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Tapahtumat lyhyesti:
la 30.11. 12-14 Karhusuon koulun koko
kylän myyjäiset
pe 13.12. Päiväkodin joulumyyjäiset 17-19
su 15.12. Kynttilähartaus Kurutien kalliolla
klo 10-11 lauantaisin lasten liikunta

Syyskokousterveiset ja uusi
hallitus
Syyskokouksessa 27.10.2013
puheenjohtajaksi vuodeksi 2014
valittiin Marjaana Siivola. Hallituksen
jäsenet vuonna 2014 ovat Johan
Skjäl, Joni Mäenpää, Sanna Haakana,
Cathy Le Gal-Tepponen, Bernt
Hoffren, Ismo Jauhiainen ja Riitta
Metsäkoivu. Yhdistys on
kevätkokouksessa tehdyn päätöksen
mukaisesti eronnut Suomen
omakotiliitosta vuoden 2014 alusta.
Syyskokouksessa päätettiin
yhdistyksen jäsenmaksuksi 15 euroa
vuodelle 2014.
Toivomme jäsenten ottavan aktiivisesti
yhteyttä hallituslaisiin, jotta
yhdistyksen toiminta saadaan
vastaamaan jäsenten tarpeita.

Haltian kierros
Ennen syyskokousta Gumbölen
omakotiyhdistys kävi opastetulla
kierroksella Haltiassa. Meille esiteltiin
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mielenkiintoinen talo ja sen näyttelyt ja
vuokrausmahdollisuudet. Haltia on
ollut kovasti suosittu, muutamina
viikonloppuina kaikki parkkipaikat ovat
olleet täynnä.

Joulumyyjäiset Karhusuon
koululla la 30.11. klo 12-14
Järjestäjinä Karhusuon koulu ja koulun
vanhempainyhdistys.
Myytävänä: Herkullisia leivonnaisia,
arpoja ja oppilaiden omatekemiä
askarteluja.
Tarjolla myös kirppari ja kahvila.
Tervetuloa koko perheen voimin
nauttimaan koko kylän vuosittaisesta
joulutapahtumasta!

Kynttilähartaus
Perinteinen kynttilähartaus järjestetään Kurutien kalliolla kolmantena
adventtina su 15.12. klo 18. Ota
mukaan lyhty tai kynttilä tuomaan
tunnelmallista valoa pimeään
metsään! Glögi-tarjoilu. Järjestää KantaEspoon seurakunta ja GOKY.

Tilannekatsaus Karhusuon
kouluun
Karhusuon koululla ollaan pitkään
kamppailtu tilaongelman kanssa ja
mm. kaupunginhallituksen jäsen

Hannele Kerola on useasti tuonut
tämän esille kaupungin kaavoja
suunniteltaessa, mutta asialle ei ole
tehty mitään. Tällä hetkellä koulun
kaikki tilat ovat käytössä. Koska
alueelle ollaan rakennettu lisää, ensi
vuonna on tulossa yksi opetusryhmä
nykyiseen verrattuna enemmän,
eivätkä kaikki mahdu kouluun syksyllä
2014. Ensin virkamiehet olivat
ehdottamassa 5- ja 6-luokkalaisten
siirtämistä Kirkkojärvelle, mutta
vanhempien ja yhdistysten aktiivisen
toiminnan kautta valmisteluesitys
opetuslautakunnalle on siirtokoulu.
Gumbölen omakoti-yhdistyksen
kannanoton voi lukea nettisivuilta
www.omakotiliitto.fi/gumbole. Opetusja varhaiskasvatuslautakunnan tuore
päätös keskiviikolta 20.11.:
”Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa Karhusuon koulun
laajennushanke on aikataulutettu
vuosille 2016–2018. Sitä ennen
tarvitaan muita järjestelyjä. Myös
alueen päiväkodeissa on tilanahtautta.
Esikoululaisten sijoittaminen
siirtokelpoisiin tiloihin koululaisten
kanssa vapauttaisi varhaiskasvatuksen tiloja pienempien lasten
päivähoitokäyttöön. Lautakunta esittää
tila- ja asuntojaostolle siirtokelpoisten
tilojen hankkimista Karhusuon koulun
ja esikoululaisten käyttöön. Tila- ja
asuntojaos päättää asiasta
kokouksessaan 16.12.2013.”

Asukasfoorumin
koulutilaisuus
Vanha-Espoon Asukasfoorumissa on
Gumbölen omakotiyhdistyksen
edustajana Pauno Hellsten.
Asukasfoorumi järjesti tilaisuuden
6.11. vanha-Espoon alueen koulujen
tilasta. Siellä opimme, että tällä
hetkellä rakennuskannan huolto ja

ylläpito ei toimi Espoon kaupungin
työntekijöiden hoitamana. Sen sijaan,
että tätä parannettaisiin, kaupunki on
kokeillut elinkaarimallia, jolla
rakennusten ylläpito siirretään
yksityisen vastuulle. Tämä on
kaupungille kallis ratkaisu. Ihmeellistä,
että kaupungin johtajat eivät ole
joutuneet vastaamaan työstänsä
kenellekään, vaan voivat ostaa
palvelut kalliimmalla yksityiseltä. Mikä
on ajanut tilanteen tähän tilaan? Mitä
yhdistys voisi tälle asialle tehdä?
Tilaisuudessa tuli esille, että
Karhusuon koulun laajennusta tai
mahdollista täysin uutta koulua ollaan
miettimässä ja ehdottamassa
budjettiin niin, että laajennus
valmistuisi 2018 tai aikaistettuna 2017.
Tontilla ei ole asemakaavaa,
tarveselvitystä ei ole vielä tehty, eikä
suunnittelua aloitettu. Tulossa oleva
laajennus voi olla sellainen, että
koulussa olisi tilaa kahdelle
rinnakkaisluokalle (2-sarjainen) tai
jopa uusi rakennus, jossa olisi tilaa 3sarjaiselle koululle esiopetuksesta 9luokkaa ja päiväkoti. Uusi koulu ei
ehkä sijaitsisi nykyisellä paikallaan
vaan voi siirtyä Nupurin kappelin
takana olevalle koulutontille. Tontti on
Espoon kaupungin omistuksessa tällä
hetkellä.

