TIEDOTE 3/2016

13.9.2016

GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS
JA KIERTOAJELU ÄMMÄSSUOLLA
Aikataulu:
Gumbölen Omakotiyhdistyksen sääntömääräinen
syyskokous pidetään tiistaina 25.10.2015 kello 18
alkaen Karhusuon koululla. Tervetuloa!
Ennen syyskokousta GOKY tarjoaa halukkaille
kiertoajelun Ämmässuolla. Kiertoajelua varten
ilmoittaudu viimeistään 7.10.2016 osoitteeseen
shaakana@gmail.com tai 050-4606343.
Ennakkoilmoittautumisella varmistamme, että
kaikille halukkaille on linja-autossa paikka. HSY
ei myöskään ota vastaan alle 10 hengen ryhmiä.
Mikäli ilmoittautuneita on alle 10, joudumme kiertoajelun peruuttamaan - syyskokous järjestetään
joka tapauksessa.

Klo 15:30 lähtö Karhusuon kirjastolta.
Linja-autokyyti.
-->
Kiertoajelu Ämmässuolla.
HSY opas on mukana linja-autossa.
-->
Bussilla takaisin Karhusuon kirjastolle,
noin klo 17:30.
Karhusuon koululla kahvit ja HSY infopiste, jossa
mahdollisuus kysellä enemmän mm. kiertoajelusta
sekä pelata lajittelupeliä.
Klo 18:00 GOKY syyskokous.
Noin klo 19:00 Kokous loppu.

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Tämän kertainen tiedote on täynnä asiaa sekä kalenteriin laitettavaa. Olemme kirjoittaneet tällä kertaa
asioista vähän laajemminkin, sillä useat hankkeet vaativat ympärilleen laajempaa kehystä - kuten nyt esimerkkinä itselleni erittäin tärkeäksi noussut Karhusuonpuron kunnostus. Vielä vuoden alussa mietin, että aluetta
halkova puropahanen kannattaa siistiä sekä maisemoida puistomaiseksi ja näin siis saisimme siitä “parhaan
hyödyn irti”. Kuinka väärässä olinkaan ja onneksi Espoon Kaupungille lähettämäni tiedustelun myötä pääsin
kontaktiin oikeiden tahojen kanssa. Olen nyt tiedon karttuessa ymmärtänyt, että alueemme läpi virtaava Karhusuonpuro on lajissaan merkittävä ja olemmekin Gumbölen Omakotiyhdistyksessä sitoutuneet sen
huolenpitoon yhdessä Virtavesien hoitoyhdistyksen, Espoon ympäristöyhdstyksen sekä Espoon kaupungin
kanssa. Mikäli sinua aihe kiinnostaa, tule juttelemaan ja kerron mielellään lisää! Meidän perhe odottaa jo
innokkaana lokakuun iltoja, jolloin pitäisi niin meritaimenen kuin nahkiaisenkin nousta puroon kutemaan olemme paikalla katsomassa.
Tiedon kartuttaminen on nyt muutenkin tapetilla - johtuneeko vain syksystä vai onko kyseessä pidempiaikaisempikin suuntaus? Alueemme kirjasto toimikoon kaikkien asukkaiden olohuoneena ja sinne olemmekin
järjestäneet muutamia jutusteluhetkiä ajankohtaisista aiheista. Kutsumme näitä tilaisuuksia GOKY
asukasilloiksi ja toivomme tietenkin, että mahdollisimman moni tulee paikalle - aiheet koskevat joko alueen
asioita taikka sitten keskustelemme omakotiasumisesta kaikkine kommervenkkeineen.
Siinä missä tiedon karttuessa voit turvata esimerkiksi elämäsi tärkeintä sijoitusta - omaa kotia - järkevillä
teknisillä ratkaisuilla, haluamme myös että pystyt toimimaan oikein tulipalon sattuessa. Meillä on mahtava
tilaisuus oppia alkusammutuksessa tarvittavia taitoja Sankarikoulutuksessa ja toivon todella sankoin joukoin
asukkaita osallistumaan koulutukseen. Sivulla 3 on lisää tietoa sekä ohjeet ennakkoilmoittautumiseen!
Omakotiyhdistykselle on luvassa vauhdikas syksy, vauhdikkaampi kuin aikoihin! Pysythän mukana. :)
Terveisin, Sanna Haakana
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GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYKSEN
TAPAHTUMIA SYKSYLLÄ 2016
OPASTETTU KALASTUSTAPAHTUMA
lauantaina 24.9.2016 klo 12-15.
Goky järjestää kalastustapahtuman Oittaalla la 24.9. klo 12-15. Ohjelmassa teoriaosuus,
mato-ongintaa ja kalankäsittelyn opastusta. Opettajana toimii Suomen Vapaa-ajan kalastajien Keskusjärjestön Kalakummi. Halutessasi voit ottaa oman onkivavan mukaan.
Syöttejä ja vapoja on kuitenkin tarjolla järjestäjän puolesta.
Tapahtuma on koko perheelle. Yhdistys tarjoaa osallistujille pullakahvit.
Ilmoittautumiset vain jäsenille ke 21.9. mennessä Joni Mäenpäälle, puh. 040-730 7580 tai
jonimaenpaa@hotmail.com

