
 

Talvipäivä torilla  

su 9.3. klo 12-15  

 Talutusratsastusta Islannin hevosilla 

 Blues-kirppis, puffa ja lämäritutka 

 Hockey-Pinjata 

 Musiikkia, makkaraa, laulua, lettuja 

 Hassuja hahmoja, arpajaisia 

 Pitkäjärven VPK:n  kalustoesittelyä 

 Koirien ohituskoulu klo 13.30-15.00 Ota 
mukaan oma koira! Ilmoittautuminen klo 
13.00. Mukaan mahtuu 30 koirakkoa.  

 
Aurinkoisesti tervetuloa!  

Laskiaisena hyvästellään talvi ja kevään 

odotus alkaa  

 

Laskiaisen perinneruokiin kuuluvat herne-

keiton lisäksi laskiaispullat.  

Ennen vanhaan ruokaan liittyi uskomuk-

sia. Ruuan piti olla ennen kaikkea rasvaista.  

Mitä enemmän rasva kiilteli sormissa ja 

suupielissä, sitä paremmin lehmät lypsivät  

ja siat lihoivat. Rasvaa ei saanut pyyhkiä 

sormista pois, vaan sen piti antaa kulua 

itsekseen pois. Tämä takasi hyvän viikat-

teen käsittelykyvyn. Sormennuolija sen 

sijaan sai sirpeistä haavoja. Ruokien 

annettiin olla pöydässä koko päivän, se 

nimittäin takasi runsauden koko vuodeksi. 

Pulkkamäessä huudettiin ”pitkiä pellavia, 

hienoja hamppuja, räätikkäitä kun 

nurkanpäitä (hirrenpää nurkkasalvoksessa) 

ja nauriita kuin lautasia”.  

Naapurin pellolle saatettiin toivoa 

tippuroita ja tappuroita. Mitä kauemmas 

kelkka luisti, sitä pidempiä pellavia saatiin. 

Muiden uskomusten mukaan naisten tuli 

pitää hiuksiaan auki ja harjata niitä usein. 

Näin taattiin pellavista puhtaita, kuituisia, 

vaaleita ja kiiltäviä.  Lähde: Wikipedia  

http://fi.wikipedia.org/wiki/Talvi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Laskiaispulla


 

Minunkin kuuluu aloittaa pääkirjoitus 

toteamalla, että elämme vaikeita 

aikoja. Työssä olevat saavat tuntea 

epävarmuutta, työtä vaille jääneet 

vielä enemmän. Eläkeikäisten huolena on pelko omien 

voimavarojen loppumisesta ja epävarmuus siitä, miten 

apua on saatavana sitten kun sitä tarvitsee.  Verojen 

korotuksiakin lienee lisää luvassa.   

Mitä me Karakalliossa voisimme tehdä, jotta kevät  

näyttäisi hieman valoisammalta? Kun emme muuta kek-

sineet, kävimme konsultoimassa maailman vahvinta tyt-

töä,  Peppi Pitkätossua. Peppi ymmärsi ongelman  oi-

kein hyvin:  

-Hassutelkaa yhdessä ja nauttikaa kevätauringosta”, 

Pitkätossu opasti. Neuvoista otettiin vaarin ja tänä vuon-

na Karakallion talvipäivillä ratsastetaan isoilla hevosilla, 

juuri sellaisilla kuin Pikku-Ukko on. Peppi itsekin yrittää 

päästä mukaan ja seuran hallitus aikoo pukeutua has-

suiksi eläinhahmoiksi. Pukeudu sinäkin!  

Eikä hassuttelu tähän lopu. Syyskokouksen hyväksy-

mään toimintasuunnitelmaan on kirjattu mölkkykentän 

saaminen Karakallioon. Mölkkykentän on määrä olla 

Suomen   ensimmäinen  ”viralliset mitat”  täyttävä kenttä, 

niin että jopa arvovaltaisten turnausten järjestäminen   

 

on mahdollista.  No, kansainväliset turnaukset on tieten-

kin leikkimielinen ajatus. Ajatuksena on, että kenttä tulisi 

asukkaiden iloksi Karakallion tien varressa olevalle jou-

tomaalle,  ostoskeskusta vastapäätä.  

