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E 
spoon kaupunkisuunnittelukeskus oli kuun-
nellut herkällä korvalla viime syksyn pa-
lautettamme Karakallion täydennysrakenta-
missuunnitelmista.  

Niinpä sitten helmikuussa Espoon kaupunkisuunnit-
telijat järjestivät täydennysrakentamisen työpajan yh-
dessä Suur-Leppävaaran asukasfoorumin kanssa ja 
toki seurakin kantoi kortensa kekoon tilaisuuden tie-
dottamisessa.  

Työpaja vetikin Karakallion koulun ruokasalin täy-
teen. Seuraava askel on myöhemmin keväällä järjes-
tettävä asukastilaisuus, jossa saadaan ainakin yh-
teenveto helmikuun työpajasta ja suuret linjat asuk-
kaiden mielipiteistä jo varmasti hahmottuvat.  

 Suuret kiitokset Suur-Leppävaaran projektipäälliköl-
le Mika Rantalalle,  työpajoja vetäneille kaupungin 
arkkitehdeille sekä Suur-Leppävaaran asukasfooru-
mille!   

 

Karakallio on muuttunut ja muuttuu  
 
Kaavoitusasiat ovat monesti tunteita lämmittäviä ai-
heita ja hyvä niin, se osoittaa mielenkiintoa omaa alu-
etta kohtaan.  Kaavoituksella rakennetaan tulevaisuu-
den elinympäristöä ja meidän kaikkien äänen pitääkin 
kuulua.  

Kalasääksentien ”paksujen Berttojen” kaavoituksen 
kaupunkisuunnittelukeskus lähetti uudelleen valmis-
teltavaksi, mutta hylkäsi Karakallion Huollon varikko-
rakennussuunnitelmat.  

Nyt vireillä olevia kaavahankkeita on Espoon Asun-
tojen lisärakentamishanke Karakalliontie 1:een ja Sa-
ton vuokra-asuntojen kaavahanke Kotkatie 6:een.  
Piakkoin tullee käsittelyyn myös  Karamäen päiväko-
din laajennus sekä ostoskeskuksen uudistaminen.  

Karakallio elää murroskauttaan. 50 vuotta on mo-
nesti rajapyykki uudistumiselle, tulevan ja menneen  
miettimiselle.  Viime vuonna Karakallio-Seura vietti 50
-vuotisjuhlaansa.  

 

Juhlavuoden kuluessa  sain kipakkaakin palautetta, kos-
ka olimme  otsikoineet tiedotusta ”Karakallio 50 –vuotta”.   
Kanta-asukkaat muistuttivat, ettei vuosi 1966 ollut suin-
kaan  Karakallion perustamisvuosi. Asukkaat ovat tieten-
kin oikeassa!  

Jo vuonna 1961 valtuusto oli nimittänyt Karakallio - 
toimikunnan valmistelemaan alueen rakentamista.  
Puutalojen rakentaminen aloitettiin  vuonna 1962 ja 
ensimmäiset kerrostalot nousivat vuonna 1965. Mai-
semat ja palvelut ovat viidessä kymmenessä muuttu-
neet.  

 
Tarinat ja valokuvat täynnä muistoja   

Kirjoituskilpailun tarinoissa saimme luettavaksi 
nostalgisia muistoja. Niissä kuvailtiin hersyttävällä 
tavalla maalaismaisemaa ja  paikallisen ostarin palve-
luita  

Huushollin kaupasta sai vaikka mitä, jopa tilattua 
rintaliivit  mittatilaustyönä. Näin kertoili  Pirkko-Liisa 
Soini tarinassaan ja muistaa, kuinka kartanonherra 
Kaarlo af Heurlin jakeli vaalimainoksiaan polkupyöräl-
lä ajellen. Myös Pirjo Nyman muistaa legendaarisen 
vaikuttajan ja lantun harvennuksen ensimmäisessä 
kesätyöpaikassaan af Heurlinin kartanon pelloilla.    

50 –vuotisjuhlanäyttelyyn tuli kuvaehdotuksia 
niin paljon, että raadilla oli edessään vaikea valinta ja 
aivan tärkeitäkin kuvia jäi valitsematta Karatalon au-
lan seinille.  Yksi tärkeä muisto on kuvat kahluuaal-
tasta! Kiitos tästä muistutuksesta ja kuvista Liisa Kivi-
luomalle.  

Juhlavuosi oli kaiken kaikkiaan huikea!  Pieniä kat-
kelmia siitä löytyy  toimintakertomuksesta. Ilman 
kumppaneita ja yleisöä  emme olisi onnistuneet!  

Tänä vuonna,  kun Suomi viettää satavuotisjuhlaan-
sa,  Karakalliossa uskomme  yhteistyön voimaan ja 
kevät otetaankin vastaan Voimaa torille  –
tapahtumassa.  

Pidetään yhtä  - tavataan torilla!  
 

 

Hyvää alkanutta kevättä karakalliolaiset! Tästä vuodesta on tulossa vaikuttamisen vuosi, 

sillä  nyt Karakalliolaiset ovat saaneet äänensä kuuluviin ja päässeet kertomaan mil-

laiseksi haluamme kylämme kehittyvän.  