ARKEOLOGIAA JA ARVAUKSIA torstaina 29.9.2016 klo 18.
Paikka Karhusuon kirjasto.
Arkeologian harrastaja Markku Luoto esittelee alueeltamme tunnettuja muinaislöytöjä ja
niiden tutkimusta, sekä opastaa museoviraston muinaismuistorekisterien käyttöä
kiinnostuneille.
Tiesitkö, että Karhusuon koulun pihalla järjestettiin 1992-93 laajat kaivaukset harvinaisen
pitkään käytössä olleella kivikautisella asuinpaikalla tai että Brobackan kylä oli Espoon
suurin kylä vielä 1600-luvun alkupuolella?

GOKY asukasilta tiistaina 11.10.2016, kello 18-19. Paikka Karhusuon Kirjasto.
Gumbölen Omakotiyhdistys järjestää vapaamuotoisen keskustelu- ja kyselytilaisuuden
teemalla “kiinteistön arvo ja alueen kiinteistöjen hintakehitys”.
Voimme jutella myös millä remonteilla tms kiinteistön arvoa voi yksityishenkilö nostaa,
tulevan koulukeskuksen vaikutuksesta alueen kiinteistöjen hintatasoon tai muista kiinteistöihin liittyvistä aiheista.
Aiheesta keskustelemassa Karhusuolainen Petter Frisk, Yrittäjä, LKV, LVV, KiAT.
Tervetuloa paikalle kuuntelemaan ja kysymään lisäkysymyksiä. Kahvitarjoilu.
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GOKY asukasilta keskiviikkona 2.11.2016, alkaen kello 17:30.
Paikka Karhusuon Kirjasto/Koulu piha
Gumbölen Omakotiyhdistys järjestää jäsenilleen yhteistyössä Lähitapiolan kanssa
Sankarikoulutuksen. Sankarikoulutus koostuu teoriaosuudesta (tehvävä omatoimisesti
ennen käytännön harjoituksia) ja käytännön sammutusharjoituksista 2.11.2016.
TEORIAOSUUDESSA saat helposti ymmärrettävää kodin turvallisuustietoa sekä näet
videolla, miten kodin tulipalo kehittyy. Verkkokurssin tekemiseen on hyvä varata aikaa noin
tunti. Verkkokurssin suorittamisesta saat todistuksen, joka tulee tulostaa ja ottaa mukaan
käytännön harjoitteluun. https://spek.onedu.fi/alkusammutus/
KÄYTÄNNÖN HARJOITUKSESSA pääset itse harjoittelemaan sammuttamista. Harjoituksissa käytetään oikeita sammuttimia turvallisesti. Harjoitus on suunniteltu siten ettet tarvitse
erikseen suojavaatteita vaan normaali ulkoilupukeutuminen riittää.
Sankarikoulutusta varten ilmoittaudu viimeistään 19.10.2016 osoitteeseen
shaakana@gmail.com tai 050-4606343. Ennakkoilmoittautumisella varmistamme, että
kaikki halukkaat pääsevät koulutukseen - ryhmäkoko on 20 ja mikäli koulutukseen tulijoita on enemmän, koulutetaan illan aikana portautetusti useampi ryhmä. KOULUTUKSEEN
VOIVAT OSALLISTUA kaikki 12 vuotta täyttäneet. Osallistuvat lapset tulee ilmoittaa kukin
erikseen. Otamme yhteyttä ja sovimme tarkemmista aikatauluista henkilökohtaisesti.

