


      Puheenjohtajan mietteitä  

Karakallio-Seura on puoluepoliittisesti sitoutumaton asukasyhdistys. Järjestämme vuosittain mm. Talvipäivän ja syksyisen  
Karakallio-päivän. Järjestämme myös asukastilaisuuksia ja vaikutamme aluettamme koskeviin suunnitelmiin.  Seuran jäsenenä 
saat liput puoleen hintaan Karatalon tapahtumiin. Seura julkaisee asukaslehti Karahkaa, jonka painosmäärä on noin 2000  
kappaletta. Karahkaa jaetaan niihin alueen talouksiin, 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   
Soile Lehtonen 
040 414 0076 

Rahastonhoitaja 
Jarmo Oksanen  
044 074 1383 

Karahkan jakelu 
Kari Luotojärvi    
luolavuori@gmail.com 

Lehden toimitus ja  
ilmoitusmyynti  
karahka.toimitus@gmail.com  

Kevään kuluessa olemme tarkkailleet turvallisuutta ja 

kaavoitustilannetta.   

Turvallisuus Karakallion torilla vaatii kohennusta. Mo-

nesti  Karakallion R-kiskan nurkan takaa kurvataan  

vauhdikkaasti pankkiautomaatille ja silloin pikkulapset ja 

huonojalkaiset ovat vaarassa jäädä auton alle. Olemme 

esittäneet kaupungille   torille ajon rajoittamista puomein 

tai betoniporsain.  

Olemme huomauttaneet myös sammalta kasvavista 

asuntovaunujen raadoista Kalasääksentien alkupään 

parkkipaikalla. Pidemmällä tähtäimellä murheenkryynis-

tä varmaankin päästään. Suunnitelmissa on, että alueel-

le tulisi Karakallion Huollon uudet toimitilat ja varikko.  

Asukkaiden kannalta tärkein asia on onkin varmasti 

alueen kaavoitus ja täydennysrakentaminen.  

Karakallion Huolto on saanut jatkoaikaa myös toiselle 

suunnitteluvaraukselleen eli Kalasääksentien varteen 

kaavailluille kerrostaloille. Tietojemme mukaan kaava-

hankkeet ovat kaupunkisuunnittelulautakunnan käsitte-

lyssä kesäkuun kokouksessa. Samassa kokouksessa 

käsiteltäneen myös ostoskeskuksen purkamista ja tilalle 

tulevia rakennuksia.  Kaavahankkeet eivät ole vielä lau-

suntovaiheessa.  

Täydennysrakentamista on siis tiedossa. Toivoisin, 

että me asukkaat emme sano ensiksi ei, vaan että sovi-

tellaan  intressit ja vaikutetaan yhdessä.  Tosiasia on, 

ettei Karakalliossakaan kakkua voi yhtä aikaa syödä ja 

säästää. Jos emme saa uusia asukkaita, eivät palvelut 

säily ja Karakallio joutuu negatiiviseen kierteeseen. Mitä 

mieltä sinä olet väitteestä?  Entä voiko kaavoituksen 

toteuttaa niin, että parhaat ominaisuudet säilyvät ja uh-

kat väistyvät?  

Toisena pulmana meillä on lähestyvät suurremonttien  

rahoitus. Karakallio-Seura onkin yhdessä mm. Viher-

laaksolaiset ry:n ja Leppävaara-Seuran kanssa ehdotta-

nut  kaupungille, että vanhoille lähiöille laaditaan koko-

naisvaltaiset suunnitelmat ja että kaupunki tyytyisi peri-

mään lisäkaavoituksesta nykyistä pienemmän maksun.   

Olemme myös esittäneet, että kaupunki ja taloyhtiöt 

voisivat raja-alueillaan tehdä yhteisiä kaavoitushankkei-

ta, jotta mahdollisesta lisärakentamisesta muodostuisi 

kaupunkikuvallisesti miellyttävä kokonaisuus vanhojen  

lähiöiden vahvuudet säilyttäen.  Odotamme mielenkiin-

nolla, millaisen vastaanoton aloitteemme saa.  

