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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Otin vastaan Gumbölen Omakotiyhdistyksen puheenjohtajuuden syksyllä ja pestini alkoi vuoden 2016 alusta.
Minulla on pää täynnä suunnitelmia ja tärkeimmäksi tehtäväkseni taidan ottaa muutamien uusien aktiivisten
asukkaiden “rekrytoimisen” Omakotiyhdistyksen toimintaan mukaan. Varokaahan naapurit! :) Tekemistä näissä
hommissa olisi vaikka pienelle kylälle ja sellainenhan Gumböle hengeltään onkin.
Muuttaessani alueelle reilu kuusi vuotta sitten, ihmettelin kuinka nopeasti ja ihanasti meidät otettiin osaksi
naapurustoa. Olen täällä asuessani saanut ympärilleni mitä upeimpia ihmisiä ja luonut toivottavasti loppuelämän kantavia ystävyyssuhteita. Talomme remontissa on meitä auttanut eteenpäin suunnilleen jokainen,
joka uteliaisuuttaan kurkkasi ovesta sisään ja onpa ne palkatut ammattilaisetkin pääsääntöisesti löytyneet
“omalta kylältä”. Lähistöltä olemme saaneet apua niin puuttuvien työkalujen kuin myös voimavarojen suhteen
ja vastapalveluksena olemme voineet auttaa milloin missäkin asiassa ystävien toteuttaessa omia unelmiaan.
Kun silloin kuutisen vuotta sitten löysin talomme myynti-ilmoituksen netistä, en olisi voinut kuvitellakaan sitä
ystävyyden määrää mikä meitä odotti. Kiitos.
Alueemme käy tällä hetkellä läpi isoa murrosta ja meillä asukkailla on mielestäni todellinen mahdollisuus
olla mukana vaikuttamassa alueemme kehitykseen. Haluammeko muuttua kärjistäen nukkumalähiöksi vai
pitää huolen siitä, että alueemme pysyy lämminhenkisenä ja pikkukylämäisenä paikkana, jossa kylä kasvattaa
ja pitää huolta omistaan? Tällä hetkellä Pohjois-Espoon yleiskaava on työn alla - tällä tulee olemaan suuria
vaikutuksia Gumbölen alueen asemakaavoihin sekä luonnollisesti meitä jo aikaisemminkin puhuttaneeseen
Karhusuon uuteen koulukeskukseen nuoriso-, liikunta- ja kuntalaistiloineen.
Espoon kaupunki antaa asukkailleen paljon mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin ja Omakotiyhdistyksen
yksi tärkeimmistä tehtävistä onkin olla mukana siellä, missä keskustelut ja asioista päättäminen tapahtuu.
Alueen asukkaille tärkeiksi koen myös Omakotiyhdistyksen järjestämät moninaiset tapahtumat. Tapahtumia
pyritään järjestämään jatkossakin ja tahtotila kaikissa tilaisuuksissa on se, että päästään tekemään yhdessä
asioita ja tutustutaan siinä sivussa toisiimme vieläkin paremmin.
Alueen puolesta voi toimia vain ne ihmiset, jotka täällä asuvat ja Omakotiyhdistyksellä on todennäköisesti
juuri sinua varten paikka vapaana. Tule mukaan ja kerro, mitä haluaisit tehdä; voit ryhtyä laulattamaan ikäihmisiä, ryhtyä innokkaaksi www-sivujen ylläpitäjäksi tai vaikkapa perustaa kimppakyytiryhmän - Omakotiyhdistys on toimijoidensa näköinen. Kiitän jo etukäteen yhdessä tekemisen hetkistä sekä siitä inspiraatiosta, jota
tästä toiminnasta parhaimmillani saan.
Kevätterveisin, Sanna Haakana.

KEVÄTKOKOUS
Tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen Karhusuon
koululle (alatalo) torstaina 21.4.2016 klo 18.
Kokouksen alussa kuulemme Vanha Espoon Asukasfoorumin toiminnasta sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista oman asuinalueensa asioihin. Asukasfoorumista meille tulee kertomaan Pauno Hellsten.

Esittelyn jälkeen pidämme yhdistyksen kevätkokouksen, jonka aiheena on sääntömääräiset asiat (mm.
vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle). Niihin voi tutustua etukäteen mm.
Facebook-ryhmässämme tai sähköpostilistallamme.
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OMAKOTIYHDISTYKSEN SIBELIUS-RETKI 14.5.2016

HSY KERÄYSAUTOT

Lähdemme porukalla linja-autolla Hämeenlinnaan.
Hämeenlinnassa teemme kierroksen Jean Sibeliuksen
jalanjäljissä. Retken alussa käymme kaikki yhdessä
Aulangolla, jonka jälkeen lapset ja muut halukkaat pääsevät Hämeen Linnaan kierrokselle. Tällä välin muut
muut tekevät kierroksen Sibeliuksen jalanjäljissä, osin
bussilla, osin kävellen.

