun tavataan!
Martin Bunders 

Aikoinaan Pristinasta 
Suomeen perheensä 
kanssa tullut ihastuttava 
Hatixhe- rouva toivottaa 
kaikki katajanokkalaiset 
tervetulleiksi ompeli-
moonsa.

Hatilla, kuten kaikki 
hänen ystävänsä Ha-

tixhea kutsuvat, on 23 vuo-
den kokemus ompelutyöstä. 
Omaa, naisten ja miesten 
vaatteiden korjauspalveluja 
tarjoavaa liikettään Hati on 
pitänyt Katajanokalla Luot-
sikatu 14:ssä yli 4 vuoden ajan. ”Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä 
siistiin ja tarkkaan korjaustyöhön”, toteaa rouva vaatimattomasti.

Sirpa Pääsky

Alepan kunnon väki

Hati Ompelimo Korjauspalvelut Katajanokkaseuran johtokunta vuonna 2015
Tuula Palaste-Eerola, 
puheenjohtaja, tuula.palaste@iki.fi, p. 050 585 1332
Aurora Heickell, 
varapuheenjohtaja aurora.heickell@gmail.com
Helena Alkula, 
sihteeri, rahastonhoitaja, helena.alkula@gmail.com, p. 040 747 4826
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
Sinikka Harpf, leila.harpf@saunalahti.fi, p. 040 500 3843
Kimmo Hyvärinen, 
ympäristöasiat, kimmo.hyvarinen@kolumbus.fi
Risto Jaakkola (k. 30.4.2015)
Marja Karppanen, 
studiokarppanen@welho.com, p. 040 527 2068
Kati Laasonen, 
jäsensihteeri, kati.laasonen@kolumbus.fi
Erkki Leimu, 
Katajanokan Kaiku-lehden ilmoitukset, 
p. 045 134 1439, erkki.leimu@welho.com
Sirpa Pääsky, sirpa.paasky@pp.inet.fi
Aarno Teittinen, aarno.teittinen@tarkka.fi 
Kirsti Tolvanen, kirsti.tolvanen@welho.com
Irmeli Wallden-Paulig, irmeli.wp@gmail.com

Ida, Markus ja Merja

www.skatta.fi

KATAJANOKAN YRITTÄJÄT

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
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Katajanokankatu 4:ssä on toiminut kauneussalon-
ki jo vuoden ajan. Alina Westerinen, kauneuden-
hoitaja, on sairaanhoitaja ja lääketieteen opis-
kelija, joka päätyi Katajanokalle Petroskoista.

"Minulla on sairaanhoitajan todistus Suomestakin", 
Alina kertoo.

Hänen kauneussalongistaan löytyy minulle uutta 
tällä alalla, esim. timanttihionta, RF-lifting ja kesto-
pigmentointi.

"Teen neulandepilaatioita, mikä tarkoittaa, että 
sähköenergialla tuhotaan karvan juuri, joka ei siis 
enää kasva samalle kohdalle."

Huomaan hyllyllä saksalaisen jalkahoitotuotteen. 
Alina kertoo, että jalkahoitotuotteet on tarkoitettu 
erilaisten iho-ominaisuuksien käsittelyyn, diabeeti-
koille ja niille, joilla on kuiva ihonpohja. Ne ovat bio-

logisesti yhteensopivia tuotteita, suunniteltuja jalkojen 
hoitoon ja niiden terveyden ylläpitoon. Tätä tuotetta 
myydään vain ammattilaisille.

Ihmettelen, miten miehet suhtautuvat ns. kaune-
udenhoitoon. Onko se muotiasia?

"Minulla on miesasiakkaita, ihonpuhdistuksessa 
he saavat ryppyjenpoistoa ja vaalearipsisille teen vär-
jäyksen. Minulla on myös ranskalainen tuote, joka on 
suunniteltu hoitamaan ja poistamaan arpia."

Ovi käy ja asiakas tulee ostamaan miehelleen isän-
päivälahjaa: jalkahoitoa, joka sopii erityisesti kakkos-
diabeetikoille. Jalkahoidossa oleva asiakas toteaa tyy-
tyväisenä, että Alinan asiantuntemuksella annettu 
jalkahoito tepsii kun lääkkeet eivät enää auta. 

Rea Anner
Kuva: Tuula Palaste

Infinite Beauty
Luotsikatu 5:n upean jugendlinnan kivijalka-
tilassa ovat toimineet jo muutaman vuoden 
uudenlaiset kiinteistöalan asiantuntijayritykset, 
Enter Advice Oy (Skattan LKV) sekä Helsingin 
Pro Isännöinti. 

Yritysten toimintatapaan kuuluu olla lähellä asi-
akkaitaan, luoda helposti lähestyttävä ja tehokas 

toimintaympäristö, mihin toimitilojen jugend-henki-
syys antaa loistavat puitteet. Ammattitaitoisen ja mo-
nialaisen organisaation ansiosta asiakkaita pystytään 
palvelemaan kiinteistöalan kysymyksissä monipuoli-
sesti ja tehokkaasti.

Kiinteistönvälitysyksikkö Skattan LKV hoitaa var-
sinaisen kiinteistönvälityksen ohella

myös kiinteistöihin liittyvät konsultointipalvelut, 
sijoitusasuntojen hankinnan, myynnin ja hallinnoin-
nin (www.kiinteistosijoittajat.fi). Tämä vaatii korkeaa 
ammattitaitoa, asiakkaan tarpeiden syvällistä ymmär-
tämista  ja Katajanokalla tarpeellista alueellista eri-
tyisosaamista niin vanhan osan asunto-osakeyhtiöissä 
kuin uuden puolen hitas-yhtiöissäkin. 

Helsingin Pro Isännöinnin päätoimiala on vanho-
jen arvokiinteistöjen isännöinti. Toimitusjohtaja Pekka 
Aallolla on isännöinnistä vankka yli 30 vuoden koke-

mus, vahva osaaminen asunto-osakeyhtiölaista ja ta-
loyhtiöiden suurten peruskorjausten johtamisesta sekä 
taito tarjota palvelevaa isännöintiä.

Yritys on tuomassa taloyhtiöiden käyttöön suun-
natun uudenlaisen sähköisen avoimen tiedotuskana-
van, Taloyhtiö.infon. Se tuo asukkaille tärkeät ajan-
kohtaiset tiedot helposti saataville, antaa opastusta 
vahinkojen varalle ja keskittää taloyhtiön tärkeät asia-
kirjat yhteen paikkaan. Näin asukkaat saavat mahdol-
lisuuden entistä aktiivisemmin osallistua taloyhtiön 
asioiden hoitamiseen.

Erkki Leimu 

Katajanokalla kiinteistöalan uutta erityisosaamista

Kauppa jää
"Keskon taloon tulee asuntoja ja hotelli, mutta 
kauppa jää!"

Näin kauppias Heikki "Hessu" Vuori kuvaa ajan-
kohtaista tunnelmaa, kun hän kertoo K-kaupas-

taan. Ajat ovat olleet jännittäviä kun tuli tieto, että 
Keskon lippulaiva siirtyy muualle. K-kauppa on ol-
lut samalla paikalla Satamakadulla yhdeksän ja puoli 
vuotta.

