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Puheenjohtajan terveiset
Syksyllä yhdistys on järjestämässä
useamman mukavan tapahtuman
alueen ihmisille. Lokakuussa on
tutustuminen Haltiaan, jossa meillä on
varattu opastus näyttelyihin sekä
kahvitus. Marraskuussa on koko kylän
nukketeatteritapahtuma, jossa on
esitykset suomeksi ja ruotsiksi sekä
siinä välissä tarjoilua ja työpaja.
Joulukuussa on vuorossa perinteinen
kynttilähartaus Kurutien kallioilla.
Erityisesti liikuntaohjelma vaihtelee
osallistujien ja aktiivien mukaan. Voit
kertoa toiveistasi hallituslaisille ja
ilmoittautua, jos olet kiinnostunut
toiminnan vetämisestä. Yhdistys voi
varata Karhusuon koulun tiloja
toiminnalleen suhteellisen edullisesti.
Toivottavasti nähdään alueen tapahtumissa! Marjaana Siivola
Sähköinen tiedonjakelu
Sähköinen tiedonjakelu toimii sähköpostilistallamme
gumbole@googlegroups.com ja
Facebook-ryhmässämme Gumbölen
omakotiyhdistys. Tervetuloa mukaan!
Palosammuttimien
tarkastustilaisuus
Ma 7.10. on mahdollisuus tarkastuttaa
palosammuttimet Karhusuon koululla

klo 18-20! Näin voit varmistaa että
sammuttimesi on toimintakuntoinen.
Tarkastus maksaa 9 euroa/sammutin
koosta riippumatta. ”Tarkastusvälit ovat
monenlaisia riippuen sammuttimen kohteesta.
Omakotitaloissa suositellaan kahden vuoden
väliä, mikä ei ole pakollinen vaan suositus.
Veneissä, asuntoautoissa ja määrätyissä
muissa ajoneuvoissa väli on 1 vuosi. Ei kuitenkaan henkilöautoissa, vaan niiden kohdalla se
on suositus, paitsi jos autolla käy Virossa ja
joissakin muissa maissa. Tulitöiden yhteydessä
väli on 1 vuosi. Huoltoväli on 5 tai 10 vuotta
riippuen sammutinmallista. Koeponnistusväli on
10 vuotta. Kuten voi huomata, asia ei ole aivan
yksiselitteinen, mutta jos edellisestä tarkastuksesta on 2 vuotta tai yli kannattaa tarkastuttaa.”,
kertoo tarkastusten tekijä Bernt Hoffren.

Retki Haltiaan:
Tervetuloa yhdistyksen retkelle
Suomen luontokeskus Haltiaan
sunnuntaina 27.10. klo 15-16. Meille
on varattu opastettu kierros ja sen
jälkeen kahvitus. Kahvituksen aikaan
pidetään yhdistyksen syyskokous.
Opastuksen ja kahvituksen vuoksi
tarvitsemme ilmoittautumiset su 20.10
mennessä gumbole@gmail.com/0505969011.
Kokouskutsu 27.10. klo 16
Tervetuloa yhdistyksen syyskokoukseen Suomen luontokeskus Haltiaan
27.10 klo 16. (Nuuksiontie 84).
Käsitellään sääntömääräiset asiat
(mm. valitaan yhdistykselle hallitus ja
puheenjohtaja vuodelle 2014) ja muita
ajankohtaisia kysymyksiä. Tule mukaan yhdistyksen toimintaan ja vaikuttamaan asuinalueen viihtyvyyteen!