Ensimmäiset neuvottelut Espoon kaupungin kanssa käy-

tiin helmikuussa. Hanke sai kaupungilta  myönteisen 

vastaanoton ja suunnittelijat lupasivat kääriä hihansa 

kentän toteuttamiseksi. Tänä vuonna ei vielä päästä pe-

laamaan, sillä kentän saaminen edellyttää normaalia 

puistosuunnitteluprosessia ja määrärahoja. Asukastilai-

suus  on syksyllä ja ensimmäiset turnaukset voinemme 

järjestää reilun vuoden päästä.  Pidetään peukkuja!  

      Puheenjohtajan mietteitä  

Karakallio-Seura on puoluepoliittisesti sitoutumaton asukasyhdistys. Järjestämme vuosittain mm. Talvipäivän ja syksyisen 
Karakallio-päivän. Järjestämme myös asukastilaisuuksia ja vaikutamme aluettamme koskeviin päätöksiin. Seuran jäsenenä 
saat liput puoleen hintaan Karatalon tapahtumiin.  Seura julkaisee asukaslehti Karahkaa, jonka painosmäärä on noin 2000 
kappaletta. Karahkaa jaetaan niihin alueen kotitalouksiin, joissa on oma jakaja. Jos Karahka ei tule teille, ilmoittaudu jakajaksi!  

 
Seuran jäsenmaksun maksamalla olet mukana pitämässä Karakallion elävänä. 

Puheenjohtaja  
Aulikki Pentikäinen 
050 3500 238  

Sihteeri   
Ulla Uotila  
040 7540092 

Rahastonhoitaja 
Jarmo Oksanen  
044 074 1383 

Varapuheenjohtaja 
Karahkan jakelu 
Epe Ahlberg  050 3085 321        

Lehden toimitus ja  
ilmoitusmyynti  
karahka.toimitus@gmail.com  

” 
Isoilla ihmisillä ei ole ikinä hauskaa. 

Heillä on vain ikäviä töitä ja hupsuja 

vaatteita ja liikavarpaita ja  

kummallisveroja.”  

Kaupungin viheralueiden suunnittelijat Heli Enberg ja Laura  
Yli-Jama kirjaavat faktoja ja toiveita kentästä. Seuran asian-
tuntijana oli Jukka Hämäläinen ja hanketta tukemassa lauta-
kunnan jäsen, karakalliolainen Harriet Klar.  

http://www.allthelikes.com/quotes.php?quoteId=3185069&app=348869852233
http://www.allthelikes.com/quotes.php?quoteId=3185069&app=348869852233
http://www.allthelikes.com/quotes.php?quoteId=3185069&app=348869852233
http://www.allthelikes.com/quotes.php?quoteId=3185069&app=348869852233


 

 
 
Kampaamo Salon Misette 
Karakalliontie 10, ostari   
Avoinna ma—pe 8 - 16,  
la 8 – 13. Ajanvaraus 
(09) 590 358 
 
Nice Cut Oy 
Karakalliontie 10, ostari  
Avoinna arkisin 9 – 17 tai  
sopimuksen mukaan 
Ajanvaraus  (09) 2764 710 
tai 044-3203 433 
 
Parturi Kampaamo Hius 
Imago 
Karakalliontie 2 A.  
Avoinna ti, ke, to klo 10:stä.  
Ajanvaraus 040 569 1837  
 
Parturi-Kampaamo Kirsi 
Karakalliontie 4 B. Avoinna 
arkisin sopimuksen  
mukaan. Ajanvaraus  
(09) 590 970  
 
Parturi-Kampaamo  
Mari Kivikangas 
Kotkapolku 2, Palvelutalo 
Hopeakotka. Avoinna arki-
sin 9 – 17, aamut ja illat 
sopimuksen mukaan  
klo 8 -20.  Ajanvaraus  
040 481 4688    
 
Parturi-Kampaamo  
Nina Åberg 
Karakalliontie 2 B.  
Avoinna: arkisin 9 – 17, 
muuten sopimuksen  
mukaan. Ajanvaraus  
040 762 5347  
 
Salon GP 
Karakalliontie 10, ostari  
Avoinna ma, ke, pe 10 – 
16:30, ti, to 10 – 19,   
la 11 - 15.  Ajanvaraus 
040 662 8288  
 

 

 

K 
arakallion voisi nimetä kampaamo- ja parturiliikkeiden kaupunginosaksi. 
Asukkaita Karakalliossa on 5500 ja alan yrityksiä meillä on peräti seitse-
män. Karahkan toimitus teki kierroksen alueen liikkeisiin, kuulosteli yrittä-

jien ajatuksia ja otti selvää vuoden 2014 hiustrendeistä. 
 