Ennen K-kauppaa paikassa toimi kauppaketju Pik-
kolo, joka lopetti toimintansa muutaman vuoden jäl-
keen. Pikkolon idea oli: kioskimainen kauppa, jossa 
on samanlainen valikoima kaikissa liikkeissä.

"Olin itse asiassa mukana kehittämässä ideaa ja 
huomasin, että se ei oikein toiminut. Nykyinen toi-
mintamuoto, että kauppias saa pyöritellä valikoimaa, 
vastata hetkessä tarpeisiin ja olla ajan hermolla on 
edellytys kaupan menestykselle", Vuori kertoo.

Meillä Katajanokalla on K-market joka edellyttää 
tiettyä neliömäärää: alle 400 m2 ja hyvä sijainti. Tuot-
teiden määrä on n. 6000 ja asukkaat voivat esittää 
omia toivomuksiaan varsinkin jos kysymys on kuiva-
tavarasta.

"Pyrimme olemaan joustava palveleva lähikauppa, 
joka ei kangistu huonosti toimivien määräysten mu-
kaan. Meillä on 7-8 myyjää, joista 3 on aina paikalla."

Rea Anner
Kuva: Tuula Palaste

Viktoria Saltykova, Alina Westerinen, Natalia Ruotsi

Kuvassa vasemmalta: Mika Paakkari (Enter Advice Oy),  
Pekka Aalto, Relika Bavlov, Jarno Aalto (Helsingin Pro Isännöinti)

KATAJANOKAN YRITTÄJÄT
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”Olen yrittäjäperheestä ja jo lapsena päätin, että 
minusta tulee yrittäjä.”

Muistan nuoren ihmisen loistavat iloiset silmät, kun 
kävin toivottamassa uuden liikkeenomistajan ter-

vetulleeksi meidän taloomme. Ilana Johansson kertoi 
unelmastaan pystyttää oma kauneussalonki. Unelmasta 
tuli totta Katajanokan Vyökadulla.

”Pidän työstä, jossa voin vaikuttaa omaan uraani. 
Olen koulutukseltani meikkaaja-maskeeraaja, kosmeto-
logi ja nyt koulutan itseni parturi-kampaajaksi. Yllätyk-
sekseni sain starttirahaa. Onneksi, koska tämä aika on 
taloudellisesti haastavaa”, Johansson kertoo.

Huomaan, että tämä on kokonaisvaltainen kauneus-
hoitola, joka huolehtii koko ihmisestä ja tarjoaa sekä ul-
kopuolista kauneutta että sisäistä hyvinvointia.

”Meillä on täällä fysioterapeutti, joka toimii toimii personal trainerina. Meiltä saa myös parturi- ja kam-
paamopalveluja, koska meillä on sen alan koulutettu ammattilainen.”

Minua rupesi kiinnostamaan lastenjuhlien teemat. Mitä jos haluaisin leijona- tai tiikerimeikkauksen?
”Maskeeraajakoulutukseen sisältyvät juuri teatteri- ja fantasiameikkaukset. Esimerkiksi jos tyttöryhmä 

haluaa itselleen värilliset kynnet, kevyen tyttömäisen silmämeikin ja pikakampauksen, niin se kyllä onnistuu. 
Sovimme vain hinnasta ja ajankäyttö on ratkaiseva.” 

Rea Anner
Kuva: Tuula Palaste

Katajanokan Kauneusklinikka
Ulkopuolinen kauneus – sisäinen hyvinvointi

Katajanokan oma partiolippukunta Katajano-
kan Karhunkaatajat juhlii kaudella 2015-2016 jo 
kolmattakymmenettä toimintavuottaan. Vuosi-
kymmenten aikana jäsenmäärä on vaihdellut, toi-
mintaa kehitetty ja uusia johtajapolvia koulutettu. 
Kokoontumispaikkamme Kolo, eli Karhunpesä 
Luotsikadulla, on sekin ollut käytössä jo vuodesta 
1987.

Metsäretket ovat aina olleet Karhunkaatajille tär-
keitä ryhmien omien viikoittaisten kokousten 

ohella. Aivan keskustan kupeessa toimiessa emme ole 
vain city-partiolaisia, vaan erähenkisyys on vahvasti mu-
kana toiminnassa!

Retkillä ja leireillä partiotaitoja on luonteva omaksua, 
eri ikäkaudet pääsevät toimimaan yhdessä ja ymmärtävät 
partion jatkuvuuden jo nuorina. Katajanokkalaiseen par-
tiotoimintaan kuuluvat vahvasti illat nuotion äärellä, telt-
tailu ja luonnossa liikkuminen vuodenajoista nauttien.

Alueellinen yhteistyö on erityisesti viime vuosina ko-
rostunut pienen lippukunnan toiminnassa. Katajanok-
kaseura ja useat alueen toimijat ovat aktiivisesti tukeneet 
toimintaamme sekä kutsuneet apuunkin mitä erilaisim-
piin tempauksiin. Toivottavasti saamme tulevaisuudessa 
yhdessä rakennettua katajanokkalaista yhteistoiminnal-
lisuutta vielä pidemmälle!

Lippukunnan juhlavuosi tuo mukanaan tapahtumia, 
joihin toivotamme kaikki katajanokkalaiset lämpimästi 
tervetulleeksi! Myös unelma omasta partiokämpästä elää, 
ja monenlaiset varainkeruuhankkeet tai lahjoitukset ote-
taan vastaan reippaalla mielellä.

Haemme jatkuvasti kaikenikäisiä uusia jäseniä mu-
kaan toimintaan! Myös aikuiset ovat tervetulleita, jokai-
selle löytyy varmasti omankokoista puuhaa. Aikuisena 
partiossa voit esimerkiksi tukea jonkin ryhmän johtajia, 
auttaa retkitavaroiden kuskaamisessa tai kouluttaa joh-
tajia jostain erityistaidostasi (esim. ensiapu). Ilmianna 
itsesi, kysy, ehdota! 

Katajanokkaseuraa onnitellen, koko lippukunnan 
puolesta,

lpkj Elina Vesanto 050 3623987 /  
katajanokan.karhunkaatajat@gmail.com

Partiolippukunnan 
juhlavuosi

Apteekkari Maarit Hannu Katajanokan apteekin 
uudessa toimitilassa Kruunuvuorenkatu 1:ssä

Katajanokan apteekki 

        KATAJANOKAN YRITTÄJÄT

Asuntokaupan 
ammattilaiset

Kiinteistönvälittäjät, Sirpa Rajalainen ja Juha 
Kittilä Kantakaupungin asiantuntijat. Kauppoja 
yhteensä monia satoja ja paljon tyytyväisiä asi-
akkaita.

ME VÄLITÄMME!

