
 

 



      Puheenjohtajan mietteitä  

Katutaide saapuu Karakallioon 

Espoon tapahtuma- ja kulttuuripalvelut toteuttaa yh-
dessä Karakallio-Seuran ja Karakallion Ostoskeskus 
Oy:n kanssa kevään aikana yhteisötaideprojektin Kara-
kallion ostarille.  
 
Katutaideteoksen suunnitteluun ja toteutukseen kut-
summe Karakallion alueella asuvat ja liikkuvat. Taiteili-
jana projektissa toimii Salla Ikonen.  
 
Bongaa teoksen suunnittelu- ja maalauspäivä ostos-
keskuksen ilmoitustaululta tai Karakallio-Seuran ja Ka-
ratalon Facebookissa.  
 
Haluamme sinutkin mukaan!  

Puheenjohtaja  
Aulikki Pentikäinen 
050 3500 238  

Sihteeri   
soilelehtonen 
@windowslive.com  
 

Rahastonhoitaja 
Jarmo Oksanen  
044 074 1383 

Karahkan jakelu 
Kari Luotojärvi    
luolavuori@gmail.com 

Lehden toimitus ja  
ilmoitusmyynti  
karahka.toimitus@gmail.com  

Tule toteuttamaan Karakallion juhlavuotta  - apua tarvitaan!  

 
Apua tarvitaan mm. Kartsin katutaiteellisen kevättapahtuman toteutukseen,  syksyn valojuhlan valmisteluun,  
50-vuotisjulkaisun juttujen tekoon, 50-vuotisnäyttelyn rakentamiseen sekä  juhlavuoden kruunaamiseen iltamien  
parissa.  
 
Kun tekijäjoukko suurenee, juhlavuosi sen kuin paranee ja suunnitelmat toteutuvat!  Kaikki apu ja tekevät käsiparit 
ovat tarpeen yhdeksi päiväksi, viikoksi tai pidemmäksikin ajaksi. Mitään erikoistaitoja ei tarvita, tekemisen tahto  
riittää. Tule siis rohkeasti mukaan. Kilauttele varapuheenjohtaja Epelle, puh. 050 308 5321  

 Tämän vuoden suuri uutinen Karakalliossa on yhteistyö. Yhteistyössä asukkaiden ja eri 
toimijoiden kanssa teemme  tästä juhlavuodesta itsemme näköisen: olemme retroja, 
olemme rentoja ja olemme sitä mieltä, että Kartsi on Suomen paras lähiö. Meitä kelpaa 
tulla kadehtimaan vähän kauempaakin.  Vai oletko samaa mieltä?  

 V 
iime vuoden syyskokouksessa vahvistettiin seu-
ralle haastava toimintasuunnitelma. Suunnitel-
massa kiinnitetään huomiota mm. Karakallion 

asuntorakenteeseen.  
Kun täydennysrakentamista tehdään, haluamme vai-

kuttaa siihen, että Karakallio säilyy eheänä myös sosiaa-
lisesti. Sosiaaliseen eheyteen kuuluu muun muassa se, 
miten täydennysrakentamista Karakalliossa toteutetaan 
ja millaisia asuntoja tänne rakennetaan.  

 

Kiinnostaisiko sinua olla hanslankari,  
kynäniekka tai näyttelykoordinaattori?  

 
Vuosi on myös täynnä tapahtumia. Ensimmäinen suuri 
yhteistyöhanke on Kartsin Katutaiteellinen tapahtuma 
toukokuussa: Ostarin rakennus saa pintaansa huikeita 
seinämaalauksia.  

Projekti etenee vaihe vaiheelta ja päämääränä on, että 
maalaukset valmistuvat toukokuun tapahtumassa. Viik-
koa ennen tapahtumaa on tarjolla alustavia maalaustöi-
tä. Kiinnostaisiko sinua ryhtyä hanskalariksi? Tai entäpä 
kynäniekaksi?  

Suuri haaste meille seuralaisille tulee olemaan Kara-
kallion juhlajulkaisun toimittaminen. Eittämätön tosiasia 
on, että ilman asukkaiden muisteloita ja kirjoitusapua 

juhlajulkaisu jäisi tyngäksi. Osallistu siis kirjoituskilpai-
luun. Ideana on tehdä julkaisusta meidän itsemme nä-
köinen, pilke silmäkulmassa kirjoittaen. Kilpailusta löytyy 
lisätietoa lehden lopusta.  

Loskien aikaan aikomuksena on kokoontua torille ja 
nähdä tulien ja valojen leikkiä Karakalliossa. Joulukuus-
sa puolestaan avataan Karatalolla 50-vuotisnäyttely juh-
lallisten iltamien yhteydessä. Vuosi päättyy siis  

 Tämän lehden lopussa on myös katsaus vuoden 2015 
toimintaan. Kun sitä ryhdyin tekemään, olin taas ällisty-
nyt  voimain ponnistuksista ja siitä kaikesta, mitä seuran 
puitteissa olemme saaneet aikaan.  

Tapahtumissamme on ollut niin paljon väkeä, ettei vä-
kimäärää ole kukaan edes luotettavasti pystynyt laske-
maan. Väkeä on ollut niin paljon, että makkarat eivät ole 
aina ehtineet kunnolla grillissä paistua ja jopa niin, ettei-
vät kaikki lapset ole päässeet ponien kyytiin ja niinpä 
joku leijonaemo onkin kysynyt valitusosoitteen perään.     

