
   

Karahkan ilme uudistui  

Karakallio-Seuran oma asukaslehti kulki vuosikymmeniä 
ilman omaa, varsinaista nimeä. Jokaisella kunnollisella 
lehdellä pitää tietenkin olla kunnollinen nimi, tuumaili seu-
ran hallitus aikanaan. Nimikilpailu päätettiin järjestää 
vuonna 1991 ja voittajaksi valikoitui Karahka Karakallion-
tiellä asuvan Marjatta Heinin ehdotuksesta.  

Marjatta oli ollut kävelyllä kalliolla ja poiminut sieltä mu-
kaansa oksanpätkän eli karahkan. Kuuluisa Karahka on 
tarinan mukaan vieläkin tallella.  

Kun lehdelle oli vihdoin saatu oikea nimi, piti sille tietenkin 
saada myös oma logo. Sen suunnitteli Marika Laurin pitä-
en mielessään luonnon käppyräisen aiheen. Kevään aika-
na ympyrä on sulkeutunut ja Karahkalla on uudistunut 
logo. Kovinkaan puu ei kestä ikuisesti.  Arvaatko kuka on 
lehden uuden logon suunnittelija?  

 

 

Diggaan Kartsia!  

Karakallio-päivä 31. elokuuta 

 

Viljelyä parvekkeella 
 
Kaupunkiviljelyn suosio on kasvamassa. 
Haluamme tietää mitä syömme ja viljely on 
myös hieno harrastus. On kiehtovaa seura-
ta kasvien kehittymistä ja ottaa vastaan on-
nistumisia ja epäonnistumisia.  Kasvatuk-
sessa monelle nautinnollisinta on omalla 
vihreällä  parvekkeella puuhailu: nyppimi-
nen, lannoitus, katselu ja kastelu ja tulosten 
jännittäminen.  

Jos viljely onnistuu, omasta sadosta voi 
nauttia pitkin vuotta. Nautinto voi olla salaa-
tissa, teessä tai vaikkapa kylpyvedessä tai 
ruuassa pikanttina mausteena.   
 
Jos parveke ei ole kovin suuri eikä itsekään 
ole kovin viitseliäs, voi aloittaa yrteillä. Suu-
rin osa yrteistä vaatii säännöllisen kastelun. 
Kuitenkin esimerkiksi laventeli ja timjami 
kestävät kuivuutta, mutta krassit  puoles-
taan hermostuvat pitkistä kasteluväleistä.   
 
Varmimman yrttisadon saat pistäytymällä 
taimitarhalla. Ruokakaupan vihannesosas-
tolta ostettua yrttejäkin voi istuttaa multaan. 
Ennen istutusta yrtit kannattaa leikata mata-
laksi. Kasvuun lähtö ei ole takuuvarmaa, 
sillä yrttiruukut voivat olla vesiviljeltyjä.  

Parvekkeella voi viljellä  melkein mitä tahansa mini-
tomaateista kurpitsoihin.   

Ohjelmatarjontaa on jäl-
leen luvassa kaiken ikäi-
sille. Voit tulla esimerkiksi 
opettelemaan katu -
tanssia tai pelkästään 
hämmästelemään  SDI-
crew – tanssiryhmän  
temppuja. 
Hulinat ovat Karatalolla 
torin remontin vuoksi. 
Tervetuloa!  
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E 
dellisessä Karahka-lehdessä kerroimme asukaslehtemme ja seuran historiasta ja 
pyysimme asukkaita kaivelemaan vanhoja lehtiä Karakallio-Seuran 50-
vuotishistoriikkiä varten. Lehtiä ja muuta aineistoa onkin löytynyt mukavasti. Tästä 

lämmin kiitos lukijoillemme. Keväällä laitoimme avustushakemuksen Suomen Kulttuurira-
hastolle, jotta voisimme taltioida seuran historiaa ja laittaa  historiikin työn alle   täysin 

rinnoin. Valitettavasti hakemus ei tällä kertaa menestynyt. Meidän täytyykin keksiä muita konsteja historiikin 
rahoitukseen. Esimerkiksi kaupunkiosa t-paidat ovat tietojemme mukaan trendikkäitä. Jos sellaisia tehtäi-
siin, niin tehtäisiinkö niillä historiaa?   

Jonkin kokoinen mysteeri meille on vielä,   miten historiikkeja on tapana tehdä. Pitäisikö historiikki koota 
kronologisesti vuosi vuodelta edeten vai olisiko parempi kulkea teemoittain esittelemällä esimerkiksi seuran 
merkkihenkilöitä, kaavoitushankkeita tai seuran järjestämää toimintaa? Ideoita ja osaamista kaivataan luki-
joiltamme edelleen. Ota siis rohkeasti yhteyttä.   

Sitten viimenumeron suuri muutos on Karahkan uusi logo ja lehden taiton uudistuminen. Voimme vain ihail-
len kiittää Marika Laurinia, joka otti alun pitäen yhteyttä Karahkan logon tiimoilta.  Karakallio-Seuralle yhtey-
denotto ei olisi voinut tulla parempaan aikaan, sillä toimintasuunnitelmaan oli  kirjattu uuden logon saami-
nen seuralle ja kaipasimme visuaaliseen ilmeen uudistusta.   

Tässäkin remontissa kävi niin kuin remonteissa on tapana käydä: uudistusinto kasvoi. Lehden taittoa pää-
tettiin uudistaa ja seurata nykyaikaa: jos kerran Helsingin Sanomat ja Länsiväylä uudistuvat, niin tottahan 
Karahka on mukana kehityksen kärjessä! Meillä uudistuminen kävi tosin nopeammin kuin valtakunnan pää-
lehdellä: pieni on ketterä.  Uuden ilmeen ja innostuksen vuoksi lehdessä on nyt 12 sivua aiemman kahdek-
san sivun sijaan. Niin  voi olla jatkossakin, jos saamme asukkailta juttuvinkkejä tai jopa valmiita juttuja. Kir-
joittakaa ja vinkatkaa. Esitämme suuret  kiitokset tähän ja aiempiin lehtiin kirjoittaneille.  

Viime aikoina Karakallio-Seurassa on keskusteltu monikulttuurisuuden edistämisestä. Karakalliossa on noin 
5400 asukasta, joista noin 680 asukasta puhuu äidinkielenään muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia. Tarvit-
taisiinko Karakallioon siis kielikahvilaa ja olisiko sinne tulijoita? Yksi mahdollisuus olisi ryhtyä yhteistyöhön 
esimerkiksi seurakunnan ja vanhuspalveluiden kanssa. Miltä tällainen ajatus teistä asukkaista kuulostaa? 
Myös liikunta voisi olla tapa edistää eri kulttuurien tuntemusta. Asukastoiminnan viehätys on siinä, ettei se  
tunne rajoja: kaikki yhdessä tekeminen on plussaa ja samalla voi tehdä niitä asioita, joista pitää. Suuriin ja 
vuosia kestäviin hankkeisiin ei tarvitse ryhtyä. Esimerkiksi kielikahvila voisi kokoontua aluksi vaikkapa muu-
taman kuukauden. Kokeileva toiminta on nykyaikaa.  

Kesän korvalla tuntuu hassulta miettiä mennyttä talvea, mutta 
olihan talvi taas hurja. Espoon kaupunki onnistui  pitämään katu-
alueet kunnossa ja meidät asukkaat liikenteessä valtavista lumi-
määristä huolimatta. Mieluinen muisto talvelta on myös Karakallio
-Seuran ja Karatalon yhdessä järjestämät talvipäivät. Arviomme 
mukaan talvipäivään osallistui noin 500 ihmistä—vai pröystäilem-
mekö?  

