
Karakallion Ostoskeskus Oy  on päättänyt tuoda  iloa 
asukkaiden  talveen valaisemalla torin kuusen. Kiitos  
lämpimästi ostarin yrityksille!   

Karakallio-Seuran  

syyskokous  

Karatalolla tiistaina  
10. joulukuuta klo 18.00 
Tunnetko kutinaa aktiiviseen seuratoimintaan? Älä 

epäröi osallistua. 

Karakallio-Seurassa sinulla on mahdollisuus 

toteuttaa itseäsi sinulle luontevalla tavalla.  

Eikun mukaan!  

Syyskokouksessa päätetään sääntömääräiset asiat, 

kuten seuraavan vuoden hallitus, toimintasuunnitel-

ma ja talousarvio.  

Tervetuloa kaikki seuramme jäsenet ja toiminnasta   

kiinnostuneet.  

Tarjolla on tietenkin glögiä ja  

muuta pientä tarjottavaa joulun ajan tunnelmissa. 



Puheenjohtajan mietteitä  

 
Karakallio-Seura on puoluepoliittisesti sitoutumaton asukasyhdistys. Asukaslehden julkaisemisen lisäksi seuraamme 
alueemme ajankohtaisia asioita ja vaikutamme meitä koskettaviin ratkaisuihin. Järjestämme myös tapahtumia ja 
asukasiltoja. Kylän kuumia keskusteluita käydään seuran ylläpitämässä Facebook-ryhmässä.  
Vuoden 2013 henkilöjäsenmaksu on 8 euroa. Jos jäsenmaksu on unohtunut, vielä ehdit tukea seuran toi-
mintaa ja auttaa tulevien vuosien toimintaa: Pankkitili FI05 8020 7710 0821 36.  

”   On asioita, joita pitää 

tehdä. On asioita, joita 

tarttis tehdä ja on asioita, 

joita on kiva tehdä.    
 -  
 
 
 

 
Asioiden tärkeyden filosofian opin ystävältäni, joka 
halusi viettää mökillään leppoisia hetkiä.  

Korjausrakentaminen on Karakalliossa eittämä-
tön tosiasia niin taloyhtiöissä kuin muissakin raken-
nuksissa. Koulujen homeongelmat ovat olleet ”tarttis 
tehdä –listalla” liian pitkään. Karakallion koulun 
suurremontti on nyt onneksi työn alla ja naapurim-
me Viherlaaksossa ovat panneet kunnolla kampoi-
hin ja väistötilat oppilaille ovat löytyneet: Viherin 
koululaisten evakkoretki Karatalolla jäi lyhyeksi. 

Karakallion taloyhtiöissä kannattaa katsoa totuutta 
silmiin hyvissä ajoin ja ryhtyä  miettimään peruskor-
jausten laajuutta ja toteutustapoja. Uskon vakaasti 
siihen, että ryhmässä tehden viisaus tiivistyy ja vai-
kutusmahdollisuudet paranevat.  

Espoon kaupungin strategia eli ns. Espoo-tarina 
rakentuu monin paikoin kuntalaisten vapaaehtoi-
seen toimintaan, toimintaan toistemme avuksi. Tari-
nan taustalla on yhtä aikaa kunnan talouden tasa-
paino, yksinäisyyden kokemukset ja mielekäs vapaa
-aika.  

Tämän lehden juttuja kootessamme häkellyimme 
vapaaehtoisuudesta, jota meistä karakalliolaisista 
nyt jo löytyy. Iloa itselle ja muille voi tehdä mitä eri-
laisimmilla tavoilla ja mitä erilaisimmissa yhteyksis-
sä. Huikeaa. 

Vapaaehtoisten tekijöiden joukkoon kuuluu erik-
seen mainiten Vuoden Karakalliolaiseksi Nuoreksi 
valittu Roni Oksanen. Roni on Karatalon Nuokussa 
aina valmis auttamaan olipa kyse roudaamisesta tai 

yhteisten tilojen remonteista.  Hieno Roni!   Lämpi-
mät kiitokset myös muille vapaaehtoisille toimijoille 
ja lehtemme tekemisessä avustaneille.   

 
Vuoden 2013 aikana meillä Kartsissa ei ole tapah-
tunut mitään peruskallioita järisyttävää. Jollei sitten 
järisyttävää ole torin remontti ja torin uusi keskusai-
he, Liike-niminen veistos. Kuvanveistäjä Jussi Koi-
vusalon veistoksen saapumista torille on seurattu 
pilke silmäkulmassa. Kiintymystä uuteen hahmoon 
taitaa olla jo ilmassa.  

Uskon, että meille karakalliolaisille ylpeyden aihe 
tulee olemaan myös torin kuusi, joka on nyt pääse-
mässä jouluiseen loistoon ostarin yrittäjien ansiosta. 
Ainakin minun silmissäni meidän kuusi on kaikista 
kaunein ja aidoin. Tepastellaan torilla ja ihaillaan 
Karstin talvea!      

Roni palkittiin Karakallio-Seuran stipendillä Karakallio-
päivillä elokuussa. Perhe oli mukana iloitsemassa.  

Aulikki Pentikäinen  



 Karakallion ostoskeskus Oy 

haluaa kehittää ja säilyttää  

lähipalveluitamme  

 

Pontimena hankkeelle on nykyisen ostos-
keskusrakennuksen korkea ikä ja sen myötä 
kasvavat ylläpitokustannukset.  
 
Teemme työtä sen eteen, että ostoskeskus voisi 
uudistua tarjoten mahdollisimman hyvät lähipalvelut 
alueen asukkaille. Jos mitään ei Karakallion ostos-
keskukselle tehdä, niin palvelut väistämättä hiipuvat 
ajan myötä. 

