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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Kesän kynnyksellä alueemme herää eloon! Pihoilta kuuluu puutarhanhoidon ääniä ja ryhtyypä joku myös
suurempiin remonttihommiinkin ilmojen lämmettyä. Aurinkoisella säällä on helpompi olla ihyvällä tuulella
ja usein sitä kesäaikaan jaksaa paremmin myös parantaa ympäristöään viihtyisämpään suuntaan. Kauniilla
alueella ihmiset haluavat asua ja kyllähän huolenpito lisää väistämättä asuinalueen arvoakin.
Keväällä olemme yhdessä siivonneet asuinaluettamme roskista ja samalla teemalla jatketaan. Kesäkuun alussa
Omakotiyhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden tuoda sekajätettä roskalavalle ja heti perään muutaman
päivän päästä laitamme yhdessä Karhusuonpuron sillan aluetta viihtyisämpään kuntoon. Keskikesällä on aika
käydä yhdessä vieraslajikkeiden kimppuun ja harventaa muutamia tunnettuja jättibalsamiesiintymiä (aikatauluja ilmoitellaan myöhemmin).
Kesällä eläminen siirretään ulos ja mahdollisuudet tutustua naapureihin kasvaa valtavasti. Huomio varsinkin
te alueen tuoreet asukkaat, tehkää vaikka tikusta asiaa! Näin kesällä ne “tikut” todennäköisesti kukkivat ja voit
vaikka pyytää naapurilta neuvoa omien kasviesi kanssa tai käydä ihailemassa upeasti kukkivia pihoja iltalenkillä (naapurin luvalla tietenkin). Alueen vanhoilta pihoilta löytyy varmasti myös uudemmille vasta rakenteilla
oleville pihoille alueen vanhoja kasveja jaettavaksi asti - alueen Facebook-ryhmissä olen nähnyt jo tänä keväänä olevan tarjolla useampaakin sorttia. Rohkea voisi kokeilla jonkun kerran tehdä kuin eräskin Päivi (nimi
ei muutettu), joka useamman kerran kulki pihamme ohi koirien kanssa ja sitten sen yhden kerran tuli esittelemään itsensä. Kiva kun tulit juttelemaan Päivi! :)
Tekemällä yhdessä työtä asuinalueen viihtyisyyden eteen ja kokemalla elämyksiä eri puolilla aluetta, konkreettisesti juurrutamme perheitämme tähän kylään. Lastemme muistoihin saattaa tänä kesänä piirtyä kuva lauantaiaamuista, jolloin juoksimme kilpaa pitkin lähimetsien polkuja tai esimerkiksi siitä hetkestä, kun Karhusuonpuron siistimistalkoissa kolme kaveria kastui läpimäräksi yhtäaikaa. Mieleenpainuvia hetkiä kavereiden kanssa
voi luoda kesäiltoina futiskentällä taikka alkusyksyn kalareissusta isommalla porukalla. Alueeseen liittyviä
muistoja, vanhempia ja myös tuoreita, keräämme nyt aktiivisesti ollaksemme valmiina Gumbölen
Omakotiyhdistyksen juhlavuoteen 2017.
Toivottavasti näemme kesän tapahtumissa ja ehdimme vaihtaa edes muutaman sanan!
Kesäterveisin, Sanna Haakana
GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYS
Gumbölen omakotiyhdistys kokoaan alueen taloudet
yhteen monenlaisen toiminnan pariin, on yhteydessä
Espoon kaupunkiin sekä ajaa tarvittaessa alueen etuja.
Olemme myös aktiivisesti yhteydessä niin koulun kuin
alueen päiväkotienkin toimintaan sekä esimerkiksi Nuuksio seuraan ja autamme toisiamme puolin ja toisin.
Yhdistys toimii vapaaehtoisten voimin ja toiminta
kuvastaa heidän kiinnostuksen aiheita. Jos sinulla on
ajatuksia toiminnan järjestämiseksi alueellamme, niin
tule ihmeessä mukaan.