Aulikki Pentikäinen  



Vuoden 2016 Karakalliolainen on Gösta Åberg  

Seuran perinteisiin on vuodesta 2000 alkaen kuulu-

nut Vuoden Karakalliolaisen Nuoren valinta. Ensim-

mäinen palkittu oli Katariina Lahti. Syksyllä 2014  

Karakallio-Seuran syyskokouksessa päätettiin luo-

pua ikään perustuvasta valinnasta ja nykyisin vali-

tuksi tulla kuka tahansa ansioitunut karakalliolainen 

henkilö tai yhteisö. Viime vuonna valituksi tuli Kara-

kallion Eläkkeensaajat. 

Tänä vuonna valinta oli loppujen lopuksi hyvin helppoa. 

Vuoden Karakalliolainen on Gösta Åberg, joka on vaikut-

tanut Karakalliossa yli viisikymmentä vuotta.   

Hän muutti Karakallioon keväällä 1963 vaimonsa Kai-

jan os. Luja kanssa. Hän täytti viime heinäkuussa 100 

vuotta ja asuu edelleen omakotitalossaan Varpushau-

kankujalla. Hän on siis syntynyt vuonna 1916 vuotta en-

nen Suomen itsenäistymistä. Hän on ehtinyt nähdä Suo-

men ja oman elämänsä monet vaiheet. 

Kaksivuotiaana hän menetti isoveljensä Suomen sisäl-

lissodassa. 1920-luvulla hän muutti vanhempineen Lep-

pävaaraan, jossa asui 1960-luvulle asti. 

Teatterielämä on muodostanut Gösta Åbergille suuren 

osan hänen elämänpiiristään. Leppävaaran Työväen 

Näyttämöllä, joka oli tuolloin Espoon virein teatteriyhdis-

tys  hän toimi useissa rooleissa: näyttelijänä,  lavastei-

den tekijänä ja pitkäaikaisena ohjaajana. Hänen ohjaa-

mistaan lukuisista teatterikappaleista mainittakoon vain: 

Miehen kylkiluu, Juurakon Hulda ja Tukkijoella. 

Sodassa ollessaan hän palveli tykistön suuntaajana. 

Työuransa aikana hän työskenteli Adams-filmissä ja 

Yleisradiossa pääasiassa filmivarastojen parissa. Vai-

monsa sairastuttua hän toimi yli 15 vuotta tämän omais-

hoitajana. 

Karakalliossa aina hyväntuulinen ja kohtelias palkitta-

vamme  on toiminut aktiivisesti osallistuen viime vuosiin 

asti asuntoyhtiönsä  kokouksiin ja asioihin.    

Hyvät ystävät. Tämän vuoden valinnalla halusimme 

osoittaa kunnioitusta hänelle ja hänen toiminnalleen.  

 

Vuoden 2016 Karakalliolainen on Gösta Åberg 

 

Kunniakirjan ja huomionosoituksen tulee vastaanotta-

maan Gösta Åbergin veljentytär Eira Åberg. 

 

 
Karakallio-Seuran puheenjohtajan puhe Karakallio-seuran 50-
vuotisjuhlanäyttelyn avajaisissa 10.12.2016//Jarmo Oksanen  

 

Näyttämökuva esityksestä  ”Testamenttirakkautta” vuodelta 
1961. Näyttelijöinä Asta Nurmela ja Gösta Åberg. Kuva   
teoksesta Se alkoi Harakassa.  

 
Etsimme erityisesti arkipäiväisiä kuvia esimerkiksi synttäri-
juhlista ja karakalliolaisten kodeista eri aikakausilta.  Kuvil-
la haluamme kertoa karakalliolaisten elämästä ennen ja 
nyt.   
 
Kaikkien kuvien julkaisu on mahdotonta, mutta valitut ku-
vat  tulevat käyttöön Karakalliosta kertovaan julkaisuun 
“Kalliolle kukkulalle” sekä mahdollisesti projektin nettisi-
vuille.  Kirja toteutetaan Karakallio-Seuran ja Kara-
Kameroiden yhteistyönä.  
 
Lähetä kuva mahdollisimman suurena tiedostona jpeg-
muodossa osoitteeseen: kivinen.nelli@gmail.com ja otsi-
koi sähköposti nimellä KARAKALLIOKUVA.  
 
Liitä kuvan mukana nämä tiedot: kuvan ottajan nimi, mitä 
kuvassa tapahtuu ja keitä henkilöitä siinä esiintyy. Sinulla 
tulee olla kaikkien kuvassa esiintyvien henkilöiden lupa 
kuvan julkaisuun. Enintään kolme kuvaa per lähettäjä.  

Kuvia Karakalliosta kaivataan!  

mailto:kivinen.nelli@gmail.com


Karakallion tulevaisuudesta kiinnostuneet asukkaat 

täyttivät helmikuussa Karakallion koulun ruokasalin. 

Tapahtumassa ideoitiin Karakallion alueen täyden-

nysrakentamista asukkaiden, taloyhtiöiden, kaupun-

kirakenteen ja palvelujen näkökulmasta.  

Työpajan olivat järjestäneet Espoon kaupungin kaupun-

kisuunnittelu, Suur-Leppävaaran asukasfoorumi ja Kara-

kallio-Seura. Paikalla oli vahva asiantuntijatiimi kaupun-

kisuunnittelukeskuksesta, jonka arkkitehdit olivat kau-

punkilaisten apuna uuden suunnittelussa Leppävaaran 

projektipäällikkö Mika Rantalan organisoidessa illan kul-

kua. 

