GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYS
www.omakotiliitto.fi/gumbole

Puheenjohtajalta
Oikein hyvää vuotta 2014.
Vuoden 2013 ensimmäisessä tiedotteessa kerroimme yhdistyksen tarkoituksesta ja siitä, miten toimimme sen
mukaisesti. Tiedote on luettavissa
kotisivuillamme.
Yhdistys kokoaa alueen ihmisiä yhteisiin tapahtumiin; seuraamme alueeseen vaikuttavia päätöksiä ja olemme
mukana alueen muiden toimijoiden
tapahtumissa.
Tässä tiedotteessa kerromme, mitä
yhdistyksessä tapahtuu vuoden aikana. Tämä on muuttuva lista ja mielellämme otamme vastaan uusia ideoita
ja toimijoita. Tämän hetken hallituksen
jäsenet ovat omat ideansa aika hyvin
käyttäneet ja uusia kaivataan.
Yhdistyksen jatkoa ajatellen on myös
tärkeää saada uusia toimijoita mukaan, että pystymme ylläpitämään
toimintaamme. Tulethan mukaan vaikka vain pienelläkin panostuksella. Nyt
etsimme ideoita kesäretkeä varten,
nukketeatterifestivaalin vetäjää sekä
kynttilähartauden järjestäjää. Tulethan
mukaan, että voimme jatkaa näiden
tapahtumien järjestämistä. Myös kaikissa muissa tapahtumissa tarvitsemme vapaaehtoisia, joten ota rohkeasti
yhteyttä.
Kotisivut
Vuoden alussa meidän kotisivumme
ovat uudistuneet ja löytyvät nyt osoit-
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teesta www.gumbole.fi. Viestiä meille
voi lähettää osoitteeseen
gumbole@gmail.com, ja jotta yhteydenpito olisi nopeaa, niin ilmoitattehan sähköpostiosoitteenne jäsenmaksun maksamisen yhteydessä.
Lisäksi kannattaa liittyä Facebookryhmäämme Gumbölen omakotiyhdistys ja käydä lisäämässä sinne
toiveita toiminnasta.
Alla kooste järjestämistämme
tilaisuuksista.
Vuoden aloittaa yleensä yhdistyksen talvirieha, jota vietetään Karhusuon koulun
kentällä luistellen ja mäkeä laskien. Mukana
joskus myös muuta toimintaa sekä lämmikkeeksi jäsenillemme makkaraa ja kuumaa
mehua.
Maalis-huhtikuussa pidämme kevätkokouksen.
Keväällä on vuorossa siivoustalkoot toukokuun ensimmäisenä maanantaina. Silloin
keräämme oman talomme lähistöltä sekä
muilta lähialueilta roskia. Roskapusseja ja
roskapihtejä on saatavilla hallituslaisilta.
Täytetyt pussit voi jättää Nupurintien varteen, josta kaupunki käy ne keräämässä
pois. Tämän jälkeen kokoonnumme yhteiseen talkooillanviettoon Kurutien kallioille
makkaran ja mehun pariin sekä yleensä
myös tikanheittokilpailuun.
Touko-kesäkuussa olemme tehneet kesäretken jonnekin muutaman tunnin päähän.
Kohteen mukaan yritämme järjestää toimintaa niin aikuisille kuin lapsillekin.
Kesäkuun alussa olemme tarjonneet jäsenillemme roskalavan, jonne voi tuoda sekajätettä. HSY:n kierrätysautot tulevat yleensä
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Karhusuon koululle ja tiedotamme niiden
ajankohdasta jäsenillemme.

Facebook-ryhmässämme tai sähköpostilistallamme.

Kesällä pidämme talkoita, kuten vuonna
2013 pidimme jättipalsamin kitkemistalkoot.

Jäsenmaksu

Lokakuussa järjestämme syyskokouksen.
Loka-marraskuussa järjestämme perinteisen
Nukketeatterifestivaalin pyhäinpäivän tienoilla. Tilaisuus on avoin kaikille.
Joulukuussa pidämme kynttilähartauden
Kurutien kallioilla yhdessä Espoon Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. Lyhty mukaan ja
laulamaan kauneimpia joululauluja. Pihatulet
opastavat sinut oikealle paikalle Kurutieltä.
Tärkeää toimintaa on myös talvilauantaisin
klo 10-11 Karhusuon koululla toimiva lasten
liikunta, joka kokoaa yhteen alueen lapsiperheitä.

Koska erosimme Suomen Omakotiliitosta, pystyimme laskemaan jäsenmaksuamme, ja keräämme sen nyt
itse. Huomasithan, että sait jäsenmaksun tämän tiedotteen mukana.
Toivottavasti maksat maksun ajallaan,
koska se säästää huomattavasti
vapaaehtoistyötä, jota tulee paljon
lisää, jos joutuu tarkistamaan maksaneita useampaan kertaan ja lähettelemään karhulaskuja.

Hallitus 2014

Teemme tätä työtä vapaaehtoisesti ja toivomme mukaan lisää tapahtumien järjestäjiä. Jos voit osallistua jonkun yllämainitun
tapahtuman järjestämiseen, niin laita siitä
viestiä Facebookin tai sähköpostin kautta.