Joka tapauksessa päivä oli upea ja aurinko antoi parastaan. 
Asukkaat olivat ulkoilemassa leppein mielin: lapset pääsivät he-
voskärryajelulle ja koko perheen voimin tehtiin jääveistoksia. Gril-
limakkaroita asukkaat joutuivat välillä jonottamaan. Eivät ne mak-
karat aina suuta päässeet polttamaan, mutta valituksia ei tullut.  

Talvipäivän pitopaikkana tori osoittautui hyväksi valinnaksi. Sattu-
man summaahan paikan valinta oli, sillä Karakallion koulun olles-
sa remontin alla, emme voineet olla varmoja jääkentän tilasta 
talvipäivänä. Torille siis päätettiin lähteä.  

Nyt olemme puolestaan siinä tilanteessa, että tori on näillä näky-
min remontin alla elokuussa. Elokuussa, jolloin on tapana järjes-

tää Karakallio-päivä torilla. Torin remontti ei tietenkään ole este Karakallio-päiville ja niinpä olemme päättä-
neet hulinoida Karatalolla ja sen piha-alueilla. Uskokaa pois— tästä tulee taas hieno asukkaiden yhteinen 
tapaaminen. Digataan Kartsia ja tavataan taas elokuussa!        

            Aulikki Pentikäinen  

Puheenjohtajan mietteitä  

PS. Muistathan käyttää jäsenedut Karatalolle.  Seuran jäsenenä saat pääsyliput puoleen hintaan kaikkiin Karatalon 
esityksiin ilman toimituskuluja.  Varaukset mieluiten sähköpostilla kulttuuripalvelut@espoo.fi tai puh. 09 8168 2708  
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” 
Hups, kylläpä se aika kuluu nopsaan – Marika 
Laurin ihmettelee. Onko totta, että olen tehnyt 
Karahkaan kuvituksia jo kolmekymmentä vuotta 

sitten? Viimeisiä kuvituksiani tein lehteen muistaak-
seni vuonna 1996.  

Kun postista tupsahti edellinen Karahka-lehti näin,  
että oksalogoni oli 30-vuotisella matkallaan nuh-
jaantunut ja kovin aikansa elänyt. Kovinkaan puu ei 
kestä ikuisesti ja niinpä päätin ehdottaa uudistusta.”    

Lukijamme ja Karakallio-Seura pääsevät nyt nautti-
maan Marika Laurinin yhteydenotosta. Uudessa 
logossa Marika halusi säilyttää hivenen vanhaa, 
mutta samalla tuoda logoon keveyttä ja raikkautta.  

Kun asukaslehdelle oli saatu uusi logo, ei taittoa-
kaan voinut jättää uudistamatta. Siinä Marika on 
ollut avainasemassa tehdessään Karahkan toimi-
tukselle erilaisia taittomalleja.  

Olemme Marikalle valtavan suuren kiitoksen velkaa 
myös lehden ulkoasua piristävistä kuvituksista.  

 

 

N 
uorena tyttönä Marika pyrki Ateneumiin, 
mutta kun tuosta opinahjosta ei irronnut 
paikkaa, Marika  aloitti opintonsa Kankaan-

pään Taidekoulun graafisella linjalla.  Graafikkokou-
lu tarjosi hyvät valmiudet mainostoimiston mainos-
piirtäjälle. Kankaanpään jälkeen alkoikin pitkä ura 
mainostoimistoissa.   

Työuransa varrella Marika on kokenut Suomen suu-
rimmat ja mahtavimmat mainostoimistot. Näitä ovat 
olleet mm. Erva-Latvala, Turkama ja Topi Törmä.  

”Pääasiassa olen ollut toimistoissa kuvittajana, mut-
ta olen myös taittanut erilaisia julkaisuja - ja kahvia-
kin olen saanut keittää”, Marika mietiskelee uraansa 
hyvillä mielin. Marikan asiakkaina on ollut Suomen 
vahvoja brändinimiä kuten  Valio, Nokia, Paulig ja 
Sonera.  

Uran alkuvuodet olivat nuorelle kuvittajalle tietenkin 
jännittäviä, mutta viimeiset vuodet  ovat olleet Mari-
kalle innostuksen ja luovuuden huippukohtia. Mari-
ka on kuvittanut mm. lasten nettisivustoa erilaisine 
peleineen. ” Kuvittajan tehtävänä on kuvittaa 
ja pipopäiset nettinörtit, tietokonetaiturit, saavat 
hahmot elämään”, Marika kertoo ammattilaisten 
yhteistyöstä. 

”Olen kuvittaja - visual designer -  mutta myös mor-
mor eli lastenlasten kutsumana momi. Momi kuulos-
taa hyvältä, mutta kyllä minua viehättää olla mimmi. 
Näin ensimmäinen lapsenlapseni minua alkuun kut-
sui”, Marika kujeilee.  

Nyt Marika tekee töitä kotona siihen tahtiin kuin hu-
vittaa. ”Ja huvittaahan se  minua aina. Teen entisille 
työkavereilleni kuvituksia omilla ehdoillani, esimer-
kiksi logoja ja symboleja ja melkein mitä tahansa 
kuvituksia.” Suuremmille projekteille Marika panee 
stopin. Tiukkoja aikatauluja ja palavereissa juoksua 
on tullut tehtyä jo tarpeeksi.  

Sähköpostiviestien kautta pääset kurkistamaan ku-
vittajan työhön ja pääset jyvälle, miten kuvitus syn-
tyy. Historian havinaa –juttusarja jäi siis ilman Mari-
kan piirtämiä sakseja!  

Marika Laurin—käsittämättömän tuottelias kuvittaja  

Marika normaalissa asennossaan, jossa hänen miehensä Chris-
tian väittää näkevänsä vaimonsa aamusta iltaan.   

Tässä vielä lintulogo, jos se edellinen hukkui sähkö-
posteihin. Onko sulla nyt kaikki originaalit varmasti?  

Teen juuri yhtä juttua Tanskaan, mutta tässä välissä 
katson…. Oliskohan nämä ok…? Melkein pienentäi-
sin jonkun prosentin. Olisiko tämmönen puhelin pa-
rempi? Piankos noita muuttelee,  kerro vaan mikä 
tuntuu kivalta….  
 
Tässä vielä yksi malliehdotus kuvan käytöstä taitos-
sa. Jos käytät harmaata alustaa niin tulee kauniimpi. 
Hiusviivaa kannattaa käyttää, sillä tavalla saa nätisti 

jutun päätty-
mään, jos teks-
tit ei ole saman 
mittaisia… 
 
Ohessa kuvi-
tusta Historian 
havinaa jut-
tusarjalle.  Ku-
vasin asetel-
man täällä ko-
tona. Kirjan 
nappasin  kirja-
hyl lys tä ja 
"Vanha profes-

sori" puuveistoksesta pyyhkäisin pölyt ja asettelin 
seisomaan kirjapinon päälle. Sitten piirsin sakset.  
Niin siitä sitten tuli tällainen versio. Kuvaa voi suuren-
nella, pienennellä tai jättää osin tekstin taakse...  

Kokeilin vielä uudestaan, on muuten kivempi ilman 
sakseja… Jätetään ne sakset pois.  On parempi il-
man niitä...  
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O 
len kiinalainen nainen, joka on asunut Suo-
messa seitsemän vuotta ja Karakalliossa 
viisi vuotta. Olen naimisissa saksalaisen 
miehen kanssa.  

