
Toimintakertomus 2017 

Asukastilaisuuksissa suunniteltiin täydennysrakentamista ja visioitiin Karakalliosta taidelahiötä  

 

Karakallion koululla järjestetty ideapaja 7. helmikuuta 

täytti koulun ruokalan. Karakallio-Seura oli yksi tapahtu-

man järjestäjistä yhdessä Suur-Leppävaaran asukasfoo-

rumin ja Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa. 

Ideapajassa asukkaat itse saivat määritellä mihin täyden-

nysrakentaminen Karakalliossa sopisi ja mitkä alueet 

tulisi jättää täydennysrakentamisen ulkopuolelle. Suunni-

telmien päivityksestä saatiin selonteko 31. toukokuuta 

kaupunkisuunnittelukeskuksen järjestämässä tilaisuu-

dessa.  

Kevään aikana Karakalliossa virisi ajatus, voisiko Kara-

kalliosta tulla taidelähiö. Ajatus sai alkunsa, kun UpeaAr-

tin tuottaja oli yhteydessä Karakallio-Seuraan ja ryhdyim-

me työstämään hanketta eteenpäin. Teemasta heräteltiin 

keskustelua sosiaalisessa mediassa ja Karakallion en-

simmäisen muraalin valmistumista Karakalliontie 1:een 

seurattiin innostuneesti niin sosiaalisessa mediassa kuin 

kadullakin. Asukastilaisuuteen osallistui noin 30 henkilöä. 

Vuosi 2017 oli Karakallio-Seuran 51. toimintavuosi. Seuran tavoitteena on olla paikallinen vaikuttaja ja edistää yhtei-
söllisyyttä.  Vuoden toimintasuunnitelma toteutettiin yhdessä asukkaiden ja eri järjestöjen yhteistyönä.  Karakallio-
Seuralle on ilo tehdä yhteistyötä ja koordinoida tapahtumia. Tapahtumien järjestelyissä  tärkeitä yhteistyökumppaneit-
ta ovat mm. Espoon tapahtuma– ja kulttuuripalvelut, Karatalo, Leppävaaran seurakunta, SPR:n Leppävaaran paikal-
lisosasto, Pitkäjärven VPK, Laakson Liljat,  Karakarhut ja FC 89 sekä tietysti asukkaat. Tapahtumien järjestelyihin on 
osallistunut kymmenittäin vapaaehtoisia tekijöitä. Lämmin kiitos heille kaikille! Vapaaehtoinen tekeminen tuottaa iloa 
niin tekijöille kuin osallistujillekin. 



Suomi 100 Voimaa torille -tapahtumaan osallistui arviol-

ta  600 asukasta.  Hawkin "kyydissä" oli 200 lentäjää, Karakarhut 

paistoivat lettuja 25 litran edestä, Karakallio-Seuran grillimakkaroita 

meni yli 300. Suomen hevosen kyydissä oli ainakin 150 lasta.  FC 

89:n kahvit ja leivonnaiset houkuttelivat runsain mitoin.  

Mukana tapahtumassa oli myös Pitkäjärven VPK; jonka opastuk-

sella päästiin treenaamaan alkusammutustaitoja.  Vaalivuosi oli 

innoittanut myös lähes kaikki puolueet paikalle esittelemään tavoit-

teitaan.  

Kuvat: Jussi Helimäki  

Jäsenten määrä kasvoi, avustukset ovat tärkeitä  

 

Vuoden päättyessä seuralla oli 225 jäsenmaksun maksanutta henkilöjäsentä, mi-

kä  on ilahduttavasti 50 jäsentä enemmän kuin edellisvuonna. Henkilöjäsenten 

vuosimaksu oli 10 euroa ja niiden osuu tuloista oli 2250 euroa. Jäsenet saivat liput 

puoleen hintaan Karatalon tapahtumiin seuran sponsoroinnin turvin. Jäsenetujen 

käyttäminen olisi voinut olla ahkerampaa.  