GOKY asukasilta torstaina 17.11.2016 kello 18-19
Paikka Karhusuon kirjasto.
Gumbölen Omakotiyhdistys järjestää asukasillan yhteistyössä Playgreen Oyn kanssa, jossa
saamme ajankohtaista tietoa aurinkosähköjärjestelmistä.
Käsiteltäviä asioita ovat mm: Mitä aurinkosähkö on, järjestelmän komponentit ja niiden ominaisuudet (myös millaisia ovat kehitysnäkymät)? Millaisiin kohteisiin aurinkosähkö sopii?
Miten järjestelmä omakotitalossa toimii? Mitä aurinkosähkön tuottaa ja miten asukas saa
siitä parhaan hyödyn? Paljonko investointi maksaa ja mikä on sillä saatava taloudellinen
hyöty? Mitä ottaa huomioon järjestelmätoimittajien kilpailutuksessa?
Tervetuloa.
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SEURAKUNNAN TAPAHTUMIA
Syys Matin Markkinat ovat 17.-18.9. la klo 10-16 ja
su klo 11-16 (katso lisää alla olevasta mainoksesta).
Nupurin kappelilla tapahtuu:
Perhekerho ke klo 9.30-11
Sisarusmuskari ke klo11.30-12.10
Kokkikerho A 1-3. lk ma klo 16.30-18
Kokkikerho B 4.-6. lk to klo 18.00-19.30
Keskiviikon kohtaamispaikka, parillisten viikkojen
keskiviikkona klo 13-14.30
ohj. Satu Hellsten, p. 050 304 8847

Syyskauden messut:
su 2.10. klo 12 Perhemessu ja kirkkokahvit,
pastori Anita Kyönsaari
su 6.11. klo 12 Messu ja kirkkokahvit,
pastori Raigo Liiman
su 27.11. klo 12 Adventtimessu,
pastori Tuija Kuusinen
Messussa sekä kirkkokahveilla mukana Mongolian
lähetit Niko ja Marija Ijäs.
Messun jälkeen adventtimyyjäiset.

Eläkeläiskerho parittomien viikkojen torstaina
klo 10.30-12, ohj. Anja Aarnio, p. 040 5604104

Espoon tuomiokirkossa messut su klo 10

Nikkaripiiri Karhusuon koululla ke klo 18-20, ohj.
Pauno Hellsten, p. 050 64 999 (nikkaripiiri omalla
vastuulla, seurakunnalla ei ole vakuutusta tähän)

