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tiedotteessamme. Liikuntaa tarjoamme
lauantaisin lasten liikunnassa sekä
Kalenteri
torstaisin sählyssä. Näissä molemmissa
Helmikuu
on vanhempi mukana, joka tukee
7.2. torstaisin klo 18-19 sählyä viikolle perheen yhdessäoloa ja muihin
15 asti
perheisiin tutustumista. Pyrimme
9.2. lauantaisin klo 10-11 lasten
lisäämään sähköistä viestintää.
liikunta 0-5v viikolle 15 asti
Ilmoitathan sähköpostiosoitteesi
12.2. klo 18 alkaen Nupurin päiväkodin Omakotiliittoon ja liity Facebooklaskiaisrieha
ryhmään nimeltä Gumbölen omakoti17.2. Ravintolapäivä
yhdistys sekä sähköpostilistallemme
28.2. Karhusuon koulun
(gumbole@googlegroups.com).
luistelutapahtuma
Maaliskuu
Valvoa yhteisiä paikallisia etuja. Meillä
3.3. Omakotiyhdistyksen talvirieha
on nyt oma kaavoitusvastaava Pauno
7.3. klo 18 Kevätkokous Parvillassa
Hellsten, joka hoitaa yhteydenpitoa
kaavoitukseen liittyvissä asioissa.
Puheenjohtajan terveiset
Lisäksi seuraamme muiden ryhmien
Oikein hyvää vuotta 2013. Vuoden
kuten koulun, päiväkotien ja kirjaston
vaihduttua yhdistyksemme on saanut toimintaa ja pyrimme löytämään
taas uuden hallituksen, joka näyttää
yhteisiä toimintamahdollisuuksia
paljon aikaisempien vuosien näköiseltä, heidän kanssaan. Sidosryhmien välistä
mutta olemme saaneet riveihin myös yhteydenpitoa parannamme
uuden aktiivin. Tässä vaiheessa vuotta nimeämällä yhteyshenkilön
on hyvä painaa mieliin yhdistyksemme päiväkoteihin ja kouluihin.
säännöissä mainittu tarkoitus, jota
avaan tähän vähän kohta kohdalta.
Edistää viihtyisän omakotiasumisen
mahdollisuutta alueellaan. Jäsenten
Toimia alueensa asukkaiden välisenä
pyynnöstä olemme olleet yhteydessä
yhdyssiteenä. Vuoden aikana
kaupunkiin erinäisistä viihtyisyyteen ja
järjestämme useamman alueen
kaavoitukseen liittyvissä asioissa.
ihmisille tarkoitetun tapahtuman täällä Lisäksi järjestämme siivoustalkoot
meidän alueellamme sekä yhden
vapun jälkeen ja pidämme oman
yhteisen retken kesäkuussa alueen
alueemme siisteydestä huolta mm.
ulkopuolelle. Lisäksi tiedotamme
tarjoamalla jäsenille roskalavan
alueen muista tapahtumista
kesäkuussa.

Vaalia ja edistää kotiseudun kulttuuria 12.2. Nupurin päiväkodin
ja kotiseutuhenkeä. Vuosittainen
laskiaisrieha
nukketeatterifestivaali tarjoaa alueen Nupurin päiväkodin pihalla on koko
perheille kulttuuria ja vuosittain
perheen laskiaisrieha tiistaina 12.2. klo
olemme käyneet yhdessä teatterissa ja 18 alkaen. Omat pulkat. Tervetuloa!
viime vuonna myös baletissa. Viime
Nupurin vanhempaintoimikunta.
vuonna kesäteatteriretki peruttiin
vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Lisäksi 17.2. Ravintolapäivä
yritämme saada käyntiin projektia,
Ravintolapäivänä kuka tahansa voi
jossa keräämme alueen historiaa ja
perustaa ravintolan yhden päivän
noin neljän vuoden päästä toivottavasti ajaksi. Kahvilan, ravintolan, kioskin,
koostamme tarinoista ja valokuvista
katukeittiön tai muun ruokapaikan voi
50-vuotisjuhlajulkaisun. Tällä hetkellä perustaa kotiinsa, puistoon, toimistoon,
kaipaamme kovasti apua
rannalle, sisäpihalle tai vaikkapa
apurahahakemuksien kirjoittamisessa. kadunkulmaan. Vain mielikuvitus on
rajana!
Terveisin, pj Marjaana Siivola
Mikäli olet osallistumassa
tapahtumaan, muista ilmoittaa siitä
3.3. Gumbölen Talvirieha
tapahtuman sivuilla
Tervetuloa Gumbölen perinteiseen
http://www.restaurantday.org/fi/ äläkä unohda
talviriehaan sunnuntaina 3.3. Tänä
paikallista mainontaa alueemme
vuonna pidetään lasten hiihtokilpailut ilmoitustauluilla. Lähetä myös
uusitulla ladulla Karhuniityn tieltä.
Omakotiyhdistykselle tiedot, niin
Seuraa sähköistä viestittelyä asiasta. promoamme ravintolaasi yhdistyksen
Lasten sarjat. Lisäksi mm. makkaraa ja kotisivuilla sekä Facebookissa.
mehua sekä paikalla on poni.
Lahjoituksia otetaan vastaan
28.2. Karhusuon koulun
hiihtokilpailun palkinnoiksi.
luistelutapahtuma
Karhusuon koulun vanhempainyhdistys
7.3. Kevätkokous Parkvillassa
järjestää koko perheen
klo 18
luistelutapahtuman Karhusuon koulun
Tämän vuoden kevätkokous pidetään kentällä 28.2 klo 18-19.30. Musiikkia,
Leppävaarassa Parkvillassa. Espoon
leikkejä, makkaraa ja mehua.
kaupunginosayhdistysten liiton
järjestösihteeri Kristel Nyberg kertoo
historiallisesta Parkvillasta ja esittelee
Ekylin tarjoamia palveluita meille.
Lisäksi ohjelmassa toiminnantarkastuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen
sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa! Parkvilla, Parkvillanpolku 4,
02600 Espoo.