-tuhansia tehokkaita työtunteja -ystävällistä 
ja kohteliasta palvelua

-kokeneita tarjousneuvottelu osaajia ja alan 
paras koulutus

-kattavat asiakasrekisterit

 

 

 
Sirpa Rajalainen, LKV
Kiinteistönvälittäjä, osakas 
Kiinteistönvälitysalan  KIAT
sirpa.rajalainen@huom.fi
gsm 040 4133 118 

Juha Kittilä, LKV
Kiinteistönvälittäjä, osakas
Kasarmikatu 36, 7. krs
Juha.kittila@huom.fi
gsm  0400 471 626



Katajanokan Kaiku 2015 37

    KATAJANOKAN  YMPÄRIJUOKSU

Perinteikäs ympärijuoksu   
järjestettiin tiistaina 1.9.2015  

jo 67. kerran!  

Katajanokan ympärijuoksu  
Skatudden runt!

Joulupöydät
K A T A J A N O K A L L A

W W W . R O Y A L R A V I N T O L A T . C O M

25.11.-22.12.2015
MA-TO KLO 11.30–14 & 18-22

PE-LA KLO 11.30-14,  17-19.30 & 20.30-22.30
SU 29.11.  KLO 11.30-14

SU 13.12.  & 20.12.  KLO 11.30-14 & 15.30-17.30
(TI 22.12.  KLO 11.30–14)

Laivastonkatu 1,  00160 Helsinki,  (09) 6128 6300, www.katajanokankasino.f i

14.-21.12.2015
MA-KE 14.-16.12.  KLO 11.30-15

TO-LA 17.-19.12.  KLO 11.30-15 & 17-23
SU 20.12.  KLO 12-16

MA 21.12.  KLO 11.30-15

Pikku Satamakatu 3-5,  00160 Helsinki,  (09) 6128 6800, www.wanhasatamaravintolat . f i

Joulupöytävaraukset  osoitteesta

KATAJANOKAN KASINON JOULUPÖYTÄ

RAVINTOLA SIPULIN JOULUPÖYTÄ

1.-22.12.2015
MA-PE KLO 11.30-15 & 18-23

LA KLO 12-16 & 18-23
SU KLO 13-16

(TI 22.12.  KLO 12-15)

Kanavaranta 7,  00160 Helsinki,  (09) 6128 5500, www.ravintolasipuli . f i

WANHAN SATAMAN JOULUPÖYTÄ
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Kuvat: Martin Bunders

Kuvat: Martin Bunders

Lasse Kyrö voitti aikoinaan monet Katajanokan 
ympärijuoksut. Nyt mies on siirtynyt ympäri-
juoksun järjestelytehtäviin – ajanotto on tärkeä 
asia.

Eläkkeellä on aikaa urheilla. Lasse sai MM-hopeaa 
65-vuotiaiden kymmenottelussa viime kesänä 

Ranskassa Lyonissa.
Kyröt ovat asuneet Katajanokalla vuodesta 1981 ja 

kehuvat Katajanokkaa. Täällä on hyvä asua – meri ja 
luonto ovat lähellä. Katajanokalla on myös helppo har-
rastaa liikuntaa. Rannoilla on aina juoksijoita, uimareita 
ja kesänviettäjiä mattolaiturilla (kiitos portaiden korja-
uksesta), ja avantouintia Jäänsärkijöissä. Katajanokan 
Kunto - Skattan Kondis ry tarjoaa monipuolisia liikun-
tamahdollisuuksia. Sanna käy siellä pilatestunneilla ja 
silloin lapset ovat hoidossa isovanhemmilla.

Nyt juostiin perinteikäs Katajanokan ympärijuoksu 
– Skatudden runt jo 67. kerran. Tapahtumassa on aina 
aidon kyläjuhlan tunnelmaa: paikallaolijat tuntevat toi-
sensa, jos ei urheilun kautta, niin koulusta, vanhem-
painyhdistyksestä, partiosta, martoista, venekerhosta, 
rotareista, leijonista, Katajanokkaseurasta tai Kinokasta.

Martin Bunders

Urheilua ja elämää

Tulokset:
Tytöt s. 2011 - 2012
1. Eloisa Vasqvez 28.85
2. Lupiina Kavenius 29.23
3. Ilona Jahleda 29.62

Pojat s. 2011 - 2012 
1. Mario Laszlo 32.15
2. Matvei Galeev 29.03
3. Ilmo Lounatvuori 26.16

Tytöt s. 2009 - 2010 
1. Telma Ulviza 25.23
2. Raakel Lyyra 26.25
3. Ella Ritakoski 26.50

Pojat s. 2009 - 2010
1. Robin Kaczmarek 23.02
2. James Larkin 23.42
3. Luca Schonert 23.83

Tytöt 2007 - 2008
1. Pinja Liski 58.91
2. Anna Kopare 1.01.22
3. Maija Mustonen 1.02.53

Pojat 2007 - 2008
1. Charlie Henriksen 55.63
2. Wille Walden 56.63
3. Abdikafi Ilseraage 56.65

Tytöt s. 2005- 2006
1. Kiirna Hemminki 51.45
2. Anelma Lahikainen 53.12
3. Rosa Walden 53.93

Pojat s. 2005 - 2006
1. Maxim Galeev 44.80
2. Lipsu Lise 52.34
3. Mikko Kopare 53.03

Tytöt s. 2003 - 2004
1. Patricia Lindenberg 1.48.92
2. Milana Tatarleina 1.53.46
3. Nathalie Karlberg 1.56.01

Pojat s. 2003 - 2004
1. Daniel Björn 1.47.17
2. Setrik Mäkelä 1.51.87
3. Joel Higgins 2.01.10

Naisten sarja (15 vuotta täyttäneet)
1. Soma Marjola 13.05.00
2. Tiia Liesmäki 13.27.00
3. Marja Könkkölä 13.40.00

Miesten sarja (15 vuotta täyttäneet)
1. Andreas Hägg 11.10.00
2. Otto Könkkölä 11.38.00
3. Veka Ohtamaa 12.12.00

Lasse Kyrö, Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö ja tytär Sanna Jahkola, 
jonka lapset Väinö ja Ilona ovat juuri osallistuneet Katajanokan 
ympärijuoksuun. Mimosan vuoro juosta tulee parin vuoden 
kuluttua.

Lisää kuvia  
skatta.kuvat.fi-kuvagalleriassa

Otto  Andreas  Veka

Lupiina  Eloisa  Ilona

Raakel  Telma  Ella

Anna  Pinja  Maija
Wille  Charlie  Abdikafi

Anelma  Kiirna  Rosa
Lipsu  Maxim  Mikko

Milana  Patricia  Nathalie Setrik  Daniel  Joel

Tiia  Soma Marja

Matvei  Mario  Ilmo

James  Robin  Luca
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K NOKKA

59Kinokka  
on esittänyt 

kotikulmillaan jo 
viisikymmentäyhdeksän 

upeaa elokuvaa!

Laatuelokuvia ympäri maailman

Katajanokkaseuran elinvoimainen elokuvakerho Kinokka jatkaa laatuelo-
kuvien ohjelmiaan Suomen elokuvasäätiön auditoriossa Kino K-13:ssa sun-
nuntaisin klo 15.00.

Kevätkaudella meillä on näytös nyt myös huhtikuussa, joten luvassa on neljä 
filmiä. Kevään 2016 esityspäivät voi panna muistiin jo etukäteen: 31.1. 28.2. 
20.3. 17.4.