Hallituksen puheenjohtajana vuoden
2014 jatkaa Marjaana Siivola. Hallituksen jäseninä jatkavat Ismo
Jauhiainen (varapuheenjohtaja), Riitta
Metsäkoivu (sihteeri), Catherine
LeGal-Tepponen (rahastonhoitaja),
Sanna Haakana, Joni Mäenpää,
Johan Skjäll sekä Bernt Hoffren.
Kiitos hallituksen jäsenille vapaaehtoistoiminnastanne.

Tervetuloa mukaan toimintaamme ja tutustumaan alueen ihmisiin.

Talvirieha 2014

Sählyä ja jalkapalloa pelataan myös, mutta
tällä hetkellä yhdistyksellä ei ole vakiovuoroa. Ole yhteydessä, jos haluat lähteä
vetämään jotain ryhmää. Innokkaita pelaajia
löytyy kyllä.

Terveisin, pj Marjaana Siivola

Kutsu kevätkokoukseen
Tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen Karhusuon kirjastolle 19.3.2014
klo 18. Kirjastopalveluiden aluejohtaja
Anni Kääriäinen kertoo, mitä kirjasto
tarjoaa alueen asukkaille, mikä on kirjojen lainausta paljon enemmän –
kirjasto on meidän olohuoneemme.
Esittelyn jälkeen pidämme yhdistyksen kevätkokouksen, jonka aiheena
on sääntömääräiset asiat (mm. vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle).
Niihin voi tutustua etukäteen mm.

Talvirieha on peruttu tältä vuodelta
sääolosuhteiden vuoksi.

Lasten liikunta
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. Tunnin reippailun
jälkeen sieltä lähtee monia
punaposkisia lapsia kohti viikonlopun
muita menoja. Osallistuminen ei vaadi
ilmoittautumista. Tervetuloa!
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HSY:n keräysautot
HSY:n keräysautot saapuvat ke 2.4.
noutamaan metallit, ongelmajätteet
sekä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Paikkana on totuttuun tapaan
Karhusuon koulun piha, kirjaston
lähellä, ja kellonaika 18.30–19.00.

Kesäretki
Yhdistys järjestää perinteisen kesäretken taas touko-kesäkuun vaihteessa. Jos sinulla on ideoita kohteesta, niin ilmoitathan siitä meille
(gumbole@gmail.com). Seuraa
sähköistä tiedottamista aiheesta.

Karhusuon koulun tilat
Ensi syksynä Karhusuon kouluun on
tulossa enemmän lapsia kuin mitä
sinne mahtuu. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esitti akuuttiin
tilanahtauteen siirtotiloja ja tammikuussa tila- ja asuntojaos esitti samaa. Näillä päätöksillä Karhusuon
koululle tulee siirtotilat muutamalle
koululuokalle sekä kahdelle esikouluryhmälle. Esikoulun sijoittaminen
siirtotiloihin vapauttaa tilaa Nupurin
päiväkodista päivähoitoa tarvitseville
lapsille. Karhusuon koulun laajennusta ollaan suunniteltu vuosille
2016-2018.
Tilanteen kehittymistä pitäisi pystyä seuraamaan kaupungin nettisivuilla:
http://www.espoo.fi/fi-FI/Paivahoito_ja_
koulutus/Paivakoti_ja_koulukorjaukset/Koulu
korjaukset/Karhusuon_koulu

Espoon keskuksen kutsubussi
Espoon palvelulinja P80 ajaa kutsusta
eli bussin voi tilata omalle lähtöpysäkille. Kutsulinja tilataan Liikenneinfon numerosta (09) 4766 4000.
Kutsun voi tehdä lähtöpaikan katuosoitteen tai pysäkin osoitteen, numeron tai nimen perusteella. Soitto maksaa paikallisverkkomaksun verran.
Espoon kutsulinja P80 palvelee Espoon kes-
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kuksen, Tuomarilan, Suvelan, Sunan,
Kuurinniityn, Ymmerstan, Kaupunginkallion,
Mikkelän, Muuralan, Miilukorven, Vesirattaanmäen, Pitkäniityn, Karhusuon, Hirvisuon, Nupurin, Kauklahden ja Näkinkylän
alueilla. Linja liikennöi arkisin klo 9.30–15.
Tilausta tehdessäsi ilmoita oma nimesi,
matkustajien määrä, lähtöpaikka ja määränpää sekä ajankohta, jolloin toivot olevasi
perillä. Myös mukana kulkevista apuvälineistä ja isoista kasseista kannattaa mainita tilausta tehdessä. Samalla soitolla voi tilata
sekä meno- että paluumatkan. Tilauksen voi
tehdä aikaisintaan kaksi viikkoa ennen haluttua matkapäivää ja se on tehtävä viimeistään tuntia ennen toivottua lähtöaikaa.
Kutsulinja noutaa matkustajia ainoastaan
joukkoliikenteen pysäkeiltä. Matka kutsulinjalla maksaa saman verran kuin tavallinen
bussimatka ja se maksetaan kuten joukkoliikenteessä yleensä: matkakortilla tai ostamalla lippu kuljettajalta käteisellä.
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
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