HSY keräysautot kiertävät joka kevät Espoossa, Kauniaisissa, Helsingissä, Vantaalla ja Kirkkonummella.

Opas odottaa meitä Hämeenlinnassa klo 10.30.
Kierrosten jälkeen käymme yhdessä syömässä. Omakotiyhdistys kustantaa bussin ja opastukset. Ruokailu
20e/hlö omalla kustannuksella.

Alueellamme keräysauto pysähtyy Karhusuon kirjastolla (Karhuniitynkuja 3, kirjasto, 02810) 6.4.2016
klo 18.30–19.00. Voit viedä autoihin kodin vaarallista
jätettä, sähkölaitteita ja metalliromua. HSY ottaa jätteet vastaan maksutta.
Lisätietoja osoitteesta:
https://hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/keraysautot/Sivut/default.aspx

Sitovat ilmoittautumiset huhtikuun loppuun mennessä
Riitalle osoitteeseen: riitta.metsakoivu@pp.inet.fi

Nähdään keräysautolla!

TIEDOKSI KAAVOITUSASIAA - TULEVA KIRJASTO

KUTSU VANHA-ESPOON ASUKASFOORUMIIN

Kulttuurilautakunnan lausunto Karhusuon koulun ja kirjaston hankesuunnitelmasta kokouksessaan 16.2.2016 oli, että kulttuurilautakunnalla ei
ole huomauttamista Karhusuon koulun ja kirjaston
18.1.2016 päivättyyn hankesuunnitelman muutoksen.

Asukasfoorumit ovat kaikille avoimia tilaisuuksia.
Tavoitteena on, että asukkaat pystyvät yhdessä
aktiivisesti osallistumaan oman alueensa kehittämiseen. Asukasfoorumeilla edistetään asukkaiden ja
kaupungin vuorovaikutusta.

“Karhusuon koulu ja kirjasto rakennetaan nykyisen
koulun ja kirjaston tontille. Koulu on 3-sarjainen
yhtenäinen peruskoulu. Kirjaston tilat ovat koulurakennuksessa keskeisellä paikalla. Kirjasto toimii sekä
koulukirjastona että kuntalaiskirjastona. Tilojen suunnittelussa varataan mahdollisuus kehittää toimintaa
omatoimisen kirjastonkäytön suuntaan. Kirjastorakennus joudutaan purkamaan uuden koulurakennuksen ja
sen tarvitsemien ulkoalueiden toteuttamisen tieltä.

Keskustelutilaisuus torstaina 7.4.2016 klo 18.00-20.00
Espoon valtuustotalossa, Espoonkatu 5, 02770 Espoo
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Kahvitarjoilu.
Sydämellisesti tervetuloa!

Kulttuurilautakunta on 22.10.2015 antanut lausunnon
Karhusuon koulun ja päiväkodin hankesuunnitelmasta. Lausunnossaan kulttuurilautakunta edellytti, että
kirjaston keskeytymätön toiminta turvataan purku- ja
rakennusaikana.

•

Tilapalvelut hankkivat koululle lisää siirtokelpoista
koulutilaa väistötilaksi koulun tontille. Koulun ruokapalvelutiloja ja erikoisluokkia käytetään siihen
asti, että on aika purkaa ne. Vastaavasti on tarkoitus
säilyttää kirjaston nykyiset tilat. Ennen rakennusten
purkamista on tarkoitus hankkia uusi siirtokelpoinen
rakennus, johon sijoittuu koulun keittiö ja ruokasali
sekä kirjasto.” Lähde: http://espoo04.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Alustajat ja teemat:
•

Espoon kaupungin viestintäjohtaja Satu Tyry-Salo:
Espoon kaupungin viestinnän haasteet, mitä asukkaat odottavat ja mitä saavat?
Espoon kaupungin viestintäpäällikkö Johanna
Pellinen: Osallistuva Espoo -kehitysohjelma - asukkaiden osallistamisen ja vaikutusmahdollisuuksien
lisääminen

Asukkaiden ja yhdistysten edustajien puheenvuoroja,
keskustelua
Lisätietoja keskustelutilaisuudesta:
Vanha-Espoon Asukasfoorumin ja tilaisuuden pj.
Kari Sipilä, kari.sipila@futureinnovations.fi
Tilaisuuden järjestää Vanha-Espoon Asukasfoorumin
valmisteluryhmä.
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SÄHKÖINEN TIEDONJAKELU

HALLITUS 2016

Sähköinen tiedonjakelu toimii sähköpostilistallamme
gumbole@googlegroups.com ja
Facebook-ryhmässämme Gumbölen omakotiyhdistys.
Tervetuloa mukaan!

