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Lokakuu
14.10. Syyskokous
25.10. Nukketeatterifestivaali
28.10. Asukastilaisuus: kaavat
Marraskuu
29.11. Koulun myyjäiset
Joulukuu
21.12. Kynttilähartaus
Lasten liikunta
Alle kouluikäisten lasten liikunta jatkuu
Karhusuon koululla loka-joulukuun ajan
lauantaisin klo 10-11. Tervetuloa liikkumaan!
Tarkempia tietoja Facebookissa.
Kokouskutsu: syyskokous 14.10.2014
Syyskokous pidetään Karhusuon kirjastossa
tiistaina 14.10 klo 18 alkaen. Vierailijana on
joku Kierrätyskeskuksesta. Hän puhuu kodin
jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä. Ehkä
sivutaan kompostointia, josta järjestetään
erillinen tilaisuus yhdistykselle. Kokouksessa
käydään läpi sääntömääräiset asiat, mm
valitaan puheenjohtaja ja täydennetään
hallitus, kun osa on joka vuosi erovuorossa.
Tervetuloa kokoukseen!

28.10. Asukastilaisuus
Nyt on mahdollisuus vaikuttaa alueemme
suunnitteluun! Yleiskaavayksikkö järjestää
yleisen asukasvisiointityöpajan Espoon
pohjois- ja keskiosien yleiskaavasta tiistaina
28.10.2014 klo 17-20. Se pidetään Espoon
valtuustotalolla, os. Espoonkatu 5.
Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee
kommentoimaan ja ideoimaan alueemme
kehittämistä. Tämä työ vaikuttaa vuoden 2020
valmistuvaan yleiskaavaan, joka pitkälti
määrää alueemme seuraavien
vuosikymmenten kehittämisen.
Liity jäseneksi
Gumbölen omakotiyhdistyksen jäsenmaksu
vuonna 2014 on 15e/perhe. Voit maksaa
jäsenmaksun tilillemme: Gumbölen
Omakotiyhdistys ry, FI34 8000 2504 702142
Viitenumerolla: 1000 20142
Viestikenttään seuraavat tiedot: Nimi,
sähköposti, osoite, puhelinnumero
Lisätietoa saat osoitteesta
gumbole@gmail.com.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Nukketeatterifestari la 25.10.
Karhusuon koululla. Katso ohjelma sisäsivulta. Puheenjohtajan terveiset
Uusi kouluvuosi on alkanut ja alueemme
TERVETULOA!
kehittäminen on ottanut askelia eteenpäin.
Karhusuon koulu tulee uudistumaan tavalla tai
toisella ja oppilasmäärä tulee lisääntymään
tuntuvasti. Koulu onkin tällä hetkellä jo ääriään
myöten täynnä.
Elokuussa kaupunki kutsui asukkaita koolle
pohtimaan alueemme kehittämistä vuoteen
2050 ulottuvaan kaavoitukseen liittyen.
Visiointitilaisuudessa pystyi antamaan ideoita
alueemme kehittämiseksi liikenteen, työpaikkojen, palveluiden, luontoarvojen yms.
kannalta. Useat kehittäjät olivat eri pisteillä
kuuntelemassa asukkaiden toiveita. Tähän voi
vielä vaikuttaa, joten siksi pyydämme teitä
merkitsemään tämän tiedotteen karttaan

teidän omia visioitanne. Miltä teidän oma
Gumböle näyttää vuonna 2050? Täyttäkää
karttaa mieleiseksenne, laitetaan ideat yhteen
ja lupaan viedä ne suunnittelijoille. Lisäksi
28.10 on kaavatilaisuus liittyen juuri Espoon
keskuksen kehittämiseksi ja alueemme
luetaan osaksi Espoon keskusta. Jos haluat
vaikuttaa tuleeko takapihallesi kerrostaloa tai
rengasliikettä, niin nyt on vaikuttamisen aika!
Kesällä oli mukava nähdä oikeaa kylähenkeä
siltatansseissa. Ne kokosivat gumböleläisiä
mukaan vauvasta vaariin ja sillalla tanssittiin
elävän musiikin säestyksellä. Kiitos kaikille
sillan alueen raivaamiseen, siivoamiseen ja
istutusten tekemiseen osallistuneille. Kivistä
tehty istuinrinki on ollut nuorisonkin käytössä
koulun jälkeen. Pidetään alue kunnossa ja
samalla voidaan suunnitella muitakin pieniä
parannustöitä alueellemme. Olisiko sinulla
jotain annettavaa tai ideoita alueen
parantamiseksi?