Nukketeatterifestari
Lauantaina 2.11. Karhusuon koululla.
Aluksi klo 14.30 esitys Kavioiden
kopinat. Sen jälkeen pientä purtavaa
ja työpaja. Työpajan jälkeen klo 16.30
ruotsinkielinen esitys Lilla monstrets
godnattsockor. TERVETULOA!
Seurakunnan tapahtumia
Nikkaripiiri keskiviikkoisin klo 18
Karhusuon koululla
Kappeli:
- Sunnuntaisin klo 12 pyhäkoulu
- Messut sunnuntaisin klo 12
6.10. (perhemessu), 3.11. sekä
messu ja joulumyyjäiset 1.12.
- Eläkeläiskerho parittomien viikkojen
torstaisin klo 10.30
- Keskiviikon kohtaamispaikka klo 1314.30 aiheina
16.10 Espoon senioriliikuntapalvelut,
liikuntatuokio Esa Yletyinen
30.10 Sattuvat sanat, teologian yo
Vuokko Kuokkanen
13.11 Laulamme yhdessä, kanttori
Anna-Liisa Haunio
27.11 Alueen uusi kappalainen Tuija
Filppula.
Perhekerho keskiviikkoisin klo 9.30-11
Yhteislauluillat Helena Enlundin johdolla tiiistaisin 15.10. ja 19.11. klo
18.30.
Näihin lauluiltoihin kaivattaisiin
vapaaehtoistyöntekijää, joka säestäisi
kappelin pianolla tai omalla instrumentillaan lähinnä virsiä ja muita hengellisiä
lauluja. Lisätietoja voi kysyä Satu
Hellsteniltä, satu.k.hellsten@luukku.com
tai 050 304 8847.
Vanhempainyhdistys järjestää sählykerhon koululla 4.10. alkaen. Perjantaina
klo 18-19 pelaavat 1.-3. -luokkalaiset ja
klo 19-20 4.-6. -luokkalaiset.
Sählykerhoon ilmoittaudutaan Karhusuon
koulun vanhempainyhdistyksen
nettisivuilla www.kkvy.fi .

Kirjasto
Kirjastomme kautta käytössämme on
koko pääkaupunkiseudun yhteisen
kirjastojärjestelmän kautta lainattava
materiaali. Kirjastossa on satutunti
torstaisin klo 9:30. Kirjasto on avoinna
ma klo 13-19, ti klo 9-15, ke 13-19, to
klo 9-15 ja pe klo 9-18.
Fortum viestittää:
"Tontin- tai maanomistaja vastaa
tontilla olevista puista. Puiden kaadossa tulisi käyttää ammattimetsuria
tai muuta puunkaadon ammattilaista,
jolla on tarvittava ammattitaito ja
vakuutukset kunnossa mahdollisten
vahinkojen varalle ja joka pystyy myös
arvioimaan sähköyhtiön avuntarpeen
puita kaadettaessa.
Fortumilta on mahdollista saada puunkaatoapua, jos metsuri tai muu puunkaadon ammattilainen arvioi sen tarpeelliseksi. Jos on olemassa riski, että
puu voi kaadon yhteydessä osua
sähkölinjaan, yhteistyöurakoitsijamme
tulee paikanpäälle arvioimaan tarvittavat toimenpiteet sähkölinjan turvaamiseksi. Tämä palvelu on asiakkaalle
maksuton, kun tilaus tehdään vähintään kaksi viikkoa ennen puiden kaatoa.
Mikäli puita kaadetaan keskijännitelinjan eli 20 kV ilmajohdon lähellä,
tulee yhteistyöurakoitsijamme aina
paikan päälle. Tässäkin tapauksessa
tontin- tai maanomistajan tulee hankkia paikalle metsuri tai muu ammattitaitoinen puunkaataja.
Tekninen asiakaspalvelumme antaa
tarvittaessa puhelinneuvontaa pienjänniteilmajohtojen läheisyydessä
kaadettavista puista numerossa 0200
19000 (pvm/mpm, ma-pe klo 9-17)."