Meillä on kaksi lasta, poikamme on 7-vuotias ja 
ekaluokkalainen Rastaalan koulussa. Tyttömme on 
5-vuotias, joka käy Karamäen päiväkodissa.   

Minä viihdyn Suomessa ja Karakalliossa. Minun 

mielestä Suomi on turvallinen maa, esimerkiksi 
Suomessa pienet koululaiset voivat kulkea koulu-
matkat ilman vanhempia, ja yleensä ei tarvitse huo-
lehtia. Toiseksi Suomi on perhe- ja lapsiystävälli-
nen.  

Me asumme ihan Karakallion asukaspuiston vieres-
sä. Meidän talon pihalla on vielä leikkipiha, jossa 
kaiken ikäiset lapset leikkivät paljon. Tykkään eni-
ten siitä, että Suomessa on rikas luonto, paljon jär-
viä, metsä lähellä. Meidän talon takana on kiva met-
säreitti, jossa voidaan hölkätä ja kävellä perheen 
kanssa. Talvella päästään hiihtelemään helposti 
ihan kotiovelta. 

Minä toivoisin seuraavia asioita: 

Perhetapahtumat. Karakallion alueella järjestettäi-
siin vähän useammin perhetapahtumia, joissa viete-
tään aika koko perheen kanssa, tavataan muita per-
heitä. 

Urheilumahdollisuus. Vähän enemmän urheilun 
tai liikunnan mahdollisuuksia ulkona ja sisällä. 

Monikulttuuripiiri. Toimintapiiri, jossa maahan-
muuttajat /ulkomaalaiset ja suomalaiset voivat ko-
koontua ja jutella ja tutustua toisiin kulttuureihin.  

Yksi ehdotus voi olla Kielikahvila.  Se auttaa var-
masti ulkomaalaisia kehittämään suomen kielen 
taitoja, sopeutumaan Suomeen täysin. Paikalliset 
suomalaiset saavat myös tilaisuuden tutustua erilai-
siin kulttuureihin. Mutta minä en tiedä kuinka paljon 

ulkomaalaisia asuu Karakallion alueella. Onko meil-
lä tarpeeksi osallistujia? 

Kirpputori. Perheet tai lapset voivat tuoda omia 
leluja ja vaihtamaan tai myymään halvoilla hinnoilla. 
Paikka voi olla Karakallio torilla tai asukaspuistossa. 

Uskon, että näillä tavoilla voitaisiin rikastuttaa sekä 
suomalaisten että ulkomaalaisten elämää Karakalli-
ossa. Minä itse voin myös tehdä mielelläni vapaa-
ehtoisia töitä. Varsinkin tällaisissa töissä voin auttaa 
ihmisiä ja samaan aikaan harjoittelen suomen kiel-
tä.  

Mukavaa kesän odotusta kaikille Karakallion asuk-
kaille.  

Terveisin Vivien 

 

Vivien Schollbachin perhe  viihtyy Karakalliossa  

Vivienin perheessä puhutaan neljää kieltä: kiinaa, saksaa ja   
englantia. Lapset puhuvat suomea keskenään.  

Kaavoituksen valmisteluvaihe on kansa-
laisten osallistumisen kannalta keskeinen.  
Silloin tarkennetaan tavoitteita, laaditaan selvi-
tyksiä, suunnitellaan kaavaratkaisun periaat-
teet ja vaihtoehdot sekä selvitellään niiden vai-
kutuksia. Näiden tietojen pohjalta suunnitel-
laan valmisteluaineistoa. Laadittu valmisteluai-
neisto asetetaan nähtäville mielipiteiden kerää-
mistä varten. 
 
Karakalliossa on kolmessa kohteessa 
käynnissä valmisteluvaihe tai se on lähiai-
koina käynnistymässä.  
 
Karakallio II 131507 koskee Kalasääksentie 1:tä 
(Karakallion Huollon varikko). Tutkittavana on asuin-
rakentaminen toimisto-, työpaikka- ja huoltoraken-
nusten tontille ja virkistysalueelle. 
 
Karakallio 131406 koskee Karakalliontie 1:tä. Val-
mistelussa tutkitaan asuinkerrostalotontin laajenta-
mista niin, että tontille mahtuu lisärakentamista piha
- ja pysäköintijärjestelyineen.   
 
Karakallio 131407 koskee Kotkatie 1:tä. Tutkittava-
na on asuminen  pysäköinti- ja virkistysalueille ja 
pysäköinnin uudelleen järjestäminen.  
 
Lisäksi käynnissä on  Karakallion ja Viherlaakson 
kehittämissuunnitelma. Siinä selvitetään 1960-
luvuilla rakennettujen lähiöiden palvelujen turvaa-
mista ja ostoskeskuksien kehittämistä, alueen täy-
dennysrakentamisen mahdollisuuksia ja jalankulku-
yhteyksien parantamista esteettömiksi.  
 
Lisätietoja:  Espoon kaupungin aluearkkitehti 
Lotta Kari-Pasonen, puh.  09 816 24106 

mailto:lotta.kari-pasonen@espoo.fi
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K 
arakallion Huolto Oy on vuonna 1965 perus-
tettu isännöinti- ja kiinteistönhuoltoalan yri-
tys. Sen perustajina ja omistajina on 21  

taloyhtiötä Karakallion ja Viherkallion alueelta.  

Isännöin ja huollon lisäksi yhtiön toimintaan kuului 
parinkymmenen vuoden ajan aluelämmön tuottami-
nen.  Lämmöntuotanto loppui kun kaukolämpö saa-
tiin alueelle. Muistona näistä ajoista on vielä Kara-
kallion ostoskeskuksen korkea savupiippu. Se on 
vieläkin hyvä maamerkki mainoksineen ja kelloi-
neen. 

Karakallion Huollon palveluksessa on 40 työntekijää. Yhtiö vas-
taa 160 taloyhtiön isännöintitehtävistä Espoossa ja Kauniaisissa.  

Karakallion huollon kymmenen isännöitsijää pitää 
huolta taloyhtiöiden hallinnosta, taloudesta ja juok-
sevista asioista. Isännöitsijöiden apuna on myös 
teknisiä isännöitsijöitä. Heidän tehtävänään on 
asukkaiden huoneistoremontti-ilmoitusten käsittely 
ja taloyhtiön isompien korjausten organisointi. Isän-
nöitsijöiden tiimiin kuuluu myös kirjanpito ja vastike-
valvonta. 

Huollon henkilökunnan tehtävänä on kiinteistöjen 
ulkoalueiden hoito ja taloyhtiöiden tekniikasta huo-
lehtiminen aina lämmitysjärjestelmän säätämisestä 
vuotaviin hanoihin.  Lisäksi huoltotiimi hoitaa yllättä-
vät vikatilanteet ja ovenavaukset päivystämällä 24 h 
vuorokaudessa.  

Viimevuosien lumiset talvet on laittaneet huollon 
miehistön ja koneet kovalle koetukselle, mutta 
haasteesta on selvitty kunnialla. Aamun lumitöihin 
lähdetään päivystäjän hälytyksellä, sillä pääväylät 
pitää saada aurattua ennen asukkaiden töihin ja 
kouluun lähtöä. Talviaikaan huoltomiehet tarkkaile-
vat kattojen lumitilannetta ja pihojen liukkautta. 
Asukkaiden havainnot ovat auttaneet puuttumaan 
mahdollisiin vaaratilanteisiin ajoissa, josta iso kiitos 
heille.  