Visioinnin jälkeen voit tuoda kartan kirjastolle
tai Karhusola 9:n postilaatikkoon. Keräämme
ideat yhteen ja viemme terveiset kaupungille.
Voit myös ottaa valokuvia ja liittää niihin
kuvatekstin. Näitä voit lähettää sähköpostilla
osoitteeseen gumbole@gmail.com tai laittaa
niitä Facebookin kautta muillekin nähtäväksi ja
ideoitavaksi.
Visiotyöpaja
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa
järjestettiin 28.8.2014 visiotyöpaja Espoon
pohjois- ja keskiosien yleiskaavasta. Kaava
olisi tarkoitus saada valmiiksi 2020 ja tällä
hetkellä tehdään erilaisia selvityksiä
(eläimistöä, luontoa, liikennettä, pohjavettä,
lentomelua...) sekä kysellään asukkailta heille
tärkeistä kohteista ja asioista.

Tilaisuudessa esiteltiin erilaisia selvityksiä ja
neljässä pisteessä ideoitiin miten aluettamme
tulisi kehittää. Ryhmissä keskityttiin asumisen,
liikenteen, palvelujen ja työpaikkojen sekä
Nyt on monta eri tapaa vaikuttaa alueemme
luonnon, maiseman ja kulttuuriympäristöjen
viihtyvyyteen ja tulevaisuuteen. Toivon
sijoittumiseen. Gumbölen alue on sijoitettu
aktiivisuutta teiltä kaikilta esim. kartan täytön,
osaksi Espoon keskuksen aluetta. Tämä on
Facebook-kommentoinnin tai jopa tilaisuuksiin
ehkä vähän ristiriitaista, sillä moni meistä ei
osallistumisen kautta. Vain osallistumalla
ehkä koe olevansa Espoon keskuksen
voimme vaikuttaa; nyt tehdään alueemme
asukkaita. Toisaalta olemme osa sitä "kylää",
suuret linjaukset pitkälle tulevaisuuteen. Nyt
sillä monet palvelumme on siellä. Toisaalta
on aika vaikuttaa! Terveisin, Marjaana Siivola
taas Kehä 3 ja Turun moottoritie erottavat
meidät Espoon keskuksesta tehokkaasti.
Gumböle 2050
Palveluiden sijainti Espoon keskuksessa vaatii
Tässä tiedotteessa on kartta, johon toivomme sen, että liikennejärjestelyt niin julkisilla kuin
sinun ideoivan meidän kylämme vuonne 2050. omalla autolla tulisi järjestää hyviksi, että
Voit ideoita vain pari asiaa kotisi läheltä tai
palvelut ovat hyvin saatavilla. Kun näin on,
visioida koko kylämme toimintaa. Kaupungin
niin sitten meidän alueemme voi huolehtia
esittelyssä Karhusuo-Gumböle alue oli
tämän isomman kyläalueen luontoarvoista ja
sisällytetty Espoon keskuksen “kylään”.
liikkumisesta, joka osaltaan vähentää
Kaupungin papereissa Hirvisuo oli nimetty
rakentamistiheyden kasvattamista Gumbölen
Gumböleksi ja Karhusuo oli Miilukorvesta
alueella.
koululle. Nupuri ja Nuuksio oli niputettu Histan
alueen kanssa yhdeksi kyläksi. Kuulummeko
Jos haluamme palvelut lähemmäksi, niin
Espoon keskukseen vai Nupuriin? Vai
samalla kasvaa paine lisätä alueen
olemmeko oma “kylämme”. Miten toivot
asukasmäärää. Olemmeko siis tyytyväisiä,
kehityksen ohjaavan rakentamista yms.? Voit että palvelut ovat Espoon keskuksessa? Mitä
merkitä karttaan tärkeitä luontokohteita
palveluita tulisi olla lähempänä? Mitä voimme
alueeltamme. Miten toivoisit liikkuvasi alueella hakea kauempaa? Nämä voit merkitä
pyörällä/kävellen tai autolla. Minne sopisi
tiedotteessa olevaan karttaan ja palauttaa sen
rakentaa työpaikkoja? Entä palveluja? Mitä
Karhusola 9:n postilaatikkoon. Toivottavasti
palveluita kaipaat alueelle? Minne haluaisit
moni pääsee viemään alueemme terveisiä
liikkua täältä eli minne ja minkälaiset yhteydet 28.10. pidettävään asukastilaisuuteen.
tulisi olla? Mikä on tärkeää säilyttää
nykyisellään?