Puheenjohtaja Sanna Haakana
Karhusuontie 19 /// 050 4606343
shaakana@gmail.com

Yhdistyksen nettisivuilta www.gumbole.fi löydät mm.
viimeisimmät tiedotteet sekä ajankohtaista asiaa.
Yhteyden yhdistyksen aktiiveihin saat
sähköpostiosoitteella gumbole@gmail.com

Varapuheenjohtaja Johan Skjäl
Karhusuontie 47 /// 040 8231175
jskjal@abo.fi

JÄSENEKSI?

Sihteeri Riitta Metsäkoivu
Pitkäniityntie 10 /// 040 7224424
riitta.metsakoivu@pp.inet.fi

Ota yhteys hallituksen jäseniin ja toimitamme sinulle
tilinumeron jäsenmaksua varten. Myös yhdistyksen
kotisivuilla on ohjeet www.gumbole.fi/jaseneksi/

Rahastonhoitaja Cathy Le Gal-Tepponen
Karhusuonkuja 15 /// 040 7287181
catherine.tepponen@gmail.com

KARHUMAMMAT

(Jäsenrekisterivastaava) Joni Mäenpää
Karhusuontie 36 /// 040 7307580
jonimaenpaa@hotmail.com

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,
liity FB-ryhmään “Karhumammat” tai laita sähköpostia osoitteeseen maikku.siivola@gmail.com

ASUKASKOMMENTTI: Karhusuontiellä ei saa kaahata! Ylämäki ei
ole mikään syy ajaa ylinopeutta. Eikä alamäkikään. Terveisin,
Huolestunut ja Vihainen Äiti.

Ismo Jauhiainen
Hirvisuontie 23
Bernt Hoffren
Kurutie 11 /// 050 5371223
bernt.hoffren@finnremote.com
(Yhteiskuntavaikuttaja) Marjaana Siivola
Karhusola 9 /// puh. 050 5969011
maikku.siivola@gmail.com
(Catering) Anna Tuure
Myllärintie 2 ///
anna.tuure@gmail.com

HALUATKO MAINOSTAJAKSI?

OKSASILPPURI VUOKRATTAVANA
Oletko karsimassa omenapuuta tai puskia? Omakotiyhdistyksellä on jäsenten käyttöön tarkoitettu
oksasilppuri. Silppurin voi varata Johanilta numerosta
040 8231175 ja silppurin vuokra on 5e/vuorokausi.

Gumbölen omakotiyhdistys toimii Kehä 3:n
ulkopuolella ja Turun moottoritien molemmin puolin.
Yhdistys jakaa tiedotteen jäsenilleen neljä kertaa
vuodessa. Osa tiedotteista jaetaan alueen kaikkiin
koteihin - n 700 taloutta. Ota yhteys tiedottajaamme
osoitteeseen riitta.metsakoivu@pp.inet.fi
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SEIKKAILUPUISTO HUIPPU, Leppävaara

KESÄN LIIKKUMISET

Yhteiskäynti Leppävaaran seikkailupuisto Huippuun
torstaina 9.6. 2016 klo 15.

Suosittu lauantaiaamupäivien LASTEN LIIKUNTAVUORO
jää kesätauolle 16.4.2016 jälkeen. Olemme herättäneet
keskustelun Omakotiyhdistyksen Facebook-sivuilla
yhteisistä liikuntahetkistä kesäkuukausien ajalle - käy
lukemassa ja ilmoita kiinnostuksestasi.

Jäsenille 15e/hlö, ei-jäsenille 24e/hlö. Alle 140 senttiset 8 euroa, ei-jäsenet 14e.
Maksa lippu GOKYn tilille FI34 8000 2504 7021 42
viimeistään 1.6.2016 ja laita sähköpostia
osallistumisestasi Cathylle (catherine.tepponen(at)
gmail.com). Cathy jakaa liput maksaneille
paikanpäällä, lipunmyynnin lähellä.