Karakallio-Seuran puitteissa tehdään asioita melkoisen 
pienellä joukolla.  Jos sinua yhtään kutkuttaa ajatus liit-
tyä mukaan juhlavuoden toteuttajiin, ota yhteyttä. Mikä 
tahansa apu on tervetullutta.   

 
 Kun tekijöiden joukko kasvaa,  pidot paranee!  

 

    Aulikki Pentikäinen  



Juhlat ja vielä toisetkin 

Karakallio viettää 50-vuotisjuhlia tänä vuonna, mutta 
Asunto Oy  Karametsä ehti edelle ja 50-vuotista talo-
yhtiötä juhlittiin jo syyskuussa.  Juhlahattu päähän 
ja pihalle. 
 
Aurinkoinen sää suosi juhlijoita, jotka olivat kokoontu-

neet pihalle pystytettyyn juhlatelttaan. Juhlamaljat koho-

tettiin ja lyhyet, nasevat puheet pidettiin. 

Vadelmakakku ja kahvi maistui juhlijoille ja iltapäivän 

kääntyessä illaksi kokoontui väki takapihan grillille, mis-

sä juhlat jatkuivat yömyöhään.  

Mikä oli viihtyessä, makkarat tirisivät mukavasti ja ha-

nuri soi. Viimeiset juhlijat lähtivät kotia kohti yhden mais-

sa yöllä. Onneksi kotimatka oli lyhyt, sillä pimeä oli las-

keutunut aikoja sitten ja polku oli sekä kivinen että jurak-

koinen. 

Juhlien  parasta antia oli, että naapurit,  jotka tähän 

asti olivat nyökytelleet tavatessaan, juttelivat ja tutustui-

vat. Kaikki mukana olleet olivat tätä mieltä: Tämä ote-

taan uusiksi!  

Niin myös tapahtui. Joulukiireitten keskellä juotiin glö-

giä ja naposteltiin pipareita kerhohuoneessa. Kaikki tun-

tuivat viihtyvän, joten jatkoa varmasti seuraa.  

 

Hyviä juhlia Karakalliolle toivoo Karametsän väki! 

 

      
Teksti: Tiinu Laurell 

 
 

 

Viime vuonna mi-

nuun vaikutti ja  

minua kosketti eni-

ten Kimmo Oksa-

sen Kasvonsa me-

nettänyt mies.  

 

Taustaa: Kimmo 

Oksanen on Hel-

singin Sanomien 

toimittaja, enim-

mäkseen hän kä-

sittelee kirjoituksis-

saan syrjäytyneitä, 

vähäosaisia, van-

huksia, siis yhteis-

kunnan heikko-

osaisia. Espoosta 

hän kirjoitti mm. 

Ruusukodin säilyttämisen ja vanhuuden arvokkuuden 

säilyttämisen ja inhimillisen hoidon puolesta. 

Äkillinen sairastuminen runteli Kimmo Oksasen kasvot 

tunnistamattomiksi. Hän kirjoitti rehellisen kuvauksen 

tuosta elämän vaiheestaan, eräänlaisen sairaskerto-

muksen. Dantemaisesti on kolme vaihetta helvetti, kii-

rastuli ja paratiisi. Tekstistä kuvastuu pelko, ahdistus, 

yksinäisyys, mutta tietoisuus, että seura on tärkeää.  

Kirja vie mukanaan läpi tuskien, itse voi samaistuakin 

Kimmoon, välillä itkeä ja nauraakin. Kirjassa  kauneu-

den pohdinta tulee pakosta esille, mitä se on ja ulkonä-

kökö  on kaiken mitta. Lainaus Oksasen kirjasta: 

 

 ”Kun olisi pitänyt katsoa toista kohti, katsoin itseäni. 

Kun olisi pitänyt kulkea peilin läpi, jämähdin sen eteen. 

Ajattelin vain miltä näytän, kun olisi pitänyt ajatella mitä 

tunnen. Tai kun olisi pitänyt ajatella, mitä toiset tunte-

vat”.   

 

Pikkuhiljaa mies ymmärtää, että paratiisi on toiset ihmi-

set. Näin meidän kaikkien pitäisi.  

 
Teksti: Eeva Luonsinen.  

Kasvonsa menettänyt mies teki 
vaikutuksen Eevaan  



Pakolaistytöstä syöpätutkijaksi  

Suomen Pakolaisapu ry valitsee vuosittain pakolais-
naisen. Karakallio-Seura on esittänyt tittelin saajaksi 
Karakalliossa asuvaa Veronica Kalhoria.  

Veronica Kalhori saapui Suomeen vuonna 1999 14 -vuoden 
ikäisenä.  Perhe pakeni Iranista Veronican ollessa nelivuotias.  
 

- Isäni kuului kiellettyyn kurdi-puolueeseen. Meidän oli 

pakko lähteä Iranista, sillä vaarana oli, että isä tai jopa 

koko perhe joutuisi teloittajien käsiin samoin kuin isäni 

sisaruksia ja serkkuja oli joutunut, Veronica kertoo.  

- Ensin pakenimme Irakiin, mutta kun isääni ammuttiin 

siellä, oli taas lähdettävä. Perheeni valittiin Suomeen 

kiintiöpakolaisina pakolaisleiriltä ja niin pääsimme aloitta-

maan uuden elämän Mustasaaressa, joka on pieni ruot-

sinkielinen kunta Pohjanmaalla.  