Espoon tuomiokirkossa syyskauden teemalliset
Pysäkkimessut seuraavina sunnuntaina
klo 18-19: 25.9., 16.10., 30.10., 13.11., 4.12.
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PAKKAUKSET KIERTOON RINKI-EKOPISTEESSÄ
Gumbölen lähellä, Brobackantien ja Nupurintien varressa, on Rinki-ekopiste. Siellä otetaan vastaan kartonki-, lasi- ja muovipakkauksia sekä metallia. Pakkauskeräyksestä vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI
Oy. Kaikkien Rinki-ekopisteiden sijainnit voi katsoa osoitteesta Rinkiin.fi/rinki-ekopisteet.
Mitä pakkauskeräykseen voi tuoda?
Rinki-ekopisteessä otetaan vastaan kotitalouksissa kertyneitä pakkauksia tyhjinä, puhtaina ja kuivina sekä lajiteltuina
Ringin ohjeiden mukaan. Lajitteluohjeet on julkaistu osoitteessa Rinkiin.fi/lajitteluohjeet. Ne ovat myös keräyssäiliöihin kiinnitetyissä tarroissa.
· Kartonkikeräykseen kelpaavat kaikenlaiset kotitalouksien kartonkipakkaukset. Sinne saa laittaa esimerkiksi pahvilaatikot, maito- ja mehutölkit, keksipaketit ja paperipussit.
· Lasipakkauskeräykseen saa laittaa lasipurkkeja tai -pulloja, mutta ei lasiesineitä tai -tavaroita, kuten maljakoita,
juomalaseja tai tasolasia eikä keramiikkaa tai posliinia.
· Metallikeräykseen voi tuoda metallipakkauksia sekä muuta kotitalouden pienmetallia.
· Muovipakkauskeräykseen voi tuoda erilaiset kotitalouksien muovipakkaukset, kuten jogurttipurkit, voirasiat, leikkelepakkaukset ja shampoopullot jne. Irrota korkit ja kannet, älä laita eri muovia olevia pakkauksia sisäkkäin. Keräykseen ei kuulu myöskään muovilelut tai muut muoviesineet.
Huom. Vaaralliset aineet tai niiden jäämiä sisältävät pakkaukset (esim. öljykanisterit) eivät kuulu pakkausjätteen
keräykseen. Samoin muut kuin pakkausjätteet, kuten huonekalut tai sähkölaitteet, on vietävä kunnan ohjeistamaan
paikkaan. Kierrätys.info -verkkopalvelusta voi myös katsoa lähimmän vastaanottopaikan muille jätteille.
Säästä tilaa ja litistä pakkaukset
Pakkaukset on hyvä litistää mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi pahvilaatikot vievät paljon tilaa keräyssäiliössä,
jos niitä ei litistetä. Silloin myös keräyssäiliöt täyttyvät hyvin nopeasti. Mitä tiiviimmin pakkaukset ovat säiliössä, sitä
enemmän niitä sinne mahtuu. Näin voidaan kuljettaa enemmän pakkauksia kerralla, eikä kuljeteta ”ilmaa”. Kuljetuksia
myös tarvitaan harvemmin, mikä on ympäristölle hyvä asia.