Kehityshankkeen lähtökohtana on yhteistyössä 
Espoon kaupungin ja alueen asukkaiden kanssa 
sopia ostoskeskuksen alueen kaavamuutoksesta 
siten, että alueelle saataisiin liiketilojen rakennusoi-
keuden lisäksi myös asuinrakentamisen rakennusoi-
keutta, jolloin uudelle ostoskeskukselle tuleville pal-
veluille olisi enemmän kysyntää ja hankkeesta tulisi 
taloudellisesti toteutuskelpoinen. 

Karakallion ostoskeskus Oy jatkaa kesän aikana 
jo aiemmin käynnistettyjä neuvotteluja mahdollisten 
yhteistyökumppanien kanssa hankkeen eri toteutus-
vaihtoehdoista.  

Päätös hankkeen aloittamisesta ja yhteistyökump-
panin valinnasta pyritään tekemään syksyn 2013 
aikana, jonka jälkeen hanketta lähdetään viemään 
eteenpäin Espoon kaupungin kaavoitusyksikön 
kanssa. 
  -Karakallion ostoskeskus Oy:n hallitus 
 

 
Karakallion ompeluputiikin uusi kiva 
palvelumuoto  - kierrätystä jo 40 
vuotta sitten  

 
- Minulla on parikin mekkoa, mutta saavat 

olla tyhjän panttina, ne eivät kerta kaikkiaan 
käy minulle" ja "kyllä nuo lapset kasvavat no-
peasti, Kariltakin jäi pieneksi aivan uusi haalari 
ja puseroita parikin..." Tutun tuntuista puhetta 
perhepiiristä, eikö totta. 

 
- Tuollaiset vaatteet pitäisi saada komeroista 

kiertämään ja käyttöön, tuumivat kaksi Karakal-
lion rouvaa Tatjana Hallanoro ja Aino Lammin-
salo, joilla on lähellä Karakallion ostoskeskus-
ta, Kalasääksentiellä, pieni ompeluputiikkinsa 
nimeltä Anna-Kaisa. Nyt tuo heidän liikkeensä 
ryhtyy välittämään tällaisia useimmiten miltei 
uuden veroisia vaatteita. Tällainen välitystoi-
minta on yleistä varsin monissa Euroopan 
maissa, mutta ei valitettavasti vielä meillä Suo-
messa. 

 
- Vaihtelu virkistää" sopii oikeastaan tällaisen 

liiketoiminnan periaatteeksi. Muutamat asiak-
kaat ovat jo luvanneet tuoda käyttökelpoisia 
mutta juuri heille sopimattomia vaatteita putiik-
kiin myyntiin ja he tuntuvat olevan myös haluk-
kaita katsomaan, toisiko tällainen tavallaan 
yhteinen "vaatehuone" piristystä heidän omiin 
asuihinsa. Pienet muutosompelut järjestyvät 
helposti ja kustannukset jäävät pieniksi onnis-
tuneissakin vaihtokaupoissa. 

 
Ompeluputiikin uusi palvelumuoto on syntynyt 
oikeastaan itsestään asiakkaiden kanssa kes-
kusteltaessa. Ainakin kokeilun alkuvaiheessa 
käy kauppa siten, että halukkaat jättävät vaat-
teitaan myyntiin ja esittävät hintatoivomuksen-
sa.                         

Lähde: Kevätkara 1973 

Karakallion yrityksissä muutoksia  
 

Videofirma Makuuni lopetti toimintansa ostos-
keskuksessa lokakuussa. Liiketilaa olisi siis tarjol-
la. Asukkaat ovat toivoneet tilalle  mm. kirpputoria 
ja/tai kahvilaa.   
 
Ostoskeskuksessa on aloittamassa toimintaansa 
Kärkikorjaamo. Yritys tekee mm. valaisinasen-
nuksia ja valaisimien korjauksia.   
 
Nice-cutissa on aloittanut uusi kampaaja Janina, 
joka lupaa loihtia asiakkaille esimerkiksi pikkujou-
luun uuden lookin.   
 
Hermoratahierontaakin on saatavilla. Marcus 
Uusjärvi toimii osoitteessa Kotkatie 9 D 80.  

 
Pikkutiikereiden joulumyyjäiset 
ja infotilaisuus tuleville ekaluokka-
laisille Karatalolla torstaina  
12.12.2013  klo 17.30-19.00. 



Milloin päästään pelaamaan Kara-
kallion koulun kentällä? 

 
Karakallion koulun remontin yhteydessä 
uusitaan myös koulun viereinen pallo-
kenttä. Kenttä tulee olemaan melkoisen 
suuri, kooltaan 61 x 101 m.  
 
Kentän pinnaksi on valittu kivituhka. Kivituh-
kaan on päädytty, jotta kenttä on helposti 
muutettavissa myöhemmin keinonurmeksi, 
jos tulevina vuosina sellaiseen ilmenee tar-
vetta.  
 
Entisen kiekkokaukalon tilalle tulee monitoi-
mikenttä. Siellä voi pelata koripalloa, lento-
palloa ja sählyä. Myös pituushyppypaikka on 
tulossa. Valaisinpylväät uusitaan ja alue 
aidataan. Aitaan jätetään pallonhakuaukot.   
Kenttä on käytössä ensi syksystä alkaen ja 
sitten päästään pelaamaan!   

 
Korjausrakentamisessa otettava 
huomioon esteettömyys  
 
Karakallion taloissa alkaa olla putkiremontti-
en aika. Nyt olisi tuhannen taalan paikka 
huomioida korjausrakentamisessa esteettö-
myyskysymykset.  
 
