Gumbölen Omakotiyhdistys - Gumböle Egnahemsförening ry.
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017
Yhdistyksen tavoitteena on edistää alueen asukkaiden yhteisiä etuja.
Asuinviihtyvyyden parantamiseksi järjestetään talkoita, retkiä ja juhlia sekä eri
ikäryhmille suunnattua toimintaa. Lisäksi yhdistys haluaa ylläpitää hyvät ja tiiviit
suhteet kaupunkiin ja vaikuttaa aktiivisesti alueen kehittämiseen.
Vuosi 2017 on yhdistyksen 50-vuotisjuhlavuosi. Valmistaudumme juhlavuoteen jo 2016
muun muassa keräämällä aineistoa juhlavuoden julkaisuun/teokseen/näyttelyyn.
VARSINAINEN TOIMINTA
1. Vaikuttaminen viranomaisiin alueen oloja koskevissa asioissa, joista etusijalle
asetetaan vuonna 2017 seuraavat:
○ Yhdistyksen alueen ja lähiseutujen kaavoitustilanteen seuraaminen ja
tarvittaessa lausuntojen antaminen.
○ Yhdistyksen alueen ja lähiseutujen liikennejärjestelyjen seuraaminen ja
nimenomaan liikenneturvallisuuteen vaikuttaminen.
○ Koulukapasiteetiin riittävyyden seuraaminen ja asiaan vaikuttaminen, kun
alueelle tulee koko ajan lisää asuntoja.
○ Koulurakennuksen suunnittelun seuraaminen ja alueen asukkaiden tarpeiden
huomioiminen sekä niistä viestiminen oikeille tahoille kaupungilla.
○ Koulurakennuksen rakentamisen edistymisen seuraaminen - rakennusajan
liikennejärjestelyt, rakentamisen porrastaminen ja tarvittavien ulkokenttien
rakentaminen välittömästi.
○ Joukkoliikenneyhteyksien parantaminen.
○ Viheralueiden kunnossapidon edistäminen.
○ Virkistysalueiden säilymisen turvaaminen ja kehittäminen.
○ Kirjaston toiminnan turvaaminen tulevaisuudessa.
○ Seurataan kiinteistöveron kehittymistä.
2. Tiedotustoiminta
○ Tiedotus hoidetaan neljä kertaa vuodessa kotiin jaettavilla tiedotteilla. Kevään
toinen tiedote jaetaan kaikkiin alueen talouksiin (painos noin 700 kpl). Muut
tiedotteet jaetaan jäsenille (painos noin 250 kpl).
○ Muu tiedotus tapahtuu Facebook-ryhmän kautta, sähköpostilistalla, alueen
ilmoitustauluilla ja yhdistyksen web-sivuilla h
 ttp://www.gumbole.fi/
○ Tarvittaessa käytetään tiedottamiseen myös Keski-Espoon Sanomia.
3. Talkootoiminta
○ Järjestetään kevätsiivous tienvarsien siistimiseksi.
○ Siistitään puistoalueita.
○ Puroalueen siistimistalkoot.
○ Pidetään jättibalsamin kitkemistalkoot.

4. Retket
○ Järjestetään kotiseuturetki.
○ Järjestetään teatteri- tai muu vastaava retki.
5. Juhlat ja tapahtumat
○ Kevätsiivoustalkoot päätetään talkooillanviettoon.
○ Järjestetään teatterinäytös alueen lapsille. T
 ämän tapahtuman järjestämien
on ollut haastavaa tilanpuutteen vuoksi.
○ Järjestetään kynttilähartaus pururadan kalliolla joulun alla yhteistyössä
Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kanssa.
○ Järjestetään kotiseutujuhla.
○ Siltatanssit ja illanvietto Karhusillalla.
○ 50-vuotisjuhlallisuudet; juhlajulkaisu / juhlanäytelmä / juhlanäyttely.
6. Jäsenpalvelut
○ Yhdistys kustantaa siirtolavat jäsentensä kiinteistöjen kaatopaikkatavaroita
varten ja tiedottaa YTV:n metalli-, ongelmajäte- ja elektroniikkakeräyksestä.
○ Yhdistys hankkii alennuksia jäsenilleen lähiympäristöjen liikkeistä ja
yrityksistä.
7. Järjestötoiminta ja yhteistyö
Yhdistys on seuraavien järjestöjen jäsen:
○ Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry (EOK)
○ Suomen Kotiseutuliitto
○ Espoon kaupunginosayhdistysten Liitto ry (EKYL).
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Yhdistys tekee yhteistyötä asukasyhdistysten kanssa:
Nuuksio Seura Ry
Nuuksion Siikajärven Asukasyhdistys Ry
Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys Ry
Keski-Espoo Seura Ry

8. Kurssit ja kerhot
○ Yhdistys on järjestänyt pienille lapsille vanhempineen lasten liikunnan
Karhusuon koululla. K
 erhotoiminta on tauolla tilanpuutteen vuoksi. KUN uudet
tilat elokuussa 2017 valmistuvat, niin kerhot jatkavat toimintaa.
○ Yhdistys järjestää 6-10 vuotiaille vanhemman kanssa sählyvuoron.
Kerhotoiminta on tauolla tilanpuutteen vuoksi. KUN uudet tilat elokuussa 2017
valmistuvat, niin kerhot jatkavat toimintaa.
○ Yhdistys pelaa kesäisin jalkapalloa alueen ruohokentällä.
○ Yhdistys lisää kerho- ja harrastustoimintaa, jos varat sen sallivat ja vetäjiä
löytyy. Kerhotoiminta on tauolla tilanpuutteen vuoksi. KUN uudet tilat
elokuussa 2017 valmistuvat, niin kerhot jatkavat toimintaa.
○ Kirjaston kanssa yhteistyössä erilaisia kerhoja ja toimintapäiviä.
○ 2016 lanseeratut asukasillat kirjastolla jatkuvat mahdollisuuksien mukaan.
○ Muita kursseja ja kerhoja järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