- Kävin siellä koulun ja opin uuden kielen nopeasti ja 

valmistuin ylioppilaaksi neljän vuoden päästä. Perheeni 

on sitä mieltä, että uudessa kotimaassa on tehtävä par-

haansa. Kaikkein tärkeintä on oppia kieli, on opiskeltava 

ja työtä pitää tehdä. Ei mennyt montakaan vuotta kun jo 

asuimme ja työskentelimme Ahvenanmaalla  

- Vuonna 2005 muutin Turkuun päästyäni opiskele-

maan Åbo Akademissa. Opiskelin solubiologiaa, valmis-

tuin maisteriksi ja viime vuonna väittelin  biologian tohto-

riksi. Aiheena oli kilpirauhassyöpä. Karakallioon muutin 

viitisen vuotta sitten ja olen täällä saanut suomenkieleni 

sujumaan kunnolla. Siitä kuuluu kiitos teille kyläläisille ja 

kaikille ystävilleni täällä metropolissa, Veronica hymyi-

lee.     

Veronica on vapaa-ajallaan aktiivinen yhteiskunnalli-

nen toimija. Hän on muun muassa Espoon monikulttuuri-

asian neuvottelukunnan varapuheenjohtaja ja kirjoittaa 

ahkerasti kolumneja yhteiskunnallisista ongelmista.  

- Haluan esimerkilläni kannustaa muita maahanmuutta-

jia kotoutumaan Suomeen ja osallistumaan aktiivisesti. 

Erityisen tärkeää on  naisten oikeudet  ja maahanmuut-

tajanaisten pääsy työelämään.  

Veronica onkin mitä parhain sillanrakentaja puhues-

saan sujuvasti kotimaisten kielten lisäksi englantia ja 

persiaa sekä tietenkin äidinkieltään kurdia. Pidetään Ve-

ronicalle peukkuja! 

Karakappelissa tapahtuu… 

Tuskin oli joulunpyhät ja loppiainen vietetty, kun 
kirkon elämässä jo sukellettiin laskiaisen kautta 
paastonaikaan.   
 
Seitsemän viikon paastonaika valmistaa tietä kristikun-

nan suurelle juhlalle pääsiäiselle, jota tänä vuonna vie-

tetään jo maaliskuun lopulla. Pääsiäistä on vietetty 300-

luvulta alkaen, joten juhlalla on 17 vuosisadan perinteet. 

Pääsiäisyönä valo voittaa pimeän, elämä kuoleman ja 

armo synnin ja pahan, kun juhlimme Kristuksen ylös-

nousemusta. Siinä on kristillisen elämän ydin ja keskus. 

Mutta takaisin paastonaikaan, jota nyt elämme. ”Hei 

mitä tuli tehtyä?” Tämä on kysymys, jonka eteen jou-

dumme tuon tuostakin. Tulee tehtyä tai sanottua asioita, 

jotka jälkeenpäin harmittavat. Mietimme elämän suuntaa 

ja päämäärää. Elämänarvoja. Voisinko luopua jostakin 

toisen hyväksi? Nämä pohdinnat synnintunnustuksineen 

kuuluvat paaston aikaan. Ja se tekee hyvää. Rehellinen 

itsensä tutkistelu, luopuminen jostakin toisen hyväksi, 

opetella tyytymään vähempään ja sitä kautta löytää jo-

tain uutta ja arvokasta.  

 

”  Hei mitä tuli tehtyä? 

 
Kappelissa ollaan 

paastonajan kysymys-

ten ja pohdintojen ää-

rellä pääsiäisen alla. 

Sunnuntaimessut joka 

toinen viikko kello 13. 

Ehtookellomessuissa 

joka toinen lauantai 

klo 18 säväyttää hiljai-

suus ja taize-laulut. 

Silloin kappeli on 

avoinna klo 17 alkaen  

hiljentymiseen ja pappi 

on tavattavissa.  

   

   Teksti: Merja Alanne, seurakuntapastori 

Kiirastorstai-illan messu Karakappelissa 24.3. klo 19 ja 
pääsiäisen messu  27.3. klo 13.  

Runoryhmä valmistautuu kevään kuluessa runolliseen 
iltapäivään, joka on helluntaisunnuntaina 15.5. klo 14 
kappelissa.  

Muutoin pyörii normaali viikko-ohjelma vauva- perhe- 
ja varttuneen väen kerhoineen, äiti Teresa- ja raamat-
tupiireineen.  

Teksti: Aulikki Pentikäinen 

Karakallio-Seuran kevätkokous 

  

Asukaspuistossa  

ti 29. maaliskuuta klo 18.00.  

Tervetuloa!  



Partio on harrastus kaikille, 
joita kiinnostaa monipuoli-
nen ja luonnonläheinen toi-
minta yhdessä toisten kans-
sa. Partio on vastavoima 
”Miks mun pitäis?” ja ”Ei 
kuulu mulle!” – asenteille.  

Partio on seikkailuja ja elä-

myksiä, jotka kasvattavat luot-

tamaan omiin kykyihin. Se 

opettaa arjen taitoja, ryhmässä toimimista ja toimeen 

tarttumista. Asiat opitaan yhdessä tekemällä. 

Kara-Karhut on Karakallion ja sen lähialueiden alueel-

la toimiva eräpartiolippukunta. Toiminnassa on mukana 

tällä hetkellä yli 140 karakarhua. Meidät tunnetaan aktii-

visesta ja erähenkisestä toiminnasta, johon kuuluu pal-

jon retkiä, kisoja ja vaelluksia. Mukaan pääsee seitse-

mänvuotiaana eikä yläikärajaa ole.   