Nukketeatterifestivaali
Lauantaina 25.10. pidetään Gumbölen perinteinen nukketeatterifestivaali.
Tervetuloa nauttimaan kahdesta esityksestä ja työpajasta seuraavasti:
Klo 14:00 Meidän Mozard (4v ja yli)
Klo 14:30 Tarjoilu
Klo 14:45 Työpaja
Klo 15:45 Bollen (koko perheelle vauvasta vaariin)
Meidän Mozart: Käykää kuulemaan tarinaa ihmeellisestä pojasta nimeltä
Mozart ja hänen isästään Leopoldista. Mozart oli lapsinero, joka keikkaili
isänsä kanssa Euroopan suurkaupungeissa 1700-luvulla. Tuohon aikaan
matkanteko oli toista kuin nykyajan megatähdillä. Meidän Mozart kertoo
musiikista, säveltämisen sietämättömästä keveydestä, matkasta ja
kateudesta. Suositus yli 5v. Sopii myös nuoremmille, mutta sisältää
hahmon, joka voi olla vähän pelottava.
Työpajassa tehdään sorminukkeja ja esitetään niillä. Siinä on hyvä olla
aikuinen mukana auttamassa.
Bollen: Pipu on pieni, punainen pallo, joka ei pompi, vaan tahtoo kulkea
omalla tavallaan. Pipu on utelias ja leikkisä. Pipulle kaikki on mahdollista ja
koko maailmankaikkeus pyörii hänen ympärillään. Punainen tie saattelee
Pipun seikkailuun. Matkallaan Pipu kohtaa Kuun keltaiset lapset ja
haltioituu sinisen ihmeellisestä maailmasta. Sininen kohisee, keinuu ja
kuplii. Vihreän luona Pipu löytää vastauksen kysymykseen kuka minä oikein
olen. Esitys on visuaalinen värielämys, jossa tunnelmat syntyvät soittimien,
laulujen, heijasteiden, musiikin, sanojen ja liikkeen kautta. Pallo herkistää
kuulemaan, näkemään ja tuntemaan värejä. Suositus: koko perhe ja
kaikenkieliset.
Tilaisuus on ilmainen, ei ilmoittautumista. Järjestäjänä Gumbölen
omakotiyhdistys

Karhusuon koulun laajennus
Karhusuon koulun oppilaaksiottoalueella
rakennetaan jatkuvasti, kouluun siirretään
eskarilaiset ja oppilaaksiottoaluetta
kasvatetaan (Koulumestarin koulukin on
täynnä). Karhusuon koulun laajentamista on
lykätty jo useamman kerran ja nyt syksyllä
oltiin tilanteessa, että kaikki lapset eivät
mahdu enää kouluumme. Tähän ratkaisuksi
kouluun tulee parakit, joita aletaan tämän
kirjoituspäivänä syyskuun lopussa vasta
rakentamaan. Eipä siis tullut helpotusta vielä
syyslukukaudelle ja esimerkiksi toinen
eskariryhmä on sijoitettu Nupurin päiväkodin
saliin. Tämän hetkisen tiedon mukaan parakit
tulevat käyttöön kevätlukukaudelle. Parakkien
tuleminen aiheuttaa sen, että koulun kentästä
tulee olemaan käytössä vain 1/3 ja toivomme,
että sinne kuitenkin tulee talvella jää. Se on
alueemme ainut luistinrata ja ollut kovassa
käytössä.
Suurimmissa suunnitelmissa nykyisen koulun
tontille rakennetaan yli 700 oppilaan koulu
yhdeksänteen luokkaan asti sekä 120 lapsen
päiväkoti (sisältäen eskarilaiset). Lisäksi
rakennukseen tulisi nuorisotilat, kuntalaisille
ilta- ja viikonloppukäyttöön tiloja sekä kirjasto.
Uusi urheilukenttä ja isompi liikuntasali olisivat
oikein tervetulleita alueellemme. Tosin 900
lapsen liikkuminen nykyisillä teillä on aika
huolestuttavaa ja vain 7 saattoliikenteen
parkkipaikkaa 120 lapsen päiväkotiin on jo
hulluutta. Suunnitelmat ovat nähtävillä
kaupungin sivuilla ja elokuun aikana
kysyimme jäsenien mielipidettä niistä ja
syyskuun alussa toimitimme yhdistyksen
mielipiteen suunnitelmista kaupungille.
Uuden koulun valmistuminen pitäisi tapahtua
2018. Nyt se on kuitenkin kaupungin
"epävarmojen" hankkeiden listalla ja siinä
koulun on esitetty olevan valmis 2019. Parakit
vievät siis alueen ainoasta urheilukentästä 2/3
ja ne on tarkoitettu väliaikaisiksi tiloiksi, jonne
sijoitetaan esikouluryhmät, ekaluokkalaiset ja
tokaluokkalaiset. Jos lykkäys tapahtuu, niin
mielestäni 5 vuotta tuntuu aika pitkältä
ollakseen tilapäistä. Lisäksi parakista
poistettiin keittiö- ja ruokailutilat. Ruokailua
varten lapset joutuvat odottamaan kahden
ryhmän pukeutumisen talvivaatteisiin ennen
siirtymistä jyrkkien portaiden, parkkipaikan ja
tulevaisuudessa mahdollisesti laajennuksen
rakennustyömaan läpi ruokalaan! Syötyään
lapset odottavat ruokalan reunoilla olevilla
penkeillä muiden syömistä ennen siirtymistä
ryhmänä taas pois. Voin vain kuvitella kuinka
vaikeaa lasten on odottaa toisten syömistä