Tosiasia on se, että meille kaikille ei riitä 
tulevaisuudessa palvelutaloja, eikä ainakaan 
niihin hoitajia.  
 
Vaikka oma kunto ei vielä vaatisikaan eri-
tyisratkaisuja kotiin, on se aika kuitenkin en-
nen pitkää edessä. Uudisrakentamisessa 
tämä jo on huomioitu. Karakallio voisi olla 
edelläkävijä myös korjausrakentamisessa. 

 
   
 

Karakallion koulu oli pitkään  Espoon kaupungin 
korjattavien listalla, mutta putosi aina alemmas 
kiireellisimpien kohteiden tieltä. Vihdoin tämän 
vuoden alussa  korjausurakka käynnistyi.  Ura-
koitsijana on NCC-yhtiö, joka vastaa rakennuk-
sen ylläpidosta ja kunnosta seuraavat  25 vuotta.  

Remontin ajan koulua käydään väistötiloissa Jär-
venperän ja Kirkkojärven kouluissa. Alkuun oli tar-
koitus, että väistötiloina toimisivat Lintumetsän, Vi-
herlaakso/Viherkallion ja Järvenperän koulut. Lintu-
vaaran koulun remontin takia jouduttiin luopumaan 
Lintumetsän koulusta, johon tosin olisi ollut heikom-
mat kulkuyhteydetkin.  

Lopulta päädyttiin siihen, että tammikuussa 7. ja 
8. luokka aloittivat Kirkkojärven koulussa ja 9. luok-
ka Järvenperän koulussa. Nyt syksyllä uudet 7-
luokkalaiset menivät sitten 9. -luokkalaisilta vapautu-
neisiin Järvenperän tiloihin. Osaltaan tilojen riittävyy-
teen vaikuttaa yläasteikäisten määrässä tapahtunut  
pieni notkahdus. Karakallion koulun oppilasmäärä 
on noin 270. 

Karakallion koululaiset opiskelevat väistötiloissa 
”omana” koulunaan - oppilaita ole sekoitettu Järven-
perän ja Kirkkojärven koulujen luokkiin. Joillekin Ka-
rakallion koulun viime kevään 9-luokkalaisille tämä 
oli toinen evakkomatka, 6-luokkalaisina he kokivat jo 
Rastaalan koulun remontin. 

Rehtori Anneli Lehman osallistuu kerran kuussa 
Karakallion koulun työmaalla pidettäviin työmaako-
kouksiin, joten hän pysyy hyvin perillä työmaatilan-
teesta ja voi vaikuttaa ratkaisuihin.  

Opettajille siirtyminen kahden koulun välillä ope-
tusvälineineen teettää lisätyötä. Hankalinta on sovit-
taa taide- ja taitoaineiden paikat lukujärjestykseen.   
Koululaisille remontti merkitsee pidempiä matkoja ja 
lisää pituutta koulupäivään.  

”Kyllä me kaikki odotamme malttamattomina pää-
syä omaan kouluun, vaikka arki sujuu pakon edessä 
näinkin”, rehtori tiivistää tunnelmat väistökoulussa.   

 

Arki sujuu väistökoulussakin 

Koulun purkutyöt tehtiin kookkaan teltan suojissa, oikealla 
uusi ilmastointikonehuone.  Kuva: Hanna Katri Hetemäki.  

-Jarmo Oksanen  

-Raija Jaakkola 



Ryhmäkorjaushankkeilla säästöjä Karakallion remontteihin  

M 
onissa Karakallion taloyhtiöissä 
mietitään isoja peruskorjauksia ja 
etsitään edullista toteutusta. Kus-

tannuksia voi säästää ison tilaajan eduilla 
eli yhteistyössä toteutetulla suunnittelulla ja 
korjauksella.  
 
Ryhmäkorjaus (RK-hanke) tarkoittaa sitä, että 
taloyhtiöt teettävät yhteistyössä korjaushank-
keita ja niihin liittyviä toimenpiteitä.  

 

Säästöjä heti alussa     
 

Etenkin isoissa remonteissa taloyhtiöiden kan-
nattaa lyöttäytyä yhteen. Isoja hankkeita  ovat  
esimerkiksi putki- ja sähkö-, julkisivu-, vesikatto
- ja piharemontit. Yhteistyön suurin hyöty talo-
yhtiölle saavutetaan jo ennen kuin varsinainen 
remontti on edes alkanut.  

Suurissa hankkeissa   esiselvityksiin, hallin-
nollisiin valmisteluihin, kuntotutkimuksiin, kilpai-
luttamiseen, rakennusvalvontaan, työturvalli-
suuteen ja työmaan perustamisen ja ylläpidon 
yleiskustannuksiin kuluu lähes 30 % koko 
hankkeen budjetista.  

Ison putkiremontin hinta-arvio taloyhtiölle voi 
olla noin kolme miljoonaa euroa, joten   jo muu-
tamankin prosentin  säästö on merkittävä.  

Liittymällä ryhmään taloyhtiö voi ns. "poimia 
rusinat pullasta" osallistumalla vain sille tar-
peellisiin toimenpiteisiin. Esimerkiksi yhteinen 
projektipäällikkö ja rakennusvalvoja voivat hoi-
taa edullisemmin useamman kohteen kerralla 
sen sijaan, että kukin taloyhtiö palkkaisi oman-
sa. Urakkasopimukset, remontin rahoitus ja 
laskujen maksut tehdään  taloyhtiökohtaisesti. 