Summasummarum. Karakallio kehittyy askel askeleel-

ta.  Kesän loppuun mennessä Karokenttä  on valmis ja 

asukkaiden vapaassa käytössä. Toraakaan tuskin mölk-

kyvuoroista tulee, sillä kentälle mahtuu kaksi joukkuetta 

kerrallaan ja huumori sijaa antaa.  

Karakallio on juuri nyt kukkeimmillaan. Kauneutta   

tuovat yhtälailla tulppaanit kuin voikukatkin. Ei muuta 

kuin kesä purkkiin, mölkkyä treenaamaan ja tapaamisiin 

elokuussa. Silloin Karakalliossa nähdään ensikerran 

Retuperän WBK.  Aurinkoista kesää!   
             

T 
ässä lehdessä tarjoilemme jättikatsauksen vuoden 2014 toimintaan.   Seuran järjestämät 

tapahtumat ja tilaisuudet saavat asukkaat sankoin joukoin liikkeelle — lukuunottamatta 

syys– ja kevätkokouksia, joissa päätetään toimintasuunnitelmasta ja valitaan hallitukseen 

jäsenet.  Lisää asukkaiden osallistumista myös sääntömääräisiin kokouksiin tarvitaan, sillä seura 

on varteenotettava vaikuttaja  pienissä ja suurissa asioissa.    

Aulikki Pentikäinen  



Karakallio sai uuden yrityksen vuodenvaihteessa, 

kun henkilöstökonsulttifirma Ab Carolin Oy muutti 

Hius Imagolta vapautuneisiin tiloihin Karakalliontie 

kakkoseen.  

 

- Muutettuamme Laaksolahteen alkoi Niittykummussa 

ollut toimistomme tuntua hieman syrjäiseltä, kertoo Ber-

til ”Bobby” Gerlin. Aloimme katsella mahdollista toimis-

totilaa vähän lähempää. Samoihin aikoihin poimin Ka-

rahkan mukaani R-kioskilta ja kas, lehdessä oli lista 

vapaista toimitiloista Karakalliossa. Saamme siis kiittää 

uuden toimiston löytymisestä Karahkaa! 

Carolin on toimitusjohtaja Carola Lindholm-Gerlinin 

vuonna 1993 perustama yritys. Kohderyhmänä olivat 

kunnalliset, yksityiset sekä valtiolliset organisaatiot ja 

yhdistykset. Ensimmäiset työtehtävät olivat luottamuk-

sen uudelleen rakentamista työyhteisöissä, jotka olivat 

kokeneet lomautuksia ja irtisanomisia. Myöhemmin teh-

tävät ovat laajentuneet tiimien kehittämiseen ja oppivien 

organisaatioiden rakentamiseen sekä johtajakoulutuk-

seen. 

Yritys työllistää tällä hetkellä kolme henkilöä suoraan,  

mutta erilaiset tehtävät laajentavat joukkoa. Palveluihin 

kuuluvat myös työoikeus, henkilöstön koulutus ja kout-

saus. Työoikeudellinen toimeksianto voi esimerkiksi olla 

yritysten yt-neuvotteluihin liittyvän juridisen tuen anta-

mista.  

- Vaikeissa tilanteissa on tärkeää, että asiat menevät 

oikein ja siten, että osapuolet voivat tervehtiä jatkossa-

kin, Gerlin sanoo. Työyhteisöt tarvitsevat myös tukea ja 

sparrausta muutosten jälkeen, sillä yllättävän usein työ-

paikkansa säilyttäneillä on tarvetta purkaa tuntoja ja 

löytää paikkansa uudessa organisaatiossa.  

- Saamme vuodessa 2-3000 uutta lakia ja asetusta jois-

ta aika monet liittyvät työelämään. Muutos on siis jatku-

vaa ja usein myös yllättävää. En väitä että vaatimukset 

ovat kasvaneet, mutta ainakin ne muuttuvat jatkuvasti. 

Esimerkiksi työpaikkakiusaamisesta ja epäasiallisesta 

menettelystä ei vielä kymmenen vuotta sitten puhuttu 

mitään. Nyt ne ovat yrittäjille arkipäivää”, muistuttaa 

Bobby. 

Monilla meistä on monta rautaa tulessa ja hektinen elä-

mä. Työterveyslaitoksen mukaan 32 % työssäkäyvistä 

suomalaisista kokee työnsä henkisesti rasittavaksi. 