hiljaa paikoillaan. Pienessä ruokalassa nämä
odottelijat todennäköisesti kasvattavat melua
sen sijaan, että pääsisivät esimerkiksi ulos
välitunnille leikkimään. Entä miten käy
eskarilaisten aamu- ja välipalan? Kuljettaako
joku tiskit talvella jyrkkiä portaita pitkin koulun
keittiöön? Kun tätä kestää viisi vuotta, niin
nykyiset eskarilaiset käyvät siis melkein koko
alakoulutiensä näissä väliaikaisratkaisuissa.
Ai niin, ja lisäksi nykyisessä
koulurakennuksessa on sisäilmaongelma, jota
ei ole saatu korjattua. Tällä hetkellä koulussa
pyörii siirrettäviä sisäilmapuhdistimia. Koulu
on vähän yli kymmenen vuotta sitten
remontoitu ja taas on ongelmia. Onko tällaista
rakennusta järkeä säästää vai kannattaisiko
uuden koulun rakentaminen aloittaa alusta?
Ongelmajäte
Bembölen Shellillä on HSY:n ongelmajätekontti, jonne voi vielä kotitaloudesta
kertyvää ongelmajätettä (maalipurkit, öljynsuodattimet, öljy, patterit, energiasäästölamput, loisteputket). Käy ensin täyttämässä
lappu siitä mitä tuot ja todistat sen olevan
kotitaloudesta peräisin. Sen jälkeen saat
avaimen, jolla pääset pesupaikan vieressä
olevaan konttiin viemään tavaraa. Sitten vain
palautat avaimen. Tämä on ilmaista. Vastaava
kontti on ehkä myös K-Raudan vieressä olevalla Nesteellä. Ämmässuon Sorttiasemallekin
ongelmajätettä saa viedä maksutta.
Nupurin kappelilla tapahtuu:
Syyskauden messut klo 12:
5.10. Kappelin 10-vuotisjuhlamessu, Anita
Kyönsaari, Martti Rae
2.11. Lähetysaiheinen messu, Raigo Liiman
30.11. Perhemessu ja adventtitapahtuma,
Tuija Filppula
Viikon varrella:
Keskiviikon kohtaamispaikka parillisten
viikkojen keskiviikkona klo 13-14.30,
ohjaajana Satu Hellsten
Eläkeläiskerho parittomien viikkojen torstaina
klo 10.30-12, ohjaajana Anja Aarnio
Lapset ja perheet
Perhekerho keskiviikkoisin klo 9.30-11
Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 12
Sisarusmuskari keskiviikkoisin klo 11.30-12.10
Kokkikerho 1-3. lk oppilaille ti klo 17.30-19.30
Lisäksi partioryhmiä kokoontuu kappelilla.

Omin käsin
Nikkaripiiri keskiviikkoisin klo 18-20
Karhusuon koulun teknisen työn luokassa,
Tiedustelut Pauno Hellsten, p. 050 64999