Kaikki sähköpostilistallemme liittyneet saavat noin viikkoa ennen esitystä kutsun ja 
lyhyen esittelyn kuukauden filmistä. Se esitellään aina myös kotisivullamme www.
skatta.fi.
Tämän vuoden jouluelokuvan tarjoamme sunnuntaina 20.12. kaikille Kinokan jäse-
nille Katajanokkaseuran 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ilman pääsymaksua (muista 
jäsenkortti!). 
Filmi on ruotsalaisohjaajan Kjell-Åke Anderssonin Jouluoratorio vuodelta 1996. 
Se esitettiin ensimmäisenä elokuvana Kinokan aloittaessa toimintansa joulukuussa 
2006. Kyseessä on siis kymmenes joulunäytös Kinokan historiassa ja haluamme tällä 
filmillä kerrata muistojamme.

Marja Karppanen

Liity Kinokan 
postituslistalle: 
kinokka@gmail.com

20.12.2015

20.12.2015

20.12.2015

20.12.2015

20.12.2015
klo 15.00

20.12.2015
klo 15.00

20.12.2015
klo 15.00

20.12.2015
klo 15.00

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Joulu-     oratorio

Joulu-    oratorio

• Leikkaa tästä lippu Kinokan joulunäytökseen, joka on Kinokan jäsenille ilmainen.  
Lippuja on jaossa myös teatterissa.

• Ota jäsenkortti mukaan näytökseen tai  
liity Kinokkaan paikan päällä. Jäsenkortin hinta on 1€.

• Paikkoja on rajoitetusti – 150 ensimmäistä mahtuu saliin.

  Joulunäytös

KORJAAMON  
JOULUMARKKINAT
Lahjalöytöjä, talvigrillausta ja glögibaari

La–su 5.–6.12. JA 12.–13.12.

Vapaa pääsy

WWW.KORJAAMO.FI | TÖÖLÖNKATU 51 B, HELSINKI | PUH 0400 824 229
BAARI & KEITTIÖ | SUSHIBAR + WINE | VINTTI | KULMASALI | VAUNUSALI | GALLERIA

Koe Korjaamo!
Kulttuuritehtaan täydeltä  

keikkoja, teatteria ja 

ruokaherkkuja
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Miesten edustusjoukkueella oli murheellinen 
kausi tänä vuonna. Joukkue tippui kolmosesta 
19 peräkkäisen kolmosdivarikauden jälkeen. 
Lopullinen pistesaalis oli 14 ja putoamisviiva 
jäi edarilta 9 pisteen päähän.

Miesten kakkos- ja kolmos-
joukkueilla ei kausi sujunut 
juurikaan paremmin. Kak-
kosjoukkue tippui nelosdiva-
rista viimeisen kierroksen jäl-
keen harmittavasti maalieron 

turvin. Kolmosjoukkue onnistui katastrofaalisesta 
kaudestaan huolimatta säilyttämään paikkansa nelo-
sessa. Kolmonen sijoittui lohkossaan sijalle 10 ja oli 
näin ollen lohkon viimeinen sarjapaikan säilyttäjä.

Vaikka tulosten puolesta kausi jäi vaisuksi, niin 
junioritoiminta sai uutta vauhtia uuden kotikentän 
muodossa. Viime vuoden syksynä Haapaniemen 
kentälle valmistunut tekonurmikenttä mahdollisti jo 
ensimmäisellä kaudella selkeän harjoitustoiminnan 
laadun parantamisen. Oma kotikenttä loistavalla si-
jainnilla on seuralle suuri voimavara ja mahdollisuus.

Junioreiden kesän kohokohtia olivat jälleen ker-
ran SAPA:n perinteinen kesäleiri Eerikkilän Urhei-
luopiston loistavissa olosuhteissa sekä tietysti Hel-
sinki Cup. Kesäleirillä oli tänä vuonna junioreita ikä-
luokista 00, 01, 04, 05, 06 ja 07. 

Juniorijoukkueista tänä vuonna ulkomailla kävi-
vät 01-syntyneiden joukkue sekä 03-syntyneet. 01:set 
pitivät harjoitusleirin maaliskuun lopulla Turkissa. 
03:set osallistuivat kesällä turnaukseen Ruotsin 
Örebrossa.

Ensi kaudesta on jälleen odotettavissa hieno, sillä 
oma kotikenttä takaa hyvät mahdollisuudet harjoit-
telulle ja miesten joukkueet ovat varmasti nälkäisiä 
parantamaan omia suorituksiaan.

Otto Kulmala

SAPA:n 
edustusjoukkueen 
kausi päättyi 
pettymykseen

Vuoden 2014 lopussa oli seurassamme 263 
aktiivista jäsentä, joista noin viidennes miehiä. 
Kursseillamme kävi reilut 200 osallistujaa, suuri 
osa heistä useilla tunneilla viikossa. Kiitos teille 
uskollisuudestanne, se antaa meille toimijoille 
iloa ja intoa kehittää toimintaamme! 

Viime vuoden Kunnollisin oli Minna 
Tikkinen 98 käyntikerrallaan – se on 
aivan huikea käyntimäärä kun ottaa 
huomioon, että tunteja on vuodessa 
keskimäärin 30 per laji! Siinä on Minna 

pyörähtänyt liikuntahallilla useampana iltana viikossa. 
Mitenhän suuria osallistumislukemia kuluva vuosi 
näyttääkään… ja kenelle!

Myöskin vuonna 2015 Katajanokan Kunto tarjoaa 
paljon kaikenlaista liikuntaa. Vakiovuorot pyörivät ja 
pyörittävät kävijöitä tutuin teemoin: tanssillista jump-
paa, Kunnon jumppaa, joogaa kahdesti viikossa, pila-
testa kaksi ryhmää, Dance-Mixiä, taijia ja salibandyä.

Mutta on meillä mukana uudempaakin: tammi- ja 

kesäkuun pilateksen intensiivikurssit vetivät salit täy-
teen väkeä. Keväällä käynnistyivät Personal Trainer 
–ryhmät pilottikokeiluina ja ne otettiin innokkaasti 
vastaan, joten ryhmät saivat jatkoa myös syyskaudella. 
Lisäksi edellissyksynä alkaneet aamupäivän taiji-tun-
nit perjantaisin löysivät vakiokävijänsä.

Ja uusimpana uutena meillä on tarjota kehonhuol-
lon 45-minuuttinen, jonka vetää Kunnon jumpasta ja 
Dance-Mixistä tuttu Lia Strandberg. Kehonhuolto-
tunti pitää sisällään palauttavaa ja rentouttavaa venyt-
telyä koko keholle ja sopii kaikentasoisille liikkujille. 
Ai että venyttely tekee hyvää kireille hartioille ja muil-
lekin lihaksille.

Helsingin kaupungin toiminta-avustusten avulla 
ja vapaaehtoistyön voimin olemme voineet pitää kurs-
siemme hinnat edullisina. Kaupunki on uusimassa 
liikuntaseurojen avustusjärjestelmäänsä vuonna 2016 
ja tämä varmaan tulee osaltaan vaikuttamaan meihin-
kin. 