Heti lumien sulettua huollon tukikohdista kiiruhde-
taan hiekan poistoon ja aurausvaurioiden korjauk-
siin. Mukava tehtävä on myös työvälineiden toimit-
taminen taloyhtiöiden talkooväelle.  

Isännöinnissä alan suuri haaste on työntekijöiden 
ikääntyminen. Lähivuosina suuri joukko ammattitai-
toisista isännöitsijöistä lähtee nauttimaan eläkepäi-
vistä. Alalle koulutetaan runsaasti uutta väkeä, mut-
ta silti isännöitsijöistä tulee olemaan pulaa. Ammatti 
koetaan usein liian vaativana laajan tehtäväkentän 
ja lukuisten iltakokousten takia.  

Suurimpia lähivuosien haasteita Karakallion Huollol-
le ja taloyhtiöille ovat lähestyvät putkiremontit. Nii-
den sujuva hoitaminen vaatii myös isännöitsijältä 
erityisosaamista. Toisaalta Karakallion ja Viherkalli-
on taloyhtiöt ovat samankaltaisia, joten yhteiskilpai-
lutukset ja ryhmäkorjaushankkeet on järkevää tutkia  
päätösten tekemistä. Karakallion Huollossa selvite-
tään malleja, joilla taloyhtiöiden hyöty yhteishankin-
noista olisi mahdollisimman suuri.    

      Tatu Rasia  

Tatu Rasia: Karakallion Huollon toimitus-

johtaja  

Kuten monesta muustakin pikkupojasta, myös Tatusta 
piti tulla isona poliisi. Pituus ja tarvit-
taessa pelottavan tuima katse olisi-
vat siihen hommaan varmasti hyvin 
sopineetkin.  

Kiinnostus teknisiin asioihin vei kui-
tenkin Tatun rakennusalalle ja myö-
hemmin   kiinteistöjen kunnossapi-
don ja isännöinnin pariin. Karakallion 
Huollon toimitusjohtajana Tatu Rasia 
aloitti tammikuussa.    

Tatu on  syntynyt vuonna 1972 ja 
kotoisin Jyväskylästä. Lähteminen lapsuuden maalais-
maisemien ja oman kotikaupungin jättäminen tuntui 
haikealta, mutta välttämättömältä. Pääkaupunkiseudulle 
Tatun toi  muutto tyttöystävän perässä.  ”No, tuosta 
tyttöystävästä tuli sittemmin vaimoni, joten ei mennyt 
ihan hukkaan sekään reissu”, Tatu Rasia myhäilee.  

Rasioiden perhettä perustettiin aikanaan Karakalliossa, 
mutta nykyisin koti on Miilukorvessa. Arki kuluu kolmen 
lapsen harrastusten parissa ja niihin kuskaamisessa. 
Rentoutta toimitusjohtajan arkeen tuo lenkkeily, käsillä 
puuhastelu ja koneiden korjailu. Tekevälle ja kätevälle 
löytyy aina myös remonttihommia kotona tai mökillä.  

Peruskoulutukseltaan Tatu Rasia on rakennusmestari. 
Sen lisäksi hän on suorittanut lukuisia isännöintiin ja 
rakennuttamiseen liittyviä tutkintoja. Työkokemusta 
kiinteistöliiketoiminnasta  on kertynyt jo yli 15 vuoden 
ajalta. Siihen kuuluu mm.  isännöitsijän tehtävät Kara-
kallion Huollossa vuosituhannen vaihteessa.  

Ennen Karakallion toimitusjohtajuutta Tatu Rasia oli 
Senaatti-kiinteistön palveluksessa kiinteistöpäällikkönä. 
Vastuualueena oli valtion omistamien kiinteistöjen yllä- 
ja kunnossapito Etelä-Suomessa ja asiakasyhteistyö.   

”Into yrityksen kehittämiseen on kova. Se toivottavasti 
näkyy jatkossa myös Karakallion Huollon asiakkaille”, 
Karakallion Huollon uusi toimitusjohtaja sanoo.  
 
Tuima  katse tuskin jättää kenellekään epäilyksen sijaa!  
Karakallio-Seura toivottaa menestystä uudelle toimitus-
johtajalle.  

Isännöintiä ja kiinteistönhuoltoa Karakalliossa ja lähialueilla 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IoBpv9CCmZgDJM&tbnid=RvYLNf7Ops0UwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffi.yelp.fi%2Fbiz_photos%2Fkarakallion-huolto-espoo%3Fselect%3DCAszwzQsf4wjbIZQet4l4Q&ei=YwBYUYvcF8qK4gT
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Liito-oravan erikoistuntomerkkejä on harmaa turkki 
ja suuret mustat silmät. Kooltaan se on tavallista 
kurrea hieman pienempi. Liito-orava on uhanalai-
nen ja lailla suojeltu eläin, joka on tullut lähemmäksi 
asutusta sopivien asuinalueiden vähentymisen ta-
kia.  
Liito-orava elelee vanhoissa sekametsissä, mutta 

se voi tulla toimeen nuoremmissakin metsissä, jos 
siellä on tarpeeksi pesäpaikkoja ja ravintoa. Liito-
oravalle mukavin pesä on suuressa haapapuussa 
käpytikan tekemissä koloissa. Paremman puuttees-
sa asuinpaikaksi kelpaa myös oravan pesä, linnun-
pönttö ja joskus rakennuksetkin.  Liito-oravalla on 
useita vaihtopesiä.   Sen luontaisia vihollisia ovat 
huuhkaja, pöllöt, kanahaukka ja näätä. Liitelevä 
orava popsii ravinnokseen puiden lehtiä, silmuja ja 
siemeniä. Myös linnun munat ovat sen ravintoa.  
 
Liito-orava elää 6-8 vuotta ja se voi lisääntyä kah-
desti vuodessa. Ensimmäiset poikaset syntyvät 
huhti-toukokuussa ja  toiset kesäkuussa. Yleensä 
liito-orava saa 2-4 poikasta, jotka oleilevat syntymä-
pesässään parin kuukauden ajan.  
 
Syksyn tullessa liito-oravateinit lähtevät etsimään 
omia lisääntymisalueitaan. Naarasteinien pitää löy-
tää metsä, jolla ei sillä hetkellä asusta toista liito-
oravanaarasta. Naaraiden reviiri on noin 8 hehtaa-
ria. Uros tarvitsee tilaa enemmän: se hallinnoi 60 
hehtaarin aluetta.  
 
Liitopoimunsa avulla eläin liitelee puusta toiseen. 
Liidossa suunta on tietenkin aina alaspäin. Pisin 
tiedetty liito on lähes 80 metriä. Liito-orava ylittää 
aukeita toki myös maata pitkin, jos aukiolta ei löydy 
puuta uuden vauhdin ottamiseen.  
 
Liito-oravan bongaaminen ei ole helppoa. Otushan 
lähtee liikkeelle iltahämärissä ja palaa koloonsa 
ennen auringon nousua.  
 
Jos haluat bongata liito-oravan, sinun kannattaa 

keskittyä etsimään papanoita. Jos on papanoita, on 
kurrekin.  Osoitus liito-oravan pesinnästä on puun-
juurella olevat kullankeltaiset papanat  lumien sula-
misesta toukokuun loppuun.  Syksyllä nähtävät pa-
panat eivät sen sijaan todista, että liito-orava pesii 
alueella: jätökset saattavat olla paikkaansa etsivien 
nuorten urosten tuotteita.   
 