Hallitus vuodelle 2013
Tämän vuoden hallitus saatiin kasaan
ja nyt hallituksessa aktiivisina
vapaaehtoisina on monta alle
kouluikäisten lasten vanhempaa
Karhusuolta. Luonnollisesti toiminta
painottuu heidän elämäntilanteensa
mukaan. Yhdistys mielellään järjestää
tilaisuuksia eri elämäntilanteessa
oleville ja kaipaa joukkoonsa lisää
väkeä näitä järjestämään.
Hallitus 2013:
• Puheenjohtaja:
Marjaana Siivola 050-5969011
• Varapuheenjohtaja:
Ismo Jauhiainen
• Sihteeri:
Riitta Metsäkoivu 040-7224424
• Rahastonhoitaja: Cathy Le GalTepponen 040-7287181
• Joni Mäenpää 040-7307580
• Johan Skjäl 040-8231175
• Pauno Hellsten 09-805 7897
• Bernt Hoffrén 050-5371223
• Olavi Somerjoki
• Merja Vala
• Sanna Haakana 050-4606343
Lasten liikunta
Liikuntavuorot ovat taas alkaneet.
Tervetuloa Karhusuon koululle
pelaamaan sählyä torstaisin klo 18-19
(6-10v vanhemman kanssa) sekä
lasten liikuntaan lauantaisin klo 10-11
(0-5v vanhemman kanssa).
Liikkuminen tapahtuu omalla vastuulla
eikä yhdistyksellä ole toimintaan
vakuutusta. Muistakaa sählyyn kaikille
suojalasit! Nämä vuorot jatkuvat
viikolle 15 asti.

Vastaavat
Tänä vuonna valittiin vastaavia, joihin
jäsenemme voivat olla suoraan
yhteydessä ko. asiassa ja he toimivat
yhteyshenkilöinä yhdistyksen nimissä.
Jäsenet voivat olla heihin suoraan
yhteydessä:
● Tiedotus: Riitta Metsäkoivu
● Kaavoitus: Pauno Hellsten
● Kulttuuri: Cathy LeGal-Tepponen
● Nettisivut: Marjaana Siivola
● Lasten liikunta: Joni Mäenpää
● Torstain sähly: Johan Skjäl
● Omakotiliitto: Johan Skjäl
● Espoon Omakotiyhdistysten
keskusjärjestö (EOK): Riitta
Metsäkoivu
● Espoon kaupunginosayhdistysten
liitto ry (Ekyl): Sanna Haakana
● Nuuksio-seura: Riitta Metsäkoivu
● Karhusuon koulun
vanhempainyhdistys: Cathy
LeGal-Tepponen
● Nupurin päiväkoti: Joni Mäenpää
● Pikku Karhun vanhempaintoimikunta: Sanna Haakana
Koulumuistojen keruuhanke
Espoon perinneyhdistys Aurora kerää
koulumuistoja kansakoulua Espoossa
käyneiltä oppilailta ja niissä toimineilta
opettajilta. Koulumuistot täydentävät
perinneyhdistyksen Espoon
kansakoulujen historiasta kertovaa
artikkelisarjaa, joka on julkaistu
yhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa
espoonaurora.net/Koulutus-ja-sivistys.html
Mikäli kiinnostuit, ota yhteys Espoon
perinneyhdistys Auroraan:
espoonaurora@gmail.com
Koulumuistojen keruulomake verkossa:
espoonaurora/Koulumuistojenkeruulomake.html

Rahoitus
Talousarvioon voi tutustua meidän
kotisivuillamme. Kaupungin tuki on
tippunut yli tuhannesta eurosta
kolmeensataan samalla, kun Omakotiliitto nostaa omaa jäsenhintaansa.
Tänä vuonna Omakotiliitolle menee
16e/jäsen ja yhdistys saa 8,5e/jäsen.
Oksasilppuri ja muut koneet
Oksasilppuri on majaillut Karhusuontie
47:ssä nyt useamman vuoden ja se
etsii uutta kotia Omakotiyhdistyksen
jäsenen kotoa. Nyt tarvitaan uusi
henkilö, joka hoitaa oksasilppurin
vuokrausta. Tämä sisältää sen, että
antaa ja vastaanottaa oksasilppurin
vuokraajalta sekä perii vuokran ja
tilittää ne rahastonhoitajalle. Lisäksi
tulee hoitaa tarvittaessa laitteen
huollot. Lisätietoja antaa Johan Skjäl.
Muita koneita, kuten klapikonetta, saa
vuokrata jäsenhintaan mm.
Ramirentiltä. Omakotiliiton jäsenkortilla
heiltä saa vuokrahinnoista -25%.
Mietimme klapikoneen hankintaa,
mutta siihen tulisi olla vakuutukset ja
toistuvat huollot rasittaisivat
vuokrauksen hoitajaa ehkä liikaa.