 

Karakallio on erityisen sopiva yhdessä  
korjaamiseen   
 
Espoossa on aloitettu RK-yhteistyö jo ainakin 
Tapiolassa ja Matinkylässä.  Myös Karakallio 
on oiva paikka ryhmärakentamiselle. Alue on  
melko yhtenäistä ja samanikäistä rakennuskan-
taa, osin jopa samoilla Rakennuskunta Hakan  
tekemillä piirustuksilla.  

Karakallion etuna on myös, että isännöinti ja 
huolto on lähes kokonaan alueen taloyhtiöiden 
omistaman Karakallion Huolto Oy:n käsissä. 
Mukana on myös Viherkallion taloyhtiöitä. RK-
hankkeet voidaan järjestää huoltoyhtiön johdol-
la niin, että isännöitsijätkin ovat mukana alusta 
lähtien.  

 

Rk-toimikunta perusteilla Karakallioon 
 
Karakallion Huollon osakasyhtiöt ovat aloitta-
neet yhteistyötä selvittämällä peruskorjaustar-
peita. Tarkoituksena on muodostaa RK-
toimikunta ja selvittää, mitkä taloyhtiöt ovat ha-
lukkaita yhteistyöhön toistensa kanssa ja millai-
sia ryhmiä on valmiutta muodostaa.  

Ensimmäinen hankekysely tehtiin viime vuo-
den alkupuolella ja toinen hankekysely lähtee  
piakkoin taloyhtiöiden hallituksille.   

 

Päätöksenteko säilyy taloyhtiöllä  
 

Ryhmänä toimien säästetään yleiskuluissa ja 
saadaan ison tilaajan etu ja tuki. Tuki voi olla 
tarpeen, jos remontissa ilmenee ongelmia ura-
koitsijoiden kanssa. Taloyhtiöt päättävät itse 
remonteista ja toteutuksesta.  

Rajoituksena RK-hankkeissa ovat yhteiset 
päätöksenteko- ja toteutusaikataulut. Ketjutetut 
remontit pitää saada sujumaan niin, että ura-
koiden   synenergia- ja hintaedut siirtyvät tilaa-
jalle.  

- Pertti Jokinen  

”   Pienillä taloyhtiöillä on ollut  

vaikeuksia saada  urakoitsijoita 

kiinnostumaan urakoista ja antamaan 

edes urakkatarjousta”  

Karakallionkuja  6:ssa valmistauduttiin talon hiekka-
puhallukseen  vuonna 2009. 

Pertti Jokinen on  As. Oy Karakallionkuja 6:n hallituk-
sen puheenjohtaja ja Karakallion Huolto Oy:n halli-
tuksen jäsen. Pertti on lupautunut tunnustelemaan 
alueen taloyhtiöiden haluja RK-hankkeisiin ja RK-
toimikuntien muodostamiseen.  



P 
utkiremonttiin  ryh-
tyminen on taloyhti-
ölle iso päätös. 

Hanke aloitetaan kun putkis-
toissa havaitaan ongelmia ja 
kuntotutkimukset osoittavat, 
että putkistot alkavat olla 
elinikänsä päässä.  

 

Putkiremontin yhteydessä kor-
jataan usein myös mm. kiin-
teistön sähköt, tarvittaessa 
kylpyhuoneet ja kunnostetaan  
yleisiä tiloja. Voidaankin siis 
puhua putkiremontin sijaan 
kiinteistön peruskorjauksesta. 

Kun yhtiökokous on päättä-
nyt hankkeen aloittamisesta, 
isännöitsijä ja taloyhtiön halli-
tus kilpailuttavat  hankesuun-
nittelijat.  

Hankesuunnitteluvaiheessa 
käydään läpi kiinteistön korja-
ustarpeet yhdessä suunnitteli-
joiden ja hallituksen kanssa. 
Samalla tehdään päätökset 
remontin laajuudesta ja toteu-
tuksen tavoista. 

 Kirjallisessa hankesuunni-
telmaraportissa esitellään 
vaihtoehtoisia korjaustapoja. 

Yhtiökokous valitsee  vaihto-
ehdoista lopullisen korjausta-
van. Yhtiökokouksen jälkeen 
hankesuunnitelma päivitetään 
kokouksen päätöksen mukai-
seksi. Nyt  taloyhtiöllä on val-
miudet kilpailuttaa peruskorja-
uksen suunnittelijat.  

Kun suunnittelijat on valittu, 

he tekevät arkkitehti-, rakenne
-, lvi- ja sähköpiirustukset se-
kä työselostukset kilpailutta-
mista varten.  

Tässä vaiheessa kartoite-
taan myös osakkaiden  omat 
isot lisätyöt, jotka on järkevää 
suunnitella, kilpailuttaa ja to-
teuttaa taloyhtiön urakan yh-
teydessä.   

 

Urakkakilpailutus alkaa 
kun suunnitelmat ovat 
valmiina 

 
Suunnitelmat tarjouspyyntöi-
neen toimitetaan urakoitsijoil-
le, joiden tarjousten perusteel-
la hallitus käy projektinjohtajan 
avulla urakkaneuvottelut. Neu-
votteluissa mm. tarkennetaan 
urakan sisältö ja urakkahinta.  

Neuvottelujen jälkeen halli-
tus tekee oman ehdotuksensa 
valittavasta urakoitsijasta yh-
tiökokoukselle. Yhtiökokous  
päättää lopullisesti urakoitsijan 
valinnasta.  

Kun urakkasopimus on alle-
kirjoitettu, urakoitsija aloittaa 
korjaustöiden valmistelun ja 

käy mm. käy jokaisen osak-
kaan kanssa läpi huoneistos-
sa tehtävät korjaukset ja opas-
taa huoneiston suojauksessa.  