Omakotiyhdistys jakaa paperisen tiedotteen neljä
kertaa vuodessa. Yksi tiedote (vuoden toinen eli tämä)
jaetaan alueen kaikkiin talouksiin. Tiedotteiden välissä
jaamme aluettamme koskevaa tietoa yhdistyksen Facebook-ryhmässä sekä sähköpostilistalla.
Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta
www.gumbole.fi.
Jäseneksi voi liittyä maksamalla talouskohtainen
vuosijäsenmaksu 15 euroa tilille Gumbölen Omakotiyhdistys ry, FI34 8000 2504 702142. Viestikenttään
seuraavat tiedot: Nimi, sähköposti, osoite, puhelinnumero. Lisätietoa ja kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen gumbole@gmail.com.
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GOKY 50-VUOTTA vuonna 2017
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.
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.
HANKKEEN SUUNNITTELU- JA IDEOINTITAPAAMINEN
järjestetään Karhusuon Kirjastolla tiistaina 31.5.2016, kello 18-20. Tervetuloa mukaan!

ROSKALAVAT

SEIKKAILUPUISTO HUIPPU, Leppävaara

Roskalava kiertää aluetta taas maanantaina
6.6.2016. Roskalavalle yhdistyksen jäsenet
voivat tuoda esim. rikkinäiset huonekalut
ja puutarhakalusteet. Lava on tarkoitettu
sekajätteelle ja sinne ei hyväksytä risuja tai
puutarhajätettä. Remonttijätettä saa tuoda
enintään 2 jätesäkillistä ja kaikki remonttijäte tulee olla säkeissä.

Yhteiskäynti Leppävaaran seikkailupuisto
Huippuun torstaina 9.6. 2016 klo 15.

Lava kiertää seuraavasti:
17.30-18.00 Kurutie 20
18.00-18.30 Rintamaantie 1
18.30-19.00 Pitkäniityntie/Tervakuja

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.

Hirvisuon pysähdys siirretään Rintamaantien
alkuun, missä on paperinkeräyspiste, sillä
sinne on kuorma-auton helpompi laskea lava.
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SILTATANSSIT LAUANTAINA 11.6.2016
Tervetuloa viettämään kesäistä lauantaita Karhusillalle koulun lähelle klo 18-22.
Aamupäivällä siistimme alueen talkoilla noin klo 10-12 ja toivomme osallistumista mahdollisimman monelta asukkaalta, isoilta ja pieniltä. Erityisesti akkukäyttöinen siimaleikkuri on ollut tarpeen ja jos omistat ylimääräisiä kukkia (esim.
vuorenkilpeä), niin tervetuloa istuttamaan sitä siltatanssien alueelle. Yritetään
saada tien vieressä olevasta puskaisesta alueesta mukavamman näköinen.
Illalla grilli lämpenee klo 18. Yhdistys tarjoaa 40 makkaraa ja maissia nopeimmille. Voit myös tuoda omaa grillattavaa grilliin (ei marinoitua). Nappaa oma
tuoli kainaloon ja ehkä pöytäkin. Luvassa myös perinteinen lättymaraton!
Livebändi tanssittaa meitä noin klo 19-21.
Tervetuloa viettämään mukavaa iltaa ja
tanssimaan!
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LASTEN LIIKUNTA

KESÄFUTIS

Suosittu lauantaiaamupäivien LASTEN LIIKUNTAVUORO jatkuu satunnaisina leikki-/seikkailu-/liikuntatreffeinä kesän aikana. Tapahtumasta ilmoitetaan aina yhdistyksen Facebook-sivuilla lähempänä
ajankohtaa. Treffien paikkakin saattaa vaihdella.

Omakotiyhdistyksen KESÄFUTIS startataan taas
kesäkuun alussa, mikäli innokkaita palloilijoita ja
aktiivisia aikuisia riittää. Löytyisikö asukkaista innokkaita porukanvetäjiä VANHEMPI-LAPSI ryhmälle ja/tai
muunlaisellekin ryhmälle?

Tervetuloa omilla vakuutuksilla mukaan ja muistakaa
lämpimänä kesälauantaina juomapullo lapselle!

Seurailehan Facebook-sivuilla ajankohtaista
ilmoittelua!