- Tällaistä työtapaa ei ole Espoossa tässä muotoa aiem-

min käytetty, hehkutti järjestelyihin osallistunut Timo 

Haukilahti  

 

Viime marraskuussa kaupunki esitteli Karakallion täy-

dennysrakentamisluonnosta. Se tulkittiin valmiiksi suun-

nitelmaksi, joka ei vastannut alkuunkaan asukkaiden 

toiveita. Nyt työpajassa lähdettiin puhtaalta pöydältä ja 

osallistujille annettiin tehtäväksi merkitä kartoille itselleen 

tärkeät paikat ja ehdotuksensa kohteista, joissa täyden-

nysrakentaminen olisi mahdollista. 

Espoon kaupungin mukaan Karakallion täydennysra-

kentamisselvityksen tavoitteena on mahdollistaa Kara-

kallion kehittyminen osana tulevaisuuden Espoota sekä 

taata riittävä asukasmäärä alueella palvelutason säily-

miseksi.  

 

Legoilla rakennettiin uusia taloja  
 

Paja koostui neljästä työpisteestä, joissa asukkaat ra-

kensivat erivärisillä ja -kokoisilla legopalikoilla omaa ym-

päristöään, miettien mahdollisia täydennysrakentamis-

paikkoja.  

Kunkin ryhmän tuotokset valokuvattiin ennen seuraa-

vaa ryhmän työskentelyä. Kahdessa karttapisteessä sai 

merkitä alueet, joihin ei saisi rakentaa (punaiset tarrat) ja 

mihin voisi rakentaa (siniset tarrat). 

Keskustelu kävi vilkkaana ja kartoille syntyi runsaasti 

ehdotuksia uusien rakennusten sijoittelusta. Omalle ton-

tille ei useinkaan haluttu lisärakentamista,  vaan lisära-

kentamisen paikkoja etsittiin muualta.  

Useimmissa ehdotuksissa tilaa uusille rakennuksille löy-

dettiin Turuntien ja Lähderannantien varresta ja Rastaa-

lantien risteyksessä Nesteen tontilta.  

Karakalliontien linjauksen muuttaminen jakoi mielipiteet 

jyrkästi, varsinkin puutaloalueen asukkaat pitivät sitä 

täysin poissuljettuna vaihtoehtona. Maamerkin rakenta-

mista Turuntien tuntumaan kannatettiin, kunhan tärkeistä 

luontokohteista ja suojaisista jalankulkuyhteyksistä pide-

tään huolta.  

 

Takaako lisärakentaminen palvelut?  

 
Ostoskeskuksen uudelleen rakentaminen on keskeinen 

osa Karakallion kehittämistä. Kartan ääressä käytiin ko-

vaa keskustelua siitä, kuinka korkeat rakennukset var-

jostavat lähitaloja. Keskustelussa kävi selväksi, että il-

man riittävää asuinkerroslukua liikekeskukselle ei löydy 

rakennuttajaa.  

Palvelujen säilymistä ja palaamista myös epäiltiin riip-

pumatta täydennysrakentamisen määrästä. Osa hakeu-

tuu rakentamisen aikana muualla sijaitsevien palvelujen 

käyttäjiksi, osa asioi jo nyt muualla. 

Tori ja asukaspuisto ovat tärkeitä kohtaamis- ja toimin-

tapaikkoja. Moniin rakentamisehdotuksiin esitettiin myös 

vastakkaisia näkemyksiä ja monen mielestä Karakallioon 

ei pitäisi ollenkaan rakentaa lisää kerrostaloja. Joka ta-

pauksessa taloyhtiöiden tonteille rakentaminen on talo-

yhtiöiden omassa päätösvallassa. Aluetta ja sen palvelu-

ja on kuitenkin kehitettävä, jos halutaan pitää Karakallio 

vetovoimaisena. 

Kaupunkisuunnittelulla on haastavan tehtävä koostaa 

suunnitelma, joka vastaisi nykyisten ja tulevien asukkai-

den toiveita ja tarjoaisi riittävästi mahdollisuuksia Kara-

kallion kehittämiseen.        

 
 

Kuvat: Nelli Kivinen  

Jarmo Oksanen 



 

 

Kuva: SubTv  

Karakallio-Seuran 50-vuotisjuhlan kunniaksi järjeste-

tyn kirjoituskilpailun voitti tuomariston yksimielisel-

lä päätöksellä Karakalliossa jo 50 vuotta asunut Ville 

Kontio.  

Villen Kontion lapsuus Keski-Pohjanmaalla oli haasta-

vaa. Viisivuotiaana hän ja kuusi muuta sisarusta menet-

tivät  isänsä talvisodan viimeisinä päivinä. 

 Opiskelu ja lopulta työ Yleisradion äänimiehenä toivat 

nuorukaisen pääkaupunkiseudulle. 30-vuotisen uran 

aikana tulivat tutuksi lähes kaikki maanosat. Ville arve-

leekin, että mielenkiinto ihmisiin ja kansoihin on juuri 

siitä saanut alkunsa.  

- Eräs mielenkiintoinen henkilö oli Turkissa tapaamani 

kirjailija Yassir Kemal. Hän oli puoliksi kurdi, opiskellut 

Turkissa, mutta joutui anomaan turvapaikkaa ensin Pa-

riisista ja myöhemmin eli Ruotsissa Göteborgissa.  Mie-

lenkiintoisia maita ovat  Afrikan maat, joissa ihmiset ovat 

sosiaalisia ja avuliaita  

Matkakokemuksista kirjoittaminen onkin Villelle mieluista 

harrastus. Onpa hän laatinut myös perheen historiikin. 

