
Toimintakertomus 2018 

Vuosi 2018 oli Karakallio-Seuran 51. toimintavuosi. Seuran tavoitteena on olla paikallinen vaikuttaja 
ja edistää yhteisöllisyyttä.  Vuoden toimintasuunnitelmaa toteutettiin yhdessä asukkaiden ja eri järjes-
töjen kanssa.  Tapahtumien järjestelyissä  tärkeitä yhteistyökumppaneitta olivat mm. Espoon tapahtu-
ma– ja kulttuuripalvelut, Karatalo, Leppävaaran seurakunta, SPR:n Leppävaaran paikallisosasto,  
Laakson Liljat,  Karakarhut ja FC -06 sekä tietysti asukkaat. Tapahtumien järjestelyihin on osallistu-
nut kymmenittäin vapaaehtoisia tekijöitä. Lämmin kiitos heille kaikille! Vapaaehtoinen tekeminen 
oman kyläläisten hyväksi tuottaa iloa niin tekijöille kuin osallistujillekin. 

Vuoden päättyessä seuralla oli 209  jäsenmaksun 

maksanutta henkilöjäsentä, mikä  on hitusen vähem-

män kuin  edellisvuonna, mutta silti hyvää tasoa.  

Henkilöjäsenten vuosimaksu oli 10 euroa ja niiden 

osuu tuloista oli 2090 euroa. Jäsenet saivat liput 

puoleen hintaan Karatalon tapahtumiin. Jäsenedun 

käyttäminen olisi voinut kuluneenakin vuonna olla 

ahkerampaa.  

Kannattajajäseniä oli kaikkiaan 18 ja kannatusmak-

sujen osuus tuloista oli 1105 euroa, mikä on 120 eu-

roa enemmän kuin edellisvuonna. Jäsenmaksutulo-

jen osuus oli  kaikkiaan 3395 euroa.  Kannattajajäse-

net saivat pienen ilmoituspaikan Karahka-lehteen.  

Espoon kaupungilta  seura sai yleisavustuksen yleis-

ten toimintakulujen kattamiseen. Kohdeavustusta ei 

toimintavuonna  anottu, sillä vuonna 2017 saadulla 

avustuksella kyettiin kattamaan tapahtumatoiminnas-

ta aiheutuneita kuluja.  

Toimintavuoden talous oli alijäämäinen ja johtuu Es-

poon kaupungilta saadun kaksivuotisen kohdeavus-

tuksen kulujen jakautumisesta vuodelle 2018. Alijää-

mä katetaan edellisvuosien ylijäämällä.  

Jäsenmäärä ja seuran talous säilyi vakaana 

Karakallio-Seura rahoitti toimintaansa erilaisilla tuote-
myynneillä, arpajaisilla ja järjestämällä tarjoilua tapah-
tumiin.  
Karakallio-Seura kiittää  mainostemme ammattimai-
sesta toteutuksesta  Marika Laurinia. Hän on toteutta-
nut tapahtumamainoksia ja auttanut panoksellaan seu-
ran tuotemyyntiä. Apu on ollut kullanarvoista saadak-
semme Karakallion hienot tuotteet ja tapahtumat kai-
ken kansan tietoisuuteen!   



Toimintavuosi piti seuran hallituksen kiireisenä niin, että 

hallitus kokoontui vuoden aikana 14 kertaa suunnittele-

maan ja koordinoimaan tapahtumia.  

Seuran hallituksen puheenjohtaja toimi Aulikki Pentikäi-

nen, varapuheenjohtaja Juha Peltola, sihteerinä/

rahastonhoitajana Mervi Juutilainen sekä muina hallituk-

sen jäseninä Erja Ahlberg, Janna Hietanen, Jukka Hä-

mäläinen, Mira Köymäri, Soile Lehtonen ja  Marianna 

Tuomainen.   

Sääntömääräisissä kevät– ja syyskokouksissa oli aina 

kahvitarjoilua liikaa, sillä vain pari jäsentä saapui ko-

koukseen hallituksen lisäksi. Seuran sääntömääräiset 

kokoukset järjestettiin Asukaspuistossa 22. maaliskuuta 

ja 13. marraskuuta. Ilahduttavaa oli kuitenkin, että halli-

tukseen löytyi taas uutta voimaa. Syyskokouksessa tule-

van vuoden hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Mirko 

Antikainen Erja  Ahlbergin ollessa erovuoroinen.  

Ilahduttavaa oli, että tapahtumien järjestelyihin saatiin 

aina avuliaita jäseniä auttamaan.  

Asukaslehti Karahka ilmestyi kaksi kertaa 4-värisenä painok-

sena. Lehti jaettiin koteihin asukkaiden yhteistyönä niihin talo-

yhtiöihin, joissa oli oma jakaja. Lehden painosmäärää oli noin 

1700 kappaletta, sillä putkiremonttien vuoksi monet kodit olivat 

ilman asukkaita.  