Pakkauksille uusi elämä
Kierrättäminen kannattaa! Rinki-ekopisteisiin palautetut pakkausjätteet toimitetaan välivarastoina toimivien vastaanottoterminaalien kautta jätteitä hyödyntäviin laitoksiin. Esimerkiksi metallia voidaan käyttää pyöränrunkojen
valmistamisessa, muovipakkauksista jalostetaan materiaalia uusiomuovituotteiden valmistamiseen, lasipakkauksista
taas tehdään uusia lasipakkauksia ja kartongista monenlaisia hylsyjä.
Puhtaus on tärkeää pakkausten lajittelussa. Jos esimerkiksi muovipakkauksessa on marinadia, alkaa se pian aiheuttaa
hajuhaittoja. Lika ja ruoan jäämät leviävät myös oikein lajiteltuihin ja puhtaisiin pakkauksiin, mikä hankaloittaa kierrätystä. Jos pakkauksen puhtaaksi saaminen vaatii lämmintä vettä tai pesuainetta, voi ympäristön kannalta kuitenkin
olla parempi laittaa pakkaus sekajätteeseen. Sekajäte hyödynnetään energiana.
Anna palautetta
Ilmoitathan heti, jos pakkausjätteen keräyssäiliö on täynnä. Ethän jätä jätteitä maahan, sillä muut pisteellä kävijät
seuraavat esimerkkiäsi ja alue roskaantuu nopeasti. Palautetta voi antaa Ringin maksuttomaan asiakaspalveluun:
puhelin 0800 133 888 ja sähköposti asiakaspalvelu@rinkiin.fi tai verkon välityksellä osoitteessa Rinkiin.fi/ekopistepalaute. Lisätietoa: www.rinkiin.fi
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KARHUSUON KIRJASTON KUULUMISIA SYKSYLLÄ 2016
Elokuusta 2016 alkaen Karhusuon kirjasto on auki omatoimisesti tuttuun tapaan joka päivä
(ma-su) klo 7-22. On hienoa, että asiakkaat ovat hyödyntäneet omatoimiaikanakin kirjastoa.
Henkilökuntaa kirjastossa on paikalla maanantaisin klo 13-19 ja to-pe klo 9-15. Tammikuussa 2016 Karhusuon koulun 3-6 luokkien oppilaat lähtivät väistötilaan Lagstadiin ja suurin
osa heistä luonnollisesti lakkasi käymässä kirjastossa. Koululaisten väistötilaan siirtymisen
seurauksena kirjaston kävijämäärät putosivat ja vähensivät tarvetta kirjastovirkailijapalveluille. Tästä syystä kirjasto päätettiin pitää miehitettynä auki vain kolmena päivänä viikossa.
Uusi koulu rakennetaan vaiheittain ja tällä tietoa isommat koululaiset palaavat Karhusuolle
syksyllä 2017. Silloin tietysti tarkistetaan virkailijoiden paikallaoloajat uudestaan. Nykyinen
kirjastorakennus säilyy ainakin niin kauan kuin uuden koulun kakkosvaihetta ruvetaan rakentamaan.
Torstain perinteisten satukahvien vuoksi päätettiin virkailijoiden läsnäolopäiviksi maanantai,
torstai ja perjantai. Heti alkusyksystä kuitenkin huomattiin, että asiakkaiden viihtyvyyden
ja hyvän palvelun kannalta ei ehkä ole paras vaihtoehto pitää kirjastoa miehittämättömänä
kahta peräkkäistä päivää keskellä viikkoa. Muutos edellyttäisi kuitenkin satukahvien
siirtämistä toiseen aamuun esim. keskiviikkoon. Tämä tehdään vain, mikäli se sopii satukahvien asiakkaille.
Toinen asia, jota pohdimme kirjastossa, on: Mitä palveluja asiakkaat toivovat kirjastosta silloin, kun siellä on virkailija paikalla? Omatoimiakanakin ovat monet palvelut kuten lainauspalautus- ja lukunurkkauspalvelut käytettävissä.
Näihin kahteen asiaan siis toivomme kovasti asiakkaiden mielipiteitä:
Sopiiko keskiviikko tai perjantai satukahvipäiväksi?
Mitä palveluja toivotaan kirjastovirkailijoilta?
Palautetta kirjastopalveluista ja vastauksia yllä oleviin kysymyksiin voi lähettää allekirjoittaneelle sähköpostitse, soittamalla tai luonnollisesti Karhusuon kirjastoon virkailijoille.
Hyvää syksyn alkua ja tervetuloa kirjastoon,
Anni Kääriäinen
Kirjastopalveluiden aluejohtaja
Espoon kaupunginkirjasto, Keski- ja Pohjois-Espoon alue
Puh. +358 046 8772740
anni.kaariainen@espoo.fi
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AIKAISEMMIN TAPAHTUNUTTA...
Gumbölen Omakotiyhdistys järjesti 1.9.2016 asukasillan Karhusuon kirjastolla. Asukasillassa oli puhujana
Minna Leeve, toiminnanjohtaja Pihlajakoti Oy:stä, kertomassa Gumbölentien ja Hirvisuontien risteyksen
rakennustöistä sekä Pihlakoti-nimisen aikuisten mielenterveyskuntoutujien asuntolan toiminnasta.
Tilaisuus järjestettiin asukkaiden toiveesta, sillä rakennustyömaa tuli alueen asukkaille yllätyksenä. Nopean
aikataulun vuoksi ilmoittelu tilaisuudesta tehtiin vain GOKYn Facebook-sivuilla, jossa myös pyydettiin
varsinkin HIrvisuolaisia kertomaan tilaisuudesta naapureilleen. Pihlajakoti valmistuu nopeasti ja sen toiminta alkaa kevättalvella, asukkaita muuttaa sinne pikkuhiljaa tarpeen mukaan.
Asukasiltaa vietettiin hyvillä mielin. Minna Leeve pystyi monen vuoden kokemuksella kertomaan
tulevien asukkaiden profiilista sekä Pihlajakodin toiminnasta. Kaikessa yksinkertaisuudessaan, asukkaat
tulevat Pihlajakotiin oppimaan arkea; vuorokausirytmiä, kodista huolehtimista, ruuan laittoa. Asukkaat ovat
aikuisia eli yli 18-vuotiaita ja viipyvät Pihlajakodissa tarpeidensa mukaan muutamasta kuukaudesta aina
useamman vuoden.
Asukasillassa me asukkaat pääsimme myös puhumaan alueen tarjoamista mahdollisuuksista ja tulemme
lähettämään Pihlajakodille aina viimeisimmät kuulumiset Gumbölen Omakotiyhdistykseltä. Minna Leeve
vastailee mielellään kaikkiin kysymyksiin, mitä alueen asukkailla saattaa olla Pihlajakodista ja sen tulevasta
toiminnasta. minna.leeve@pihlajakoti.fi