Liito-oravia Karakalliossa 
 

Nuuksion alue Espoossa o liito-oravien tunnettua 
reviiriä, mutta on Karakalliossakin liito-oravia. Niitä 
majailee ainakin Karakalliontien alkupäässä ja Ka-
ratalon takaisessa metsikössä. Leppälinnunrinteel-
läkin on liito-orava onnistuttu bongaan maan - siellä 
eläin pitää puunonkaloa ilmeisesti väliaikaisena yö-
pymispaikkana.  
 
Eräs asukkaamme kertoo, että muuttaessaan Kart-
siin kymmenen vuotta sitten, hän kuuli liito-oravista. 
Siitä lähtien hän on kulkenut silmät latvoja kohden. 
Viime uutena vuotena vihdoin tärppäsi Karatalon 
takana liito-oravan liidellessä tyynesti ohi.  
 
Toinen asukaamme,  Sari Mäkeläinen,  on saanut 
havainnot taltioitua kuviksi saakka.  
 
 

 

Tunnetko Karakalliossa liitelevän oravan? 

 
Jos löydät liito-oravan jätöksiä ilmoita havainto 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 
(ELY). Merkitse kartalle papanat, kolopuut ja risu-
pesät. Kirjoita kartalle lyhyt lähete eli kerro kuka 
näki mitä, missä ja milloin ja tietenkin omat yh-
teystietosi. Karttapisteen ilmoittamisessa voi käyt-
tää apuna Kansalaisen karttapaikkaa. 

Liito-oravan kevätpapanoita Karakalliossa puun juurella. 

http://www.ely-keskus.fi/fi/Sivut/default.aspx
http://www.ely-keskus.fi/fi/Sivut/default.aspx
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?lang=
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Karakallion lehtometsä kutsuu tutustumaan    

K 
arakallion lehtokorpi 
on paikallisesti arvo-
kas ja luontotyyppi-

nä suojeltu alue. Lehtokor-
peen kuuluu myös päh-
kinäpensaslehto.  Alue si-
jaitsee Lähderannantien ja 
Rastaalantien välisellä alu-

eella. Karakallion pähkinäpensaslehdossa on rehe-
vää ja monipuolista kasvillisuutta. Osa kasveista on 
melko harvinaisia.  Suomessa luonnontilaisia päh-
kinäpensaslehtoja on säilynyt vain vähän.  
 
Karakallion lehtokorven yläosan metsät ovat ns. 
mustikkatyypin tuoreita kangasmetsiä. Alaosa ja 
painanteiden metsät kuuluvat puolestaan  käenkaali
-mustikkatyypin  lehtomaisiin kangasmetsiin, käen-
kaali-oravan-marjatyypin  varsinaisiin lehtometsiin 
ja saniaislehtoihin.  
 
Valtapuina ovat kuusi, rauduskoivu, hieskoivu, 
haapa, harmaaleppä ja vaahtera. Lehtoalueen 
ylärinteillä hieskoivu on erittäin silmiin pistävä valko-
kiiltävine runkoineen ja sileine tuohineen. Kuivah-
koilla rinneosuuksilla kasvaa myös mäntyä, ja siellä 
täällä pihlajaa ja tuomea. Rinteen alaosassa on 
melko laaja haavikko. Kookkaat haavat ovat rauhoi-
tetun ja uhanalaisen liito-oravan reviiriä. Haapojen 
rungoissa loisii sekä haavankääpä että haa-
vanarinakääpä. Kosteimmissa paikoissa viihtyy ter-
valeppä. 

 
Pähkinäpensaat kasva-
vat alueen keskiosassa, 
jossa  vajaan hehtaarin 
kokoinen suojelualue 
sijaitsee. Lehdon päh-
kinäpensaat ovat valitet-
tavasti melko huonossa 
kunnossa pikkupoikien 
kiipeilyn jäljiltä. Pensas 

kärsii myös oksien katkomisesta. Pähkinäpensas 
on arvokkain lehdon pensaista.  

Toinen melko har-
vinainen lehto-
pensas on Näsiä, 
joka kukkii aikai-
sin keväällä pal-
jain oksin.  
 
Aikaiset kukat 
houkuttelevat ih-
misiä taittamaan 
oksia. Kasvin nila 
on kuitenkin sitke-
ää, eikä taittami-
nen onnistu. Pen-
sas kärsii kuiten-
kin  yrityksistä. 

Muita lehtopensaita ovat lehtokuusama, korpipaat-
sama, taikinamarja, mustaherukka, pohjanpunahe-
rukka ja koiranheisi.  
 
Lehtoalueen kenttäkerros on runsaslajinen. Ke-
väisin lehdossa on laajat ja peittävät valkovuokko-
kasvustot.  Sinivuokko on paikka paikoin runsas. 
Itälaidan puron alajuoksussa on keltakukkaista, 
hentoa kevätlinnunsilmää.  
 
Harvinaisemmista kevätkasveista mainitsemin ar-
voisia ovat mustakonnanmarja (kuvassa), kevätlin-
nunherne, lehtosinijuuri, rohtoimikkä, lehtoleinikki,      
kevät-, lehto- ja lähdetähtimö sekä lehto-orvokki. 

 

 

Myöhemmin kesällä rehottavat monet yleiset 
metsä- ja lehtokasvit, kuten vuohenputki, kielo, 
ahomansikka, metsäkurjenpolvi, oravanmarja, kä-
enkaali, sudenmarja, lillukka, kultapiisku ja metsäor-
vokki. Heinämäisistä kasveista kevätpiippo  ja sor-
misara ovat yleisiä. Varsinaisista heinistä mainitta-
koon nuokkuhelmikkä ja lehtotesma. Kosteassa 
lähteikössä ja sen ympärillä on saniaislehto, jossa 
kasvaa muun muassa kotkansiipeä.  

Artikkelin kirjoittaja on  karakalliolainen kasvitieteen professori 
Carl-Adam Häeggström. Kuvat Wikimedia Commons kuvapankki

Haapojen loiskasvi on muhkeaksikin kasvava haavan kääpä  Mustakonnanmarja on melko harvinainen lehtokasvi 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Etusivu
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hasselblade.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/2007-03-04_Phellinus_tremulae_2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Daphne_mezereum_090308.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Actaea_spicata_2.jpg
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E 
spoossa on 1300 viljelypalstaa, joita asuk-
kaat voivat  vuokrata 28 euron hintaan. Ra-
halla saa käyttöönsä yhden aarin verran vil-

jelytilaa ja kasteluvettä koko kesäksi.  Karakallion 
lähellä on Leppäsillan ja Rastaspuiston viljelypalstat  
 
Karakalliolainen Airi Mann hurahti viljelyyn jo 35 
vuotta sitten ja on välivuosia pitämättä jatkanut 
Rastaalan palstansa viljelyä.  Viljelyn 14 ensim-
mäistä vuotta Airi oli vielä työelämässä. Silloin pals-
talle  ehti harrastamaan iltaisin ja viikonloppuisin. 
Vapaaherrattareksi päästyään Airi on iloinnut mah-
dollisuudesta mennä palstalle kuopsuttamaan mil-
loin vain. Mikä sitten aikoinaan innosti kiireisen vir-
kanaisen harrastukseen, joka on varsin kokonais-
valtainen? 
 