Pienen kylän ominaispiirre on joustavuus  

Useimmat liikkeet lupaavat ottaa asiakkaita vastaan myös kiinteiden aukioloaiko-

jen ulkopuolella asiakkaan aikataulujen mukaan.  Myös kotikäyntejä on saatava-

na. Pankki– ja luottokortilla maksaminen on mahdollista melkein jokaisessa liik-

keessä.  

Naiset voivat uudistaa ilmettään hiusten– ja ripsienpidennyksillä tai kulmien 

muotoilulla. Miehille puolestaan on tarjolla parranmuotoilua. Kaiken kaikkiaan 

Karakallioon kannattaa lähteä naapurikyliltäkin kaunistumaan.   

 

Miehille ananasta, naisille laineita, aikaa asiakkaalle  

Salon Miseten ammattilaiset Pia ja Marita näkevät vuoden 2014 trendeinä lämpi-

mät värit, huolettomat helppohoitoiset leikkaukset. Kevään tulon enteinä Nice 

Cutin Päivi ja Janina pitävät voimakkaita ja paksuja linjoja. Naisten hiukset saa-

vat keväällä kullan sävyjä ja maanläheisiä 

värejä, miehillä suosikki tulee olemaan tum-

mat ja mattapintaiset värit ja lyhyet hiukset. 

Vallalla on kaiken kaikkiaan yksilöllisempi 

muoti:   

- Haluamme käyttää aikaa asiakkaaseen ja 

hänen toiveidensa kuuntelemiseen. Liuku-

hihnapalvelu ei ole meidän juttu, Päivi tiivis-

tää.  

  Marke Hius Imagosta tietää naisellisten 

laineiden palaavan katukuvaan— silloin kun 

kiharoista puhutaan. Muuten  muodissa on 

lyhyt poikamainen tai olkapäitä hipova hap-

sutukka, runsaat etuhiukset ja litteät sivut, 

tai ns. polkkatukka. Värit ovat hehkuvia ja ne kiiltävät pastellimaisena, ultranai-

sellisen vaaleana tai kermaisena nuden sävynä.  

Miesten hiuksissa Marke näkee edelleen tiukkaan parturoidut sivut, mutta pääl-

lä on rakennetta ananasmaiseen tyyliin. Värit ovat "kivipestyjä" vaalean ja ruske-

an yhdistelminä. 

Parturi-Kampaamo Kirsissä toimiva Kristiina paljastaa hakevansa viimeisimmät 

muodin tuulahdukset Suomen Hiusyrittäjien liiton Hair and Beauty –messuilta. 

”Messut ovat minulle joka vuotinen perinne. Käyn messuilla  noukkimassa kan-

sainvälisiä suuntauksia voidakseni kertoa niistä asiakkailleni. Kun asiakas istuu 

tuolissani, rauhallisesti mietitään, mikä hänelle sopii. Varmaa on kuitenkin jo nyt 

nuorten miesten ananasleikkaukset ja naisten hiusten lyhentyminen.”   

 Mari Kivikangas  visioi,  että nuorilla tytöillä nähdään lettikampauksia, hel-

miäisvärit tulevat vaaleisiin hiuksiin. Keväällä värit ovat raikkaita, mutta syksyllä 

punasävyt palaavat. Marin repertuaariin kuuluvat myös hiusten ja ripsien piden-

nykset sekä kulmakarvojen muotoilu.  

Alalla 26 vuotta toiminut Nina Åberg kertoo  seuraavansa alan muotia tiiviisti, 

mutta miettii uraansa myös taaksepäin.  