Villen kirjoitus Uusia ihmisiä kuvaa eleettömästi ja tark-

kasilmäisesti lähiön elämää, muukalaisuutta ja kototu-

mista. Kirjoituksen mielikuvien siivittämänä voimme näh-

dä päähenkilön, Karakallioon vuonna 1969 muuttaneen 

maailmankansalaisen Anne Friedin, yhäkin istumassa 

linja-autossa muiden kanssamatkaajien kanssa. Voittoi-

sa kirjoitus seuraavalla sivulla! 

K 
ohtaan työssäni paljon ihmisiä elämän taite-

kohdissa: iloissa ja suruissa. Tätä kirjoittaes-

sani olin juuri saanut kastaa uuden pienen 

jäsenen seurakuntaamme ja iloita tästä uu-

desta elämästä lämminhenkisessä suvun juhlassa. 

Toisinaan taas suren niiden kanssa, jotka ovat menet-

täneet läheisensä.  

Olipa kyse syntymästä tai kuolemasta, arjesta tai juh-

lasta, niin usein toivotan voimia. Sitä tarvitaan arjessa, 

sitä tarvitaan menetyksen kohdatessa, myös juhlia val-

mistellessa. Mistä sitä voimaa saa?  

Karakappelissa voimia haetaan toistemme kohtaami-

sesta, kuulumisien jakamisesta, yhdessä tekemisestä, 

yhdessä laulamalla, rukoilemalla tai toisinaan vain ole-

malla hiljaa.  Tervetuloa mukaan!  

Kun kevään korvalla vietämme Karakallio-päivää 

”Suomi Sata – Voimaa torille”- merkeissä, niin pääsi-

äisjuhlakin jo häämöttää. Kappelimme on avoinna ja 

kenties jo jotain pääsiäiseen liittyvääkin keksimme me-

noon mukaan. Aika näyttää. Pääsiäinen on yllätysten 

juhla.        

   

Kynämies Ville Kontio  Voimia Karakappelilta!  

Mervi Juutilainen  
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Merja Alanne, Karakallion aluepappi 



Uusia ihmisiä 
 
 
 
 
Se oli silloin, kun Karakalliossa myös kerrosta-
lot täyttivät luonnonkauniin kallioisen maise-
man. Aamuisin töihin kiirehtivät ihmiset juok-
sivat bussipysäkille, ei omaa autoa omistanut 
kaikki.    
 

Mennään bussilla oli tavallinen tarina Karakallion kuusi-

kymmentä luvulla työmatkoja tekevillä ihmisillä. Suurin 

osa matkustajista oli meikäläistä profiilia kantavia vaa-

leahkoja suomalaisia. Vieraita me silti olimme toisillem-

me, ujoja, hiljaisia ja paljon meistä oli tullut satojen kilo-

metrien takaa pohjoisesta.  Kasvot tulivat tutuiksi bussis-

sa, mutta nimet jäivät esittämättä. ”Joka aamu töihin 

meen…..” , lauloi eräs lauluduo aikoinaan ja illalla takai-

sin kotiin bussilla, ei jäänyt paljoa aikaa olla Karakallios-

sa. Kuusipäiväinen työviikko oli käytössä, vasta vuonna 

1969 päästiin viettämään kahta vapaapäivää viikossa.  

Vaihtelun toi työmatkoilla bussissa vieraan näköiset 

kanssamatkustajat, mistä päin Suomea he ovat saapu-

neet avoimia työpaikkoja täyttämään 1970-luvulla.  Sa-

man huomion teki karakalliolainen, kun bussiin nousi 

Tornihaukantien pysäkiltä eripiirteinen nainen. Koon 

puolesta hän oli pienehkö, kasvojen piirteet erosivat 

meistä muista. Hän oli aika laiha, tukka tuuhea, hieman 

kaareutuva otsa, silmät tummat, voimakkaat silmäluo-

met, nenä komea ja kapeamuotoinen pää. Iholtaan hän 

oli tummahko, silmät ystävälliset, hän huomioi lähinnä 

olevat matkustajat tervehtimällä. Emme tunteneet, kuka 

oli tämä ystävällinen muukalainen.  

Kului aika, viesti saapui, naapurit kertoivat, että vie-

raan näköinen rouva oli tullut meidän kauniiseen kotiky-

lään Amerikasta, New Yorkista. Hänen nimensä oli Anne 

Fried.  

Anne Friedin elämä oli suuri seikkailutarina, sitä valasi-

vat hänen tuttavansa. Anne oli syntynyt Wienin kaupun-

gissa, Itävallassa vuonna 1903 huhtikuun 26. päivä. Hä-

nen isänsä oli kuuluisa kulta- ja koruseppä, nimeltään 

Politzer. Anne Fried kävi perusopinnot Wienissä, jatkoi 

opintojaan Saksassa, Heidelbergin yliopistossa  keskitty-

mällä saksalaiseen kirjallisuuteen. Hän väitteli tohtoriksi 

synnyinkaupungissaan Wienissä.  

Opiskeluaikanaan Saksassa hän vaistosi 1920-luvun 

fasististen aatteiden leviävän ympärillään. Hän muutti 

Pariisiin, jossa löysi tulevan aviopuolison unkarilaisen 

taidemaalarin Theodore Friedin vuonna 1927. Anne  

synnytti Pariisissa pojan,  Christopherin. Natsismin li-

sääntyi myös Ranskassa,  Anne Fried ja poika muuttivat 

Yhdysvaltoihin, New Yorkiin.  Aviomies Theodore ei saa-

nut samaan aikaan matkustuslupaa.   