Viikoittain kokoonnumme  oman parven tai vartion ko-

kouksiin ja temmeltämään yhdessä oppien uusia taitoja. 

Kokoontumistilamme eli kolo sijaitsee löytyy osoitteesta 

Karakalliontie 14.  

Vuoden varrella retkeillään välillä oman ryhmän kans-

sa ja välillä koko lippukunnan tai piirin voimin. Toiminnan 

mahdollistaa lippukunnan johtajisto, jossa on mukana 

niin nuoria kun aikuisia. Partio on harrastus kaikille ja 

aikuiset toimivat vapaaehtoisina.  

Käy kurkkaamassa nettisivujamme, sieltä löytyy tuleva 

ohjelma ja lisätietoa toiminnastamme:  karka.partio.net 

Partio kuuluu kaikille!  

 
Saana Laukkanen 
Lippukunnanjohtaja 

 

Nuoret Kotkat on las-
ten ja nuorten harraste-
järjestö, joka tarjoaa 
lapsille ja nuorille yh-
teistoimintaa, kestäviä 
elämänarvoja ja moni-
puolista tekemistä.  
 
Toiminta perustuu sosi-

aalidemokraattisiin arvoi-

hin niin, että toiminnan 

painopisteinä ovat ympä-

ristökasvatus, ekologi-

nen toiminta ja taloudelli-

nen kestävyys. Lapset ja nuoret otetaan mukaan toimin-

nan suunnitteluun.  

Uusien ystävyyssuhteiden luominen ja kasvaminen 

maailman kansalaiseksi on kannustavaa ja kansainväli-

set leirit kuuluvatkin jokavuotiseen perinteeseen.  Tänä 

vuonna määränpäänä on Saksa, jonne tulee 3000 lasta, 

nuorta ja aikuista ympäri maailma. Toiminta on toki etu-

päässä paikallista ja omilla lähikulmilla tapahtuvaa. Toi-

minta ei ole ilmaista, mutta hinnat pidetään niin edullise-

na, että kaikkien olisi mahdollista osallistua.  

Lisäinfoa netistä: espoo.nuoretkotkat.fi.  Ilmoittaudu 

mukaan, soittele tai meilaile Pirjolle: puh.  040 776 8815. 

espoo@nuoretkotkat.fi  

 

Kauklahden päiväleiri 6.–10.6. ja Olarin   

päiväleiri 13.–17.6. 
Päiväleirit on tarkoitettu espoolaisille alakouluikäisille 

lapsille. Tarkoituksena on tarjota kokemuksia, elämyksiä 

sekä kehittää sosiaalisia taitoja. Samalla syntyy tärkeitä 

kaverisuhteita. Leirillä askarellaan ja pelataan runsaasti 

ulkopelejä. Leirit pidetään kaupungin nuorisotiloissa. 

 

Kattiksen telttaleiri 19.–23.6. 8–11 vuotiaille 
Leiri on tarkoitettu 8-11 -vuotiaille. Telttaleirillä ollaan 

tietysti koko ajan ulkona, ja luonto on läsnä tärkeänä 

elementtinä toiminnassamme. Ohjelmassa on melontaa, 

seikkailuratoja, kisailuja ja tietysti joka iltainen leirinuotio. 

 
Satu Nurminen-Hämäläinen 
Kara- Viherkallion Nuoret Kotkat  

Kesätoimintaa lapsille: Kara-Karhut ja Nuoret Kotkat esittelyssä 



Karatalossa tapahtuu! 

Kevään aikana Karatalossa hemmotellaan erityi-
sesti senioreita ja lapsiperheitä. Liekö pullantuoksu 
vai mikä ollut houkuttimena, kun väki on löytänyt 
yhteiseen kahvihetkeen?  

Seniorikahveille pääsee 
vielä pari kertaa kevään 
aikana eli maanantaina 
4. huhtikuuta ja maanan-
taina 2. toukokuuta  klo 
9.30-11.30. Toukokuun 
kahveilla on myös yhteis-
laulutilaisuus Karakallion 
Laulajien vetämänä  -  
tervetuloa!    

Maanantaisin klo 9-17 
ja tiistaisin 9-15 Karata-
lossa saa pelata biljardia 
vapaasti. Aulan kirjojen 
vaihtopisteessä  voit teh-

dä kirjalöytöjä ja voit halutessasi tuoda omasi vaihdos-
sa. Kannattaa kurkata! 

Siivekästä menoa  -perhepäivän ohjelmaan sun-
nuntaina 24. huhtikuuta kuuluu maksuton pöllöhahmo-
paja klo 14-16.30 sekä Pellekaija Pum - ota koppi! -
esitys klo 15. Liput Lippupisteestä tai  suoraan ovelta 
(alk. 4,50 €/5 €).  Karakallio-Seuran jäsenille liput puo-
leen hintaan ja Kaikukortilla maksutta.  

  

 

Kuva: Markus Sommers 

Kiinnostaako kulttuuri, mutta rahat ovat tiukalla?  
 
Maksuttoman kortin voivat saada yli 16 -vuotiaat, jotka koke-
vat olevansa taloudellisesti tiukassa tilanteessa. Kaikukortilla 
pääsee maksutta festareille, konsertteihin, teattereihin ja mu-
seoihin Espoon alueella.  
 
Kaikukortin voit noutaa esimerkiksi Leppävaaran sosiaalipal-
velutoimistosta Perkkaalta: Komentajankatu 5 C.  Kortin saa-
misen yhteydessä ei tarvitse todistaa omia tuloja.  
 