Kotona asuminen korjaustöi-
den aikana on mahdollista, 
mutta on erittäin epämiellyttä-
vää ja hankalaa, jos remontis-
sa peruskorjataan myös kylpy-
huoneet. Kylpyhuoneiden 
täysremontti aiheuttaa run-
saasti hienojakoista kivipölyä 
ja kovaa melua.  

Jos kylpyhuoneet säilyvät 
ennallaan ja viemärit saneera-
taan sisäpuolisesti eli sukite-
taan tai pinnoitetaan, asumi-
nen kotona on helpompaa. 
Siltikin pitää muistaa, että koti 
on remontin ajan työmaana ja 
varovaisuutta pitää ehdotto-
masti noudattaa.  

Putkiremontti edessä – miten hanke etenee? 



Asunto Oy Karakalliontie 
5:n hankesuunnitelma 
valmistui viime keväänä  
 
Vahanen Oy laati Asunto Oy 
Karakalliontie 5:n putkiremon-
tin hankesuunnitelman, joka 
hyväksyttiin ylimääräisessä 
yhtiökokouksessa toukokuun 
2013 lopussa.  

Hankesuunnitelmassa esitet-

tiin kaksi eri korjaustapaa  eli 
ns. perinteinen putkiremontti, 
jossa putkistot uusitaan ja kyl-
pyhuoneet peruskorjataan se-
kä kevyempi vaihtoehto, jossa 
osa kylpyhuoneista peruskor-
jataan ja osa säilyy ennallaan, 
vesijohdot uusitaan sekä vie-
märit pinnoitetaan. Taloyhtiö 
päätyi yhtiökokouksessa jäl-
kimmäiseen vaihtoehtoon.  

Hankesuunnitteluvaiheessa  
osakkaiden mielipiteitä ja tar-
peita kartoitettiin ja samalla 
tiedusteltiin huoneistossa ai-
kaisemmin tehtyjä remontteja.  

”Osakaskysely on tärkeä 
hankesuunnitteluvaiheen työ-
kalu, jotta saadaan tietää, mi-
kä on taloyhtiön tahtotila tule-
vassa remontissa. Lisäksi 
asukkailta saadaan huoneis-

toista sellaista tietoa, jota talo-
yhtiön hallituksella ei välttä-
mättä ole tiedossa”, Vahanen 
Oy:n projektipäällikkö Erin 
Grönlund kertoo. Vastaukset 
käytiin läpi hallituksen kanssa 
läpi ja otettiin huomioon pää-
töksiä tehdessä.  

”Täytyy kuitenkin muistaa, 
ettei kaikkia toiveita voi aina 
toteuttaa. Rakennustekniikka 
asettaa omia rajoituksiaan”, 

Erin  tähdentää.   
Karakalliontie 5:ssä hanke-

suunnitelmaa laadittiin hieman 
tavallista pidempään. Suunnit-

telua pitkitti kylpyhuoneiden ja 
huoneistoviemäreiden kunto-
tutkimus ja tutkimustulosten 
analysointi.  

Kuntotutkimukset  olivat tär-
keitä, jotta saatiin selville kyl-
pyhuoneiden järkevin korjaus-
tapa ja kestävätkö viemärit 
sisäpuolisen saneerauksen.  

Projektipäällikkö Erin Grön-
lund piti hanketta mielenkiin-
toisena. Karakalliotie 5:ssä on 

140 asuntoa. Osa kylpyhuo-
neista oli selkeästi peruskorja-
uksen tarpeessa kun taas  toi-
sissa asunnoissa osakkaat tai 
taloyhtiö oli vuosien varrella 
tehnyt korjauksia.   

 
 
 
 

 
 
 

Asunto Oy Karakalliontie 5:n hanke-
suunnitelma on nyt hyväksytty,    
Vahanen Oy:n projektipäällikkö Erin 
Grönlund kertoo.  Seuraava vaihe on 
on suunnittelijoiden kilpailutus ja 
suunnitelmien teettäminen hanke-
suunnitelman pohjalta. 

 
 

Putkiremonttihankkeen vaiheet on esitetty Vahanen Oy:n vaihekaaviona. Vaiheiden kestot  
ovat taloyhtiökohtaisia. Kaaviossa on esitetty hankkeen keskimääräisiä kestoaikoja. 



V 
iime vuoden joulukuussa, vapaaeh-
toisten päivänä 4.12. Metsähallituk-
sen luontopalvelut luovutti Vuoden 

vapaaehtoinen –palkinnon.  
 
Palkinnon sai WWF 
Suomen talkooleirit ja 
eräs sen pitkäaikai-
sista vapaaehtoisista, 
Pentti ”Pena” Järvi-
salo.  
 
Palkinnon saajan va-
litsi Metsähallituksen 
luontopalveluiden va-
paaehtoistoiminnan 
as iantunt i j aryhmä 
järjestöjen ehdotus-
ten joukosta.  
 
Tunnustuksella Met-

sähallitus kiittää vapaaehtoisia luonnon hyväksi 
tehdystä työstä ja kannustaa uusia ihmisiä mu-
kaan toimintaan. 

 
WWF:n talkooleirille voi ilmoittautua  
kuka tahansa täysi-ikäinen 

 
WWF:n talkooleirit järjestetään pääosin kansal-
lispuistoissa. Kunnostuksen kohteena ovat ai-
dat, portaat ja muut rakenteet, jotka edesautta-
vat luonnon säilymistä kansallispuistoissa.  
Jonkin verran kunnostetaan myös perinnemai-
semaa yhteisöjen ja yksityisten mailla.  

  Pidemmät leirit kestävät viikosta kymme-
neen päivään, niillä yksi päivä varataan retkei-
lyyn. Lyhyemmät leirit ovat parin päivän mittai-
sia.   