Stressi ja loppuun palaminen aiheuttavat pahoinvointia 

ja ovat ainakin osatekijä monissa sairauksissa.  

 Tarjolla on myös luentoja stressistä ja loppuun pala-

misesta sekä rajoittavasta kiltteydestä. Rajoittava kilt-

teys näkyy yksilön vaikeutena tehdä päätöksiä, ei –

sanan sanominen tuntuu hankalalta, ristiriitojen välttä-

misestä on tullut tapa ja itselle asetetut suorituspaineet 

ovat kovat.  

- Näinäkin taloudellisesti kovina aikoina työ ei saa olla 

eikä voi olla elämän ainoa sisältö. Jos kaikki pyörii vain 

työn ja uran ympärillä, voi elämänhallinta ja jaksaminen 

loppua yllättävä äkisti”, muistuttaa Gerlin. 

 
     Teksti: Jarmo Oksanen  

 

Tervetuloa Karakallioon uusi, kokenut yritys Ab Carolin Oy    

Kuvassa  Carolinin henkilökuntaa.  



 
Karakallio-Seura on vuonna 1966 perustettu    
Karakallion ja Rastaspuiston alueella toimiva  
kotiseutuyhdistys. Seura on yhdysside asukkai-
den ja yhteisöjen kesken. Toiminnassa pyritään 
edistämään paikalliskulttuuria ja sosiaalista kiin-
teyttä. Seura toimii asuinalueen kehittämiseksi 
sen erityispiirteiden pohjalta lähtien.  
 
Hallituksessa oli puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsen-
tä. Puheenjohtajana oli Aulikki Pentikäinen, Erja Ahlberg 
toimi varapuheenjohtajana ja koordinoi Karahkan  jakelua. 
Seuran taloudesta vastasi  Jarmo  Oksanen ja sihteerinä 
toimi Ulla Uotila. Lisäksi hallituksen jäseninä olivat Riitta 
Eränummi, Jukka Hämäläinen, Satu Nurminen-
Hämäläinen, Soile Lehtonen ja  Vivien Schollbach.  

 
Seuran toiminnan tarkastajina toimivat Hannu Siniharju ja Hannu Sjöblom.  

 
 
Karakallio-Seura sai uuden logon heti vuoden aluksi.  
Uuden logon saaminen oli ollut työn alla jo jonkin aikaa. 
Lopullinen idea logolle syntyi Karakallioon saapuneesta 
Liike-veistoksesta.   
-  Patsaan hahmo ilmentää liikettä ja voimaa ja siten se 
sopii erinomaisesti Karakallio-Seuralle, logon suunnitteli-

ja, karakalliolainen graafikko Marika Laurin perusteli valintaansa. Väritys puolestaan kuvaa alueen kallioista luontoa, 
havupuita ja sammalta. Logo-uudistus on jatkoa Karakallio-Seuran viestintäuudistukselle, joka aloitettiin edellisenä 
vuotena uudistamalla asukaslehti Karahkan ulkoasua ja graafista ilmettä.   

Karakallio-Seuran toimintakertomus vuodelta 2014  

Seuran hallitus kokoontui toimintavuonna viisi kertaa ja lisäksi oli epävirallisia suunnitelupalavereita Karatalolla.  
Seuran kevätkokous järjestettiin  27.3.2014  ja syyskokous 2.12.2014. Syyskokouksen yhteydessä Karatalolla oli 
jälleen tarjolla juustoherkuista notkuva kattaus. Tarjoilusta tuli nauttimaan ja seuraavan vuoden toimintaa vahvista-
maan kourallinen aktiivisia jäseniä. Hallitukseen valittiin uudet jäsenet erovuoroisten tilalle ja samalla täsmennet-
tiin erovuoroiset hallituksen jäsenet.   
 
Vuoden 2015 hallitukseen valittiin Erja Ahlberg, Jukka Hämäläinen, Kari Luotojärvi, Eeva Luonsinen, Jarmo Oksa-
nen, Soile Lehtonen, Ulla Uotila sekä Juha Peltola. Puheenjohtajana jatkaa Aulikki Pentikäinen.  Karakallio-Seura 
kiittää erityisesti lämpimästi hallituspaikan jättänyttä Riitta Eränummea aktiivisesta toiminnasta seuran hyväksi.  