Omakotiyhdistyksen KESÄFUTIS startataan taas kentän
kuivettua, mikäli innokkaita riittää. Seurailehan Facebook-sivuilla ajankohtaista ilmoittelua!

GOKY 50-VUOTTA vuonna 2017

SEURAKUNTA TIEDOTTAA

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi on 2017
ja sama vuosi sattuu olemaan Gumbölen Omakotiyhdistykselle juhlavuosi myös, ei tosin 100 vuotta
tule täyteen vain 50. :) Yhdistyksellä on ollut tapana
tuottaa juhlavuosina pienimuotoinen julkaisu, tarinoita
alueesta, kevyttä historiikkia ja niin edelleen. Mikä on
esimerkiksi tarina Karhukujan päästä näkyvällä
betonibunkkerilla? MIllaista oli elämä Karhusuon rakennusaikoina - missä olivat yleiset saunat ja
leikkivätkö alueen lapset Kurukallioilla kuin
nykyäänkin? Arkiset tarinat ovat kiehtovia.

Nupurin kappelin tapahtumia:

Haemme joko innokasta paikallishistorian kerääjää,
sisällön tuottajaa, julkaisusta vastuuta ottavaa henkilöä taikka porukkaa. Otamme myös vastaan pienet
vihjeet myös esimerkiksi oppilaitoksista/opinahjoista, jossa mahdollisesti edes osan työstä voisi teettää
toimeksiantona.

Karhusuon koululla jatkuu nikkaripiiri Pauno Hellstenin
vetämänä keskiviikkoisin klo 18-20 27.4. asti.

Suurin osa työstä tullaan tekemään kuluvana vuonna,
sillä toivoisimme julkaisun olevan valmiina alkuvuodesta 2017. Ottakaa reippaasti yhteyttä yhdistyksen
hallitukseen. Nyt yritetään saada julkaisulle suunnitelmaa kasaan ja ideaalitilanteessa julkaisuun sisältöä
tuottamaan pieni ja aktiivinen tiimi.

RUUSUJA ja SUURI KIITOS
Omakotiyhdistyksen
tiedotteen jakajille!

Ma 11.4. klo 18 Yhteislauluilta, jossa lauletaan mm. 		
virsikirjan tulevan lisävihkon virsiä kanttori 		
Anna-Liisa Haunion johdolla.
Su 1.5. klo 12 Perennamessu, jonka toimittaa
kappalainen Tuija Kuusinen. Messun jälkeen 		
kirkkokahvit. Lisäksi messun jälkeen on
mahdollisuus vaihtaa itse paikalle tuomiaan 		
perennoita toisten tuomiin perennoihin tai 		
ostaa perennoita sekä hevosenlantaa.

KIRJASTO TIEDOTTAA
Karhusuon kirjasto järjestää taas huhtikuussa
perhepäivän, jolloin kirjastossa on ohjelmaa
perheen pienimmille lauantaina 23.4. klo 10-14.
Tervetuloa!
Kirjastossa järjestetään maalis-huhtikuussa taas
legorobottikerho alakoululaisille. Lisätietoja saa
Karhusuon kirjaston Helmet tapahtuma-sivulla.

4

KAAVA-ASIOITA: KARHUSUON KOULUN TILANNE
Karhusuon koulun yläkerta laitettiin kiireellisesti
käyttökieltoon sisäilmaongelman vuoksi. Tammikuussa esikoulu, 1 lk. ja 2 lk. jatkoivat Karhusuon koulun
siirtokoulussa, joka valmistui tammikuussa 2015. 3-6 lk.
siirtyivät jatkamaan koulua Lagstadiin. He eivät saaneet
viedä mukanaan mitään materiaalia Karhusuolta vaan
he kävivät koulua helmikuun loppuun asti ilman kirjoja.
Onneksi Karhusuolla on innovatiivista henkilökuntaa ja
he ovat hoitaneet väistön erittäin hyvin.
Karhusuon koululla on tehty sisäilmatutkimuksia, jotka
valmistuivat tammikuussa. Niitä ei ole julkaistu vaan