Kannattajajäseniä oli kaikkiaan 7, mikä on 5 jäsentä aiempaa vähemmän. Kannat-

taja- ja pienkannattajajäsentuloilla seuran toimintaa katettiin yhteensä 985  eurolla 

niin, että  pienyrittäjien kannattajajäsenten taksa oli 40 euroa ja muiden kannatta-

jien 80 euroa. Pieni ilmoituspaikka asukaslehti Karahkassa kuului jäsenyyteen. 

Jäsenmaksutulojen osuus oli  kaikkiaan 3235 euroa. 

Espoon kaupungilta  seura sai yleisavustuksen ja kohdeavustukset tapahtumisen 

järjestämiseksi.  Espoon kaupungin avustus oli kullan arvoista, jotta  asukkaita 

yhteen saattavia tapahtumia ja tilaisuuksia pystyttiin järjestämään.  

Museovirastolta, Leppävaaran seurakunnalta ja Espoon kaupungilta saatiin avus-

tus 50-vuotisjulkaisun toteuttamiseen. Seuran varoja kartutettiin myös grillimakka-

roiden, Diggaan Kartsia—kassien ja heijastimien myynnillä.  

Toimintavuoden ylijäämä koostuu seuraavalle vuodelle siirtyvistä kohdeavustuk-

sista ja niillä katetaan vuoden 2018 tapahtumien ja  juhlajulkaisun kuluja.  



Hallitus kokoontui tiuhaan tapahtumien ja  
50 -vuotisjulkaisun äärellä  

 
Toimintavuosi piti seuran hallituksen kiireisenä niin, että 

hallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa suunnittele-

maan ja koordinoimaan tapahtumia. Kevät– ja syysko-

kouksiin saapui vain muutama jäsen hallituksen lisäksi.  

Seuran sääntömääräiset kokoukset järjestettiin Asukas-

puistossa 29. maaliskuuta ja 14. marraskuuta.  

Seuran hallituksen puheenjohtaja toimi Aulikki Pentikäi-

nen, varapuheenjohtaja Juha Peltola, sihteerinä/

rahastonhoitajana Mervi Juutilainen sekä muina hallituk-

sen jäseninä Erja Ahlberg, Riitta Eränummi,  Jukka Hä-

mäläinen, Kiia Lehtonen, Soile Lehtonen ja Ulla Uotila.  

Karakallion 50-vuotisjulkaisua  toteuttamaan valittiin 

Karakalliossa liiketilaa pitävä toimittaja Leena Lukkari/

Darum Media. Teos pohjautuu asukkaiden lähettämiin 

kirjoituksiin ja heiltä saatuihin valokuviin, Karakallio-

Seuran arkistoihin sekä  Leenan tekemiin lukuisiin  haas-

tatteluihin.  

Toimintavuoden päättyessä juhlajulkaisun sisältö oli pää-

osin valmis ja on valmis julkaistavaksi tulevan vuoden 

ensimmäisessä tapahtumassa.  

Muraalijuhlassa valaistiin seinän kokoinen suudelma ja julkaistiin Vuoden 2017 Karakalliolainen  

Karakallioon saapui seinän kokoinen suudelma osana Upeart-taidehanketta. Teoksen toteutti taiteilija Teemu Mäenpää, joka 

ikuisti suutelevan pariskunnan Karakalliotie 1:een.  Karakallio-Seura osallistui hankkeeseen juhlistamalla teoksen julkaisua  

muraalijuhlassa 11. marraskuuta sekä tarjoamalla yleisölle ohjelmaa torille pystytetyssä teltassa. Teltta olikin tarpeen, sillä 

ilmassa oli sadetta. Ilta huipentui Vuoden 2017 Karakalliolaisen julkaisuun: vuoden valinta on Esko ja Ritva Ketola, jotka an-

toivat kasvonsa Karakallion ensimmäiselle muraalille. Vuoden Karakalliolaiset palkittiin Teatteri Albergan lahjakortilla. Kuvas-

sa vasemmalta: Teemu Mäenpää, muraalijuhlan juontaja  Jasmina Vaakanainen, Aulikki Pentikäinen ja Esko Ketola.  

