
  

 

 

 

 



      Puheenjohtajan mietteitä  

Karakallion  historian ensimmäinen mielenosoitus  taidettiin järjestää tänä vuonna kun 
kokoonnuimme satapäisin joukoin torille Otto-pankkiautomaatin palauttamisen puoles-
ta. Yhteishenki elää, vaikka Otto ei palannutkaan. Karakallio juhlii 50-vuotista historiaan-
sa toteuttaen sitä yhdessä, asukkaiden voimin.  Myös vaikuttaminen jatkuu.  

J uhlavuoden kunniaksi Karakallion ostarille toteutettiin 
upeat muraalit yhdessä asukkaiden, Espoon kulttuuri-

toimen,  Karakallion Ostoskeskuksen Oy:n ja taiteilija 
Salla Ikosen kanssa. Katutaiteellisesta tapahtumasta ei 
väriä puuttunut, mutta sitä ennen tarvittiin valkopukuisia.  
 

 
Kartsi on täynnä rakkaita muistoja  
Siitä kertovat lukuisat kirjoitukset, jotka saimme kirjoitus-
kilpailun muodossa Karakallion juhlajulkaisua varten. 
Kiitos kaikki kirjoittajat! Kaiken pähkäilyn jälkeen olemme 
päättäneet siirtää juhlajulkaisun toteutuksen ensi vuo-
teen. Näin saamme kaikki viisikymmentä vuotta  yksiin 
kansiin. Totta puhuen toiveena on saada julkaisun teke-
miseen apurahoitustakin, jotta historiikin tekemiseen 
saataisiin myös ammattiapua. Sitä ei meillä omasta ta-
kaa ole: jos sinulla on, tervetuloa mukaan juhlajulkaisun 
toimitukseen!   

 Pitkin syksyä olemme etsineet muistoja juhlanäytte-
lyyn. Kiitos teille kaikille, jotka olette jo tuoneet meille 
ehdotuksia! Etsintätyö jatkuu vielä ja nyt haetaan erityi-
sesti esinemuistoja.  

Samoin vielä on haku päällä Vuoden 2016 Karakallio-
laisen löytämiseksi. Viime vuonna kunniamaininnan sai 
Karakallion Eläkkeensaajat. Tänäkin vuonna valituksi voi 
tulla yhteisö tai henkilö. Näin juhlavuonna pitkäaikaiset 
juuret Karakallioon ovat erityisen tärkeitä. Ehdotuksia 
Vuoden Karakalliolaiseksi voi jättää lokakuun loppuun 
saakka  lehden toimitukseen sähköpostilla ja toki myös 
minulle voi rohkeasti kilautella.  

 

Täydennysrakentamisessa on muistettava 
nykyiset asukkaat  
Puheluita olenkin saanut syksyn mittaan lukuisia, niin 
historiaa kuin tulevaisuuttakin koskien.  Asukkaita on 
kiinnostanut ja toisaalta myös huolettanut Karakallion 
kaavoitushankkeet.  

Karakallio-Seura on  antamissaan lausunnoissa vaati-
nut kokonaisvaltaista suunnittelua ja suhtautunut kriitti-
sesti korkeaan rakentamiseen etenkin kun kokonaisval-
taista näkemystä Karakallion kehittämisestä ei vielä ole.   

Uskon, että mielipiteillämme on ollut painoarvoa. Siitä 
osoituksena on ainakin se, että Espoon kaupunki on  
tilannut konsulttityönä täydennysrakentamisselvityksen. 
Sen tuloksia kuulemme marraskuun asukasillassa.  

Tulevassa täydennysrakentamisessa pitää ottaa huo-
mioon myös nykyisten asukkaiden tarpeet. Siihen kuuluu 
esimerkiksi asumisoikeusasuntojen rakentaminen, sillä 
voi olla, että putkiremonttien rahoituksen takia kaikkien 
nykyisten asukkaiden rahatalous ei kestä omistusasun-
non säilyttämistä.  