Kaavoituksesta
Nupurinkartanon rakentaminen
Nupurintien varressa lähellä Nupurin
päiväkotia on aloitettu. Arvioitu
valmistumisaika on 2015. Aluetta
suunnitellaan 560 asukkaalle.
Päiväkotipaikkaa tarvitsevia lasketaan
olevan 20 ja koululaisia 710/vuosiluokka. Koululaisten lähikoulu
tulee olemaan Karhusuo.
Hallavantorppa 280 asukasta: palvelut
nojaavat jo olemassa oleviin

palveluihin. Laskelmia päiväkoti- ja
koulupaikoista ei ole saatavilla.
Alueella on tehty tiet.
Miilukorpi 2 -alue on suunnitteilla
Miilukorventien kohdalle. Tavoitteena
on mahdollistaa matalan ja tiiviin
pientaloasumisen kaavoittaminen.
Aluetta tarkastellaan osana laajaa
Karhusuon kokonaisuutta. Kaava on
ollut kommentoitavana 2008. Päivitetty
2012. Uudempaa tietoa ei näytä
olevan saatavilla.

Nukketeatterifestivaalin
tunnelmia
Nukketeatterifestivaali järjestettiin
lauantaina 2.11. Karhusuon koululla.
Ensimmäisessä esityksessä
Kavioiden kopinat (Nukketeatteri
Katputli, Elviira Davidow) oli noin 60
katsojaa, ja toisessa Lilla monstrets
godnattsockor (Nukketeatteri Ofelia,
Anne Lihavainen) 20. Välissä Elviira
veti työpajan, johon lapset osallistuivat
innokkaasti.
Omakotiyhdistys kiittää kaikkia
osallistujia ja Espoon kaupunkia
saamastaan tuesta.
Tässä muutama tilannekuva
nukketeatterifestarin näytelmistä ja
työpajasta:

Bernt tarkasti sammuttimia koululla 7.10.:

Kurutien vaarallinen risteys

Seuraavissa kuvissa kuuntelemme opasta
eri puolilla Haltia-rakennusta syyskokouksen
yhteydessä tehdyllä opastetulla kierroksella
27.10.:

Marjaana Siivola laittoi Espoon
kaupungille ilmoituksen siitä, että
Kurutiellä oleva pyörätien risteys, joka
on määritelty vaaralliseksi, on pimeä.
Siinä on vain yksi lamppu juuri
risteyksessä, mutta kumpaankaan
suuntaan ei näy kunnolla pimeällä.
Erityisesti pyöräilijöitä ilman lamppua
on todella vaikea havaita. Kun auto on
pysähtyneenä Stop-merkille, niin
pyöräilijä voi luulla autonkuljettajan
nähneen hänet ja jatkaa matkaansa.
Kaupunki vastasi, että vain se Kurutiellä oleva valo on heidän vastuullaan.
Pyörätie ja Nupurintie on ELYkeskuksen vastuulla. Olemme
seuraavaksi yhteydessä ELYkeskukseen valaistuksen parantamiseksi.

Gumbölen yrityshakemisto
Omakotiyhdistys kerää tiedot alueella
toimivista kaikista yrityksistä yhteiseen
hakemistoon. Yrityksen toimialalla ei
väliä, mutta sen tulisi toimia
yhdistyksen alueella tai heti sen
läheisyydessä. Se voi myös olla
jäsenen omistama yritys, joka toimii
lähiseuduilla. Jos sinua kiinnostaa
osallistua luetteloon, niin lähetä
yrityksesi tiedot osoitteeseen
gumbole@gmail.com. Kun hakemiston
muoto ja ajankohta tarkentuvat, niin
olemme yhteydessä. Jos sinua
kiinnostaa luettelon taitto, niin otathan
myös yhteyttä.

Lasten liikunta lauantaisin
Lasten liikunta on ollut sopivasti
suosittu lapsiperheiden
keskuudessa. Se järjestetään
Karhusuon koulun salissa
lauantaisin klo 10-11. Lapset saavat
temmellä salissa vapaasti käyttäen
patjoja, palloja, köysiä, renkaita yms.
tavaroita. Tunnin reippailun jälkeen
sieltä lähtee monia punaposkisia
lapsia kohti viikonlopun muita
menoja. Osallistuminen ei vaadi
ilmoittautumista. Tervetuloa!
Tässä pari kuvaa lasten liikunnasta. On
kiva temmeltää, kun on reilusti tilaa.

GOKY hallitus 2014:
• Puheenjohtaja: Marjaana Siivola,
Karhusola 9,
050-5969011
• Varapuheenjohtaja: Ismo
Jauhiainen, Hirvisuontie 24
• Sihteeri: Riitta Metsäkoivu,
Pitkäniityntie 10,
040-7224424
• Rahastonhoitaja: Cathy Le GalTepponen,
Karhusuonkuja 15, 040-7287181
• Joni Mäenpää, Karhusuontie 36,
040-7307580
• Johan Skjäl, Karhusuontie 47,
040-8231175
• Bernt Hoffren, Kurutie 11, 0505371223
• Sanna Haakana, Karhusuontie 19,
050-4606343

Tämän tiedotteen kuvat ovat kuvanneet
Marjaana Siivola, Cathy Le Gal-Tepponen
ja Sanna Haakana.