Huippukuntoinen ei tarvitse olla, mutta kestä-
vyyttä ja maastokelpoisuutta kyllä vaaditaan. 
Leireillä työskennellään reilu työpäivä kello 
kahdeksasta viiteen. Iltaisin vietetään aikaa 
nuotion ääressä sekä saunoen ja kalastellen. 

Ensimmäisen talkooleirin WWF Suomi järjesti 
vuonna 1977 Linnansaaren kansallispuistossa. 
Kaikkiaan yli 3000 talkooleiriläistä on yhteensä 
yli 20000 leiripäivän aikana osallistunut käytän-
nön luonnonsuojelutyöhön.  

Leirikonkari Pentti Järvisaloa Metsähallitus 
kiittää siitä, että tämä on osaltaan edistänyt 
kansallispuistojen monimuotoisuutta ja samalla 
mahdollistanut suomalaisten luonnosta nautti-
mista.  

Karakalliossa vuodesta 1968 lähtien asunut 
Järvisalo on osallistunut WWF:n talkooleireille 
jo kymmenen vuotta.  Aikanaan hän näki sano-
malehdessä jutun talkooleireistä ja muutaman 
viikon päästä hän oli vapaaehtoistöissä Repo-
veden kansallispuistossa. Hän huomasi heti, 
että tämä oli hänen juttunsa. 

”Jo partiopojasta lähtien luonto on antanut 
minulle paljon, nyt voin antaa sille jotain takai-
sin”, painottaa Järvisalo. ”Leirit ovat usein  sel-
laisissa paikoissa, joihin ei muuten tulisi lähdet-
tyä. Niillä näkee myös paljon uusia asioita ja 
saa tietoa luonnosta. On myös mukava tavata 
vanhoja tuttuja”, sanoo Pena. 

Järvisalon rakentajantaidot ovat olleet käyttö-
kelpoinen voima leireillä: häneltä onnistuu 
useimmiten homma kuin homma. Myös aloitte-
lijoiden opastaminen on mieleistä puuhaa.  

 
”Vapaaehtoistyö on tärkeää ja arvokas-
ta työtä, se antaa paljon.”  
 
Heti kun leirien aikataulut ilmoitetaan, Järvisalo 
varaa almanakastaan niille tilaa. Vain  yhdelle 
pitkälle ja yhdelle lyhyelle leirille voi ilmoittau-
tua. Muillekin leireille voi päästä varalistalta, jos 
tulee peruutuksia. 

Järvisalo on myös ensimmäisenä ja viimeise-
nä oman taloyhtiönsä talkootöissä mukana. 
Nytkin oli meneillään autotallien oviremontti, 
jossa talkootöillä säästettiin suuri summa talo-
yhtiölle.  

Myös Penan vaimo Leena Haidich on inno-
kas vapaaehtoistoimija Punaisen ristin ystävä-
toiminnassa. Kaikesta näkee, että tasapainoi-
nen pariskunta on tyytyväinen toisiinsa ja va-
paaehtoistyöhön, joka antaa molemmille pal-
jon. 

Vuoden vapaaehtoinen 2012 – karakalliolainen Pentti Järvisalo  

Järvisalon ”Penalaksi” nimetty telttapaikka on ollut tuttu 
näky vuosien saatossa kymmenillä WWF:n leirillä ym-
päri Suomea.  

Jarmo Oksanen  



K 
arahkan toimitus osallistui kolmen 
tunnin pituiselle Punainen Risti tu-
tuksi –kurssille.  

 
Kurssilla oli viisitoista pääosin 20 – 30 –
vuotiasta nuorta kuulemassa vapaaehtoistyön 
eri toimintamuodoista. 

Espoossa Punaisella Ristillä on viisi osastoa. 
Karakalliota lähinnä on Leppävaarassa toimiva 
Kehä-Espoo. Sen toimintaan kuuluvat ensiapu, 
ensihuolto, ystäväryhmä, koulukummit, läksy-
kerhot ja kansainvälinen klubi. 

 
Ensiapuryhmän toimintaan osallistumiseen 
riittää kiinnostus ensiavusta, mutta joissakin 
tehtävissä toimiminen edellyttää tiettyjä päte-
vyyksiä. Toimintaan kuuluu harjoittelua, päivys-
tyksiä ja hälytyksiä. Ryhmäilloissa käydään läpi 
teemoja omien kokeneiden päivystäjien tai ul-
kopuolisten asiantuntijoiden johdolla. Lisäksi 
ryhmän jäsenet kouluttautuvat ensiapu- ja val-
miustoiminnan kursseilla. 
 
Espoon ensihuoltoyksikkö antaa aineellista 
apua ja henkistä tukea onnettomuustilanteissa. 
Ryhmä toimii hälytys- ja koulutusryhmänä koko 
Espoon alueella. Kokoontumisia on kerran 
kuussa keskiviikkoisin klo 18 Leppävaarassa 
Raitin Pysäkillä. Osa kokoontumisista pidetään 
yhteisharjoituksina ensiapuryhmän kanssa. 
Uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan toimin-
taan. 

 
Ystäväryhmä kokoontuu joka kuukauden en-
simmäisenä maanantaina klo 18 - 20 Raitin 
Pysäkillä. Ryhmäilloissa puhutaan ystävänä 
olemisesta tai kuunnellaan asiantuntijavieraili-
joiden esitelmiä, toisinaan tehdään vierailuja 
mielenkiintoisiin kohteisiin. 