 ”Olen maalta kotoisin ja nuoruudessani saanut 
multaa kynsien alla. Palstaviljelyssä yhdistyy luon-
non ja kasvun ihmeen rinnalla ulkoilu ja kuntoilu.” 

Suuri osa palstanhoidosta on kovaa työtä. Maa on 
muokattava keväisin ja syksyisin. Kasvukauden 
kasteluista ja kitkemisistä ei voi pitää vapaapäiviä, 
jos haluaa parhainta satoa. Onneksi maa on paran-
tunut vuosien mittaan, vaikka syvyyksissä lymyää-
kin sitkeä savi. ”Minun peltoni tuottaa hyvän sadon”, 
Airi toteaa vaatimattomasti, mutta ylpeänä.  

Airin viljelykset ovat saaneet olla ilkivallalta melko 
rauhassa, jos mukaan ei lueta eläimiä. Hirvet nimit-
täin rakastavat Airin punajuurten naatteja ja jäniksil-
le kelpaa lähes  kaikki maapäällinen. 

Pieni palstayhteisö on tullut vuosien mittaan Airille 
tärkeäksi. Suurin osa porukasta on keski-iän ylittä-
neitä senioreja, mutta toki myös nuoria multasormia 
on mukana. Silloin tällöin kesäillan hellässä syleilys-
sä sytytetään grilli ja nautitaan yhdessäolosta ja 
kimpassa hankituista eväistä. 

Airin palsta tuottaa perunoita, porkkanoita, sipulia, 
kurpitsaa, mansikoita, raparperia, papuja, palster-
nakkaa, salaattia, kukkia… ja Airi suorastaan heh-
kuu hyvää oloa, terveyttä ja mielen tyyneyttä.                              
    

  

Palstaviljelyn lumoissa: energiaa omalta palstalta   

Yrteistä makeutta ja suolattomuutta   
 

Y 
rttien kokeilluin uutuus on Stevia, jota kutsutaan 
myös makealehdeksi tai hunajalehdeksi. Kasvi on 
melkoinen makeuspommi, sillä se on 300 kertaa 

sokeria makeampaa. Ja mikä parasta:  kaloreita ei ole 
ollenkaan ja yrtti sopii myös diabeetikolle. Kasvi on kotoi-
sin Etelä-Amerikasta, jossa alkuperäiskansat ovat käyt-
täneet sitä makeutukseen vuosisatojen ajan.  
 
Stevian lehtiä köytetään tuoreena murskattuna tai kuivat-
tuna. Jo yksi murskattu lehti riittää mehukannun makeut-
tamiseen. Steviaa ei pitäisi kuitenkaan käyttää ylen mää-
rin. Esimerkiksi 70-kiloisen aikuisen ei pidä käyttää Ste-
viaa enempää kuin 38 grammaa vuorokaudessa.  
 
Jos makeus ei kiinnosta niin kiinnostaako suolattomuus 
ja curryn maku? Aika moni harhautuu luulemaan, että 
maustehyllyn curry on currya ja sillä selvä. Itse asiassa 

m a u s t e h y l l y j e n 
curry on maus-
teseos, joka koos-
tuu lukuisista eri 
mausteista sisältä-
en myös suolaa. 
Jos pidät curryn 
mausta, mutta 
haluat välttää suo-
laa, kokeile  curry-
yrttiä.  
 
Curry-yrtin lehtiä 
käytetään kana-, 
kala-, ja liharuuissa 
samalla tavalla 

kuin mausteseosta.  Se on koristeellinen kukkaistutuk-
sissa ja ruukuissa. Kun viljelymahdollisuus avautui kaupunkilaiselle, niin eihän 

siinä maalainen muuta voinut, kuin panna perunat itämään ja 
vuokrata oma palsta —Airi Mann nauraa. 

 

Torimme kunnostuksen tiimoilta kilautimme taas mai-

sema-arkkitehti Laura Yli-Jamalle. Hän kertoi, että  Ka-

rakalliontorin kunnostus alkaa kesällä. Suunnitelmien 

edetessä on huomattu, että sade– ja sulamisvesien viemä-

röinti katualuilta ei toimi niin kuin pitäisi ja siksi myös 

torin kiveystä joudutaan uusimaan. Vanha Terijoen sala-

va on huonossa kunnossa ja sen tilalle istutetaan uusi 

puu. Karakalliontien viereiset istutusaltaat tehdään uu-

siksi, materiaalina on graniitti. Samoin torin valaistusta 

parannetaan.  Torin kuusi säilytetään ja se saa jouluvalot.  

 

Torin kunnostuksen jälkeen käynnistyvät Kotkapo-

lun, Karakallionpolun ja Karakallionkujan urakat.  

Suunnitelmat olivat huhtikuussa yleisön nähtävillä netis-

sä ja teknisessä virastossa. Suunnitelmissa painotettiin 

liikenteen olosuhteiden, kulkuyhteyksien ja turvallisuu-

den parantamista. Erityisesti kiinteistöjen jäteautojen 

kulkureittien suunnitteluun kiinnitettiin huomiota. 
Teksti Maija Rikanniemi 
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Schnitzel nukkuu, syö ja käy 

lenkillä. Possu voi  siis hyvin!  
 

S 
chnitzel eli "Nisu" on Karakallion katukuvassa 
ollut jo reilun puolentoista vuoden ajan. Ensi 
syyskuussa possu täyttää 2 vuotta.  

 
Possun hankkimiseen päädyimme aikoinaan, kun 
rupesin miettimään tyttöystävän kanssa työvuorojen 
kanssa hyvin yhteen sopivaa eläintä. Itse olin myös 
ison koiran kannalla, mutta asunnon koko ei ollut 
isoimmasta päästä, eikä lenkittäminen päivittäin 
vaadittavalle pidemmälle lenkille ollut mahdollista. 
Työkaveriltani löytyi oiva ratkaisu: mikropossu! Mik-
ropossumme on siis kotoisin Askolan mikropossu-
lasta.  
 

Nisu pärjää työpäivät kivasti kotona, koska hän nuk-
kuu lähes koko päivän. Työpäivän jälkeen usein 
käymme possun kanssa pidemmällä lenkillä. Matka 
ei ole pitkä, mutta alkuspurttien jälkeen vauhti hi-
dastuu ja alkaa maaston tarkka tutkiskelu kärsällä.  

Virikkeinä possulle toimii ulkoilun ohella tyhjät elin-
tarvike pakkaukset, joihin on piilotettu herkkuja. Le-
luilla Nisu ei leiki, ellei niihin liity ruoka. Possun pe-
rusruokavalio koostuu perunoista. Aina kerran päi-
vässä, joko aamulla, tai illalla laitetaan perunan li-
sukkeeksi vaikkapa tonnikalaa ja porkkanaa. Nisu 
syö tietenkin kaikki talouden ruoan tähteet - mutta 
ei tietenkään possun lihaa.  

 

         

Tervetuloa kesä,  Nisu tuumaa. Nyt ei vähään aikaan sorkat palelle! 

 

 
Voisitko ystävällisesti korjata koirasi jätökset pois ka-
dulta? Sama uudestaan, jotta heikoinkin lenkki ymmär-
tää: Voi-sit-ko   ys-tä-väl-li-ses-ti   kor-ja-ta   koi-ra-si  
jä-tök-set pois ka-dul-ta?   Terveisin Kaduntallaaja 

 

 

Kirjastoauto saapui Karakallioon  

 

Kuten monet karakalliolaiset ovat jo havainneet 
kauppalan kirjastotoiminta on laajentunut äs-
kettäin myös Karakallion alueelle. Kauppalan 
kirjastoauton aikatauluun on saatu lisätyksi 
käynnit kylämme keskellä – ostoskeskuksen 
paikoitusalueella – siten, että kirjoja voidaan 
lainata autosta aina tiistaisin ja perjantaisin.  