GOKY hallitus 2013:
• Puheenjohtaja: Marjaana Siivola, Karhusola 9,
050-5969011
• Varapuheenjohtaja: Ismo Jauhiainen, Hirvisuontie 24
• Sihteeri: Riitta Metsäkoivu, Pitkäniityntie 10,
040-7224424
• Rahastonhoitaja: Cathy Le Gal-Tepponen,
Karhusuonkuja 15, 040-7287181
• Joni Mäenpää, Karhusuontie 36, 040-7307580
• Johan Skjäl, Karhusuontie 47, 040-8231175
• Pauno Hellsten, Hirvikuja 4B, 050-64 999.
• Bernt Hoffren, Kurutie 11, 050-5371223
• Olavi Somerjoki, Hirvisuontie 17
• Merja Vala, Karhusuonkuja 13
• Sanna Haakana, Karhusuontie 19, 050-4606343

Yhdistyksen kokous päätti kokouksessaan keväällä, että yhdistys eroaa
Omakotiliitosta vuoden 2014 alusta. Syynä eroamiselle on korkea
jäsenmaksu, jolle ei katsottu saatavan tarpeeksi vastinetta. Näkyvin hyöty
Omakotiliitosta on ollut yhdistyksen jäsenmaksulaskutus ja jäsenrekisterin
ylläpito. Näihin toimiin ostettaneen ulkopuolista apua. Yhdistys voi liittyä
myöhemmin takaisin Omakotiliittoon, jos sen huomataan olevan
tarpeellista, jos esim. laajempi edustuksellisuus sitä tuntuisi vaavan.

6.5. siivoustalkoiden illanvietossa Kurutien kalliolla sää suosi
ja makkarat ja maissit maistuivat.

GOKYn kevätretkellä 18.5. käytiin ensin Tammisaaressa, ja sitten
Raaseporin linnassa. Meillä oli dramatisoitu opastettu kierros
Raaseporin linassa sekä lapsille että aikuiselle, ja kaikki nauttivat
hienoista ja mielenkiintoisista esityksistä. Tässä kuunnellaan
alkutarinaa vielä linnan ullkopuolella…

…ja tässä
ollaan jo linnan
sisäpihalla.
Nämä kolme
kuvaa on
kuvannut
Cathy Le-GalTepponen.

Kesällä taisteltiin
jättibalsameita vastaan
talkoilla, kuvat Karhusuontien
ja Karhunpesän risteyksestä,
kuvaajana Marjaana Siivola.

KESKUSTELUTILAISUUS VANHA-ESPOON ALUEEN KOULUTILOISTA
Aika: keskiviikko 6.11.2013 klo 18.00 – 20.00
Paikka: Espoon valtuustotalo
Alustajina:
- Varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Sanna Lauslahti
- Sivistystoimen vs. suunnittelupäällikkö Juha Hovinen
- Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen johtaja Barbro Högström
- Tilakeskus-liikelaitoksen toimitusjohtaja Carl Slätis
Keskustelua ja parannusehdotuksia.
Tilaisuuden puheenjohtajana on Vanha-Espoon asukasfoorumin puheenjohtaja Kari Sipilä
Keskeisiä kysymyksiä ovat
- Riittävätkö koulutilat Vanha-Espoon alueella ( Espoon keskuksen suuralue mukaan lukien mm Bemböle,
Hista, Järvenperä, Karhusuo, Kaupunginkallio, Nupuri, Nuuksio, Suvela, Tuomarila) ?
- Miten oppilasmäärät muuttuvat tulevaisuudessa ja mitä kouluja alueellamme tullaan rakentamaan,
laajentamaan tai korjaamaan?
- Mikä on koulutilojen nykykunto ja miten niiden kunnossapidosta huolehditaan?
- Miksi koulujen kunnossa on ongelmia?
- Kuuntelevatko päätöksentekijät ja virkamiehet oppilaita, vanhempia ja opettajia?
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Sydämellisesti tervetuloa!
Järjestäjä: Vanha-Espoon Asukasfoorumin valmisteluryhmä
Tietoja asukasfoorumeista: Espoon asukasfoorumit ovat avoimia tilaisuuksia, joihin kuka tahansa oman alueensa
kehittämisestä kiinnostunut voi osallistua. Tämän keskustelutilaisuuden järjestää Vanha-Espoon Asukasfoorumin
valmisteluryhmä.
Asukasfoorumitoiminnalla tavoitellaan sitä, että asukkaat pystyvät yhdessä aktiivisesti osallistumaan oman alueensa
kehittämiseen. Asukasfoorumitoiminnan tavoitteena on siis edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia,
oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua sekä omatoimista toimintaa alueen viihtyisyyden ja palvelujen
kehittämiseksi.
Kaupunki haluaa toiminnalla luoda mahdollisuuksia asukkaiden keskinäiselle yhteistoiminnalle sekä edistää asukkaiden
aktiivisuutta ilmaista näkemyksensä tärkeistä hankkeista ja kehittämissuunnitelmista asioiden valmisteluvaiheessa.
Asukasfoorumitoimintaa on Espoon seitsemällä suuralueella: Suur-Leppävaara, Suur-Tapiola, Suur-Matinkylä, SuurEspoonlahti, Suur-Kauklahti, Vanha-Espoo ja Pohjois-Espoo.
Lisätietoja keskustelutilaisuudesta: valmisteluryhmän varapuheenjohtaja Pauno Hellsten, puh. 050-64999, email
pauno.hellsten@gmail.com