Koulukummit vierailevat säännöllisesti omissa 
kummiluokissaan Auroran koululla. Kummi ja 
luokan opettaja sopivat aikatauluista tarkem-
min. Koulukummin päätehtävä on kuunnella, 
kannustaa ja tukea lapsia, olla aikuinen kaveri.  

Koulukummiksi sopivat aikuiset miehet ja nai-
set, joilla on aikaa päivisin. Etenkin senioreille 
toiminta on virkistävää ja mukavaa. 

 Elämänkokemuksella ja kuuntelemisen tai-
dolla pärjää, mutta evästystä kannattaa hakea 
lisäksi Punaisen Ristin ystäväkurssilta.  

Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Marjatta 
Tahkokallioon. Puh. puh. 040 5618160 tai mar-
jatta.tahkokalio @elisanet.fi. 
 
Kansainvälisen klubin tavoitteena on saada 
ihmisiä tutustumaan toisiinsa yli kulttuurirajo-
jen, edistää kotoutumista ja suvaitsevaisuutta 
sekä ehkäistä syrjäytymistä. Tapaamiset ra-
kentuvat eri teemoista ja aktiviteeteistä. Toi-
minta on epämuodollista ja avointa kaikille kan-
sallisuuteen, sukupuoleen, ikään tai uskontoon 
katsomatta.  

Klubi järjestää myös retkiä, tempauksia, ta-
pahtumia ja juhlia. Kokoontumiset ovat joka 
kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 18 
- 20 Raitin Pysäkillä. 

 

Läksykerhoista apua koululaisille 
 
Punaisen Ristin 
v apa aeh t o i s e t 
neuvovat läksyis-
sä ja antavat ai-
kuisen huomiota 
ala-asteikäisille 
lapsille Leppä-
vaarassa.   
 
Kerhot toimivat 
Postipuun ja Ruu-
sutorpan koulus-

sa. Kerhoja on  yhtenä päivänä viikossa 2 - 3 
tuntia. Osa lapsista saa englanninkielistä ope-
tusta, joten englannin taito on eduksi. Muuten 
pärjää elämänkokemuksella tai nuoruuden in-
nolla. Tehtävään saa opastusta Punaisen Ris-
tin kursseilla. 

 
Koululaisten jelppaamisesta kiinnostuneet voi-
vat soittaa Riitta Pennaselle.  Puh. 050 64 146. 
Sähköposti riitta.pennanen@pp.inet.fi. 

 

SPR:n Kehä-Espoon vapaaehtoiset ovat mukana monessa   

SPR:n parissa kaikille innokkaille löytyy tekemistä!  



Raitin Pysäkki 

Konstaapelinkatu 1 
02600 Espoo 
p. 09 - 510 2792 
Avoinna ma-pe klo 10-14 

 
Raitin Pysäkki on kodinomainen kohtaus-
paikka kaikille. SPR:n Kehä-Espoon osas-
to on yksi Raitin Pysäkin taustayhteisöistä, 
muita ovat Espoon kaupunki, Espoon seu-
rakuntayhtymä ja Espoon Mielenterveys-
yhdistys (EMY).  

Raitin Pysäkillä on perjantaisin paikalla 
Emyn järjestötyöntekijä. Perjantaisin ko-
koontuu myös Emyn lauluryhmä. 

Raitin Pysäkki on myös Kehä-Espoon 
osaston toimintakeskus. Pysäkillä päivit-
täin työskentelevistä vapaaehtoisista 
useimmat ovat SPR:n Kehäosaston jäse-
niä. Vapaaehtoiset tarjoavat myös saatta-
mispalvelua lääkäriin, pankkiasioille jne. 
sekä toimivat bussiavustajina.  

Lisätietoja: Pirkko Laine, puh. (09) 510 
2792, raitinpysakki@gmail.com 

 
 

 

Oletko miettinyt, että haluaisit tehdä 
jotain toisten auttamiseksi, mutta et ole 
vielä löytänyt itsellesi  sopivaa tehtä-
vää?  
 
Espoon vapaaehtoisverkoston nettisivuille 
on koottu järjestöjen, espoolaisten seura-
kuntien ja Espoon kaupungin tarjoamia 
vapaaehtoistehtäviä.  
 
Tehtäviä löytyy monilta eri aloilta aina kult-
tuurista senioritehtäviin.  Esim. seurakunta 
etsii kokkikerhon vetäjää, Helsingin eläin-
suojeluyhdistys apuvoimia. Myös atk-
tuutoreille ja kirjan lukijoille on tarvetta.  
Itselleen sopivaa tehtävää voi hakea käte-
vällä  hakukoneella. Sivut osoitteessa 
www.espoonvapaaehtoisverkosto.fi 

Karatalon asukkaiden olohuone 

avautuu tammikuussa 

Karatalon 19. tammikuuta avautuvassa olohuoneessa 
voi oleskelun lisäksi tavata kivoja ihmisiä, lueskella leh-
tiä, noukkia kirjan mukaansa avoimesta kirjahyllystä, 
käyttää nettiä, istahtaa tekemään omia käsitöitä tai pe-
lata vaikkapa biljardia.  

Olohuone on avoinna kevätkaudella 19.1.-25.5.2014 
joka maanantai ja tiistai klo 9.00-17.00 ja sen lisäksi 
joka toinen sunnuntai klo 13.00-17.00.  

Karatalon väki toivottaa kaikki asukkaat tervetulleiksi!  

 
Vapaamuotoisen tekemisen ja olemisen lisäksi olkkaris-
sa on aika ajoin ohjattua toimintaa. Luvassa on mielen-
kiintoisia vapaa-ajan  teemoja  juhlapäivätkin  muistaen.  
Päivitetyt ohjelmat ovat joulukuusta alkaen netissä 
www.karatalo.fi ja facebook.com/karatalo. 
 