New Yorkissa Anne Fried suoritti yliopistossa sosiolo-

gian loppututkinnon ja toimi yhteiskunnallisen työn vetä-

jänä rodullisten eriarvoisten arvojen USA:ssa. Hänen 

johdollaan juutalaisten yhteisöstä tuli monelle mustalle 

turvapaikka. Anne Friedillä, oli elämän kokemusta Eu-

roopan levottomista ajoista.  

Hän joutui sovittelemaan mustien ja puertoricolaisten 

erimielisyyksiä, heimosotaa Harlemissa. Yliopistotaustai-

nen sivistys takasi hänelle erilaisia työmahdollisuuksia. 

Poika Christopher opiskeli New Yorkissa ja suoritti 

Harvardin Yliopistossa psykologian analyytikon tutkin-

non. Hän tuli opiskeluaikana Suomeen kansainväliseen 

opiskelijoiden yhteiselle leirille, jossa hän tapasi suoma-

laisen tytön Arja Lauhakarin, lemmen liekki syttyi heidän 

välilleen, tuloksena avioliitto. He asuivat New Yorkissa, 

mutta vuonna 1968 he muuttivat Suomeen. Äiti Anne 

Fried seurasi poikaansa ja tuli myös Suomeen vuonna 

1969 Karakallioon.    

Anne Fried aloitti suomenkielen opinnot jo New Yorkis-

sa ja jatkoi niitä Suomessa. Hän tuli tutuksi Karakallion 

Elannon ruokatavarakaupassa ja saattoi sanoa lähties-

sään kiitokset myyjille uusista suomenkielen sanoista, 

se oli sitä luonnon menetelmän kielen opiskelua. Anne 

Fried alkoi tutkia suomalaista kirjallisuutta ja Suomen 

kieltä. Hän kiinnostui Suomen kielen opiskelun yhtey-

dessä Marko Tapion kirjoittamasta romaanista ”Lasinen 

pyykkilauta”, ilmestyi 1952. Tutkiessaan teosta  Anne 

Fried esseekokoelmassaan 1975 tulkitsi Marko Tapion 

teosta osuvasti. Myös muiden  suomalaisten kirjailijoiden 

tuotantoa esseisti Anne Fried käsitteli onnistuneesti .  

Monisäikeisten kokemusten elämän verkko herätti hä-

nelle syvällisen elämän filosofian, jonka seurauksena 

ilmestyi kaikkiaan 14 kirjaa.  Anne Friedin viimeinen te-

os: ”Sanat kuin kosketus”, ilmestyi vuonna 1999, noin 

vuosi hänen kuoleman jälkeen. Kirjassa Anne Friedin 

pohtii ihmisen elämää ja vanhuutta. Viimeiset vuodet 

hän vietti saattohoitoa antavassa kodissa, jossa hän oli 

auttamassa asukkaita viimeiseen hetkeen saakka. Anne 

Fried kuoli joulukuun 11. päivänä 1998 Kivelän hoitoko-

dissa  95. vuoden iässä. 

Näin meillä Karakalliossa eletään. Uusia asukkaita 

muuttaa taloihimme ja aina vain kansainvälisemmäksi 

kylässämme kansa muuttuu. He tuovat tullessaan uu-

denlaista ajatusta jokapäiväiseen elämään ja tuotan-

toon.                              

      Ville Kontio   

 

 

Karakallio-Seuran kirjoituskilpailun voittaja.  

Kuva: Helsingin Sanomat 



Kotkatietä pitkin illalla kävellessään näkee lämpi-

män valojärven Karatalon takana. Se hohtaa vaalea-

na, vaikka muu ympäristö nielee valoa tummana. 

Valojärvellä muutamat luistelijat piirtävät kaaria jään 

pintaan, syöttävät kiekkoa siksakkia, uhkuvat pit-

kään ulkona olemisen energiaa.  

 Karakallion kenttä tarjoaa yhdessä olemisen ja liikkumi-

sen riemua myös talven pimeimpinä viikkoina uhmaten 

nollakelien turhauttavaa sohjoa, liukkautta ja vetisyyttä. 

Kentänhoitajat pitävät jään kunnossa, auraten vähäi-

senkin lumen heti pois ja jäädyttäen pintaa uudelleen. 

Valojärvi houkuttaa ja vetää puoleensa lapsia ja per-

heitä. Karakalliontiellä, Kotkatiellä ja Kotkakujalla asuva 

vanhempi väki kokee valojärven viihtyisyyttä ja turvalli-

suutta luovana keitaana kerrostalojen keskellä. Valojär-

vellä on iltaisin kotiin saapuville " tervetuloakotiinvalot" 

päällä luoden tunnelman hyvästä narniamaisesta auki-

osta metsäisten kerrostalojen keskellä.  

 

”  … polkien loppumetrit täysillä  
 

 Keväällä lumen kadottua ja jään sulettua kenttä 

herää ylenpalttiseen toimeliaisuuteen, kun tekonurtsille 

pääsee futaamaan. Kentälle tuodaan ja viedään jatku-

vasti pieniä ja isompiakin jalkapalloilijoita. Useat saapu-

vat fillarillakin - polkien loppumetrit täysillä.  