Asumisoikeusasuminen voisi olla myös nuorille tilai-
suus päästä asumaan omaan kotiin retrolähiössämme. 
Senioreille siinä puolestaan olisi mahdollisuus vaihtaa 
liian suureksi käyneet neliöt esteettömään asumiseen.  

 

Juhlavuosi jatkuu torilla ja Karatalolla  
Palatakseni juhlavuoteen, toivotamme kaikki asukkaat 
tervetulleiksi Valojuhlaan torille. Seura on tilannut Salla 
Ikoselta valaisimien alle lisämaalauksia ja seura uudistaa 
myös käytävän valaistusta ennen kujan virallista avausta 
ja nimeämistä. Nyt jo voin kertoa, että kujanteen nimi on 
kaunis kuin runo.  

 Joulukuussa puolestaan avataan juhlanäyttely Karata-
lolla. Samassa tilaisuudessa julkaistaan myös kirjoituskil-
pailun voittajat ja Vuoden Karakalliolainen. Karatalolla on 
samana päivänä juhlalliset iltamat. Sinne myymme illal-
liskortteja kattaaksemme tila-ja tarjoilukuluja. Tarjolla on 
juhlapuheiden ja muisteloiden lisäksi buffet-kattaus ja 
tanssittavaa musiikkia juhlaorkesterin säestyksellä. Va-
raa lippusi ja pukeudu mukavaksi kokemaasi aikakauden 
juhla-asuun. Toivotamme tervetulleiksi nykyiset ja entiset 
karakalliolaiset sekä kylänaapurit.  

 

      Aulikki Pentikäinen  
Ps. Tätä kirjoittaessani uskon, että Valojuhlan ilta on 

kuulas. Olemme varmoja, että juhlailotulitukset näkyvät  
aina Viheriin, Lepuskiin ja Lähdikseen saakka! Lokakuun 
myräkän iskiessä juhlia ei tietenkään peruta. Kartsilaiset 
eivät ole sokerista eivätkä syystuulet meitä heilauta.   
Tavataan siis torilla!  

Karakalliolaiset osallistuivat innolla taideteoksen toteutukseen. 
Ennen maalausta ostarin käytävän seinät pestiin talkoovoimin. 

Puheenjohtaja Aulikki Pentikäinen                          
Puh. 050 3500 238 aulikki.pentikainen@live.com 
 
Karahkan toimitus, ilmoitusmyynti ja jakelu 
karahka.toimitus@gmail.com  
 
Seuran jäsenmaksut vuonna 2016 
Henkilöjäsen 10 €. Pienyrittäjän kannattajajäsenyys    
40 €. Kannattajajäsen 80 €.  
Pankkitili FI05 8020 7710 0821 36  
 
Jäsenenä saat liput puoleen hintaan Karatalon          
tapahtumiin. Varaukset karatalo@espoo.fi 



 
 



 

K 
otiseutu ei ole ainoastaan paikka, maisema 
tai näköala. Se ei ole ainoastaan kylä, kau-
punki, tai järvenranta. Se on samalla osa mei-

dän syvintä itseämme.” -E.Leino.  
 
Juuriimme kuuluvat perhe, sukulaiset, syntymäseutum-
me. Kaikki nämä taustoittavat elämäämme, luovat sille 
pohjan.  

 

 

Suomen Kotiseutuliitto on paitsi kotiseutujen keskusjär-

jestö, myös suurin kulttuurialan keskusjärjestö. Liitto 

edistää moniarvoista suomalaista kotiseututyötä paikalli-

sista lähtökohdista käsin ja järjestää valtakunnallisia ko-

tiseutupäiviä.  

Viime vuonna kotiseutupäivät olivat vauraassa Es-

poossa. Järjestelyt onnistuivat ja Espoo tuli tutuksi mo-

dernina ja innovatiivisena kaupunkina. Luonnon moni-

muotoisuus yllätti myös kävijät.  

Tänä vuonna kotiseutupäivät olivat Kajaanissa, Kai-

nuun pääkaupungissa. Teemana oli Tienviitta tulevai-

suuteen. Minulla oli ilo olla mukana edustamassa Kara-

kalliota.  