Tarkempia tietoja meistä ja kursseistamme löydät 
osoitteesta www.katajanokankunto.fi  

Tervetuloa liikkumaan kanssamme – rohkeasti 
vain mukaan!

Marjatta Vannekoski, Katajanokan Kunto

Katajanokan Kunto tarjoaa 
monipuolista liikuntaa

Kunnon jumpan vauhdikasta menoa
Joogatunti

KATAJANOKAN YHDISTYKSET

Klassista hierontaa
 ja kokonaisvaltaisia

kehoterapioita

Luotsikatu 14
Ajanvaraus (myös netissä)

Petra 040-148 5853
Jaana 045-125 5260

www.hoitolaharmony.fi

LAHJAKORTIT MYÖS VERKKOKAUPASTA!

Lämpimästi tervetuloa!
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Klubin ajankohtainen uusi toiminta-
muoto on lasten ohjaaminen turval-
liseen netinkäyttöön. Internet on osa 
nykylasten ja -nuorten elämää.  Lap-
set tarvitsevat vanhempien tukea me-

dialukutaitojen hallintaan digitaalisessa maailmassa 
seikkaillessaan.   Myös lionsklubi on koulujen kautta 
tukemassa.  Klubi on jo kahtena vuonna hankkinut  
Katajanokan ja Suomenlinnan kouluille  turvallisen 
netinkäyttöön opastavan kampanja-aineiston opetta-
jien, lasten ja heidän vanhempiensa käyttöön.  Lionien 
kampanja toteutetaan valtakunnallisesti vuosittain. 

Myös perinteitä säilytetään.  Klubi järjestää jo 47. 
kerran yhdessä seurakunnan kanssa musiikkipitoisen 
jouluvesperin kahvituksineen perjantaina 18.12. klo 
18 Tuomiokirkon kryptassa. Vesperin tuotoista osa 
on aina ohjattu sotaveteraanien tukemiseen.  Vesper-
kutsu lehden sivulla 51.

Parhaillaan klubi valmistautuu osallistumaan val-
takunnallisesti Tasavallan Presidentin suojeluksessa 
toteutettavaan Punainen Sulka -keräykseen.  Punainen 
Sulka -kampanja toteutetaan vuosien 2016-2017 ai-
kana.  Tavoitteena on kerätä valtakunnallisesti 5 mil-
joonaa euroa ja keräystulos kohdennetaan kokonai-
suudessaan nuorten hyväksi useiden nuorisojärjestö-
jen kautta.  Leijonat ovat toteuttaneet Punainen Sulka 
ja vastaavia kampanjoita jo vuodesta 1972 lähtien ja 

niiden tuottona on jaettu 
yhteensä noin 21 miljoo-
naa euroa.  Tähän autta-
mistyöhön ikääntyvä jouk-
komme kaipaa uusia jäse-
niä.

Liittyminen lionsklu-
biin antaa uusia ulottu-
vuuksia elämääsi, jos olet kiinnostunut toisten autta-
misesta ja samanhenkisten ihmisten tapaamisesta. 
Vapaaehtoisena toimiminen ei vain auta avun tar-
peessa olevia ihmisiä, vaan samalla antaa itsellesi pal-
jon.

Katajanokalla toimiva lionsklubi toivottaa sinut 
tervetulleeksi joukkoonsa edistämään järjestön palve-
lutoimintaa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.  
Liittyessäsi tulet osaksi maailmanlaajuista vapaaeh-
toisjärjestöä. Suomessa jäseniä on noin 25.000 ja koko 
maapallolla yli 1,3 miljoonaa.

Jos jäsenyys kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä yh-
teyshenkilöihimme, jotka löydät nettisivultamme 
www.lions.fi/helsinkikatajanokka tai soita ja kysele.   
Ennen jäsenhakemuksesi jättämistä voit tulla mukaan 
kuukausitapaamiseen tutustumaan joukkoomme ja 
toimintatapoihimme.

Tavataan Jouluvesperissä 18.12.2015 klo 18

Katajanokan Jäänsärkijät
Talviuimarit ovat elävöittäneet Skattan 
rantavesiä vuodesta 2001 lähtien. Dy-
naamisen seuran jäsenmäärä kasvaa 
vuosittain. Katajanokan Jäänsärkijöi-
den tavoitteena on edistää ja kohottaa 
jäsentensä terveyttä, elämänlaatua ja 

sosiaalisia suhteita.
Seuran talviuintipaikka sijaitsee Kanavaran-

nassa. Tukikohtanamme toimii tyylikäs saunaraken-
nus, joka on kesäaikana vierasvenesataman käy-
tössä.

Uintikausi alkaa marraskuun ensimmäisenä päi-
vänä ja päättyy maaliskuun viimeinen päivä.

www.katajanokanjaansarkijat.fi
Tomi Riihimäki

Lionsklubin tuki painottuu lapsiin ja 
nuoriin – veteraanejakaan ei jätetä

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 - BenvenutiKruunuvuorenkatu 1, 00160 Helsinki. Puh.(09) 664 207
Palvelemme: ma–pe 8.30–18, la 10–15

KATAJANOKAN APTEEKKI

Nyt tarjouksessa:

KATAJANOKAN APTEEKISSA

Hyvinvointisi on etusijalla

Tervetuloa tutustumaan uudistuneeseen 
apteekkiimme uudessa osoitteessa!

Päivittäisen D-vitamiinin 
saannin varmistamiseen.

14,90

DeviSol 20 mikrog 200 tabl.

(0,07/tabl.)
Norm. 18,60 (0,09/tabl.)

Tarjous voimassa 31.12.2015 
asti tai niin kauan kuin 
tuotteita riittää.

-20 %

http://www.lions.fi/helsinkikatajanokka
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Kolmannen ovikellon soittokerran jälkeen otan 
kännykän esiin päästäkseni todistamaan Kata-
janokalla marttaveljien makkarantekopuuhia. 
Sisällä Timo ja Arsi hoitelevat lihamyllyä, joka 
pauhaa niin, että kuulosuojaimet olisivat paikal-
laan.

Työn alla on merguez-
makkara. Valmiiksi tai-
kinaksi on jo tehty lam-
masmakkara ja tiedossa 

on vielä kolmas laatu, kanamakkara. Siihen kuuluvat 
omenapalat tekeytyvät parhaillaan sivupöydällä sii-
deripohjaisessa mausteliemessä. Kari tarkistelee lie-
men makuja ja Jukka vahtii uunia ja välisiivoaa jälkiä.
Vanha kaveriporukka, kaikki marttoja eri yhdistyk-
sissä, on tehnyt makkaroita jo monena jouluna. Joka 
vuosi on uudet reseptit, ja aina arvuutellaan mikä 
tänä vuonna on maukkain. 

Timo vannoutuneena hyvän ruoan ystävänä on 
hankkinut laitteita ja vehkeitä, joita muilla ei ole. 
Aluksi lihat jauhettiin käsin, nyt pauhaa kone, ja ensi 
vuonna ajateltiin jo sujuvasti käyttää jauhamispalvelua 
hallissa. Lihaa ja silavaa hankittiin yhteensä 20 kiloa, 
joten aikaa kuluu pelkkään jauhamiseen jonkin verran. 
”Siansuoli on todettu parhaaksi tämän porukan kä-
sittelyssä”, Timo hehkuttaa.