Kaikukorttitoiminnassa olevat toimijat osoitteessa:  
espoo.fi/kaikukortti 



 

Karakallion ja Viherlaakson lähiöforumissa tammi-
kuussa keskusteltiin vanhojen lähiöiden tarpeista ja 
kehitysnäkymistä. Tilaisuuteen oli kutsuttu taloyhtiöi-
den hallituksen jäseniä ja korjausrakentamisen alalla 
toimivia yrityksiä esittelemään palveluitaan.  Tilaisuu-
den järjestäjänä oli Espoon kaupunki ja Karakallion 
Huolto.  

  

Kiinteistöliitto Uusimaan asiakkuuspäällikkö Marika 

Sipilä kertoi  järjestön tarjoamista jäseneduista. Niistä 

tärkein on maksuton puhelinneuvonta. Neuvoja voi saada  

juridisissa, teknisissä, talous- ja verokysymyksissä, ener-

gia- sekä työsuhdeasioissa. Tällä hetkellä taloyhtiöt kyse-

levätkin paljon  korjausrakentamisesta.   

 
Kokonaissuunnittelua luvassa   
 
Leppävaaran projektijohtaja Mika Rantalan aiheena oli 

tulevat hankkeet ja maankäytön muutospaineet Viher-

laakson ja Karakallion alueella. Rantalan mukaan Kara-

kalliossa on paljon potentiaalia ja sen vahvuudet pitäisi   

uudis– ja korjausrakentamisenkin myötä saada säily-

mään.   

Ilahduttava uutinen oli, Karakallion kokonaisuutta tul-

laankin  kevään kuluessa tarkastelemaan konsulttiarkki-

tehtien voimin. Espoon kaupunki on tilannut suunnitel-

man Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy:ltä. Kun selvitys 

on valmistunut, on tarkoituksena järjestää uusi asukasil-

ta.  

 

Linjasaneerauksia hankesuunnittelussa 
 
Karakallion Huollon toimitusjohtaja Tatu Rasia kertoi, 

että tällä hetkellä on menossa noin kymmenen taloyhtiön 

linjasaneerauksen hankesuunnittelu.  

Linjasaneerauksen yhteydessä tulee ratkaistavaksi 

uusitaanko samassa yhteydessä myös kylpyhuoneet, 

sähköjohdot ja muu talotekniikka, kuten ilmanvaihto ja 

lämmön talteenotto sekä tehdäänkö viemärisaneerauk-

set ns. perinteisellä vai sukitusmenetelmillä. 

 Karakallion Huollon tavoitteena on saada ryhmäkor-

jaushankkeilla säätöjä taloyhtiöille ja 10-15 % säästöt 

ovat Rasian mukaan realistisina.  Toteutuneista ryhmä-

korjaushankkeista tähän asti laajin on Tornihaukantie 2 ja 

4 rivitalojen vesikattotyöt. Muita toteutuneita kohteita ovat 

eräät julkisivuremontit sekä pohjaviemärisukitukset.  

Kiinnostava vaihtoehto putkien uusimiseen voi olla Ve-

sa Koskelaisen (Valvontakonsultit Oy) mainitsema  Flo-

wall elementtiratkaisu. Siiinä putkiremontti toteutetaan 

muuten perinteisellä tavalla, mutta putkimoduulit on esi-

valmistettu tehtaalla. Elementtiratkaisu lyhentää putkire-

montin kestoa työkohteessa ja normaaliasumiseen voi-

daan palata nopeammin.  

Katja Soini  Vahanen Oy:stä painotti aikaisen liikkeelle 

lähtemisen merkitystä ja kannusti taloyhtiöitä tekemään 

taloyhtiöstrategian.  ”Siinä missä on aiemmin tehty viiden 

vuoden suunnitelmia, on nykyaikaa tehdä suunnitelmat 

koko rakennuksen elinkaaren ajaksi”, Soini kertoi.  

Energriakarkurit kuriin - lisää lämpöä!  

 

Harmillinen tosiasia on, että Karakallion talojen ikkunois-

ta, ovista ja seinistä menee lämpöä harakoille.  Mitähän 

asialle olisi tehtävissä?  

Tuula Nordberg Paroc Oy:stä kertoi, että Parocilla on 

Lahdessa Poppelipolulla laaja pilottihanke lisäeristyskoh-

teena. Lisäeri-

tyksellä talon 

energiatehok-

kuus paranee 

ja asumismu-

kavuus lisään-

tyy vetoisuu-

den vähetes-

sä. ” Mutta jos 

seinistä ei 

vedä, ei se 

vielä koko-

naan asukasta lämmitä, jos ikkunoista ja ovista vetää”, 

Antti Hautapakka Skaala Oy:stä muistutti. Skaalan Alfa 

Clean on voittanut vuoden 2016 innovaatiopalkinnon ik-

kunaan integroidusta ilmanvaihtolaitteesta: ikkuna ottaa 

lämmön talteen ja pystyy säätelemään ilmanvaihdon 

huone– ja huoneistokohtaisesti.  

Ja sitten itse sähköön. Pääkaupunkiseudun energi-

aneuvonta opastaa myös taloyhtiöitä järkevässä energi-

an käytössä. ”Meiltä taloyhtiöiden hallitukset voivat tilata 

maksutonta koulutusta energia-asioissa, Timo Kuusiola 

vinkkasi. Fortum-Markets puolestaan tarjoaa taloyhtiöille  

maksuttoman kaukolämmön e-raportin ja pientä maksua 

vastaan yhtiö tekee myös kuntoarviota taloyhtiöille. Yhti-

ön edustaja Saila Talaskivi neuvoi olemaan yhteydessä 

energiatoimittajaan aina kun taloyhtiössä suunnitellaan 

muutoksia.  