siirtyi Tapiolaan. Kiitos alueen palveluiden
kehittämisestä Tuomakselle ja Raijalle.
Uusi kirjastovirkailija on Katja Löfgren, joka
mm. jatkaa satutuntien pitämistä kirjastolla
torstaisin klo 9:30 alkaen. Sinne kannattaa
Sähköinen tiedonjakelu
tulla pistäytymään myöhemminkin, sillä monet
Sähköinen tiedonjakelu toimii sähköjäävät viettämään sinne aikaa sadun jälkeen.
postilistallamme gumbole@googlegroups.com Uudeksi palveluesimieheksi tuli Juha Lilja,
ja Facebook-ryhmässämme Gumbölen
joka toimii Kalajärven, Karhusuon ja
omakotiyhdistys. Tervetuloa mukaan!
Kauklahden kirjastojen esimiehenä.
Tervetuloa Karhusuolle Katja ja Juha.
Valokuvia
Jos sinulla on alueesta valokuvia, varsinkin
vanhoja sellaisia, niin kaupunki toivoo
Joulumyyjäiset
saavansa niitä. He voivat kopioida kuvat ja
palauttaa alkuperäisen tai voit toimittaa heille Karhusuon koululla la 29.11. klo 12-14
Järjestäjinä Karhusuon koulu ja koulun
kopion. Tuo kuvat Marjaanalle mahdollisimvanhempainyhdistys.
man pian osoitteeseen Karhusola 9, hän
toimittaa kuvat kaupungin suunnittelijalle.
Myytävänä: Herkullisia leivonnaisia,
arpoja ja oppilaiden omatekemiä askarteluja.
Karhumammat
Tarjolla myös kirppari ja kahvila.
Karhumammat ovat Karhusuolla ja sen
Tervetuloa koko perheen voimin nauttimaan
lähialueilla toimiva vanhempien ryhmä, joka
koko kylän vuosittaisesta joulutapahtumasta!
välittää tietoa alueen tapahtumista sekä
yhdistää lapsiperheitä. Toimimme
Facebookissa sekä sähköpostilistalla. Kesällä Kynttilähartaus
Perinteinen kynttilähartaus järjestetään Kurutien
järjestämme leikkitreffejä pihoilla, lasten
kalliolla neljäntenä adventtina su 21.12. klo 18.
olympialaiset sekä retkiä. Jos haluat mukaan
Ota mukaan lyhty tai kynttilä tuomaan
toimintaan, laita sähköpostia osoitteeseen
tunnelmallista valoa pimeään metsään! Glögimaikku.siivola@gmail.com
tarjoilu. Järjestää Kanta-Espoon seurakunta ja
GOKY.
Kirjasto
Karhusuon kirjasto ja alueen asukkaat
joutuivat luopumaan Tuomas Arajärvestä, joka
ilolla otti meidät kaikki vastaan ja oli aina
valmis palvelemaan. Tuomas myös kehitti
kirjastoa meidän olohuoneeksemme, jossa
viihtyivät kaikki vauvasta vaariin. Heti perään
vaihtui myös palveluesimies, kun Raija Helle

Jalkapallo Gumbölen kentällä
Jäsenemme pelasivat koko perheen voimia
jalkapalloa Gumbölen ruohokentällä aina
keskiviikko-iltaisin. Vapaamuotoinen
jalkapallon pelaaminen oli kovasti lasten
mieleen ja sitä tullaan taas ensi kesänä
jatkamaan.

Vironperällä riitti myös sisällä paljon katsottavaa.
Kesäretkellä Vironperän hienoissa maisemissa.

Kesäretken Vironperä- ja
lounaskuvat: Anneli Mäntyala.

Ilmakin suosi kesäretkeläisiä.

Kesäretken kaivosvierailulla riitti mielenkiintoisia
paikkoja.

Siltatansseissa oli elävää mussiikkia ja mukavaa
yhdessäoloa.

Kaivosreissun, siivoustalkoiden ja
siltatanssien kuvat Cathy Le Gal-Tepponen.

Siivoustalkoissa riitti taas paljon
arpajaispalkintoja, kiitos Pauno!

Hallitus 2014:
puheenjohtaja Marjaana Siivola,
Karhusola 9, 050 5969011; maikku.siivola@gmail.com;
varapj Ismo Jauhiainen, Hirvisuontie 23;
sihteeri Riitta Metsäkoivu, Pitkäniityntie 10,
040 7224424; riitta.metsakoivu@pp.inet.fi
rahastonhoitaja Cathy Le Gal-Tepponen,
Karhusuonkuja 15, 040 7287181; Catherine.Tepponen@gmail.com.
Joni Mäenpää, Karhusuontie 36, 040 7307580; jonimaenpaa@hotmail.com
Johan Skjäl, Karhusuontie 47, 040 8231175; jskjal@abo.fi
Bernt Hoffrén, Kurutie 11, 050 5371223; bernt.hoffren@finnremote.com
Sanna Haakana, Karhusuontie 19, 050 4606343; shaakana@gmail.com