Aamupäivän suunnitteluvaiheessa selaillaan oh-
jeita kirjoista ja netistä ja sovitaan mitä tehdään. Sit-
ten halliin ostoksille, tänä vuonna Hietalahden halliin, 
ja hihat kääritään Timon luona. Herrat toinen toistaan 
kehuen kertovat yksimielisestä päätöksenteosta ja su-

juvasta yhteistyöstä kukin 
vuorotellen hoitaen eri työ-
vaiheita.

Harjoittelun myötä on 
kiinnitetty erityishuomiota 
rasvan määrään. Sitä kuluu valtavia määriä, jotta saa-
daan mukava suutuntuma eikä makkara maistu liikaa 
rakeiselta terveystuotteelta. Suola on toinen haasteel-
linen kohta. 

Mausteita onkin varattu puoli pöydän päällistä 
salviat ja korianterit mukaan luettuna. Ja tietenkin 
sherryä. Jostain on saatu myös pontikkaa. Alkoholi 
tiettävästi katkaisee rasvaisuutta kitalaessa.

Musiikki soi ja herkulliset tuoksut tulvivat, vaikka 
urakka on vasta puolivälissä. Makkarapötköä kertyy 
käärmemäisinä kasoina yhteensä parikymmentä met-
riä tällä kertaa. Onnen punaiset posket hehkuvat kai-
killa, taas on tullut hyvä tulos.

Makkaranvalmistus huipentuu kun daamit tulevat 
maistelemaan herkkuja ja arvioimaan tuloksia. Kaikille 
riittää myös kotiin vietävää joulupöytään asti. Ensi 
kerralla on uudet ohjeet.

Teksti: Eeva Hietanen
Kuvat: Makkarantekijät

Marttaveljet makkaranteossa

Timolla ja Arsilla on homma hanskassa

KATAJANOKAN  YHDISTYKSET
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

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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Helsingin taivaan alla -tapahtuma Katajanokalla
Hauskoja hetkiä vietettiin hyvän ruuan, juoman, laulun ja iloisten 
ihmisten seurassa Matruusinpuistossa 6.8.2015.

Auringonlasku meren yllä loi upeat ja värikkäät puitteet illalliselle. 
Eiköhän oteta uusiksi ensi vuonna.

Meriuimala sai tarvittavat luvat
Korjaamo Group Oy on pitkän prosessin jälkeen saanut tarvitta-

vat luvat kelluvalle meriuimalalle ja rahoitusta joukkorahoituksella. 
Joko ensi vuonna uidaan?

Merikasarmin valoja on suunnattu uudelleen
Senaatti-kiinteistöt 

on kääntänyt kadulle 
ja puistoon häiriöva-
loa tuottaneet julkisi-
vuvalaisimet alaspäin. 
Liikennevaarallinen 
häikäisy on poissa. 
Vielä yksi valonheitin 
suuntaa Merikasar-
min pihan poikki Lai-
vastokujalle ja pidemmällekin. Toivomme että sekin suunnataan yhtä 
viisaasti. 

Mattolaiturista pidetään hyvää huolta! 
Helsingin mattolaiturit siirtyivät vuodenvaihteessa Satamalta kau-

pungin rakennusviraston hallintaan. On arvailtu mitä siirto tuo tul-
lessaan, pidetäänkö niitä enää kunnossa? 

Mattolaiturin ystävien sydän syrjähti keväällä, kun yksi Katajano-
kan mattolaiturin neljästä kannatinpalkista irtosi. Aktiivisten ihmisten 
yhteydenotot rakennusvirastoon tuottivat tulosta ja parru ja sen ikä-
toverikin uusittiin. Sitten putosivat por-
taat meren pohjaan, eikä merestä lai-
turille enää ollut nouseminen. Tässä 
apuun tuli rakennusviraston puutarhuri 
Sampo Sainio: lupasi tilata ja tilasi me-
talliverstaalta asialliset portaat, viisi 
askelmaa ja kunnolliset käsijohteet! 
Katajanokkaseura palkitsee tekijän 
vuoden ympäristöteosta.

Linnanpuiston huoltorakennus on myyty 
Tilakeskuksen valmistelema Linnanpuiston huoltorakennuksen 

kauppa sai kiinteistölautakunnan sinetin lokakuussa. Ostaja on GEK 
Consulting Oy, perustettavan as.oy:n lukuun. 

AJAN KUVA  

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
HUOLTO OY

JAAKKO ESKELINEN
TOIMITUSJOHTAJA

Merikasarminkatu 4
00160 Helsinki
Puh. (09) 6962 480
Matkapuh. 050 5777 020
E-mail: jaakko.eskelinen@katajanokanhuolto.fi

Tarjoamme5ammattitaitoista5ja5
laadukasta5huoltoa5kaikille5

polkupyörille.

HUOLTO
KORJAUKSET
VARAOSAT
TARVIKKEET

Luotsikatu5145-5001605Helsinki
Puh.50445291553315-5info@bicycleanhelsinki.com5

BICYCLEAN
HELSINKI

www.bicycleanhelsinki.com

VAATTEIDEN KORJAUKSET
nopeasti ja ammattitaidolla
 - vetoketjujen vaihdot

 - lyhennykset/pidennykset

 - kavennukset/levennykset

 - vaatteet omien mittojen ja 
kaavojen mukaan, myös 
iltapuvut

 - nahkavaatteiden korjaukset

AVOINNA
Ti - Pe  klo 10 -17
Puh. 045 863 21 44
Luotsikatu 14, Katajanokka

Hlö-autot per vrk
Pieni 50 €
Keskikokoinen 60 €
Iso 70 €
Minibussi 90 €
Avoauto 100 €

Pakettiautot 
Pieni 40 €
Keskikokoinen 50 €

Moottoripyörät
Pieni 75 €
Keskikokoinen 90 €
Iso 120 €

Veneet 
Pieni 100 €
Keskikokoinen 120 €

AUTOCOMPANY

Myytävänä autoja 
SKODASTA CADILLACIIN! 

Kauppiaankatu 6, SKATTA
P. 040 545 7000
www.autocompany.fi

Vuokra-autot, pakettiautot, moottoripyörät, veneet
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Katajanokan pysäköintilaitoksen asemakaavan 
muutos lausuntovaiheessa
Kaavamuutos koskee maanalaista aluetta, jota rajaavat pääosin 

Satamakadun, Kruunuvuorenkadun, Mastokadun ja Katajanokanlai-
turin rajaama maanalainen asemakaava mahdollistaa 500 auton 
maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen Katajanokalle. Pysä-
köintilaitokseen on suunniteltu yksi maanpinnalle johtava ajoyhteys, 
joka sijaitsee purettavan huoltoaseman ja vanhan öljysäiliön tontilla 
Elokuvasäätiön rakennuksen takana. Ajo Kanavakadulle/Kanavaka-
dulta tapahtuu pitkin kaksisuuntaista sisään- ja ulosajoluiskaa ton-
tille rakennettavan kaupunkiaukion kautta. Pysty-yhteydet laitoksesta 
maanpinnalle toteutetaan hissein ja portain purettavan huoltoase-
man ja vanhan öljysäiliön tontille ja ulkoasiainministeriön rakennuk-
sen itäpuolella olevalle aukiolle. Kolmas porrasyhteys mahdollisine 
hisseineen sijoitetaan kaava-alueelle pelastusviranomaisen hyväk-
symällä tavalla ja se integroidaan olemassa olevaan rakennukseen 
kiinteistönomistajan luvalla. 