Eduskuntaan ja politiikkaan tutus-
tuminen koulumme yhdeksäsluok-
kalaisilla alkoi maaliskuun alussa, 
kun ryhmä yhdeksäsluokkalaisia 
vieraili eeduskuntatalossa ennen 
remontin alkamista.  
 
Kävimme oppaan johdolla kierroksen 
talossa, ja kansanedustaja Sanna 
Lausahti kertoi meille kansanedusta-
jan työstä. 

Maaliskuun lopussa olimme Tapio-
lassa järjestetyssä Vaikuttamo-
tapahtumassa. Seurasimme vaalipa-
neelia ja pyöreän pöydän keskuste-
lua, jossa oli mukana Espoon kau-
pungin päättäjiä, virkamiehiä ja nuori-
sovaltuutettu.  

Meidän piti täyttää tehtäväpaperi, 
jota tehdessä tutustuimme puoluei-
siin, järjestöihin ja nuorisovaltuus-
toon.  

Ilmaisutaidon ryh-
mässä teimme videon 
puoluestereotypioista, 
se syntyi parissa tun-
nissa  suurimmaksi 
osaksi improvisoiden.  
Video nähtiin koulun 
oppilaskunnan järjestä-
mässä vaalipaneelissa. 
Humoristinen ote tem-
paisi panelistit mu-
kaansa rentoon ilmapii-
riin tiukasta 
keskustelusta huolimat-
ta.      
   Vaalipaneelin juontajat, oppilaskun-
nan puheenjohtaja Essi Tuomala ja 
varapuheenjohtaja Markus Laine,  
hoitivat työnsä erinomaisesti.  
  Vaalipaneelista oli apua myös yh-
teiskuntaopin vaaliseurannan tekemi-
sessä. Opitusta on varmasti hyötyä 

tulevaisuudessa. Ties vaikka joku 
meistä vielä jonain päivänä pyrkisi 
eduskuntaan.  
 
 
  Teksti: Julia Sippala & Ilona Hiltunen 
   Karakallion koulu  

Eduskuntavaalit olivat tapetilla Karakallion koulussa  

Karakallioseura perustamiskokous 24.4.1966   

Ilmaisutaidon oppilaiden riemastuttava video löytyy      
Youtubista hakusanalla ”Puoluesterotypiat”.  

 



Talvipäivä torilla 9. maaliskuuta  

Karakallion talvipäivää vie-

tettiin torilla toisen kerran 

ja tori olikin taas täynnä 

elämää. Paikalla oli use-

ampi sata asukasta ja vie-

raat viipyivät torilla koko 

tapahtuman ajan nautti-

massa keväisestä säästä, 

vaikkei lumesta ollut tietoa-

kaan. 

Tarjolla oli Islannin hevosilla ratsastusta lapsille, lämäritutkaa, elävää musiikkia. Pitkäjärven VPK:n opastuksella al-

kusammutusta pääsivät pikkulapsetkin oppimaan. Koirat  - tai paremminkin niiden omistajat osallistuivat ohituskou-

luun, jossa opeteltiin ohittamaan toinen koirakko tyynen rauhallisesti ilman remmiräyhäämistä.  Opiskelijoita koira-

koulussa oli parikymmentä. 

Karakallio päivillä jaettiin palkintoja ja nautittiin ohjelmasta  

Karakallio-Seuran perinteisiin kuuluu vuoden karakalliolai-

sen julkistaminen Karakallio-päivillä. Vuoden nuoreksi valit-

tiin FC Kasiysi. Kunniakirjan otti vastaan kenttäyhtiö        

Hornankattila Oy:n toimitusjohtaja Riku Auvinen.  

  Kunniakirjojen myöntäminen ei jäänyt kuitenkaan tähän. 

Lapsille järjestetyssä lelukoiranäyttelyssä jaettiin myös pal-

kintoa ja kunniakirjoja.  Tuomarina toiminut kansanedustaja 

Maria Guzenina oli uransa vaikeimman tehtävän edessä.  