   Teksti: Jarmo Oksanen  

Karakallio (Espoon asunnot), 131406 
Asemakaavan muutoksella tehostetaan ja laajenne-
taan asuinkerrostalotonttia Karakalliontien ja Lähde-
rannantien kaakkoiskulmauksessa niin, että tontille 
mahtuu lisäasuinrakentamista piha- ja pysäköintijärjes-
telyineen. 
 
Karakallio II, 131507 
Asemakaavanmuutoksella suunnitellaan asuinkerros-
taloja Rastaalantien varrelle sekä toimisto- ja huoltora-
kennusta Karakalliontien ja Kalasääksentien risteyk-
seen. Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttöso-
pimusta. 
 
Karakallio II, 131508 
Suunnitellaan kaupungin omistamalle virkistysalueelle 
asuinkerrostalojen korttelialue. 
 
Karakallion keskusta, 131509 (Karakallion ostos-
keskus) Asemakaavan muutoksella suunnitellaan liike- 
ja asuinkerrostaloja  nykyisen kauppakeskuksen tilalle.   

Viherlaakso – Karakallio lähiöforumin kuulumisia  

Vinkki Kiinteistöliitolta: Messukeskuksessa  Lähiö 
oppii –kiinteistöilta 6. huhtikuuta.  Sinne siis!  PS   
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Tanssin sun kanssasi taivaisihin!  

Pitkä odotus on päättynyt ja Karakallion ostoskes-
kuksen tyhjään liiketilaan on saatu mitä parhain toi-
mija. Pääkaupunkiseudun maineikas tanssiurheilu-
seura, vuonna 1968 perustettu, Tanssiklubi Star aloit-
taa toimintansa entisissä Makuunin tiloissa. 
 

Seura on aikaisemmin harjoitellut ainoastaan koulujen 
tiloissa, mutta kesäaikaan tanssileirien järjestäminen on 
ollut hankalaa kesäisin, kun koulujen tilat eivät ole olleet 
käytössä.  
- Karakalliosta vuokrattu oma tila mahdollistaa myös ke-
säleirit. Asennamme tilaan parkettilattian ja parannamme 
ilmastointiakin. Ikkunoita ei teipata umpeen, vaan niihin 
laitamme verhot ja ainakin osaa harjoituksista pääsevät 
ohikulkijat seuraamaan ikkunan läpi, lupaa seuran pu-
heenjohtaja Tero Liljamo. 

Tanssin aloittaminen on helppoa ja  alkeiskursseille voi 
osallistua myös kesken kauden. Kursseja on  lapsille ja 
aikuisille eikä ennakko-osaamista tarvita. Lapsille on tar-
jolla myös liikuntaleikkikoulu.  

 
 

”  Yhtä totuutta ei ole  

 
Mukavat ja osaavat valmentajat auttavat alkuun. 

Tanssia voi harrastaa eri tavoin: kuntoilumielessä, harras-
teena tai kilpailumielessä eri taitotasoilla. Kuntotanssin 
valmennus perustuu eri tanssilajien perusoppeihin ja eri-
laisiin oheisharjoitteisiin, rytmiliikuntaan ja kehon koko-
naisvaltaisen liikkuvuuden lisäämiseen ja sitä voi harras-
taa hyvin ilman pariakin. Kilpailu-uraa aikoville löytyy ta-
sokasta valmennusta, sillä seuran valmentajina on mm.   
Helena Ahti-Hallberg, Anna-Liisa Bergström ja Sami He-
lenius.  

- Tanssissa ei ole yhtä totuutta, tanssiessa jokaisella on 
oikeus tuottaa liikettä omalla tavallaan ja tärkeätä on, että 
tanssista voi nauttia, itsekin kilpatanssija Tero kannustaa.  

Seuran tanssivalikoimasta jokainen varmasti löytää  
omansa. Valikoimiin kuuluvat mm. ravintola– ja seura-
tanssit, argentiinalainen tango, salsa, bailatino. Tai miltä 
tuntuisi esimerkiksi cha-cha, quickstep, samba, rumba tai 
slow  fox?  

Ensimmäisestä askeleesta se alkaa!  
  

Teksti: Jarmo Oksanen  



 

Seuran hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Hallituksen kokousten tavallisimpana teemana olivat 
tapahtumajärjestelyt ja  vastuiden jakaminen hallituksen jäsenten kesken eri tapahtumissa. Tapahtumia edeltäen 
pidettiin myös epävirallisia suunnittelukokouksia Karatalon kanssa.  
 
Havaittujen ongelmien tiimoilta puheenjohtaja oli yhteydessä mm. Espoon teknisen keskuksen asiakaspalveluun 
esittäen parannuksia Karakallion torilla 
kulkevaan autoliikenteeseen ja pysä-
köintialueiden siisteyteen. Valitettavasti 
yhteydenotoista huolimatta torille pysä-
köinti on edelleen villiä, mutta parkki-
paikoilla ei sentään näy autonraatoja 
yhtä paljon kuin aiempina vuosina. 
Poikittaisliikenteen osalta on valitetta-
va tosiseikka, ettei HSL ole halukas 
sitä kustannusten vuoksi lisäämään.  
 