Jokaisena iltana kentällä on käynnissä junnujen peli ja 

joskus jopa aikuiset ehtivät nuorten pelin jälkeen pallon 

perään juoksemaan. Junnujen pelin kiihkon kuulee sel-

västi parvekkeen raollaan olevasta ovesta, huudot sin-

koavat kentän reunalta pelaajille ja pelaajalta toiselle.  

Viikonloppuisin Kotkakujan reunalle muodostuu jo var-

hain aamulla pitkä autojono, kun viikonlopputurnaus 

pyörähtää käyntiin. Vanhemmat osallistuvat ja nauttivat 

toinen toistensa seurasta lastensa antoisan harrastuk-

sen ympärillä.  

Elämäniloa on paljon ja sitä on suurenmoista seurata. 

Kenttä tuo ihmisiä yhteen kannustamaan, tutustumaan, 

jakamaan ja liikkumaan. 

Ymmärrän tekonurmikon merkityksen nuorille pelaajille. 

21-vuotias nuorimmaiseni manaili elokuussa 2014 ken-

tän valmistuttua " no nyt ne sit sai sinne nurtsin, kun mä 

jouduin pelaa kaikki ne vuodet hiekalla".  

FC Kasiysin nuoret pukivat aiemmin säntillisesti ylleen 

hiekkahousut, mutta nyt pelaajat pärjäävät shortseissa, 

uskaltavat pahoissakin paikoissa pitää palloa itsellään 

ja vaikka vastustajan jalkaan kompastutaan, ei kentän 

pintaan syöksyminen ole täyttä tuskaa.  

 

 

” Streetfoodia Kartsiin—kentän 

laidalle!  
 

Kartsin kentän suurin merkitys nuorimmaiseni elämässä 

ei kuitenkaan ollut futis. 2000-luvun alussa keskimmäi-

sen poikani futisjoukkueen isät menivät viikonloppuisin 

lastensa kanssa pelaamaan leikkimielistä lätkää. Ken-

tällä oli niin iloinen yhdessä liikkumisen meininki, että 

kaikki kolme poikaani halusivat kokea tätä kylän yhtei-

söllisyyttä.  

Toin poikani alhaalta Leppäsillasta pelailemaan kave-

reiden ja heidän isiensä kanssa. Joukkueet jaettiin tasa-

puolisesti - aina oli aikuisia ja lapsia molemmissa jouk-

kueissa. Isät tunsivat toisensa hyvin futiskentän reunoil-

ta ja nauttivat saadessaan pelata yhdessä nuorten fu-

taajiensa kanssa. Tämän Kartsin kentän parhaimman 

annin toivon jatkuvan ikuisesti.  

 Karakallion täydennysrakentamista suunnitellaan. 

Juuri nyt on hyvä miettiä, miten Kartsin kentän vetovoi-

maa voi vielä parantaa. Kentän reunalle voisi pystyttää 

pukuhuonerakennuksen, jossa olisi pieni kahvila ja/tai 

ruokarekka voisi pysähtyä parina iltana viikossa kentän 

laidalle - streetfoodia Kartsiin!  

Kun ostarin ja torin aluetta kehitetään, tulee hyvät kul-

kuyhteydet kentälle säilyä ja kentän pysyä houkuttele-

vana, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä parantavana valo-

järvenä. 

  

 

 

 

Karakallion kenttä tuo valoa kaikille -  tervetuloa kotiin!  

Marianna Tuomainen  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toimintakertomus vuodelta 2016 

Vuosi 2016 oli seuran 50-vuotisjuhlan vuo-

si, varsin toimelias ja juhlava! Toiminta-

suunnitelma oli varsin haasteellinen, mutta 

siitä huolimatta saimme toteutettua lähes 

kaiken aikomamme.    

Palsamitalkoihin osallistuminen peruuntui 

aikataulusattumusten vuoksi ja juhlanume-

ron tekeminen päätettiin siirtää tulevalle 

vuodelle saadaksemme myös juhlavuoden 

kokonaisena mukaan tulevaan historiikkiin.  

Espoo-päivän järjestelyihin emme tällä 

kertaa osallistuneet valojuhlan ollessa jo 

ovella. Mutta toisaalta teimme enemmän 

kuin olimme aikoneetkaan!   

 

Nimittäin eräänä maaliskuun aamuna Otto-automaatti oli poistettu ostoskeskuksesta täysin ilman ennakkovaroituk-

sia. Automaatin lähdöstä seurasi vetoomuksia, yleisönosastokirjoituksia ja haastatteluja. Automaatin palauttamiseksi 

järjestettiin mielenosoitus, eli niin sanottu rollaattorikapina. Pelkästään mielenilmauksen valmistelu kokosi suuren 

joukon vapaaehtoisia tekemään iskulauseita ja valmistelemaan ”Otto –takas –materiaalia”. Kapina sai ikäihmiset ja 

nuoremmatkin asukkaat suurella joukolla liikkeelle. Paikalle oli kutsuttu myös poliittisia päättäjiä Ottoa ja Karakallion 

ikäihmisten tärkeää palvelua puolustamaan. Valitettavasti Otto ei tullut takaisin, vaikka olimme päätöksen takana ol-

leelle Automatia Oy:lle luvanneet järjestää tanssitkin torille Oton palaamisen kunniaksi ja vaikka Harriet Klar-Nykvistin 

alulle panema adressi keräsi reilusti yli 1000 allekirjoittajaa.  