  Seura oli kutsunut vieraakseen myös Ohkolan nuorisoseu-

ran sirkustaitelijoita. Esitys olikin mitä huikein! Kamalkan-

haiya Entertainments –tanssiryhmä opetti torin yleisölle Bol-

lywood-tanssia ja ikäihmisetkin nuortuivat.  

  Paikallista osaamista esiintymislavalle toi Duo Neighbours 

ja Max and The Ducks –yhtye.    

 



Yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa  

Karakallio-Seura on sosiaalista kiinteyttä edistävä seura eli olemme seura, joka tekee yhteistyötä myös muiden  

yhdistysten kanssa. Vuonna 2014 tapahtumissamme olivat mukana mm. Karakarhut, Suomen Punainen risti,     

Espoon käsityöyhdistyksen jäseniä, Pitkäjärven VPK, Kara– ja Viherlaakson demarit, Karakallion Martat, Karakalli-

on eläkkeensaajat sekä Blues –junnut ja Leppävaaran seurakunta. Tärkeä yhteistyökumppani oli Karatalo.   

Karakallion tapahtumat torilla vetivät väkeä paikalle satamaäärin. Yhteistyö onkin meidän voimavaramme. Ilman 

yhteistyötä emme olisi  pystyneet  tapahtumiin, joiden mielenkiintoinen tarjonta on houkutellut  tulijoita hieman kau-

empaakin.  

Karakallio-Seura kiittää myös Karakallion ostarin Alepaa, joka tuki seuran toimintaa antamalla tuhdin aloituspake-

tin makkaragrilliin talvipäiville ja Karakallio-päiville.   

  

Karakallio-Seuran grillimestareita:  Epe Ahlberg varapuheenjohtaja. Jarmo Oksanen rahastonhoitaja. Juha Peltola oli tullut 
apuun muuten vaan. Apu olikin tarpeen, sillä seuran tilaisuuksissa  grillattiin makkaraa satamäärin ja jonoksi saakka. 

 

Jättipalsameita nyhdettiin naapureiden kanssa 
kesäkuun alussa  
Viherlaaksolaiset ry:n kanssa järjestettyihin jättipalsamitalkoisiin 

osallistui parikymmentä henkeä. Yhdessä  ei ollut konsti eikä 

mikään kerätä 14  säkillistä jättipalsamia Karakallion puistopolun 

reunamilta.  Karakallio kiittää naapureita ja Suomen luonto kaik-

kia nyhtäjiä!  

  Naapureihin tutustuminen oli antoisaa ja yhteistä historiaa löy-

tyi. Talkoopalkaksi luvatut makkarat houkuttelivat piknikille mäki-

tervakoiden ja keto-orvokkien koristamalle Karakallion jylhälle 

kalliolle. Grillimakkaraa odotellessa katseltiin Vanhan Turuntien 

toiselle puolelle ja pohdittiin mm. tuleeko rakenteilla oleva uusi 

kauppa vähentämään ostoskeskustemme asiakkaita.   

Karakalliolla ja Viherlaaksolla on paljon yhteistä. 

Jäsenistö ja talous  

Vuoden päättyessä seuralla oli 120 jäsenmaksun maksanutta henkilöjäsentä, mikä on hivenen edellisvuotta enem-

män.  Henkilöjäsenten vuosimaksu oli 10 euroa. Jäsenet saivat liput puoleen hintaan Karatalon tapahtumiin seu-

ran sponsoroinnin turvin. 

 

Kannattajajäsenten  määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Pienyrittäjien kannattajajäsenten taksa oli 40 euroa ja mui-

den kannattajien 80 euroa. Pieni ilmoituspaikka asukaslehti Karahkassa kuului jäsenyyteen.  Kannattajajäseniä oli 

kaikkiaan 18 ja kannattajajäsentuloilla seuran toimintaa katettiin yhteensä tuhannella eurolla.  

 

Espoon kaupungilta  seura sai 500 euron kohdeavustuksen Karakallio -päivän toteuttamiseksi.  Seuran varoja kar-

tutettiin hivenen myös arpojen ja grillimakkaroiden myynnillä tapahtumien  yhteydessä.  Suurin yksittäinen seuran 

kuluerä on asukaslehti  Karahkan painatus. Toimintavuoden alijäämä 742,37 euroa katettiin aiempien vuosien  

ylijäämällä.  