 

”  …. oli Pohjan sota 
 

 

Seminaareissa käsiteltiin mm. kuntien ja maakuntien 

muuttuvaa asemaa, rakentamisen näkymiä tulevaisuu-

dessa ja maahanmuuttoon liittyviä etuja/ongelmia.  

Avajaiset olivat Raatihuoneen torilla. Oli aitoa kotimark-

kinatunnelmaa, kylälaiturit, musiikkia, kulttuuriohjelmaa 

ja palkitsemisia. 

 Paikalla oli vieraiden kera sinisten ajatusten kainuulai-

sia tarjoiluineen. Suurimman kiinnostuksen kohteena 

olivat upea-asuiset sotilaat. Historian havinaa. Jalka-

puut. Sotilaat valmistautuivat illan taistoihin, noin 70 his-

toriaa harrastavaa suomalaista, venäläistä ja latvialaista 

esiintyi ryhdikkäästi ja vielä rauhanomaisesti. Iltaohjelma 

huipensi päivän. Kajaanin linna vallattiin toistamiseen, oli 

Pohjan sota. Pyrotekninen räjäytys. Ilmassa oli pyssyjen 

pauketta, ruudin katkua, aitoa antautumisen tunnelmaa, 

näyttävyyttä. 

Kotiseutupäivien vieraat saivat tärkeiden teemojen esille 

tuonnin, alueellisten yhteistyön pohdinnan ja elävöittämi-

sen lisäksi rentoutua.  

Retkillä oli tilaisuus käyskennellä Eino Leinon ja Elias 

Lönnrotin jalanjäljissä. Kainuun meren risteilyllä nähtiin 

taiteilijoita innostaneet maisemat. Tilaisuus oli myös is-

tuskella maissa Paltaniemen parmahilla ja nauttia peh-

meästä hiekasta. Raatteen tielläkin saivat halukkaat käy-

dä. Historian tunteminen auttaa tulevai-

suuden kehittämisessä, kotiseudun 

tunteminen on oiva pohja kansainvälistymiselle.  

Kiitos Kainuu, jylhien järvien ja komeitten vaarojen 

maakunta! 

 

 

 

Kaikilla meillä on kotiseutu—terveisiä Kajaanista  

Kajaanin kotiseutupäivillä ritarit olivat vartiossa.  

Eeva Luonsinen  

Eeva Luonsinen  



 

Espoon kansantanssijoiden reipas meno ja perintei-

set puvut jäivät kiehtomaan mieltä Karakallion katu-

taiteellisessa kevättapahtumassa — tulisiko tästä 

uusi harrastus minulle?   

 

Espoon Kansantanssijat ry on viisikymmenvuotias seu-

ra,  jonka toiminta koostuu pääasiassa perinteisen suo-

malaisen kansantanssin harjoittelemisesta ja tanssiesiin-

tymisistä.   

Yhdistyksen jäsenet tapaavat myös erilaisten talkoiden 

merkeissä ja syksyisin vietetään yhdessä jäsenviikonlop-

pua ulkoillen ja rentoutuen. Ikärajoja kansantanssissa ei 

tunneta, sillä tanssin riemu on kaikille tarkoitettu.   

Hauska ja liikunnallinen, mutta samalla yhteisöllinen 

harrastus vie osallistujat myös Espoon ulkopuolelle.   

- Olemme reissanneet koti-Suomen kansantanssita-

pahtumien lisäksi etenkin Pohjoismaissa ja seuran jäse-

net ovatkin löytäneet itsensä mm. Färsaarilta ja Norjasta 

sekä kuluneena kesänä Ahvenanmaalta, kertoo seuran 

puheenjohtaja Erkki Rantala ja toivottaa uudet tanssijat 

mukaan hyvään seuraan.   

 

 

Espoon Kansantanssijat harjoittelevat Viherlaakson 

koulun ja lukion pienessä salissa (Lukionahde 1) maa-

nantaisin klo 19:00-21:00.  Varustukseksi riittävät ren-

not liikuntavaatteet, mukavat sisäliikuntaan sopivat 

kengät sekä avoin mieli.  Oma parikaan ei ole välttä-

mätön. Tervetuloa!  