Karakallio-Seuran hallitus organisoi rollaattorikapinan vauhdilla.  

 
Jäsenistö ja talous  

Vuoden päättyessä seuralla oli 174 jäsenmaksun maksanutta henkilöjäsentä, mikä  on ilahduttavasti 72 jäsentä 
enemmän kuin edellisvuonna! Henkilöjäsenten vuosimaksu oli 10 euroa ja niiden osuu tuloista oli 1740 euroa. Jä-
senet saivat liput puoleen hintaan Karatalon tapahtumiin seuran sponsoroinnin turvin. Jäsenetujen käyttäminen 
olisi voinut olla ahkerampaa.  
 
Kannattajajäseniä oli kaikkiaan 12, mikä on kolme jäsentä aiempaa vähemmän. Kannattajajäsentuloilla seuran 
toimintaa katettiin yhteensä 720 eurolla niin, että  pienyrittäjien kannattajajäsenten taksa oli 40 euroa ja muiden 
kannattajien 80 euroa. Pieni ilmoituspaikka asukaslehti Karahkassa kuului jäsenyyteen.  Jäsenmaksutulojen osuus 
oli  kaikkiaan 2460 euroa.  
 
Espoon kaupungilta  seura sai kohdeavustuksen Karakallion  katutaiteellisen kevättapahtuman ja syksyn valojuh-
lan järjestämiseksi sekä lisäksi yleisavustuksen. Espoon kaupungin avustus oli kullan arvoista, jotta juhlavuoden 
näyttävät tapahtumat pystyttiin järjestämään. Seuran varoja kartutettiin myös grillimakkaroiden, Diggaan Kartsia—
kassien ja heijastimien myynnillä. Toimintavuoden alijäämä 3573,30 euroa katettiin aiempien vuosien  ylijäämällä.  



Valojuhla löi kaikki ällikällä—Karattaren Kujanne vihittiin  

Torilla järjestetty Valojuhla löi toden totta ällikällä niin yleisön kuin 

järjestäjätkin. Torilla oli väkeä satamäärin. Sitä kuvannee sekin, että 

kahvia keitettiin kymmeniä litroja ja seurakunnan tarjoamia makkaroi-

ta grillattiin yli viisisataa ja kesken loppuivat.    

 

Juhlassa avattiin virallisesti ostoskeskuksen uusittu käytävä, johon  

seura oli syksyn aikaan tuonut lisää valaistusta  ja tilannut taiteilija 

Salla Ikoselta lisämaalauksia ostoskeskuksen ”taivaaksi”. Juhlapu-

heessaan Espoon kulttuurijohtaja Susanna Tommila,  kiinnitti huo-

miota mm. siihen  kuinka yhteisölliset projektit luovat omistajuutta 

omaan lähiympäristöön.  

Juhlassa julkaistiin ostoskeskuksen käytävän nimi, joka jalostui  kauniin  
runolliseen muotoon ideariihessä. Kujanteen siunasi aluepappi Merja  
Alanne.  

Yhteistyö on voimaa!  

Valotapahtuman järjestelyihin osallistui kymmeniä vapaa-

ehtoisia tekijöitä. Kiitos! Karakallio-Seura kiitää erityisesti 

Karataloa ja Leppävaaran seurakuntaa yhteistyöstä juhla-

vuoden toteuttamisessa, unohtamatta muitakaan vakiintu-

neita yhteistyökumppaneita kuten esimerkiksi Kara-

Karhuja, joiden paistamien lettujen tuoksu houkuttelee ai-

na!  

 

Vuoden kuluessa yhteistyö Kara-Kameroiden kanssa tiivis-

tyi ilahduttavasti.  Karakamerat mm. ikuisivat  Valotapahtu-

man ilotulituksen sekä Benelos-ryhmän tulitaide-esityksen.   

 
Valotapahtuman kuvat Kara-Kamerat/Lassi Ritamäki.  

Juhlavuosi piti hallituksen kiireisenä, kokoukset eivät houkutelleet jäseniä  

Hallitus kokoontui tiheämmin kuin koskaan aikaisemmin. Kokouksia kertyi kaikkiaan 15, lisäksi sähköpostit ja whatsapp-viestit 
vilisivät tiuhaan tahtiin. Hallituksen puheenjohtajana toimi Aulikki Pentikäinen, varapuheenjohtajana Erja Ahlberg, sihteerinä Soi-
le Lehtonen, rahastonhoitajana Jarmo Oksanen. Kari Luotojärvi vastasi Karahkan jakelusta. Muina hallituksen jäseninä olivat 
Riitta Eränummi, Jukka Hämäläinen, Juha Peltola ja Ulla Uotila.  
 
Seuran sääntömääräiset kokoukset, eli kevät– ja syyskokous, järjestettiin Asukaspuistossa  29. maaliskuuta  ja  23. marraskuu-
ta. Valitettavasti sääntömääräisiin kokouksiin osallistuminen oli laimeaa ja paikalla oli vain muutama jäsen hallituksen lisäksi.  



Katutaiteellisen kevättapahtuman muisto säilyy ostarilla!  

Juhlavuoden suunnitelmaan kirjattu kevättapahtuma toteu-

tettiin yhdessä Espoon kulttuuripalveluiden kanssa  otsikol-

la Katutaiteellinen kevättapahtuma.  