Olohuoneen ohjattua toimintaa tammi-helmikuussa  
 
Maanantaisin vaihtuvia pajoja ja yhdessä tekemistä  
lapsiperheille klo 9.30-10.30 
Tiistaisin luovaa kirjoittamista aikuisille klo 13.00-14.30  
 
Sunnuntai-päivien ohjelmaa  

 
19.1. Avajaiset, Perhepaja, Karakuvat: Laulu koti-
ikävästä ja paikalla tekijävieras Kai Latvalehto 
  2.2. Pikku Papun laulut –konsertti ja työpaja 
16.2. Yhteislaulut 
16.3. Karakuvat: Kotona kylässä 
30.3. Spot - Bravo!- kansainvälinen lastenteatteri festi-
vaalin esitys 

 
Pikku Papun laulut ja Bravo!-esitys ovat maksullisia, 

muihin esityksiin ja pajatoimintaan maksuton pääsy.  
 

 

Piirros: Marika Laurin 

http://www.karatalo.fi/
http://facebook.com/karatalo


Leppävaaran seurakunnassa vapaaehtoisia 
on jo yli 400 tehtävissä eri työaloilla. Seura-
kunnan vapaaehtoistoimintaan riittää 
useimmiten halu antaa aikaansa muiden hy-
väksi.  
 
Karakallion uusi aluepappi Merja Alanne ker-
too, että vapaaehtoistehtävistä innostuvat saa-
vat tarvittaessa perehdytystä ja koulutusta. 
Merja vakuuttaa, ettei kukaan ole vapaaehtois-
työssä yksin. 

”Kun lähdet mukaan, olet osa vapaaehtoisten 
joukkoa.  Tärkeää ei ole työn määrä, vaan te-
kemisen ilo. Vapaaehtoistyö palkitsee ilman 
rahaa. Me olemme yhtä joukkoa”, tähdentää  
vapaaehtoistyön ohjaaja Heli siltakorpi.   

Vapaaehtoistoiminnassa voi antaa aikaansa 
lahjaksi aikaasi ja vastineeksi saa iloa auttami-
sesta, rohkeutta olla ihmisten parissa tai piris-
tystä omaan arkeen. ”Pienikin hetki sinulta voi 
olla toiselle ihmiselle suuri ja tärkeä asia”,  Mer-
ja ja Heli sanovat yksissä tuumin.      

 Seurakunnan vapaaehtoistehtäviin joku si-
toutuu pidemmäksi aikaa ohjaajaksi piiriin tai 
ryhmään, toinen tekee yhden tehtävän vuodes-
sa. Leppävaaran seurakunnassa tehdään mo-
nenmuotoista vapaaehtoistyötä:  

”Mä olen kouluttautunut ehtoollisavustajaksi 
ja toimin nyt messuavustajana seurakunnas-
sa”, kertoo Susanna. Hänen poikansa, Jani, 
toimii nuorisotyössä kerhonohjaajana ja isose-
na.  

”Voi, kun minä vihdoinkin uskaltauduin kirkko-
kuoroon ja siellä on aivan ihana laulaa”, innos-
tui Veera. Veeran ystävä, Kaisa käy vieraile-
massa yhden ikä-ihmisen luona hoivakodissa. 

” Me katselemme lehtiä, juttelemme, laulam-
me ja juomme kupposen kahvia”, Kaisa kertaa 
vierailunsa ohjelmaa. 

Martti puolestaan osallistuu kirkkoväärtikoulu-
tukseen, koska haluaa olla vahtimestareiden 
apuna messussa. Riitta ja Antero toimivat oh-
jaajina seurakunnan järjestämissä parisuhdeil-
loissa. 

 

Seurakuntalaisilta toivotaan ideoita  
  
Syksyllä työnsä aloittanut Merja Alanne vastaa  
myös vapaaehtoistyöstä. Hän on jo ehtinyt ke-
hittelemään Karakappeliin toimintaa, jossa va-
paaehtoisia tarvitaan. ”Odotan erityisen innok-
kaasti  seurakuntalaisten ideoita. Tämä on mei-
dän yhteinen juttu,” Merja tiivistää.    

    

 

 Sinustako seurakunnan vapaaehtoinen?   

Karakallion ehtookellot –messuissa  
tarvitaan mm. tällaista apua:   

 
Aulapäivystäjiä.  Päivystäjän tehtävänä on 
pitää silmällä, mitä aulassa tapahtuu mes-
sun aikaan. Vahtimestari kun ei aina ole 
paikalla!  

 
Esilaulaja, jotka aloittaa virret ja laulut ja 
toimii vuorolaulussa seurakunnan osuuksi-
en  esilaulajana.  

 
Tekstin/esirukouksen lukijoita toivotaan 
myös messuihin.  
 
Jos olet kiinnostunut seurakunnan vapaa-
ehtoistyöstä, ota yhteyttä:  
 
Merja Alanne puh. 050 347 2548 tai   
merja.alanne@evl.fi. Heli Siltakorpi,  
puh. 040 537 6876 tai heli.siltakorpi@evl.fi 

 
Tehtäviä voit myös katsella seurakunnan 
nettisivuilla: espoonseurakunnat.fi.  

Ehtoomessut Karakallion 
kappelilla,  joka toinen 

lauantai klo 17.00-18.45   

”Tällä fillarilla ajellaan varmasti vielä pitkään”, tuumaa 
seurakunnan vapaaehtoinen Markku Kojo. Hän oli 
viime syksyn Urbaani unelma -tapahtumassa autta-
massa polkupyörien huollossa.  
 

 
 



 

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 

 

 