- Jos mietin suurta trendiä alalla, niin se on yksinäisyyden lisääntyminen. Tänä 

päivänä työssä ei ole kysymys vain hiuksista ja ulkonäöstä. Niinpä minun liik-

keessäni tarjoillaan kahvia eikä lapsiakaan unohdeta ja olen läsnä silloin kun 

tarvitaan.    
      Teksti: Jarmo Oksanen, Aulikki Pentikäinen  

 Kuva: Goldwell 

Kevään uusimmat hiustrendit Karakalliosta  



V 
irtuaalipoliisin tehtävä on tehdä näkyvää   

poliisityötä netissä. Toiminnalla pyritään   

ehkäisemään rikoksia ja  madaltamaan kyn-

nystä ottaa yhteyttä poliisiin. Nettipoliisi puuttuu 

nopeasti verkossa tapahtuviin rikoksiin.  

 

Uudenmaan alueella nettipoliisina toimii konstaapeli  

Janina Saarinen, joka viime syksynä osallistui myös Ka-

rakallion nettikeskusteluihin, kun sosiaalisessa medias-

sa alkoi liikkua huhu Karakalliossa liikkuvasta 

”sarjahakkaajasta”.  

 

Lähipoliisin ja nettipoliisin työt eroavat toisistaan niin,  

että nettipoliisi seuraa netissä tapahtuvia ilmiöitä ja kan-

salaisilla on mahdollisuus tavoittaa poliisi sosiaalisessa 

mediassa, nettipoliisi Janina Saarinen kertoo.  

Periaatteessa työ on samanlaista kuin lähipoliisillakin, 

foorumi vain on eri. Karrikoidusti sanottuna nettipoliisi 

on kansan parissa sosiaalisessa mediassa, kun lähipo-

liisi tapaa kansalaisia toreilla. Työt sivuavat toisiaan pal-

jonkin ja Janina itse tekee sekä nettipoliisin että lähipolii-

sin töitä.  

- Teen muun muassa yhteistyötä koulujen kanssa, 

perinteisesti oppitunteja pitämällä, kuraattorien ja opet-

tajien kanssa yhteistyötä tekemällä, mutta myös netissä, 

esim. jakamalla koulukiusaamiseen liittyvää informaatio-

ta koulujen Facebook  –sivuilla.  Tämä taas saattaa poi-

kia oppilaiden yhteydenottoja kiusaamiseen liittyen ja 

niitä asioita sitten selvitellään kasvotusten kouluilla.  

Yllättäen aikuisten nahinat netissä työllistävät Janinaa 

huomattavasti enemmän kuin lasten tai nuorten. Nyky-

nuoriso on kasvanut somen parissa ja he osaavat myös 

käyttäytyä siellä. Jos nuori tai lapsi ottaa Janinaan yh-

teyttä, on lähes poikkeuksetta kysymyksessä vakavampi 

juttu. Ehkäpä aikuisilla olisi jotain opittavaa lapsiltaan 

somen käyttäytymissääntöjen suhteen, neuvoo Janina.  

 

Maalaisjärki on some-keskustelijan    

työkalu  

 

Nettihuhujen leviäminen on yksi osa sosiaalista mediaa 

(somea), jota ei varmaan koskaan saada kitkettyä koko-

naan pois. Siksi nettipoliisi toivoo somea käyttävältä 

henkilöltä kriittistä medianlukutaitoa.  

- Kaikki ei aina ole sitä miltä näyttää ja netti on täynnä 

trolleja, jotka saavat iloa elämäänsä aiheuttamalla ko-

hua netissä. Ei siis kannata jakaa sellaista materiaalia 

eteenpäin, jonka alkuperästä ei ole varmuutta tai mikä 

vaikuttaa epäilyttävältä. Maalaisjärki on oiva työkalu täs-

säkin, tähdentää Janina. 

Sosiaalisessa mediassa varoitellaan koirien myrkyttä-

jistä, ovelta ovelle kaupustelijoista ja ilmestyypä someen 

välillä kotikutoisia etsintäkuulutuksiakin. Janina neuvoo, 

ettei tällaisia kannata laittaa alulle tai levittää eteenpäin. 

Pahimmassa tapauksessa käy niin, että itse syyllistyy 

rikokseen levittäessään perätöntä ilmoitusta.  