 

Idea veti mukaansa joukon innostuneita tekijöitä jo ennen  varsi-

naista tapahtumaa. Ideana oli nimittäin tuoda ostoskeskuksen 

seinille taideteos arkea kaunistamaan siksi kunnes ostari uudis-

tuu perusjuuriaan myöten.  Taideteoksen toteutti taiteilija Salla 

Ikonen suunnitellen teosta pitkin kevättä yhdessä järjestäjien ja 

asukkaiden kanssa. Tapahtumapäivänä teos viimeisteltiin ja 

nautittiin torin huikeasta ohjelmatarjonnasta. Torin sadekeppi– ja 

naamiotyöpajat olivat täynnä kuhinaa osallistui satapäinen ylei-

sö, yhteistyöseuroja ja huikea määrä esiintyjiä Espoon kansan-

tanssijoita kilpatanssiin.  

Seuran tehtäviin  kuului muun muassa varmistaa, että  
ostarin seinät ovat puhtaat ja pohjamaalaukset huolel-
la tehtyjä ennen katutaiteellista tapahtumapäivää.    
 
Tanssijat hurmasivat yleisön. Kuvassa vasemmalta 
Arti Sudhindran intialaisen tanssin ryhmä, Janick Sut-
sinan naamiotanssi ja paikallinen Tanssiklubi Star. 
Alhaalla Funky Leadersin taituruutta.  
 
Musiikillisesta antia saapui tuomaan mm. Seppo Heik-
konen saksofoneineen.  



Kartsin mölkky yhdistää asukkaita!  

Keväällä Karopuistossa oli vilskettä, kun torstai-
iltaisin kokoonnuttiin mölkkyklinikalle. Mölkyn saloi-
hin saatiin valmennusta suoraan huipulta Suomen-
mestari 2015 Jukka Mäntylän sekä Helsingin Mölk-
kyseuran aktiivien ansiosta.  
 
Kevät huipentui Karakallio-Seuran 7. toukokuuta 
järjestämään Duppeliturnaukseen, johon osallistui  
parikymmentä kisaajaa.  Lisäksi seura oli edustettu-
na huhtikuussa Tallinna Cupissa ja SM-Duppeli-
turnauksessa  toukokuussa. Kesä huipentui Kau-
salan Liittomölkkyyn elokuun lopulla.  
 
Kuvassa Duppelirurnauksen osallistujia Karopuistossa 

Aktiivista tiedotustoimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista  

 

Juhlavuoden aluksi seura julkaisi uudet nettisivut. Sivujen ylläpitäjäksi ryhtyi Mervi Juutilai-
nen. Karahka ilmestyi  kaksi kertaa ja lehteä jaettiin niihin taloihin, joissa oli oma jakaja. Lisäk-
si lehdestä julkaistiin sähköiset versiot. Erityisen kiitoksen ansaitsee jälleen graafikko Marika 
Laurin, jonka kädenjälki näkyy mm. Karahkan kuvituksissa. Seuran ylläpitämässä Facebook-
ryhmässä keskustelu oli vilkasta. Vuoden vaihtuessa rikkoontui 1000 jäsenen raja.  
 
Seura antoi myös lausuntoja Karakallion kaavoitushankkeista. Lausunnoissa peräsimme ko-
konaisvaltaista suunnittelua,  kaavoitusta nykyisten asukkaiden tarpeista käsin ja asukkaiden 
mukaan ottamista suunnitteluun.   
Jatketaan yhdessä tekemistä ja vaikuttamista— kiitos kuluneesta vuodesta!  

V 
uosi sai juhlallisen päätöksen Karatalolla, kun 10. joulukuuta avattiin Karakallio-Seuran järjestämä näyttely. 
Näyttelyn materiaalia oli kerätty asukkaiden, Kara-Kameroiden ja seuran arkistoista. Näyttelyn onnistumisen 
takana oli voimakolmikko: näyttelyn koordinoinnista vastasi Karakallio-Seuran hallituksen jäsen  Jarmo Oksa-
nen, jolla oli suurenmoisena apuna  Kapan historian asiantuntija  Jari Seppänen  sekä Kara-Kameroista  

mm. Lassi Ritamäki.  Näyttelyn avasi kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Jaana Jalonen ja musiikin muistoin tilaisuuteen 
toi tunnelmaa Pat Pirde  -taiteilijanimellä esiintyvä ja Kartsissa nuoruuttaan elänyt trubaduuri.  

 
Näyttelyn avajaisten yhteydessä julkaistiin myös seuran järjestämän kirjoituskilpailun voittajat. Tuomariston puheenjohta-
jana toimi kirjailija Mari Pyy, joka kukitti kilpailun voittajan Ville Kontion.  Kunniamaininnan sai mm. kuvassa oleva Ritva 
Miettinen.  Vuoden Karakalliolainen julkistettiin myös samassa tilaisuudessa. Vuoden Karakalliolainen on Gösta 
Åberg. Huomionosoituksen otti vastaan Gösta Åbergin veljentytär Eira Åberg.   

 
Juhlallisissa iltamissa vielä kertaalleen sinetöitiin juhlavuosi. Kaupungin tervehdyksen toi Espoon valtuuston puheenjohta-
ja Maria Guzenina ja onnittelupuheen piti valtuuston 1. varapuheenjohtaja Sirpa Hertell. Seuran kunniajäseniksi nimettiin 
seuran pitkäaikainen puheenjohtaja Ritva-Liisa Luomaranta ja pitkäaikainen hallituksen jäsen Teemu Röpelinen.  