Kaavaehdotuksesta tulleet lausunnot ja muistutukset edellyttävät 
vielä toista lautakuntakäsittelyä. Toimisto- ja/tai liikerakennuksen 
kaavan laatiminen K 13 päädyn tyhjälle tontille Kanavakatu 14 pää-
see käyntiin sen jälkeen, yhtenä tavoitteena pysäköintilaitoksen ajo-
luiskan ja pysty-yhteyden integroiminen rakennukseen. 

Katajanokkaseura on ollut lausunnoissaan erityisen huolissaan 
pysäköintilaitoksen alueelle aiheuttamista liikennevaikutuksista. Py-
säköintilaitos – ja sen louhiminen - lisää Katajanokan liikennettä ja 
ajoittaista ruuhkaisuutta entisestään. Jo nyt matkustajalaivojen (Vi-
king Line) purku- ja lastausliikenne ruuhkauttaa erityisesti Kanava-
kadun ja sen lähikadut pahoin. Katajanokkaseura esitti lausunnos-
saan pysäköintilaitoksesta sisäänajorampin sijaintia lähempänä Ka-
tajanokan siltoja – mahdollisesti Pohjoisrannan puolella. Samoin 
Katajanokkaseura huomautti, että suunnitelman havainnekuvissa 
erillisinä näkyvät pysäköintilaitoksen hormi- ja sisäänkäyntiraken-
nukset tulisi suunnitella rakennuksiin (esim. Kesko). Katajanokka-
seura kiinnittää jatkossakin huomiota pysäköintilaitoksen ilmanvaih-
tohormien äänitasoon, niin että taso pysyy riittävän hiljaisena.

Pysäköintilaitoksen rakennuttajan selvityksen mukaan pysäköin-
tilaitoksen rakentamisen louhinnan kesto on n. 1,5 vuotta. Hallilou-
hinnassa keskimääräinen louhintamäärä on noin 1000 m3 päivässä. 
Tämä merkitsee rakentamisen aikana noin 140 autokuormaa lisää 
liikennettä Katajanokalle joka päivä. YIT:n selvityksen mukaan lou-
hekuljetus vastaa noin 5 % Kanavakadun liikennemäärästä, eikä 
ajoitu muun liikenteellisen huippuajankohdan kanssa. On oletetta-
vaa, että pysäköintilaitoksen rakentamisen aikana räjäytykset aihe-
uttavat lähialueelle tärinävaikutuksia. Lisäksi ympäristömelua syntyy 
2-5 kertaa päivässä toteutettavista kallioaineksen räjäytyksistä. Ka-
tajanokkaseura pitää edelleen välttämättömänä, että pysäköintilai-
toksen suunnittelun ja rakentamisen edetessä katajanokkalaisille 
järjestetään säännöllisesti sekä erillisiä tiedotustilaisuuksia, että to-
teutetaan luvatut riskianalyysit, katselmukset ja ao. dokumentointi.   

Pekka Vuori 
80-vuotta.
Rakas Pekka 
Katajanokkaseura 
onnittelee sinua ja kiittää 
kaikista hienoista kuvista. 
Jos pöllöllä olisi kasvot, 
sillä olisi sinun viisaat ja 
tarkkaavaiset silmät.

Katajanokkaseuran 
joulukortteja on myynnissä
Kortin hinta on 1€
K-kauppa, Satamakatu 3
Katajanokan Apteekki, Kruunuvuorenkatu 1
Isonkarhun kauppa, Luotsikatu 13
Design Laakso & Sundman, Pieni Roobertinkatu 8

Kauneushoitola Renesance
Kokonaisvaltaiset hyvinvointipalvelut  

vankalla ammattitaidolla

Ajanvaraus 045 139 8002
Linnankatu 4. Avoinna: Sopimuksen mukaan

Lämpimästi tervetuloa!

AJAN KUVA                                                            

Katajanokkalaisten  
omat  
joulukortit

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

Risto Moberg
akvarelleja ja  

eläinaiheisia maalauksia
* * *

Tule ja nauti hyvästä ja edullisesta ruoasta ja taiteesta

Bliniviikot 12.01-29.02.2016
* * *

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

Palveleva lähikauppa
Aukioloajat:
ma-la 7-21
su 10-21

• Tuoreet ranskalaisen leipomon leivät
• Lämmintä paninia
• Veikkaus
• HSL
• Postimerkit
• Kortit
• Laaja ja runsas tuotevalikoima tehoneliöistä.

Lämminhenkinen henkilökunta ja kauppias

• 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 kanssa

Jouluvesper
Tuomiokirkon kryptassa  

18.12.2015 klo 18.00
Adventtiajan musiikkia

Yksinlaulua Sampo Martikainen
•

Vaskiorkesteri St Michael Brass

Raamatunluku
Viktor Salenius

Puhe
Yrjö Ikonen

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

veteraanien tukemiseen.

Lämminhenkinen  

perinteinen 

Leijonien

47. kerta

40v
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Vuosikokous pidettiin 24.2.2015 Katajanokan koulun juhlasalissa. 
Läsnä oli lähes 80 osanottajaa. Kokouksen jälkeen yleiskaava-ark-
kitehti Marja Piimies kollegoineen esittelivät Helsingin yleiskaava-
luonnosta ja vastailivat yleisön kriittisiin kysymyksiin.

Katajanokkaseuran vuosikokous Mitä rataa Laajasaloon?
Kaupunginhallitus hyväksyi 19.10.2015 asemakaavan, joka mah-

dollistaa Kruunuvuorenrannan ja kaupungin keskustan välisen jouk-
koliikennesillan toteuttamisen. Vielä on päätettävä rakennetaanko 
yhteys Laajasalosta Hakaniemen vai Kruununhaan kautta Rautatie-
ntorin päätepysäkille. Vaihtoehdot ovat Hakaniemi – Kaisaniemen-
katu, Tervasaari – Liisankatu ja Tervasaari - Pohjoisranta - Aleksi. 
Viimeksi mainittu vaihtoehto tarkoittaisi Pohjoisrannan leventämistä 
ja Pohjoissataman poukaman lisätäyttöä. Rakentaminen voisi alkaa 
vuonna 2017. Suunnittelua voi seurata: www.kruunusillat.fi  

Katajanokan työpaikat muuttavat muualle!
Kesko muuttaa Ruskeasuolle. Kortteliin tehdään asuntoja ja ho-

telli.