Jos kansalainen havaitsee rikollista toimintaa, on oikea 

tapa ilmoittaa siitä poliisille. Poliisi taas informoi sellai-

sista asioista ja ilmiöistä, joista uutisoinnin poliisi katsoo 

tärkeäksi.  

Hyvä esimerkki turhaa pelkoa ja härdelliä aiheutta-

neesta tapauksesta oli syksyinen ”Karakallion hiippari”. 

Juttu vääristyi ja paisui somessa ja aiheutti jopa paniikki

-ilmiön alueen asukkaissa, ja aivan turhaan, Janina 

Saarinen kertoo.  

Länsi-Uudenmaan poliisi sai myös runsaasti tieduste-

luja Karakallion hiipparista ja antoi asiasta tiedotteen 

asukkaita rauhoittaakseen. Tiedotteessa komisario Petri 

Launinen tähdensi, ettei rikosilmoituksia ollut jätet-

ty. Jos alueella olisi liikkunut vaarallinen  henkilö,  olisi 

rikosilmoituksia tullut runsaasti ja siinä tapauksessa po-

liisi olisi tiedottanut asiasta aktiivisesti.  

 
 
                   Teksti Jarmo Oksanen 

 

 

Karakallion hiippari työllisti nettipoliisia — onneksi turhaan  

       Jos havaitset väkivaltaista käytöstä tai toimintaa,  

        ilmoita asiasta hätänumeroon 112. Hätäkeskus  

        välittää tehtävän lähimmälle poliisipartiolle.  



Karahka kävi kysymässä poliisilta,  miltä alueemme 

tilanne näyttää ja onko lähipoliisin työ  muuttunut.  

 

Markku Leskinen toimi aikoi-

naan pitkään Karakallion lähi-

poliisina. Nykyisin hän on toimi-

nut jo yli 10 vuoden ajan tutkija-

na, mutta on edelleen yksi 

alueen lähipoliiseista.  

- Samanlainen toiminta, mitä 

aikanaan tein kun olin järjestys-

poliisina on muuttunut, Leskinen 

kertoo.  Aiemmin poliisi osallistui 

usein erilaisiin tapahtumiin ja vieraili kouluilla. Nykyään 

osallistutaan harkiten ja keskitetysti muutamiin tapahtu-

miin, joihin koululaiset tai päiväkotilapset kokoontuvat. 

  1990-luvulla Karakalliossa oli ilkivaltaa ja töhertelyä. 

Vuosikymmenen lopulla Karakalliossa aloitettiin asuk-

kaiden ja poliisin kesken "Irti ilkivallasta" -projekti. Tämä 

tuotti hyvää tulosta ja näkyy vielä nykyäänkin.   

- Aiempiin vuosiin verrattuna Karakallion kotihälytysten 

määrä ei ole juuri muuttunut. Karakalliossa eletään ja 

asutaan asiallisesti.  

 

” 
Näpistykset Karakalliossa 
ovat vähentyneet. Vuonna 
2013 oli  viisi tapausta. 
Ryöstöjä ei ollut yhtään.” 

 

Vuonna 2012 Karakalliosta raportoitiin kaksi murtoa. 

Viime vuonna niitä oli Karakalliossa seitsemän, mutta 

tämä johtuu siitä, että apteekkiin tehtiin muutama murto, 

joiden tekijäksi osoittautui sama henkilö.  

 

- Pahoinpitelyjä ei Karakalliossa ole yleensäkään ollut 

paljoa. Viime vuonna niitä oli kahdeksan, muutama 

vähemmän kuin edellisvuonna. Suurempia 

huumausainerikoksiakaan ei Karakalliossa ole  tehty.  

- Kannabiksen kotikasvatusta on tosin jossain määrin 

ilmennyt, mutta se on kaiken kaikkiaan lisääntynyt koko 

Espoossa. Voisin sanoa, että Karakalliossa on  

turvallista asua, lähipoliisi myhäilee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähipoliisi: Karakallio on turvallinen kaupunginosa  

Karamalmille S-market  ja ABC- 

kylmäasema   

Herttuantien ja Turuntien väliin rakenne-

taan  S-market. Rakennustyöt valmistu-

vat talvella 2015.  

Kauppakerrokseen tulee myös myymä-

lätiloja vuokrattavaksi. Tontille  nousee 

lisäksi ABC:n kylmäasema.   