MITEN HOIDAN HAUTAMUISTOMERKKIÄ?
Yhdistys on Suomen Kotiseutuliiton jäsen. Heiltä on nyt tullut uunituore “Miten hoidan hautamuistomerkkiä” -opas.
Opas on suunnattu yksityisille hautapaikan haltijoille ja suvuille sekä hautamuistomerkkejä pystyttäneille tai niiden
kunnostamisesta kiinnostuneille tahoille.
Onko sinulla hautamuistomerkki tai vastaava huolehdittavana? Tai kiinnostaako sinua huolehtia lähellä olevasta
muistomerkistä? Voit tulla lainaamaan yhdistyksen kappaletta oppaasta. Opas sijaitsee nyt Marjaana Siivolalla osoitteessa Karhusola 9. Voit tulla koputtamaan ovelle tai voit varmistaa sen olevan Marjaanalla numerosta 050-5969011
tai sähköpostista marjaana@synnytyksenabc.fi. Jos voit pitää opasta ja lainata sitä haluaville, niin olet tervetullut
pitämään oppaan kodissasi. Opas löytyy myös ekirjana Suomen Kulttuurirahasaton sivuilta ja linkki löytyy yhdistyksen kotisivuilta.
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SEURAKUNTA TIEDOTTAA
Espoon tuomiokirkossa Suvisunnuntain iltamusiikkia
sunnuntai-iltaisin klo 19 ajalla 5.6. - 28.8.2016.
Konsertteihin on vapaa pääsy.

MUUTAMIA KUVIA OMAKOTIYHDISTYKSEN
RETKELTÄ HÄMEENLINNAAN

Hei, tervehdys Karhusuon kirjastosta.
Koulujen kesäloman ajan (6.6.-14.8.) Karhusuon
kirjasto toimii omatoimikirjastona, eli kirjastoon
pääsee joka päivä (ma-su) klo 7-22 välisenä
aikana kirjastokortilla ja pin-koodilla. Kirjastossa
voi lainata ja palauttaa aineistoa, käyttää tietokoneita, lukea
lehtiä ja noutaa varauksia. Henkilökuntaa ei
kuitenkaan ole paikalla kesän aikana, eli varmistathan, että sinulla on kirjastokortti ja toimiva
pin-koodi.
Syyskaudella 15.8. alkaen vuoden loppuun kirjasto
toimii myös omatoimisena joka päivä klo 7-22.
Henkilökuntaa on paikalla kolmena päivänä
viikossa kuusi tuntia. Tämän hetken tiedon mukaan
asiakaspalveluajankohdat ovat: maanantai klo 1319, torstai klo 9-15 ja perjantai klo 9-15.
Kirjasto toivottaa kaikille alueen asukkaille hyvää
kesää!
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Gumbölen Omakotiyhdistyksen
MILJOONA LINNUNPÖNTTÖÄ -talkoot
järjestettiin Karhusuon koululla huhtikuun
alussa. Muutaman tunnin aikana rakennettiin
yhteensä 23 pönttöä.
KIITOS RAKENTAJILLE SEKÄ ERITYISESTI
MESTARILLE PAUNO HELLSTENILLE!
Valtakunnalliset talkoot jatkuvat! Tällä hetkellä (20.5.2016) Suomessa on rekisteröity
769 534 pönttöä, Espoossa 7981 kappaletta.
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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
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,
liity FB-ryhmään “Karhumammat” tai laita sähköpostia osoitteeseen maikku.siivola@gmail.com
OKSASILPPURI VUOKRATTAVANA
Oletko karsimassa omenapuuta tai puskia? Omakotiyhdistyksellä on jäsenten käyttöön tarkoitettu
oksasilppuri. Silppurin voi varata Johanilta numerosta
040 8231175. Silppurin vuokra on 5e/vuorokausi.

Varapuheenjohtaja Johan Skjäl
Karhusuontie 47 /// 040 8231175
jskjal@abo.fi
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
(Jäsenrekisterivastaava) Joni Mäenpää
Karhusuontie 36 /// 040 7307580
jonimaenpaa@hotmail.com
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?
Gumbölen omakotiyhdistys toimii Kehä 3:n
ulkopuolella ja Turun moottoritien molemmin puolin.
Yhdistys jakaa tiedotteen jäsenilleen neljä kertaa
vuodessa. Tiedote #2 jaetaan alueen kaikkiin koteihin
eli noin 700 talouteen. Ota yhteys tiedottajaamme
osoitteeseen riitta.metsakoivu@pp.inet.fi
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www.asuntovalitysta.fi
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