Näin hyvään aikatauluun on päästy sen ansios-
ta, että Espoon kauppalan toinen kirjastoauto 
on nyt valmistunut ja saatu käyttöön. Pyörillä 
liikkuvia kirjalainastoja kiertää siis nykyään Es-
poon alueella kaksi kappaletta. Näin voimme 
taas kerran todeta yhden Karakallio-Seuran 
taholta aikanaan esitetyn toivomuksen johta-
neen tuloksiin ja asukkaiden viihtyvyyden jäl-
leen parantuneen yhden kunnallisen palvelu-
muodon osalta. 

    K. S-nen        

       Kara-lehti No 2 - 1968 

R 
oska-päivässä -liikkeen jäsenenä sinun ei tarvitse täyttää jäsenlomakkeita 
eikä maksaa jäsenmaksuja. Riittää, kun ulos mennessäsi nostat päivittäin 
ainakin yhden roskan maasta ja kutsut mukaan liikkeeseen yhden uuden ih-

misen. Sitoumus on ennen kaikkea sisäinen. Jos huomaat roskiksen puuttuvan joltain 
tärkeältä paikalta, laita palautetta Espoon kaupungin teknisen keskuksen asiakaspal-
veluun esimerkiksi soittamalla, puhelin 09 8162 5000.  

Teksti: Nisun isäntä Henri Palonen  
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” 
Karakallion omakotialue on osa uutta asumalähiötä, 

jonka pääosan tulevat muodostamaan kerros- ja 

rivitalot; omakotiryhmän rakennuttaminen toteute-

taan ensimmäisenä vaiheena. Aluesuunnitelman on Es-

poon kunnan toimeksiannosta laatinut Arkkitehtitoimisto 

Irma ja Matti Aaltonen. Kokonaissuunnitelma sisältää 

asumalähiön tarvetta vastaavat yhteisrakennukset, kuten 

ostoskeskuksen, sosiaaliset laitokset jne, sekä riittävät 

autojen paikoitustilat. Omakotiryhmän rakennuttaminen 

tapahtuu Espoon kunnan ja Myyntiyhdistys Puutalon yh-

teisin toimenpitein. 

 
Näin mainostettiin Myyntiyhdistys Puutalon esittees-
sä alkuvuonna 1962. Rakennushanke toteutettiin 
asunto-osakeyhtiömuotoisena. Espoon kunta vuok-
rasi tontit yhtiölle 55 vuodeksi. Tarkoituksena oli 
teettää rakennusperustusten ja putkikaivantojen 
vaatimat louhinta- ja täyttötyöt samanaikaisesti kai-
killa tonteilla. 
 
Hakuvaatimuksina oli, että hakija asui tai työskenteli 
Espoossa ja oli perheellinen. Hyväksytyistä haki-
joista moni  joutui kuitenkin luovuttamaan, koska 
rahoituksen kanssa tuli vaikeuksia. Lindroosin per-
he täytti vaatimukset ja  he saivat kuin saivatkin  
tontin Karakalliosta.  
 
”Karakallion omakotialue on luonnonkaunista, vaih-
televaa, metsän peittämää kalliomaastoa ja se täyt-
tää ensiluokkaiselle asuntoalueelle asetettavat vaa-
timukset. Alueen puusto säilytetään nykyisessä ti-
lassaan, lukuun ottamatta niitä puita, jotka jäävät 
rakennusten tai katujen alle”, jatkui esitteessä. Met-
säinen Karakallio oli tuolloin lähiseudun asukkaiden 
mainiota sienestys- ja marjastusmaastoa. 
 
Lindroosit aloittivat rakentamisen keväällä 1962 
lumien sulettua. Talo rakennettiin pääosin itse, Yrjö 
on sähkömies ja apuna oli putki- ja kirvesmies. 
Muuttamaan päästiin hämmästyttävän nopeasti, jo 
lokakuussa.  
 
Ensimmäisten asukkaiden asetuttua Karakallioon 
tievalaistusta ei vielä ollut. Lähin kansakoulu oli 
vuonna 1952 valmistunut Rastaalan kansakoulu, 
mutta sinne ei ollut suoraa tieyhteyttä, joten Kanta-
karan lapset kävivät kansakoulunsa Viherlaaksossa 
tai Karamalmilla. Syksyllä 1963 suomenkieliset lap-
set siirtyivät sitten Rastaalan kouluun, sinne oli saa-
tu osittain valaistu polku.  
 
Lähin kauppa oli Viherlaaksossa ja posti Kilossa, 
mutta helpotusta kauppa-asiointiin toi Elannon 
kauppa-auto. Ostoskeskuksen ensimmäisen osan 
valmistuttua 1965 avattiin Elannon myymälä nykyi-
sen ravintola Karkelon paikalle. Ostoskeskuksen 
toinen osa valmistui parin vuoden kuluttua. Elanto 

siirtyi nykyisen Alepan paikalle ja kesällä 1967 Va-
linta Paulamäki avattiin nykyisen Makuunin tiloihin. 
Alkuaikoina alueella asui paljon kotiäitejä ja Riitta 
Teinosen aloitteesta alueen naiset alkoivat pitää 
”ompeluseuraa”, kokoontumisia vuoroin jokaisen 
kotona. Kokoontumisten tuloksena muodostui tapa, 
että kerran kuussa kukin vuorollaan huolehti päivän 
ajan alueen lapsista, jolloin muut äidit saivat hen-
gähtää ja toimittaa omia asioitaan. 
 
”Yli 50 vuotta täällä on asuttu, ihana ja rauhallinen 
paikka asua”, toteavat Ritva ja Yrjö Lindroos. 

 
 

Teksti: Jarmo Oksanen  

 

 
 
 

50 vuotta Karakalliossa  todelliset kantakaralaiset –  
Ritva ja Yrjö Lindroos 

1960-luvulla rakentajat 
hakivat käyttövettä   
Lähderannantien var-
rella olevasta luonnon 
lähteestä. 
 
Nykyinen Lähderan-
nantie Turuntieltä Ka-
rakalliontien haaraan 
ja Karakalliontie län-
nestä nykyiselle ostos-
keskukselle tehtiin 
1950-luvun lopulla 
työllisyystöinä.  
 
Puutaloalueen teiden 
työnimet olivat Matin-
katu ja Seponkatu 
talomallien nimien 
mukaan. Virallisiksi 

nimiksi tulivat Karaattitie (nykyinen  Suohaukan-
tie ) ja Karneolitie (nykyinen Varpushaukankuja ). 

Lindroosien samojedin koira veti lapsia pulkassa vuonna 
1968 Karakallion talvilysteissä. 
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Aulikki Pentikäinen huseeraa puheenjohtajana myös 
Karahkan kimpussa ja muina joutoaikoinaan tekee vim-
matusti klapeja pitääkseen mökkinsä lämpimänä.  
 
Epe Ahlberg koordinoi Karahkan jakelua ja pyöräilee 
henkensä kaupalla läpi suvien, talvien ja syysmyrskyjen.  
Varapuheenjohtajan tunnistaa vihreästä kypärästä ja filla-
rin tangoissa heiluvista ruokakaupan ostoskasseista.  
 