YLEISKAAVATILAISUUS
7.9. pidettiin kaupungin, vanha-Espoon asukasfoorumin ja pohjois-Espoon asukasfoorumin yhdessä
järjestämä vuorovaikutus- ja keskustelutilaisuus. Tilaisuudessa esiteltiin kesäkuussa auki olleen
reittikyselyn tuloksia ja POKE-yleiskaavan tämän hetkistä tilannetta. Sen jälkeen saimme osallistua
kommentoimalla ja lisäämällä omia reittejä karttoihin sekä liikkumista niin autolla, julkisilla kuin
pyörällä ja kävellen. Lisäksi saimme kommentoida tämän hetken liikenteen turvallisuutta ja ongelmakohtia.
Meidän alueeltamme kommentoitiin mm. Motonetin risteyksen ruuhkaa ja Lidlin risteyksen jälkeen
tulevaa ruuhkaa, ikuista pulaa liityntäpysäköinnistä, kevyenliikenteen väylän puuttumista osasta
Nupurintietä ja erityisesti Nupurintien tekemistä turvallisemmaksi. Lisäksi metrolle tulisi olla suora
bussi, sillä vaihtaminen Espoon keskuksessa pidentää matka-aikaa huomattavasti.
Nyt suunnittelijoilla on taas paljon lisämateriaalia suunnittelun tueksi. Näitä tuloksia tullaan
käyttämään Pohjois- ja keski-Espoon yleiskaavan suunnitteluvaiheessa suunnittelun lähtökohtana
ja tukena. Kannattaa siis olla jo nyt osallistumassa kaikkeen siihen liittyvään toimintaan, mitä kaupunki tarjoaa. Näin saamme vaikuttaa alueen kehittämiseen haluamaamme suuntaan.
Tiedot näistä tapahtumista ja kyselyistä tulevat usein sellaisella aikataululla, ettemme
pysty niistä tiedotteessa kertomaan. Tietoa jaetaan erityisesti Facebook-ryhmässä
Gumbölen omakotiyhdistys. Tervetuloa mukaan ryhmään!
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Gumbölen Omakotiyhdistyksen jäsenet oli kutsuttu ottamaan osaa Karhusuonpuron
sekä purolaakson talkoisiin lauantaina 10.9.2016. Karhusuonpuron talkoot järjesti Espoon
ympäristöyhdistys yhteistyössä LähiTapiolan ja Virtavesien hoitoyhdistys ry:n, Virhon
kanssa. Paikalla oli kaikenkaikiaan 16 talkoolaista sekä muutamia lapsiakin - asukkaita tuli
paikalle myös mukavasti.
Espoon ympäriatöyhdistyksen varapuheenohtajan, Pirjo Itkosen terveiset omakotiyhdistyksen
uutiskirjeeseen:
Espoon ympäristöyhdistyksen pitkäaikaisena aktiivina ja varapuheenjohtajana olen erityisen iloinen siitä,
että asukasyhdistys on ottanut sydämelleen Karhusuonpuron kunnostamisen. Yhdessä eri toimijoiden kanssa pystymme paremmin puolustamaan puroa ja sen reunametsiä. Karhusuonpuro tarjoaa hienon lähiluontokohteen kaikenikäisille.”
Terveiset talkoissa mukana olleelta LähiTapiolan yritysvastuupäälliköltä Elina Kuuselalta:
“Karhusuonpuro on LähiTapiolan kummikohde Espoossa ja sitä kunnostetaan meritaimenen kutupaikaksi.
Talkoilla tehdään konkreettista työtä uhanalaisen lajin säilymiseksi. LähiTapiolan ja Suomen luonnonsuojeluliiton yhteistyön tavoitteena on edistää suomalaisen luonnon monimuotoisuutta sekä ihmisten ja lähiympäristön hyvinvointia kannustamalla luonnossa liikkumiseen.”

