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Marraskuu
29.11. Koulun myyjäiset
Joulukuu
21.12. Kynttilähartaus
Lasten liikunta
Alle kouluikäisten lasten liikunta jatkuu
Karhusuon koululla myös marras-joulukuun
ajan lauantaisin klo 10-11. Tervetuloa
liikkumaan! Tarkempia tietoja Facebookissa.

Lasten ja aikuisten yhteinen jalkapallovuoro oli
suosittu kesäkeskiviikkoisin; jatketaan ensi
kesänä!
Joulumyyjäiset
Karhusuon koululla la 29.11. klo 12-14
Järjestäjinä Karhusuon koulu ja koulun
vanhempainyhdistys.
Myytävänä: Herkullisia leivonnaisia,
arpoja ja oppilaiden omatekemiä askarteluja.
Tarjolla myös kirppari ja kahvila. Kahvilassa
elävä joululaulujukeboxi koulun kuoron
pyörittämänä.

Tervetuloa koko perheen voimin nauttimaan
koko kylän vuosittaisesta joulutapahtumasta!

Kynttilähartaus
Perinteinen kynttilähartaus järjestetään
Kurutien kalliolla neljäntenä adventtina su
21.12. klo 18. Ota mukaan lyhty tai kynttilä
tuomaan tunnelmallista valoa pimeään
metsään! Glögi-tarjoilu. Järjestää
Tuomiokirkkoseurakunta ja GOKY.
.
Syyskokouksessa päätettyä
Marjaana Siivola lupasi jatkaa
puheenjohtajana vuoden 2015, jos muut
hallituslaiset ja jäsenet hoitavat myös
juoksevia asioita hänen apunaan. Uutena
hallitukseen valittiin Anna Tuure. Hallituksen
erovuoroiset Johan Skjäll, Joni Mäenpää ja
Sanna Haakana valittiin jatkamaan
hallituksessa. Kaksivuotisen toimikautensa
toiselle vuodelle jatkavat Bernt Hoffrén, Ismo
Jauhiainen, Cathy Le Gal-Tepponen ja Riitta
Metsäkoivu.
Metsälampi
Espoon kaupungilta Eeva Nuotio on nyt
marraskuussa menossa kartoittamaan
Metsälammen tilaa ja kertoo sitten, miten
voisimme auttaa Metsälampea ja mitä
kaupunki on valmis tekemää asialle.
Tässä tietoa lammesta: sivu 45
http://www.espoo.fi/download/noname/%7BC8
9C4628-8F1E-4D99-B9E8EC0D8657A3CD%7D/36868
Kirjasto
Uudet aukioloajat 1.1.2015 alkaen:
Maanantai: 13-19
Tiistai: 9-15
Keskiviikko: 13-19
Torstai: 9-15
Perjantai: 9-15 (loppuvuosi vielä 12-18)
Vuoden 2015 alkupuolelle suunnitellaan sekä
roolipelikerhoa että legorobottikerhoa.
Lisätietoja kerhojen etenemisestä saa
kirjastosta sekä kirjaston internet-sivuilta.
Karhusuon kirjaston väki toivottaa hyvää
joulua ja mukavaa vuodenvaihdetta!

Meluesteistä adressi
Nupurintien meluesteistä lähetettiin adressi
ELY-keskukselle. Toiveena on tehokkaammat
meluesteet alueelle Miilukorpi-PitkäniittyKarhusuo. Adressi lähti liikkeelle heti edellisen
tiedotteemme jälkeen, joten sitä ei ehditty
mainostaa tällä kanavalla. Toivottavasti
mahdollisimman moni huomasi käydä sen
allekirjoittamassa.

Asukasvisiontipaja yleiskaavasta
Kaavoituksen asukastilaisuudessa 28.10. oli
mukana ainakin 5 asukasta alueeltamme.
Järjestäjät pitivät meidän tekemistämme
kartoista, eli terveisemme ja toiveemme
menevät eteenpäin.