 

Tiedustelut puheenjohtaja Erkki Rantala. Puhelin   

050-561 9534  tai  erkkirantala@gmail.com.  

Kansantanssi pitää mielen ja kehon vireänä—tanhutaan!    

 



Veitsentarkka mölkkyvalmentaja  

Karakalliossa harjoiteltiin pitkin kesää mölkyn heittoa 
Suomen mestari Jukka Mäntylän opastuksella. Mölk-
kyklinikka oli avoinna torstaisin omalla kentällämme 
Karopuistossa.  
 

Peliklinikoilla Jukka kannusti osallistujia harjoittelemaan, 

harjoittelemaan ja harjoittelemaan. Ja kyllä me harjoittelim-

mekin. Opettelimme pitkiä heittoja, lyhyitä heittoja, yliheitto-

ja, täsmäkaatoa välistä. Jukalla itsellään on takana tuhan-

sia ja tuhansia heittoja ja hän heittää mölkkyä ympäri vuo-

den.  

Tiivis harjoittelu on tuottanut Jukalle mitaleita tukuittain.  

Pelissä jokaisen on haettava oma tyylinsä. Jukka tunne-

taan pelikenttien vispaajana. - Joku on laskenut, että par-

haimmillani olen vispannut melkein sata kertaa ennen kuin 

mölkky lähtee, Jukka nauraa. 

 

” ...vaikka räntää vihmoisi  

 
Mölkyssä tuurilla on sijansa eikä täydellinenkään keskitty-

minen aina auta. Jukka myöntää, että on kokenut myös 

ylikuntoa eikä omalle tasolle aina kerta kaikkiaan pääse. 

Silloin harmittaa rankasti, mutta vain hetken. Toisaalta par-

haita hetkiä on, kun kaiken todennäköisyyden mukaan peli 

on jo menetetty.  

Ensi vuoden elokuussa MM-kisat ovat Tsekissä. Jukka aikoo jo 
marraskuussa suunnata tutustumaan heittoalustaan.  
 

Tämän vuoden tärkeä kisa oli MM-turnaus Ranskassa. 

Suomi jäi ensimmäistä kertaa mitaleja paitsi, kun ranskalai-

set nappasivat kaikki mitalit suomalaisten konkareiden  

nenän edestä. Ranskalaiset laskivat pisteet suomalaisten 

tavoista poiketen, mutta Jukka ei tunne katkeruutta.  

- Meidän oma moka, kun ei ennen heittoa tarkistettu tuo-

marilta hänen pisteitään. Loppuvuoden kisoista on tärkein 

Espoo Open –turnaus. Se on klassikkona todella suosittu. 

Siellä on aina hieno tunnelma, vaikka räntää vihmoisi.  

Katujen kaunistaja Salla Ikonen  

Alkukesästä Kara-
kallion ostoskes-
kuksen käytäväs-
sä saatettiin nähdä 
valkoasuisia maa-
lareita spraypullot 
tai sudit käsissään 
useana iltana.  
 
Lopputuloksena oli 
Karakallion ostos-
keskuksen huikeat 
seinämaalaukset.  
 

Kyseessä oli Salla Ikosen,  Espoon kulttuuripalve-

luiden ja Karakallio-seuran yhteistyönä aikaansaa-

tu katutaidetapahtuma.  

Salla Ikonen on itseoppinut katutaiteilija, jonka 

teoksissaan yhdistyvät realismi ja voimakkaat vä-

rit. Maalaaminen on hänelle sekä intohimo että 

työ, josta hän saa tulonsa yrittäjänä.    

Salla maalaa monipuolisin tekniikoin niin muraa-

leja, tilaustöitä, kuin katutaidetta.  Aiheina ovat  

luonto, ihmiset ja eläimet. 

Kun Ikonen maalaa teoksen julkiseen tilaan, hän 

kyselee ihmisiltä, mitä he haluaisivat nähdä ympä-

ristössään.   Suomessa suurimmat julkiset teokset 

löytyvät Myyrmäen juna-asemalta ja Mikkelistä ja 

myös pitkin Eurooppaa Sallan töitä nähdään. Ka-

rakallion taideteoksen toteutus oli Sallalle uusi 

kokemus.  