Asukaslehti Karahka  ilmestyi kaksi kertaa. Lehti toteutettiin 

vapaaehtoisin voimin. Toimituksen graafisen ilmeen toteu-

tuksessa erinomaisena apuna ja tukijana oli Marika Laurin.  

Karahkan julkaisun asua parannettiin paperin laatutasoa 

nostamalla ja myös julkaisemalla 4-värinen syysnumero. 

Painatuksen toteutti Pekan Pikapaino.    

Lehti jaettiin koteihin asukkaiden yhteistyönä niihin taloyhti-

öihin, joissa oli oma jakaja. Lehden painosmäärää pienen-

nettiin noin 1800 kappaleeseen, sillä jakelu ilman ”oman 

talon” väkeä on käynyt vaikeaksi ovikoodien myötä. Leh-

destä julkaistiin myös digitaalinen versio seuran nettisivuilla 

ja FB-ryhmässä ja seuran FB-sivulla. Karakallion Facebook

-ryhmään kuului vuoden päättyessä noin 1300 jäsentä, 

mikä on 300 jäsentä edellisvuotta enemmän.  

Sosiaalisesta mediasta on muodostunut nopean tiedottami-

sen kanava, mutta sen ohella on pidetty tärkeänä myös 

oman lehden julkaisua, Minne mennä -palstoja sanomaleh-

dissä sekä katumainontaa tapahtumista tiedottamiseksi.  



” Itse olin Peltsin kanssa naulauspajalla. Ihana nähdä mi-
ten lapset innokkaasti harjoittelivat vasaran käyttöä ja hak-
kasivat itsensä hengästyksiin ranteet hellinä, mutta nautti-
vat siitä,  että tekivät jotakin ei-päivittäistä... Puu oli kovaa, 
naulat jättimäisiä ja vasarat pieniä... Taistelutahtoa riitti ja 
hyvin voi luottaa tuleviin Espoon rakentajiin.”   

”Hyvät bileet.” 

”Upeaa saada iloa synkkään kaamokseen.”  

”Sehän se on taiteen merkityskin. Herättää kysymyksiä ja 
ajatuksia. Laittaa meidät ajattelemaan.”  

”Kiitos!”  

”Kun nyt näyttää siltä, että Karakallio-Seuralle ei ole mi-
kään mahdotonta, niin minä ja muut pikkupojat uskallam-
me toivoa, että ensi kerralla saisimme torille tämän.” 

Karokenttä aktiivisessa käytössä,  Karakallio-Seura edustettuna turnauksissa 

Karakallio-Seuran tapahtumat ja toiminta saivat kiitosta asukkailta 

Kakallion Karopuisto oli aktiivisessa käytössä. Jo pe-

rinteiseksi muodostunut seuran oma Duppeli-turnaus 

kokosi kevään lopulla mölkyntaitajia toistakymmentä. 

Turnauksen hienointa antia on eri sukupolvien kohtaami-

nen osallistuvien ikäeron ollessa viiskikymmentä vuotta. 

Karakallio-Seuran jäsenet osallistuivat vuonna 2017 Mölkyn Singelipelin SM-turnaukseen Helsingin Pukinmäen urheilupuistossa, 

SM nelureihin Lahden kisapuistossa, Liittomölkkyyn Hyvinkäällä sekä Espoon Mölkkyturnakseen.  

Kokemusta saatiin roppakaupalla ja pientä kehityksen poikasta oli myös havaittavissa. Vuoden aikana havaittiin, ettei sää ole este 

osallistumiselle. Esimerkiksi Hyvinkään ja Espoon turnauksissa oli todella kosteat kelit. Kuvassa ylhäällä: Karakallion edustusjouk-

kue Hyvinkäällä esiintyi yhtenäisessä asussa, myös kumisaappaat kuuluivat asukoodiin.  