Karhusuonpuro ja sen purolaakso on Espoon virtavesiselvityksen mukaan paikallisesti arvokas
virtavesikohde:
Karhusuonpuron lehtopurolaakso
Karhusuonpuro on arvokas luonto- ja virtavesikohde, jolla elää monipuolinen lajisto. Purouoma ja sitä
reunustava kasvillisuus ja puusto on säilynyt melko luonnontilaisena, huolimatta alueen kapeudesta kahden
tien välissä.
Karhusuonpuro solisee kiemurtelevassa uomassa. Puron kivillä on paikoin vesisammalia, ja purosta voi
löytyä alajuoksulla havaittuja taimenia ja pikkunahkiaisia. Purolaakso muodostaa tärkeän kulkuyhteyden
monille lajeille, kuten vilkkaalle saukolle ja hämärissä puusta toiseen liitävälle liito-oravalle.
Kuusivaltaisessa lehdossa kasvavat uljaat kotkansiivet ja muut lehtokasvit. Vanhat kuuset ja kookkaat
lehtipuut tarjoavat suoja- ja pesäpaikkoja linnuille, liito-oraville ja lepakoille. Puiden varjostus ja karike on
tärkeää myös puron eliöille. Lehtopensaiden tiheiköissä viihtyvät satakielet ja punarinnat ja pikkunisäkkäät
löytävät sieltä suojapaikkoja ihmisasutuksen keskellä. Lahopuu on monen eliön elinehto ja runkojen
hajotessa ravinteet palautuvat uuden kasvillisuuden käyttöön.
Purolaaksoa suojaa kaavamerkintä, jonka mukaan puron luonnontilaa ei saa muuttaa, ja liito-oravan
elinympäristöä ei saa heikentää. Ethän roskaa tai vahingoita kasvillisuutta alueella, niin purolaakson luonto
säilyy kauniina myös tulevaisuuteen!
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Talkoolaisen puheenvuoro - Karhusuon onnelliset kalat
Karhusuon purojen elpyminen alkoi kymmenen vuotta sitten toteutetun viemäröinnin
myötä. Hämmästys oli kuitenkin melkoinen kun syyskuussa pidetyissä purotalkoissa kävi
ilmi, että pikku puromme onkin pieni ekologinen ihme. Vesi on kuivana aikana pääasiassa
viileää lähdevettä, sitä varjostavista puista putoaa sopivasti kariketta ja mikä parasta purossa kutee taimenia ja nahkiaisia.
Talkoita on järjestetty jo aiempina vuosina ja tänä vuonna keskityttiin Turuntien ja
Lemmensillan väliselle osuudelle. Kaloille rakennettiin suojaisia kivikkoja ja puronreuna
siivottiin roskista. Eväät olivat huippuluokkaa ja olivat jo itsessään riittävä syy talkoisiin
osallistumiseen. Lisäksi tuli kuitenkin kuntokuuri ja hyvä mieli. Espoon kaupunki sai hieman
kotiläksyjä, purossa kulki edelleen ihmeellisiä vesijohtovirityksiä ja reitin varrella oli
arvoituksellisia kaivoja. Lisäksi selvisi, ettei puronreunaa voi käyttää enää lumen
varastointiin.
Espoon Ympäristyöyhdistys ja Virho olivat järjestäneet paikalle soraa ja työvälineet,
sponsorina toimi LähiTapiola ja tietenkin talkoovakuutukset olivat myös kunnossa.
Vapaaehtoisia on paikalla optimimäärä ja sora liikkui vauhdilla.
Kalat kiittävät, hyvä me! - Anssi9