kaupunki päätti tilata lisää tutkimuksia. Joitain tavaroita
voidaan käyttökiellossa olevista luokista hakea, mutta
kaikki koululta siirrettävä tavara käy läpi ulkopuolisen
yrityksen tekemän puhdistuksen.
Kaupunki on päättänyt rakentaa Karhusuolle uuden
koulun. Alustavasti se on kasvavalle oppilasmäärälle,
mutta nyt siis myös sisäilmaongelman vuoksi. Tämän
hetken päätöksissä Karhuniitynmäelle on tulossa esi-9lk
sisältävä uusi koulu. Vanha koulurakennus puretaan ja
päiväkodille etsitään alueelta toinen tontti. Tämän
hetken suunnitelmissa niin kouluhanke kuin päiväkotihanke valmistuvat vuonna 2020. Koulun muutettu hankesuunnitelma pitäisi tulla Tila- ja asuntojaoksen sekä Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan maaliskuun
kokouksiin hyväksyttäväksi. Vuonna 2013 aloitettu kou-

lun tontin asemakaava sai lainvoiman viime vuoden
lopulla. Päiväkodille etsitään parhaillaan tonttia ja hanketta hidastaa se ettei todennäköisesti asemakaavan
alaista tonttia ole valmiina.
Koska uuden koulun rakentaminen viivästyy jatkuvasti, joudutaan uudelleen turvautumaan siirtokelpoisiin
tiloihin. Karhusuolle on luvattu toiset siirtokelpoiset tilat
viimeistään tammikuussa 2017. Tällä hetkellä siirtotilojen
tilasuunnitelma on hyväksytty ja hanke on kilpailutuksessa. Siirtotilat tulevat sijaitsemaan samalla kentällä kuin
nykyinenkin siirtokoulu. Jotta rakentaminen ei vaaranna
koululaisia ja koulun toimintaa, rakentamisen tulee tapahtua kesällä ja toivottavasti siirtotilat olisivat valmiina

jo syksyn alkuun.
Koska nykyinen kenttä tulee olemaan täynnä siirtokoulun tiloja ja uusi koulu tulee valmistumaan vasta
vuonna 2020, tulee koululaisille ja alueen asukkaille
rakentaa tuleva uusi urheilukenttä mahdollisimman pian.
Seuraamme uuden kentän rakentamisen edistymistä
säännöllisesti.
Karhusuon koulu on otettu käyttöön 1961. Se laajennettiin ja peruskorjattiin 2002-2003. Nyt edessä on purkaminen ja kokonaan uuden koulun rakentaminen. Koulun
ruokala, sali ja pukuhuonesiipi ovat vielä siirtotilan koululaisten käytössä.
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SIIVOUSTALKOOT
Perinteiset alueen siivoustalkoot järjestetään taas toukokuun alussa. Siivoamisen voi hyvin
aloittaa jo edeltävällä viikolla ja usein monet siivoavatkin jo viikonloppuna 6.-8.5.2016.
Omakotiyhdistys tulee jakamaan jätesäkkejä muutamiin näkyviin paikkoihin Nupurintien
varrelle. Jos tarvitsette lisää, niin ottakaa yhteyttä hallituksen jäseniin. Aloitetaan kesä taas
puhtailla teillä ja puroilla.
Kaupunki käy keräämässä kerätyt roskat seuraavista paikoista:
1. Nupurintien pyörätien varsi välillä Ylämyllyntie - Karhuniityntie
2. Hirvisuontien ja Hirviportin risteys
3. Gumbölentien ja Rintamäentanhuan risteys
4. Gumbölentien ja Engelin puistotien risteys
Voit laittaa siivoamastasi alueesta kuvan Facebookkiin Gumbölen omakotiyhdistyksen
ryhmään, niin muut jäsenet näkevät mitkä alueet ovat jo siivottu. Yllämainittuihin keräyspisteisiin tuoduista roskista voi myös laittaa kuvan ja katsotaan mikä alue on ollut aktiivisin!
Talkoiden illanvietto pidetään perinteisesti maanantaina 9.5.2016 illalla klo 18 lähtien Kurutien kallioilla. Tervetuloa vapaamuotoiseen illanviettoon alueemme kauniille kallioalueelle
tapaamaan naapureita.

Kuvia SIIVOUSTALKOISTA vuodelta 2015.
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www.asuntovalitysta.fi
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GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYKSEN
Pönttötalkoot LAUANTAINA 2.4. klo 13 alkaen
(noin kaksi tuntia) Karhusuon koulun
puutyöluokassa.
Koko perheen tapahtuma, mutta lapset pääsevät sisään vain
aikuisen seurassa, koska tilassa on erilaisia laitteita, eikä
järjestäjä pysty vastaamaan turvallisuudesta.
Tule askartelemaan, yhdistys järjestää materiaalin paikalle, ja
tarjoaa kahvia/teetä/mehua ja jotain pientä naposteltavaa.
Ohjaajana Pauno Hellsten.

Tervetuloa!
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