Kirkkohallituksen uusi osoite on nyt Kirkon talo, Eteläranta 8. 
Kolmeen rakennukseen tehdään asuntoja ja yhteen tulee Turkin 
suurlähetystö. Sama muutos on laajemminkin käynnissä kantakau-
pungissa. Muuttuuko Katajanokka vähitellen asumalähiöksi?

Puistopiknik
Katajanokkaseura kutsui kaikki katajanokkalaiset yhteiselle pik-

nikille Tove Janssonin puistoon sunnuntaina 9.8.2015 Tove Jans-
sonin 101-vuotissyntymäpäivän ja hänen nimikkopuistonsa yksi-
vuotisjuhlan kunniaksi. Puistopiknikissä oli kesäisen leppoisa tun-
nelma.

AJAN KUVA

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

Luotsikatu 5

00160 Helsinki

Puh. 09 684 4300

Fax. 09 624 120

- Myös ilman ajanvarausta
- Helppo tulla pyörätuolilla/rollaattorilla
- Viihtyisä paikka lapsiasiakkaille

 
														

	

SUUTARI PALVELEE TI-KE 10-18, 044-299 0025 

http://www.kruunusillat.fi
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PALVELUHAKEMISTO

LIIKKEITÄ 

AB-Sisustusvalaisin
Linnankatu 1
puh. 636 634 

Ajanpesu
Luotsikatu 16
puh. 2709 1432

Autocompany
Kauppiaankatu 6
Puh. 040 5457 000
www.autocompany.fi

Bicyclean Helsinki
Luotsikatu 14
Puh. 044 2915 331
www.bicycleanhelsinki.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 

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 

K-market
Satamakatu 3
www.k-market.fi

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

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

Steinway Piano Gallery Helsinki
Unioninkatu 13, 00130 Hki
puh. 050 4655 503
www.steinwaypiano.fi
www.digitalpiano.fi

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

Video- ja äänituotanto  
Timo Tex Turpeinen

Kauppiaankatu 8-10 D 23
Puh. 040 7765 950
www.facebook.com/instrumen-
taltex

SUUNNITTELUA 

Arkkitehtitoimisto  
Koskinen & Schalin

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

KIINTEISTÖNHOITOA 

Enter Advice Oy
Skattan LKV
Luotsikatu 5
044 7266 000
www.enteradvice.com 

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

Huom!  
Suomen Asuntopalvelut Oy

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

Isännöitsijätoimisto  
Jarmo Rantamäki Oy ISA 

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

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

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

LIIKENNE- JA 
MATKUSTUSPALVELUJA

Helsingin Satama
Olympiaranta 3, 00140 Hki
puh. 3101 621
www.portofhelsinki.fi

Viking Line
Katajanokanlaituri 8
puh. 0600 41577
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 

Hoitola Harmony
Luotsikatu 14
puh. 040 1485 853, 045 1255 
260

Jalkaterapia 
Pirkko Naukkarinen Oy
Merikasarminkatu 9 A
puh. 0400 412 097 

Katajanokan apteekki
Kruunuvuorenkatu 1
puh. 664 207
www.katajanokanapteekki.fi

Katajanokan 
Fysikaalinen Hoitolaitos

Merisotilaankatu 3
puh. 629 284
www.skatankunto.fi 

Katajanokan Kauneusklinikka
Vyökatu 4D
puh. 044 9891 522
www.kk-klinikka.fi

Kauneushoitola Marita Koskinen
Luotsikatu 2
puh. 040 5239 360
www.kauneushoitola.eu 

Kauneushoitola Renesance
Linnankatu 14
Puh. 045 1398 002
renesance.fi

Kynsistudio Zenails
Luotsikatu 3
puh. 045 2094 252
www.zenails.fi

Parturi-kampaamo Topics
Kruunuvuorenkatu 15 A
puh. 656 613 

Puuterihuone
Kauppiaankatau 7
www.puuterihuone.fi

Skattan parturi-kampaamo 
Merikasarminkatu 12
puh. 3421 143 

ASIANAJOPALVELUJA

Asianajotoimisto Streng Ky
Linnankatu 2
Puh. 7269 6730
www.strenglaki.fi

RAVINTOLOITA 

Bastion Deli & Catering
Kruunuvuorenkatu 9
puh. 044 7449 999
www.bastioncatering.fi 

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

Hotel Katajanokka
Merikasarminkatu 1
puh. 6864 5132
www.hotelkatajanokka.fi 

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

Korjaamo
Töölönkatu 51 B, 00250 Hki
puh. 0400 824 229

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

Poseidon
Kruunuvuorenkatu 1
puh. 010 7664 190
www.oluthuone.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 

Wanha Satama Ravintolat
Pikku Satamakatu 3-5
puh. 6128 6800
www.wanhasatamaravintolat.fi

Meikkitaitelija 

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

Palvelemme Katajanokalla.

VARAA AIKA 
OPTIKOLLE!

Silmälasiasiantuntija, 
maahantuoja

Timo Andersson
0400 660 545
www.timoandersson.fi

Parhaat kehykset vaativat 
parhaat linssit. Esimerkiksi 
tinkimättömällä ammatti-
taidolla kehitetyt Zeiss DriveSafe -linssit 
ovat oiva valinta liikenteen parempaan 
arviointiin ja arkipäivän eri tilanteisiin. 

Kysy myös muita Zeiss innovaatioita.

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

Tervetuloa 
asiantunteville 

silmälasikaupoille 
Puuterihuoneelle. 

Paljon uniikkeja 
kehysmalleja joita 
et muualta löydä!



LAHJAKORTTI
Helsinki–Tukholma-risteily 
Voimassa lauantai–torstai-lähdöillä 22.12.2015 asti sekä 1.1.–15.2.2016. 
1–4 henkilölle. Yksi hytti/varaus/lahjakortti. 

Varausnumero:________________________
Lahjakortti luovutetaan lähtöselvitykseen.   
Ikäraja 21 v.

Lisätiedot ja varaukset: vikingline.fi tai  
puh. 0600 41577 (1,75 €/vastattu puhelu +  pvm./mpm.). 
Paikkoja rajoitetusti. Pidätämme oikeuden muutoksiin.  
Saat matkalippusi lähtöpäivänä terminaalista alla  
olevaa lahjakorttia vastaan. Muista passi tai henkilökortti.

Joulutervehdys Punaisilta laivoilta 
 
Viking Line toivottaa katajanokkalaisille hyvää joulua! Ohessa lahjakorttisi, ole hyvä.
Tervetuloa nauttimaan mukavasta tunnelmasta ja hauskasta yhdessäolosta!

0 €
 A/B/C-hytti 

FGKAIKU

LAHJAKORTTI
Miniristeily tai Päiväristeily Tallinnaan
Voimassa sunnuntai–perjantai-lähdöillä 17.12.2015 asti sekä 1.1.–
19.2.2016. 1–4 henkilölle. Päiväristeilylle hytti lisämaksusta  
–50 % päivän hinnasta. Miniristeilyyn sisältyy yksi A/B-hytti. 
arausnumero:________________________
Varausnumero:________________________
Lahjakortti luovutetaan lähtöselvitykseen.  
Ikäraja 18 v. 

0 €
FGKAIKU
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