Karhusuon koulun vanhempainyhdistyksen ja
koulun oppilaiden yhdessä järjestämät koko kylän
joulumyyjäiset pidetään jälleen 26.11.2016 klo 1214.
Koska vanha koulurakennus on suljettu, joulumyyjäiset tullaan järjestämään alatalossa eli parakissa.
Tervetuloa kaikki joukolla nauttimaan koulun tunnelmasta ja kylämeiningistä!
Vanhempainyhdistys on toiminut aktiivisesti koulun
kanssa auttaen heidän hajautettua arkea, tarjoten
tarvikkeita ja liikuntavälineitä oppilaille. Nyt väistön
aikana yhdistyksen toiminta korostuu ja olemme
voineet auttaa oppilaita ja henkilökuntaa monin eri
tavoin heidän arjessaan.Tervetuloa mukaan toimintaan ja tarjoamalla esim. arpajaisvoittoja pystyt
tukemaan koko koulun toimintaa.
Ps. kirpputorilta voi tehdä löytöjä alle kouluikäisille.

Kierrätyskeskuksen maksuton keräysauto kiertää
Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kirkkonummen
asuinalueilla syyskuusta joulukuuhun 2016.

NUUKSION JOULUMARKKINAT
Järjestämme lauantaina 19.11. joulumarkkinat
Honkamajalla (Nupurintie 24). Mikäli olet kiinnostunut tulemaan myymään jouluisia käsitöitä tai
muuta aiheeseen sopivaa, ota yhteyttä. Paikkamaksu 10eur. Käy tykkäämässä Honkamajan Facebook-sivuista, niin pysyt ajan tasalla tapahtumasta.
Lisätiedot ja myyjäksi ilmoittautuminen poutiainen.
anni@gmail.com. Myyjien ei tarvitse olla alueen
asukkaita.

Karhusuon koulun rakentamiseen tuli kesäkuussa
muutoksia, kun toisen parakin rakentaminen tammikuuksi peruttiin. Sen sijaan tullaan rakentamaan uusi
yhtenäiskoulu tilaelementeistä kahdessa tai kolmessa osassa. Ensimmäinen osa, joka vastaisi vähintään
toisen parakin tilantarvetta tai ehkä jopa alakoulun
luokkatarvetta, olisi koulun mäellä valmis kesällä
2017. Sen jälkeen rakennetaan loput tilat valtuuston
hyväksymän kokonaissuunnitelman mukaan niin,
että koulu olisi valmis 2020. Suunnitelma elää vielä.
Koulun rakentamisesta pidetään infotilaisuus to
6.10., jonka jälkeen tiedetään taas enemmän.

Gumbölen alueella keräysauto kiertää tiistaina
18.10.2016, kello 18.20-18.50 Karhusuon kirjastolla,
Karhuniitynkuja 3 (kirjasto p-paikka). Tarkista vielä
lähemmin aikataulu: http://www.kierratyskeskus.fi/
myymalat_ja_palvelut/kiertavat_keraysautomme
Mitä keräysautoon voi lahjoittaa?
Tarpeettomaksi jäänyttä ehjää ja hyväkuntoista pientavaraa, kuten: astioita, herkästi särkyvää tavaraa,
kenkiä, vaatteita, kodintekstiilejä, kirjoja, mattoja,
koristeita, urheilu- ja harrastusvälineitä, polkupyöriä,
kankaita, askartelumateriaaleja.
Keräysauto on vastaus monien toiveeseen. Laajalla
alueella kiertävä auto helpottaa kierrätystä asuinalueesta riippumatta ja pidentää tavaroiden elinkaarta.
Tavaralahjoitukset mahdollistavat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen toiminnan, kuten
ympäristötyön ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisen.

SÄHKÖVERKKO
Carunan alihankkijat rakentavat alueellamme sähköverkkoa maakaapelista. Tällä hetkellä on menossa
runkoverkon rakentaminen Kellonummen kautta
Karhusuolle jatkuen Nupurinkartanolle. Talovetojen
tekemisestä ei ole vielä tietoa, mutta Eltelin projektipäällikölle on esitetty toive siitä, että talovedotkin toivotaan maan alle mahdollisimman nopeasti.
Karhusuon pururadan kohdalla menevä runkolinja
tulee poistumaan eikä sen kohdalle suunniteltua
metsänkaatoa tarvitse tehdä.
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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

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

OKSASILPPURI VUOKRATTAVANA

Ismo Jauhiainen
Hirvisuontie 23

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

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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