Seuran kevätkokous järjestettiin  
31.3.2015 Karatalolla ja syyskokous 
Asukaspuistossa 8.11.2015. Asuk-
kaiden kiinnostusta yritettiin herätellä 
syyskokouksen yhteydessä olleella 
juustotarjoilulla ja olipa paikalle järjes-
tetty myös Peltsin lamppukoulu.  Tar-
joilu ja valaistusopitkaan eivät riittäneet 
houkuttelemaan jäseniä paikalle pientä 
kourallista enempää.  Hallitukseen 
saatiin kuitenkin sääntöjen mahdollis-
tama enimmäismäärä jäseniä, mikä 
sekin on ilon aihe.  
 
Hallitus uudistui niin, että uudeksi halli-
tuksen jäseneksi vuodelle 2016 valittiin 
Riitta Eränummi Eeva Luonsisen jätet-
tyä hallituksen jäsenyyden.   

Vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan oli kirjattu mm. asukkaiden osallistumisen lisääminen ja keskustelun 
ylläpitäminen Karakallion kehittämisen visioista ja kaavapäätöksiin vaikuttaminen. Lisäksi halusimme vai-
kuttaa ostoskeskuksen palveluiden säilymisen puolesta ja puuttua myös Karakalliossa havaittuihin epäkoh-
tiin. Suunnitelmaan oli kirjattu myös talvipäivän ja Karakallio-päivän järjestäminen sekä jättipalsamitalkoot 
yhdessä Viherlaaksolaiset ry:n kanssa.  Aivan omana hankkeena oli varmistaa, että mölkkykenttä toteutuu. 
Ja tietenkin päämääränä oli valmistautua 50-vuotisjuhliin vuonna 2016.  

Toimintakertomus 2015  

Jäsenistö ja talous  
Vuoden päättyessä seuralla oli 102 jäsenmaksun maksanutta henkilöjäsentä, mikä  on 18  jäsentä vähemmän kuin 
edellisvuonna.   Henkilöjäsenten vuosimaksu oli 10 euroa. Jäsenet saivat liput puoleen hintaan Karatalon tapahtu-
miin seuran sponsoroinnin turvin. Jäsenetujen käyttäminen olisi voinut olla ahkerampaa.   
 
Kannattajajäseniä oli kaikkiaan 15, mikä on kolme jäsentä aiempaa vähemmän. Kannattajajäsentuloilla seuran 
toimintaa katettiin yhteensä 880 eurolla niin, että  pienyrittäjien kannattajajäsenten taksa oli 40 euroa ja muiden 
kannattajien 80 euroa. Pieni ilmoituspaikka asukaslehti Karahkassa kuului jäsenyyteen.   
 
Jäsenmaksutulojen osuus oli  kaikkiaan 1900 euroa. Espoon kaupungilta  seura sai kohdeavustuksen Karakallio -
päivän toteuttamiseksi ja lisäksi yleisavustuksen.  Avustusten saaminen onkin tärkeää mm. Karahkan painatusku-
lujen kattamiseksi sen ollessa seuran suurin yksittäinen kuluerä. Seuran varoja kartutettiin hivenen myös arpojen 
ja grillimakkaroiden myynnillä tapahtumien  yhteydessä. Toimintavuoden alijäämä 384,63 euroa katettiin aiempien 
vuosien  ylijäämällä.  



Aktiivista tiedottamista ja osallistumista läpi vuoden  

Vuosi oli seuralle vauhdikas. Julkaisimme kolme Karahkaa ja niitä jaettiin asukkaiden voimin  

niihin taloihin, joissa oli oma jakaja. Lehden painosmäärä oli noin 1800 kappaletta. Lehteä 

toimitettiin vapaaehtoisin voimin puheenjohtajan toimiessa lehden taittajana. Suurenmoise-

na apuna lehden tekemisessä on ollut graafikko Marika Laurin, joka on suunnitellut seuralle 

myös juhlalogon ja jonka kädenjälki näkyy Karahkan jokaisessa numerossa logon teemojen 

muuntuessa vuodenaikojen mukaan.  

 

Seuran ylläpitämässä Facebook-ryhmässä oli vuoden vaihtuessa 750 jäsentä elin noin sata 

jäsentä enemmän  kuin vuotta aikaisemmin. Lisäksi Karakallio-Seuralla on Facebook-sivut. 

Seura toimii ylläpitäjänä myös Kartsin historia Facebook-ryhmässä, joka avattiin entisen karakalliolaisen Jari Seppä-

sen aloitteesta: ryhmässä oli vuoden vaihtuessa noin 200 jäsentä. Seuran nettisivujen uudistaminen aloitettiin vuo-

den  päättyessä. Taitaakin olla niin, että kiintymys ja tai ainakin kiinnostus omaan alueeseen tapahtuu nykyaikana 

somen kautta.  

 

Toimintavuoden aikana kannoimme kortemme kekoon jättipalsamien 

torjunnassa ja järjestimme talkoot haittakasvi torjumiseksi yhdessä 

Viherlaaksolaiset ry:n kanssa  Talkoisia nyhdettiin palsameita Kara-

kallion puistopoluilta parinkymmenen aktiivisen asukkaan voimin ja 

talkootarjoilusta nautittiin kesäkuun leppeissä tunnelmissa Karakalli-

on jylhillä kallioilla. Yhdistyksemme kiittää naapuriavusta!  Grillauk-

sen ohessa ehdimme myös pohtia tulevia kehityssuuntia. Karakallion 

kallioille on suunniteltu uusia asuntoja, kuten myös monille muille 

paikoille Karakalliossa. Seura ei ole ottanut kantaa yksittäisiin kaavahankkeisiin eikä kerroskorkeuksiin. Lausunto on 

kuitenkin annettu.  