Remonttien vuoksi lehden jakelupiste järjestettiin paikalliseen 

Alepaan. Kiitos Alepalle ja kiitos Leppävaara-Seuralle, joka 

antoi Lepuski-lehden telineen Karahkan käyttöön! Painettu leh-

ti on etenkin ikäihmisten odottama. Karahkasta julkaistiin myös 

digitaalinen versio seuran nettisivuilla ja Facebookissa.  

Sosiaalisesta mediasta tuli yhä tärkeämpi viestinnän keino. 

Karakallion Facebook-ryhmään kuului vuoden päättyessä noin 

1650 jäsentä, mikä on 350 jäsentä edellisvuotta enemmän. 

Facebookissa keskusteltiin mm. kaavoituksesta, harmiteltiin 

apteekin lopettamista ja jännitettiin mitä tilalle tulee.  Faceboo-

kissa myös Karakallion yrittäjät ja tapahtumajärjestäjät kertoi-

vat ajankohtaisia uutisiaan.  

Seuran nettisivujen ylläpitämistä jatkettiin säännöllisesti ja nii-

den ylläpidosta vastasi Mervi Juutilainen.  

Hallitus kokoontui tiheään. Sääntömääräisissä kokouksissa jäi liikaa pullaa 

Some valtasi alaa viestinnässä, mutta perinteitäkin jatkettiin 

Karahkan painatuksen toteutti Pekan Pika-

paino ja lehden ulkoasusta vastasi Mira 

Köymäri.  



Vihreä Aarre—Elämää Karakalliossa 1962-2018 ilmestyi 

Pitkään odotettu ja  suunniteltu Karakallion historiikki 

sai vauhtia alleen kun teosta toteuttamaan saatiin toi-

mittaja Leena Lukkari. Kirja ilmestyi kovakantisena 64

-sivuisena teoksena. Taiton toteutti  I Love Creative.  

Painosmäärä oli 500 kappaletta ja teoksen kokonais-

kustannukset olivat noin 11930  euroa. Avustusten 

ansiosta kirjaa voitiinkin myydä alle sen tuotantokus-

tannusten 15 euron hintaan.   

Kirjan toteuttamiseen saatiin avustukset Museoviras-

tolta ja Leppävaaran seurakunnalta. Espoo myönsi 

avustuksen digitaalisen julkaisun toteuttamiseen. Di-

gitaalisen julkaisun toteutus siirtyi teknisten hanka-

luuksien vuoksi seuraavan vuoden puolelle.  Toimin-

tavuoden päättyessä kirjaa oli jäljellä noin 180 kappa-

letta ja sitä toimitettiin myös postitse ympäri Suomea.  
Karakallion omaa kirjaa sai ostaa tapahtumissa ja tila-

ta myös postin kautta. Myös Kampaamo Nina Åbergil-

ta sai teoksen omakseen.  

Vuoden Karakalliolainen Jarmo Oksanen palkittiin: historia on tärkeää!  

 

Jarmo vaikutti vuoden varrella merkittä-
västi myös siihen, että Karakallion suihku-
lähde paikannettiin ja huolehdittiin tur-
vaan. Vuoden Karakalliolaista muistettiin 
kunniakirjan lisäksi Ravintola Albergan 
lahjakortilla.  

Vuoden Karakalliolaisen 

valinta julkistettiin Karakalli-

on Taidepäivässä 5. touko-

kuuta.  Jarmo Oksanen on 

aikaansaava mies.  

Häntä saamme muun muas-

sa kiittää siitä, että Karakallio

-Seuran valokuvanäyttelyyn 

saatiin kattava aineisto seu-

ran viettäessä 50-vuotis-

juhliaan.  Ilman hänen pa-

nostaan Vihreä Aarteeseen 

ei olisi saatu asukkaiden 

muisteloita kirjoituskilpailun 

muodossa.  

Häntä saamme kiittää myös 

siitä, että seuran aineisto on 

kerätty maailmalta ja koti-

konttoreista yhteen paikkaan 

ja arkistomme ovat järjestyk-

sessä.   

Kysyipä häneltä mitä tahan-

sa, vastaus löytyy aina. 



Mölkkyinnostus kovassa nosteessa 

Karopuiston kenttä oli ahkerassa käytössä koko vuoden ja toiminta oli muutenkin varsin 

aktiivista. Seuran omaan ohjelmaan kuului ensimmäistä kertaa järjestetty kesäsarja. Ke-

säsarjaan kuului kahdeksan peli-

iltaa, joihin osallistujina oli yli 20 pe-

laajaa.  Perinteinen Duppeli-turnaus pelattiin tou-

kokuussa. Tämän lisäksi seura järjesti puolenkym-

mentä junnumölkkyiltaa, joissa varhaisteinit pääsi-

vät kokeilmaan mölkyn haasteita.   

KKS-Mölkky oli edustettuina seuraavissa mölkky-

kisoissa: MM-Mölkky Pori,  EM-halliturnaus Tallin-

na,  SM-singeli, Tallinna Open, Karkkila Open, Liit-

tomölkky ja Espoo Mölkky. Mölkkykausi päättyi 

syksyllä karonkkaan, missä palkittiin seuran ansioi-

tuneita Mölkvistejä. 