Asukasfoorumi liikenteestä
Torstaina 20.11. järjestettiin asukasfoorumi
Vanha-Espoon alueen liikenteestä.
Nukketeatterifestarissa
Tilaisuudessa virkamiehet/naiset ja HSL:n
Nukketeatterifestarin Mozart-esitys sopi hyvin edustaja ja poliitikot kertoivat suunnitelmista.
Puhuivat metron liityntäliikenteestä, vaikka se
niin lapsille kuin aikuisillekin. Myös toinen
ei meitä täällä paljoa koskekaan. Kertoivat,
esitys oli kiva kaikenikäisille. Välissä
toimintaakin sorminukketyöpajassa Paikalla oli että kaupunkiratahanketta Espoon
Keskukseen on viivästytetty. Bussireiteistä
noin 50 katsojaa molemmissa esityksissä.
kannattaa antaa suoraan palautetta HSL:lle.
Uutta seutualueen maksumallia näytettiin
Nupurin kappelilla tapahtuu:
myös. Se tulee käyttöön vuonna 2017. Se on
niin sanottu kaarimalli. Meidän alueella täytyy
Sunnuntaina 30.11.14 klo 12 Nupurin
käyttää kahden kaaren lippua. HSL:n
kappelilla perhemessu, jonka jälkeen tarjolla
edustajan mukaan se on suunnilleen saman
joulupuuroa ja pullakahvit.
hintainen kuin Espoon sisäinen lippu nykyisin.
Lisäksi myyjäiset ja arpajaiset. Mukana
kappalainen Tuija Kuusinen ja kanttori Anna- Kolmen kaaren lippu vastaa nykyistä
seutulippua, ja sillä pääsee täältä Helsingin
Liisa Haunio.
keskustaan.
Kauneimmat joululaulut lauletaan Nupurin
kappelilla keskiviikkona 17.12.2014 klo 18
Sähköinen tiedonjakelu
Sähköinen tiedonjakelu toimii sähköViikon varrella:
postilistallamme gumbole@googlegroups.com
Keskiviikon kohtaamispaikka parillisten
viikkojen keskiviikkona klo 13-14.30,
ja Facebook-ryhmässämme Gumbölen
ohjaajana Satu Hellsten
omakotiyhdistys. Tervetuloa mukaan!
Eläkeläiskerho parittomien viikkojen torstaina
klo 10.30-12, ohjaajana Anja Aarnio;
Valokuvia
27.11. klo 13 menemme Kuusikotiin
Jos sinulla on alueesta valokuvia, varsinkin
laulamaan joululauluja.
vanhoja sellaisia, niin kaupunki toivoo
Lapset ja perheet
saavansa niitä. He voivat kopioida kuvat ja
Perhekerho keskiviikkoisin klo 9.30-11
palauttaa alkuperäisen tai voit toimittaa heille
Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 12
kopion. Tuo kuvat Marjaanalle mahdollisimSisarusmuskari keskiviikkoisin klo 11.30-12.10 man pian osoitteeseen Karhusola 9, hän
toimittaa kuvat kaupungin suunnittelijalle.
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

Karhumammat
Karhumammat ovat Karhusuolla ja sen
lähialueilla toimiva vanhempien ryhmä, joka
välittää tietoa alueen tapahtumista sekä
yhdistää lapsiperheitä. Toimimme
Facebookissa sekä sähköpostilistalla. Kesällä
järjestämme leikkitreffejä pihoilla, lasten
olympialaiset sekä retkiä. Jos haluat mukaan
toimintaan, laita sähköpostia osoitteeseen
maikku.siivola@gmail.com

Rajalan Matti on poissa (1945-2014)
Kylätie on hiljainen, kun tuttua kulkijaa,
ystäväämme Mattia, emme siellä enää tapaa.
Keväällä ennen pääsiäistä saimme
suruviestin, että Matti on kuollut. Vaikka hän
sairasti pitkään, hän lähti aina liikkeelle
ollessaan hiukankin paremmassa kunnossa.
Jos naapurustossa puuhailtiin ulkona, Matti
poikkesi aina juttelemaan ja usein
auttamaankin. Hän kävi myös tutkailemassa
tuttujen rakennustyömaat. Ja hän tunsi
melkein kaikki kylän asukkaat, ainakin
vanhemman kaartin.
Matti oli toimen mies. Oman talon hän rakensi
Katrinsa kanssa Karhusuontielle. Sieltä he
ovat saaneet lähettää turvallisin mielin fiksut
pojat maailmalle.
Jääkiekkojoukkueiden huoltajana Matti oli
huippu. Aina häneltä sai apua vaikkapa
kypärän ruuvien kiristämiseen ja kyytikin
järjestyi. Monet turnausreissut olemme
saaneet matkata turvallisesti Matin ohjaaman

bussin kyydissä. Ulkomaillakin on käyty.
Pieneenkin rakoseen Matti on saanut ison
auton mahtumaan.
Monia hauskoja muistoja meillä on yhteisistä
tapahtumista.
Kauniaisten VPK-talolla oli kerran pirskeet ja
lopuksi huutokauppa. Matti räväytti ja huusi
kiinalaisen polkupyörän. Siitä riitti juttua
pitkäksi aikaa. Lopulta pyörä taisi päätyä
myyntiin.
Onneksi Matti ehti nähdä lapsenlapsia, jotka
toivat paljon iloa. Vielä kuolemaa edeltävänä
päivänä Matti-vaari sai leikkiä heistä
vanhimman kanssa.
Rakas Katri-vaimo hoiti hienosti Mattiaan
kotona loppuun asti.
Mattia muistavat lämmöllä kanssamme monet
ystäväperheet.
Laaksoset

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