Lisätietoja asukasfoorumeista:

http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Asuminen/Asukastoiminta/Asukasfoorumit
Lisätietoja kouluasioista Espoossa: http://www.espoo.fi/fi-FI/Paivahoito_ja_koulutus

Hirvisuon Parturi-Kampaamo
Helena Korhonen
Rintamaantie 12 B 2
p. 09 8058520

Jo 17 vuotta kylällä!
Tervetuloa vanhat ja uudet asiakkaat.

Gumbölen

NUKKETEATTERIFESTIVAALI
Lauantaina 2.11. Karhusuon koululla, Karhuniitynkuja 3
Klo/kl.

14.30 Kavioiden kopinat
15.30 Teatterityöpaja ja välipalatarjoilu
Teaterverkstad och mellanmål
16.30 Lilla monstrets godnattsockor

Kavioiden kopinat (Nukketeatteri Katputli, Elviira Davidow)
Varjoteatterista ja käsinukketeatterista ammentavassa esityksessä
vähemmistökulttuureita esitellään lapsille eläinhahmojen kannattelemina. Saamelaista
kulttuuria esittelee tarina suuresta porosta, jonka kehosta maailma on syntynyt.
Romaanikulttuurista kerrotaan viisaan hevosen tarinassa. Hevosen vetämistä rattaista
tipahtelevat romanilapset levittäytyen kaikkialle maailmaan. Näiden kahden
maailmansyntytarinan lisäksi esitellään myös suomalais-karjalainen näkymä
maailmansynnystä, jossa esittäytyy suomalaisille merkittävä eläin lehmä.
Kesto 45 minuuttia.

Lilla monstrets godnattsockor (Nukketeatteri
Ofelia, Anne Lihavainen)
Jösse-Hare är på väg att gå och lägga sig. Den egna sängen är varm och
trygg, men under täcket smyger det alla möjliga tankar om monster, in i
Jösses medvetande. Mörkret blir också skrämmande. Jösse kan inte
somna. Under kvällen blir Jösse bekant med ett litet Monster och
tillsammans beger de sig iväg för att hälsa på hos herr Mörker. Jösse
märker att i Mörkrets famn, kan inget ont hända.
Lilla Monstrets godnattsockor är en berättelse om att övervinna sina
rädslor, om vänskap och om godnattsockor.
Speltid 30 minuter.
Kiitämme Espoon kaupunkia antamastaan tuesta. Vi tackar Esbo stad för deras stöd.

HUOM! Festivaali on ilmainen - tule vain!

OBS! Festivalen är gratis – bara kom!

Gumbölen Omakotiyhdistys – Gumböle Egnahemsförening ry.
Lisätietoja: Riitta Metsäkoivu
040 722 4424

Mera information: Johan Skjäl

gumbole.nukketeatteri@gmail.com

040 823 1175

Gumböle

DOCKTEATERFESTIVAL
Lördag 2.11, Karhusuon koulu, Björnängsgränden 3

