
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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. Li-
säksi lehdestä julkaistiin sähköiset versiot. Erityisen kiitoksen ansaitsee jälleen graafikko Ma-
rika Laurin, jonka kädenjälki näkyy mm. Karahkan kuvituksissa. Seuran ylläpitämässä Face-
book-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.  