Jarmo Oksasen voi yllättää paitsi seuran tilien parista, 
myös penkomasta Karakallio-Seuran historiaa. Ja voitte 
uskoa, että pengottavaa riittää ja tulosta syntyy.  
 
Jukka Hämäläinen kuuluu Karahkan varajakaja –tiimiin. 
Ei lainkaan hullumpi pesti tälle yllytyshullulle, joka tuli 
lyöneeksi vetoa maratonkävelystä. Seura kannustaa!  
 
Kari Närhi on eläkeläisenä mitä kiireisin mies ja tahtoo 
jatkaa kiirettään niin monien, niin monien houkuttelevien 
asioiden parissa. Karin pesti nettisivujen ylläpitäjänä ja 
viestintätiimin jäsenenä on siis vapautumassa.  Apua!   
 
Ulla Uotilan haastavana tehtävänä on seuran sihteerinä 
tiivistää hallituksen kokousten runsaat keskustelut järjelli-
seen muotoon. Joskus muuttoauto on kuljettanut Ullan 
Karakallion ulkopuolelle, mutta aina on takaisin tuonut!   
 
Riitta Eränummi hallinnoi seuran vinttikomeron avaimia 
ja rientää apuun aina tarvittaessa. Talvella Riitta kylvi 40 
kiloa seuran komerosta löytyneitä nurmikon siemeniä 
hangille lintujen iloksi. Varastoon tuli tilaa kummasti!  
 

Satu Nurminen-Hämäläinen on todellinen hyötyliikkuja 
ja kävelyaskelten mittaaja. Karahkan varajakajan tavoi-
teaskelten määrä täyttyy kepeästi, mutta eihän se Sadulle 
riitä. Muutakin jumppaa onneksi Kartsista löytyy.   
 
Teemu Röpelinen on hallituksen pitkäaikainen jäsen ja 
hänellä on tuhti kosketus seuran vuosikymmenien pitui-
seen toimintaan. Teemu pitää tuoreen hallituksen jalat 
maassa.   

 

Karakallio-Seuran hallitus esittäytyy  

 

 

Jäsenmaksukaavake 

 

K 
arahka on Karakallio-Seuran julkaisema asukaslehti, jota tehdään ja jaetaan vapaaehtoisin voimin. Karahkan ilmesty-
misalue on Karakallio ja Rastaspuisto. Jos Karahka ei ole tipahtanut postiluukustasi, se osoittaa, että taloyhtiöstäsi 

puuttuu jakaja. Karahkan jakaminen omaan taloyhtiöön ei ole suuri vaiva, mutta auttaa asukkaita seuraamaan oman 

kylän tapahtumia ja aluetta koskevia tärkeitä hankkeita.  
 

K 
un haluat varmistaa lehden tulon taloyhtiöösi, ilmoittaudu jakajaksi. Karahka ilmestyy  3-4 kertaa vuodessa. Lehtien 
noutopisteenä on Ravintola Karkelo, joten lehden hakeminen jaettavaksi on helppoa. Jakajille laitetaan tekstiviesti, kun 
uusin Karahka odottaa jakelua.  Toivomme, että lehti jaetaan noin viikon kuluessa ilmestymisestä. Tarvittaessa  käytös-

sämme on varajakajia, joten esimerkiksi lomamatka ei mene pipariksi lehden jaon takia. Lehden jakelukoordinaattori on Epe 
Ahlberg. Soitto tai sähköposti Epelle varmistaa lehden tulon teillekin. Eikun jakamaan ja lukemaan!  
 

S 
euran pienen jäsenmaksun maksaminen on tietenkin tervetullut ja tarpeellinen tuki yhdistyksen toiminnalle. Karakallio-
Seura on puoluepoliittisesti sitoutumaton asukasyhdistys, jonka tavoitteena on asuinalueemme viihtyvyyden ja hyvinvoin-
nin vaaliminen. Ota yhteyttä rohkeasti hallituksen jäseniin tai Karahkan toimitukseen: karahka.toimitus@gmail.com.  

Myös netissä tiedotetaan ja keskustellaan kylän kuumista asioista. www.karakallio-seura.fi. Facebook hakusanalla Karakallio  

 
Puheenjohtaja  
Aulikki Pentikäinen  
Puh. 050 3500 238 
aulikki.pentikainen@fonet.fi 
 
Sihteeri  
Ulla Uotila 
Puh. 040 7540 092  
uotilaulla@hotmail.com  
 
Rahastonhoitaja 
Jarmo Oksanen  
Puh. 044 0741 383  
karahka.toimitus@gmail.com  
 
Karahkan jakelu  
Epe Ahlberg 
Puh. 050  3085 321 
epe.ahlberg@elisanet.fi 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Facebook.svg
mailto:uotilaulla@hotmail.com
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Pidetään Karakallio elinvoimaisena. Käytä kannattajajäsentemme palveluita! 
 

Leppävaaran Seurakunta  

Puh. 09 8050 5000. Leppävaaran kirkko 
Veräjäkallionkatu 2, 02650 Espoo  

www.espoonseurakunnat.fi 
 

Avoinna:  

ma-pe klo 7.00-21.00 la 8.00-

21.00, su 9.00-21.00. 

Karakalliontie 10 

Nouki kioskilta mukaan myös kalastusluvat, postipaketit, 
lahjakortit ja tilaamasi teatteri- ja junaliput! 

ESPOON VÄRI 

Kuusiniementie 2. 02710 Espoo. Puh. (09) 597 007 
Avoinna: Ma-pe 8.00–18.00 

kesä-la 9.00–13.00, talvi-la 9.00–14.00 
www.espoonvari.fi 

 
Jussin Kylpyhuoneservice Oy 

 
Jussi Kaartoaho 
040-520 7964 

 
Musiikkikoulutusta muskarista ammattiopintojen kynnykselle 

Soittoniekanaukio 1 B. 02600 Espoo.  Puh. (09) 8946 140 

www.juvenalia.fi 

 
Karakalliontie 10, 02620 Espoo 

Puh. 09-511 04,  ma-pe klo klo  9.00 - 15.00. 
 

 
Parturi-Kampaamo Nice Cut Oy 

Päivi ja Janina 
Karakalliontie 10 (ostoskeskus) 

09-2764710 044-3203433 

BOOMSOUNDS – Fiilisälykäs 

ohjelmatoimisto  
Elävää musiikkia pieniin ja suuriin juhliin paikalliselta 

muusikolta.  

johan.ekblad@boomsounds.com 

www.boomsounds.com. 

Puh. 0500-709869 

Parturikampaamo Kirsi 
joustavan palvelun paikka 

Ma-ti klo 10.00–17.00 (ilman ajanvarausta) 
Ke-pe klo 9.00–17.00. Ilta-ajat sopimuksen mukaan 
Karakalliontie 4, 02620 Espoo. Puh. (09) 590 970 

www.pkkirsi.com 

Espoon Eläkekotisäätiö  

Turvallisen kodikkaat vuodet 

palvelukodeissamme. 

Puh. (09) 2515 6500 

Karakallion sivuapteekki  

–lähellä sinua  

Avoinna ma - pe 9.30 - 17.00 

 (kesällä mahdollisia muutoksia).  

Puh./Fax. (09) 7001 8975 

Siivousliike Kvist & Hakkarainen Ay 
Luotettava perheyritys hoitaa kaikki siivousalan  

työt yli 20 vuoden kokemuksella. 

Kalasääksentie 10 B 11. 02620 Espoo 

Puh. 0400 805 569 tai 050 3019957 

 

 