Karakallio-Seura myös haastoi argentiinalaisen tai-

teilija Pastelin tutustumaan pelin vaatimuksiin. Ys-

tävällismielisen ottelun jälkeen taiteilijalle ojennet-

tiin kotiinviemisiksi supisuomalainen Mölkky-pakka.  
MM-Mölkkykisoissa Porissa Karakalliota edusti kaksi 5-

henkistä joukkuetta. Mitalisijoille ei valitettavasti vielä päästy.  

Liikkumisen pitää sujua: Karitsa saapui Kartsiin ja HSL:lle lausuttiin  

Karakallio-Seurassa pidetään tärkeänä, että jokaisella asuk-

kaalla on mahdollisuus osallistua kylän tapahtumiin ja päästä 

tutustumaan Karakallio Creativen taidehankkeisiin  liikuntara-

joitteista tai korkeasta iästä huolimatta. 

Meille oli onnen potku, että Pyörällä kaiken ikää –hankkeesta 

oltiin yhteydessä meihin juuri oikealla hetkellä ja että Espoon 

kaupungin kulttuuripalveluissa ajateltiin samoin. Ryhdyimme 

toimeen ja solmimme  Espoon kaupungin kanssa yhteistyöso-

pimuksen. Sopimuksen ansiosta Kartsiin saatiin oma riksa, jo-

ka sai nimekseen Karitsa ja sille järjestyi loistava  tallipaikka 

palvelutalosta. Karitsan pyöräluotsi –koulutuksia järjestettiin 

yhdessä hankkeen pyöräkapteenien Jaana Rossin, Annuk-

ka Crosbyn sekä Palvelutalo Hopeakotkan Teija Mularin kans-

sa. Suuret kiitokset yhteistyökumppaneille!  

Karakallio-Seurassa seurattiin tarkasti syksyllä 2020 voimaan tulevia linjas-

tosuunnitelmia. Uhkana oli suorien linjojen harventuminen Leppävaaran 

asemalle. Uhka torjuttiin ja liikenneyhteydet säilyvät ja selkiintyvät.  



Kartsin taidepäivä keräsi monisatapäisen yleisön yhdessä fiilistelemään  

Karakallion Taidepäivä keräsi torille satapäisen yleisön. Ta-

pahtumassa koettiin jättisaippuakuplien ja ilmapallojen yh-

teisleikkiä sinisellä taivaalla, keppihevosratsastusta, taidete-

oksien maalausta, huikeita tanssiesityksiä a´la Tanssikes-

kus Footlight. Aikuisetkin pääsivät jammailemaan Kenguru-

meiningin tahtiin ja kirpparilta saattoi tehdä taiteellisia löytö-

jä. Lavatekniikasta vastasivat Karatalon huikeat ammattilai-

set.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyössä Karakallio-Creativen ja Espoon kaupun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyö Karakallio Creativen ja Espoon kulttuuripalveluiden kanssa tekee 

Karakalliosta uniikin lähiön  

Karakallio on meidän karakalliolais-

ten mielissä kyläyhteisö. Yhteisö ja 

asuinalue, joka on ylpeä itsestään. 

Lienee totta, etteivät ”ne muut” ym-

märrä Karakallion arvoa. Siksi on 

erittäin arvokasta, että Karakallio on 

saanut tuekseen Espoon kaupungin 

kulttuuripalveluiden ja Karakallio 

Creative hankkeen. Taidehankkeet 

lisäävät kiinnostusta Karakallioon. 

Vuoden varrella Karakallioon saapui 

taitelija Pastelsin muraali ja pieniä 

patsaita ja ennen näkemättömän 

upea syksyn tapahtuma teki Kara-

kalliosta viimeistäänkin paikan, jo-

hon kannattaa tulla kauempaakin 

vierailemaan.  

Vuoden 2018 yhteistyö rakentui siten, että Karakallio-Seura oli pääroolissa 

kevään Taidetapahtumassa kun taas Karakallio Creative vastasi syksyn 

tapahtuman  pääohjelmasta.  Karakallio-Seura otti syksyn tapahtumassa 

haltuunsa mölkkypuiston, jonka puut oli koristeltu valoharsoin. Myös sop-

paa ja Superman taituruutta oli tarjolla seuran puolesta. Tapahtumassa 

kävi viikonlopun aikaan parisen tuhatta vierailijaa. Myös ikäihmiset pääsi-

vät  nauttimaan tunnelmasta lämpimien taljojen alla ja kiikaroimaan taidetta 

eri vuoden aikoina.  

Karakallio-Seura muisti taitelija 
Pastelsia suomalaisen kansan-
musiikin sävelin muraaliteoksen 
valmistuttua toukokuussa.   

Elokuussa asukkaat nauttivat yhteisestä illallisesta Karatalon järjestämäs-

sä tapahtumassa. Karakallio-Seuran hallitus kiittää lämpimästi tilaisuudes-

ta. Seuran pöydässä tarjoiltiin tietenkin Karitsaa hyvässä seurassa!  