- Tällaista pysyvää seinämaalausta, jossa myös 

asukkaat maalaavat, en ole tehnyt aikaisemmin. 

Projekti oli todella kiva, ja asukkaat olivat ahkeras-

ti mukana toteutuksessa. Kevään katutaidetapah-

tumassa lukuisat paikalliset lapset ja ikäihmiset  

osallistuivat  Karakallio –tekstin tekemiseen.  

- Karakallion projektissa oli yhteisen tekemisen 

meininkiä.  Se oli iloinen kokemus niin itselleni, 

kuin  karakalliolaisille.  Odotan jännityksellä loka-

kuun Valotapahtumaa ja taideteoksen nimen jul-

kaisua.  



Aurinkopaneelit katoilla eivät ole enää harvinainen 
näky omakotitaloissa.   Hinnat ovat laskeneet kymme-
nessä vuodessa roimasti ja investoinnille voi jo saa-
da kohtuullisen hyvän tuoton.  Myös kerrostaloissa.  
 

Aurinkovoimala sopii hyvin kerrostaloihin suurten katto-

pinta-alojen ja kohtuullisen suuren päiväaikaisen kiinteis-

tösähkönkulutuksen takia. Kerrostalokohteessa auringolla 

voidaan saada kesäaikaan huomattava osa kiinteistösäh-

köstä, johon kuuluvat muun muassa ilmanvaihto, hissit, 

valaistus, saunat ja pyykkituvat,   Marja Jallinoja Play-

Green Oy:stä sanoo.  

- Karakallion talot katot ovat hyvin aurinkoisia, joten aurin-

koenergialle on täällä ehdottomasti potentiaalia.  Itse tuo-

tettuun aurinkoenergiaan  siirtymistä kannattaa harkita 

esimerkiksi kattoremonttien yhteydessä.  Investointi tuot-

taa itsensä takaisin noin 15 vuodessa, jos sähkön koko-

naishinta kehittyy kuten viimeisen parinkymmenen vuo-

den aikana on tapahtunut, Jallinoja laskeskelee.  

”  Asukas ei huomaa eroa  
 
Aurinkovoimala asennetaan katolle kelluvilla telineil-

lä joita painot pitävät paikoillaan. Kattoon ei siis kiinnitystä 

varten tehdä reikiä ja aurinkopaneeleja voi jälkeenpäin 

helposti siirtää paikasta toiseen. 

Aurinkovoimala on käytännössä hyvin yksinkertainen. 

Se muodostuu kolmesta pääosasta: aurinkopaneelista, 

kattokiinnitysmekaniikasta ja invertteristä, joka muuntaa 

paneelien tuottaman sähkön käyttökelpoiseen muotoon.  

Sähköverkkoon kytketyssä järjestelmässä ei ole akkuja, 

vaan mahdollinen ylituotto myydään sähköyhtiölle ja toi-

saalta kun järjestelmä ei tuota riittävästi, otetaan tarvitta-

va lisäsähkö verkosta.  Kaikki toimii automaattisesti, eikä 

asukas huomaa missä sähköverkossa on kulloinkin on.  

Aurinkoenergiaa omalta katolta?  

Haluatko tutustua aurinkovoimaan?  
 
PlayGreen Finland toteutti Suomen suurimman  
aurinkovoimalan kerrostaloon. Siihen pääsee myös  
tutustumaan. Ota yhteyttä!  
Puhelin  050 381 8952. info@playgreen.fi 

Elokuussa Helsinkiin asennettiin Suomen toistaiseksi suurin 
aurinkovoimala kerrostaloon. Aloite aurinkovoimalasta tuli  
osakkaalta.  Nyt paneeli tuottaa sähköä 11 talon käyttöön.  

Voisiko tulevaisuuden Karakallio näyttää tällaiselta lintupers-
pektiivistä katsottuna? Siitä keskustellaan asukasillassa.  