                       

Teksti: Jarmo Oksanen  

Karakallion  ostoskeskuksen Makuunin 

tila on vielä vapaana. Välitystä hoitaa 

24Housing. 

Karakallio-

Seuran  

kevätkokous  

Karatalolla  

to  27.3.  

klo 18.00.   

 

Kokouksessa käsitellään seuran  

sääntömääräiset asiat  kuten  

tilinpäätös ja  vuosikertomus.  

Kahvipannu  tietenkin porisee.  

Tule sinäkin porisemaan!  

Lähde: Rakennuslehti 

Poliisi uutta kalustoa nähdään harvoin Karakalliossa.  



Kirjasto voi tulla kotiinkin, jos ei itse pääse 

Mahdollisuutta pääs-

tä kotikirjaston asiak-

kaaksi voi tiedustella 

arkisin  klo 9-14.  

Marjo Kemppainen 

puh. 046 877 2988. 

Anja Savolainen  

puh. 046 877 2986.  

Ruotsiksi saa myös 

palvelua:  

Camilla Åhlberg  

puh. (09) 816 57 300.   
 

 

Espoon kaupungin kotikirjasto  ”Taika” on toiminut  

Espoossa jo 40 vuotta. Tällä hetkellä asiakkaita on noin 125.  
 

”Iäkkäin asiakkaamme on 98-vuotias, mutta on meillä 30-

vuotiaitakin asiakkaita”, kotipalvelun virkailija Anja Savolainen  

kertoo. Pidän tästä työstä aivan valtavasti, Anja jatkaa. Meillä on 

ihanat asiakkaat ja loistava porukka tekemässä tätä työtä.   

- Kotikirjaston asiakkaaksi pääsee, jos ei liikuntarajoitteiden takia  

pysty tulemaan kirjastoon. Haastattelemme asiakkaat puhelimes-

sa. Jos asiakkuus alkaa, teemme modernisti sanottuna asiakas-

profiiliin. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että juttelemme  

asiakkaan kanssa hänen mielikirjallisuudestaan, lempimusiikis-

taan, elokuvista ja kaiken kaikkiaan kiinnostuksen kohteista.  Kun lempiaiheet ovat selvillä,      

ryhdymme hakemaan asiakkaalle sopivaa aineistoa.  

Kotikirjasto tulee asiakkaan luokse kerran kuukaudessa. Asiakkaalle lähtevä aineisto pakataan 

punaiseen kassiin, joka voi täyttyä esimerkiksi kirjoilla, elokuvilla tai musiikilla. Vain yhdenkin 

tuotteen voi tilata. Ennen pakkaamista asiakkaalle vielä soitetaan ja kuulostellaan, tuntuuko    

kassin aineisto mieluisalta ja mitä mieltä asiakas oli edellisen kerran lähetyksestä.   

- Ajan kuluessa tutustumme asiakkaisiin aina vain paremmin, siitä syntyy kumminkin puolin hy-

vä mieli ja kokemusten jakamisen ilo. Tärkeä asia meidän asiakkaille on myös se, että punaisen 

kassin tuoja on aina sama henkilö, Anja kertoilee.   

 

Perinteisen lainaustoiminnan lisäksi Taika on ryhtynyt kokeilemaan myös  asiakkaiden 

luona tapahtuvaa tietotekniikan opastusta. Neuvoja voi saada tietokoneen käyttöön, netissä    

surffaamiseen, tulostusongelmiin ja jopa puhelimen käyttöön. Palvelu on vasta alkanut ja nyt  

Taika-kirjastolaiset odottavatkin jännittyneinä pulmia  - päästääkseen auttamaan.  

           Teksti : Aulikki Pentikäinen   

Kuva: Kotikirjasto Taika Facebook.  
Kuva: Kotikirjasto Taika Facebook 

91-vuotias Maire suosittelee kotikirjaston  asiakkaille tarkoitettua tietokoneopastusta.  
Moni pieni pulma tuli ratkaistuksi.  



Espoon vanhuspalveluiden tavoitteena on, 

että valtaosa ikäihmisistä asuu omissa 

kodeissaan.  Kotona asumista halutaan 

edistää, sillä Espoon vanhusväestön määrä 

kasvaa nopeasti.  
   