 

Painotimme lausunnossamme Karakallion kokonaisvaltaista kehittämistä. Ilmeisesti lausunnolla on ollut 

merkitystä, sillä Espoon kaupunki on tilannut täydennysrakentamisen suunnitelman arkkitehtitoimistolta.  

 

Talvipäivä oli menestys!  

Talvipäivillä 15. maalis-

kuuta oli  käytössä taltat, 

vasarat ja sirkkelit ja sää 

helli monisatapäistä yleisöä. 

Lapset saivat rakennella 

linnunpönttöjä ja körötellä 

ponien kyydissä, saivat pii-

pahtaa lukukoira Börjen 

visiitillä kirjastoauto Välkys-

sä ja opetella alkusammu-

tustaitoja Pitkäjärven VPK:n 

opastamana. Lapsille parasta taisi olla jäätaiteen tekeminen, sillä Karatalon  puo-

lesta oli tapahtumaan järjestetty pakettiautollinen suuria jääkuutioita luovaa veis-

telyä innoittamaan. SPR:n Kehä-Espoon osasto   piti puolestaan huolen, että 

arpaonnikin saattoi potkia.  

Tarjoilusta pitivät huolen  tutut yhteistyökumppanimme kuten Kara-Karhut 

ja Bluesin Junnut. Seuran grilliltä sai tietenkin kuumaa makkaraa ja  välillä kyl-

mää, sillä makkarat tekivät kauppaansa enemmän kuin grilli pystyi tehokkaasti 

kaikin ajoin tuottamaan. Onneksi Karakallion Eläkkeensaajien soppatykki oli 

parkkeerannut torille hyvissä ajoin ja sieltä saatiin alkuannokseksi kylän parasta 

rokkaa.  

Rokkiakin kuultiin, sillä demarien teltalla piipahtanut Tommi Läntinen  ei malttanut 

olla laulamatta vaalipuheensa lomassa. Muutoin musiikkipuolesta vastasi mm. 

Karakappelin taidokas lauluryhmä. Päivän suuri yllättäjä taisi olla Helsingin ratsu-

poliisit, jotka vihdoin, monien vuosien yritysten jälkeen pääsivät kruunaamaan 

aurinkoisen  päivän.  Tapahtuma tuotettiin yhdessä Karatalon kanssa—kiitos Karatalolle mm. jäänveistosta ja turva-

järjestelyistä. Päivän ei olisi suotu päättyvän ja niinpä yleisöä jäi torille fiilistelemään tapahtuman jälkeenkin.  



 Karakallio-päivillä tori oli tupaten täynnä ja mölkkykenttä avattiin  

Karakallio-päivää vietettiin elokuun viimeisenä viikonloppuna. 

Tori oli niin täynnä, ettei väkeä olisi toden totta enempää torille mahtu-

nut.  Olikohan tapahtuman vetonaula Maltti ja Valtti, jonka Karatalo oli 

järjestänyt poliiseiksi torille vai tapahtuma kokonaisuudessaan? Tällä 

kertaa torilla oli työpajoja joka lähtöön:  tehtiin lintulautoja, rakenneltiin 

neppisautoja ja lapset pääsivät myös tekemään itselleen hienoja ko-

ruja. Jokaisessa pajassa kävi nikkaroimassa innokasta väkeä sadan 

hengen molemmin puolin. Tungosta oli myös Karakallion Huollon uu-

tuuttaan hohtavan katukoneen penkille, kun pikkulapset halusivat  

testaamaan, millaista olisi olla lakasin-lakasin koneen kuljettaja.   

  Paikalla oli myös Espoon käsityöyhdistyksen  taitavia naisia ja 

asukkaat olivat myös pystyttäneet torille kirppispöytiään. Seuran yh-

teistyökumppanit, kuten Laakson Liljat, Kara-Karhut, SPR:n Kehä-

Espoon osasto, Kara-Viherkallion demarit, Bluesin junnut   ja Kara-

kappeli olivat tyytyväisiä saadessaan esitellä toimintaansa huikean 

yleisömäärän keskellä.  Karatalo oli järjestänyt paikalle upean lavan 

ja vastasi myös lavatekniikan sujumisesta. Sieltä Karakallio-Seuralla 

oli ilo julkistaa Vuoden Karakalliolainen. Tittelin sain Karakallion Eläk-

keensaajat, jonka toimintaan osallistuu joka viikko noin 70 aktiivista 

ikäihmistä.  

Päivän esiintyjinä nähtiin yhteislaulua vetänyt Esa Aapro, Musiikki-

koulu Avonian taidokas orkesteri ja Style Dance Industryn mykistävän taidokas yli kymmenhenkinen katutanssiryh-

mä. Esiintyjät lavalle juonsi Johan Ekblad, joka myös intoutui esiintymään Main Street Bluesbändin kanssa.  

  Päivän päätteeksi avattiin Karokenttä—eli Karakallion mölkkykenttä juhlallisin menoin. Avajaisia vauhditti Retuperän 

WBK. Kisaajina avausturnauksessa oli Karakallion ja Leppävaaran Eläkkeensaajat sekä Nuoret Kotkat. Kultaisen 

pokaalin avajaisissa vei  Karakallio-Seura, joka ylpeänä kiitti kaikkia huikeaan päivään osallistuneita!  