Aktiivista tiedottamista ja paikallista vaikuttamista  

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.  

Asukaslehti Karahka ilmestyi vuoden aikana kolme kertaa. Jutut  kirjoitettiin  yhteisvoimin ja aiheet vaihtelivat van-

husasioista alueen kehittämiseen ja löytökissoihin. Lehden painosmäärä oli noin 2000 kappaletta. Karahka jaettiin 

niihin talouksiin, jossa oli oma jakaja.  Lehden logo muuntui vuoden aikojen mukaan. Siitä kuulu suuri kiitos lehden  

avustajalle  Marika Laurinille. Lehden taitosta vastasi puheenjohtaja.    

Seuran kotisivujen uudistus  jäi vielä odottamaan tekijää, sillä seuran sisältä ei kotisivujen suurremonttiin löytynyt 

kylliksi osaamista. Toisaalta Facebook-ryhmä ja sivut ovat  vähentäneet kotisivujen painoarvoa. Facebookissa oli 

noin 650  jäsentä vuoden vaihtuessa. Keskustelua käytiin mm.  pallokentän rämisevistä aidoista,  seurattiin karku-

laiskissojen pyydystystä  ja kuuluteltiin vääriin käsiin  joutuneista mopoista ja löydetyistä polkupyöristä.  

   

Asukasilta  Karakallion koululla veti salin lähes täyteen  
Karakallion suurena haasteena on asukkaiden väheneminen ja ikääntyminen ja toisaalta se, että asunnot ovat tu-

lossa peruskorjausikään. Asukkaat toivovat palveluiden säilymistä. Vuoden aikana videofilmi Makuuni lopetti toimin-

tansa Karakallion ostoskeskuksessa eikä liiketilaan löytynyt uutta vuokraajaa.  

 Karakalliossa on  ryhdytty pohtimaan olisiko täydennysrakentamisella mahdollista ratkaista pulmat kuitenkin niin, 

että asukkaiden arvostama luonnon läheisyys säilyisi. Vuoden aikana asiaan vaikutettiin yleisönosastokirjoituksella 

ja olipa kaupunginjohtaja Jukka Mäkeläkin kutsuttu Karakallio-päiville vastaamaan kysymykseen unohtuvatko van-

hat lähiöt  metron jalkoihin.  

Teemasta järjestettiin myös asukasilta ja Karakallion koululla olikin lähes sata osallistujaa.  Asiantuntijoina olivat  

Suur-Leppävaaran projektijohtaja Mika Rantala, kaupunginvaltuutettu Tiina Elo, aluearkkitehti Lotta Kari-Pasonen 

sekä Karakallion huollon toimitusjohtaja Mika Rantala. Aluksi koulun rehtori Seija Väätäinen ylpeänä esitteli uuden 

koulun ja kertoi remontin kulusta.  

Mölkkypuisto Karakallioon  
Karakallio-Seurassa pohdittiin yhteisöllisyyden 

edistämistä. Mikä olisi meidän karakalliolaisten oma 

juttu, juttu mitä ei muilla ole ja joka kokoaa asukkai-

ta yhteen? Sellainen juttu, johon kuka tahansa voi 

osallistua iästä tai kunnosta riippumatta ja ilman, 

että tuntee aikaisemmin toista?  Mölkkykenttä!  

Tuumasta toimeen. Mölkkykentän paikaksi katsot-

tiin Karakallion ostoskeskusta vastapäätä oleva 

puistikko ja sitten sopimaan palaveria Espoon kau-

pungin kanssa. Hanke etenikin vauhdikkaasti ja jo 

syksyllä saatiin kaupungilta vihreää valoa. Kentän 

esteettömyyteen kiinnitimme erityistä huomiota.  

Mölkkykenttä toteutuu kesällä 2015 ja saa nimek-

seen Karokenttä.  

 

Karakallio-päivillä oli 

puheenjohtajan    

tentattavana kaupun-

ginjohtaja Jukka Mä-

kelä.  

 

Asukasilta järjestettiin 

yhdessä Suur-

Leppävaaran asukas-

foorumin kanssa.  

Suur-Leppävaaran 

asukasfoorumi onkin 

Karakallio-Seuralle 

uusi voimavara.  

 