 ”  Vuonna 2009  kymmenen prosenttia 
espoolaisista oli eläkeikäisiä. Vuonna 

2029  neljännes  meistä on yli 65-vuotiaita. 
 

Ikäihmiset voivat  päästä kotipalvelujen piiriin, 

jos omat voimavarat eivät riitä selviytymiseen 

arjen askareista. Kaikki alkaa yhteydenotosta 

Espoon kotihoitoon.  

Kotihoidossa asiakkaalle tehdään  hoito- ja 

palvelusuunnitelma.  Suunnitelman tekevät koti-

hoidon työntekijät asiakkaan ja hänen 

läheistensä kanssa.    

Asiakkaalle voidaan järjestää palveluita, jotka 

tukevat kotona asumista.  Apua voi saada  mm.  

ruokailuun, kaupassa käyntiin ja siivoukseen.  

 

 

 

Espoon muistineuvojille voi soittaa, jos 

oma tai läheisen muisti huolettaa. Muisti-

neuvojat   tekevät myös kotikäyntejä eikä 

lähetettä tarvita. Kysy muistineuvojilta:  

puh. (09) 8168 2790 tai  (09) 8168 4687 

Espoo harmaantuu nopeasti  ja tukee kotona asumista  

Kotihoidon palvelutarpeen arviointi uusille 

asiakkaille palvelee keskitetysti arkisin  

klo 9-15. Puhelin (09) 816 33333   

Sähköposti: kotihoito.arviointi@espoo.fi  

Kuva Espoon  kaupunki 

Poimintoja kotiin saatavista tukipalveluista   

 

 Vaatehuolto: Kertamaksu 7,40 euroa / ko-

neellinen pyykkiä  

 Kauppapalvelu: Kertamaksu 7,30 euroa. 

Sisältää kauppakassin tilauksen ja toimituk-

sen kotiin  

 Kylvetyspalvelun maksu 8,50 euroa sisäl-

tää kuljetuksen palvelutalon saunaan ja takai-

sin kotiin sekä pesuavun.  

 Siivousapua varten pienituloiset voivat 

saada Espoon kaupungilta siivoussetelin.  

Arvo enintään 28 euroa.  

 Ateriapalvelu tuo asiakkaalle kotiin valmiin 

ruoan. Aterian hinta on 10,20 kuljetuksineen. 

 Kuljetuspalvelu (eli ns. taksiseteli), oma-

vastuu 3 euroa  

 

Tukipalveluja myönnetään palvelusuunnitelman  

perusteella. Palveluiden saaminen riippuu tarpeesta 

ja tuloista.  

Espoon Eläkekotisäätiöllä on Karakalliossa   

kaksi taloa ikäihmisille. Säätiön perustajia on 

Espoon Eläkeläisten keskusliitto, Espoon kaupunki 

ja Espoon seurakuntayhtymä.  Säätiö ei tavoittele 

voittoa toiminnalla. Asukasvalinnoissa noudatetaan 

Ara-tulorajoja.  

 

Hopeakotkassa on 96 palveluasuntoa ja 15-

paikkainen dementiaryhmäkoti. Hopeakotkassa on 

saatavana sairaan- ja kodinhoidollisia palveluita 

oman talon ja ympäristön  asukkaille. Talon ruoka-

sali on myös kaikille avoin, samoin fysioterapia-, 

kampaamo– ja jalkahoitopalvelut.  Hopeakotkan 

viriketoimintaan voivat osallistua talon asukkaat ja 

myös omissa kodeissaan asuvat ikäihmiset. Viikko-

ohjelmaan kuuluu mm. bingoa, tuolijumppaa ja mo-

nen laista toimintaa, joka auttaa pitämään mielen ja 

ajattelun virkeänä.  

 

Senioritalo Hopeakalliossa on 27 vuokra-asuntoa 

ja viisi lyhytaikaista vuokra-asuntoa. Hopeakalliossa 

voi asua kodinomaisesti kotiavun ja muiden erik-

seen tilattavien palveluiden turvin.  Tiedustelut     

numerosta 09-25156 500 tai 050 3005 133 

Teksti: Aulikki Pentikäinen  




