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KOMMENTTEJA KULUNEESTA KAUDESTA
Vuosi 2014 on purkitettu ja samalla Gumbölen omakotiyhdistyksen kausi. Tässä muutamia poimintoja vuoden
varrelta:
Viime vuonna lanseerattiin uutena siltatanssit, jotka olivat menestys kooten yhteen eri sukupolvia ja siellä
tehtiin myös monia uusia tuttavuuksia. Karhusuon omat miehet tanssittivat sillalla porukkaa ja 6 litran lättytaikina oli juuri sopivan riittoisa tansseissa olleelle porukalle. Bändi on jo buukattu tälle vuodelle.
Kesäretkellä Lohjalle päästiin tutustumaan Vironperään, Lohjan museoon sekä Tytyrin kaivokseen. Kiitos
Catherine LeGal-Tepposelle retken järjestämisestä sekä Pauno Hellstenille maukkaasta kahvihetkestä.
Siivoustalkoot keräsivät mukavasti väkeä jo edeltävänä viikonloppuna ja tällä kertaa Pitkäniityn porukka taisi
koota suurimman roskakasan Nupurintien varteen. Kuka tänä vuonna voittaa? Siisteydestä huolehdittiin lisäksi
viemällä ongelmajätettä HSY:n kontteihin sekä tuomalla kodin rikkoutunutta tavaraa yhdistyksen roskalavalle,
joka taas kerran täyttyi. Syksyllä suurin ponnistus oli Nukketeatterifestivaali, jossa kuultiin Mozartin tarinaa ja
tehtiin itse sorminukkeja. Kiitos Tuuren Annalle mahtavasta väliaikatarjoilusta.
Alueellamme asuu mukavasti liikkuvaa väkeä, joka hyödyntää Karhusuo-Oittaan yhteyttä niin hiihtäen,
pyöräillen kuin juosten. Lisäksi pienimmille suunnattu lasten liikunta on ollut erittäin suosittua ja kesällä
pelattiin lapsi-vanhempi jalkapalloa Gumbölen ruohokentällä. Pyyntöjä jalkapallon järjestämiseksi on tullut jo
nyt, joten eiköhän se taas järjestetä.
Nyt suunnitellaan vuoden 2015 ohjelmaa. Toimintasuunnitelma on suuntaa-antava, mutta olemme myös vapaat järjestämään jäsenten kanssa muutakin ohjelmaa. Ideoita voi lähettää osoitteeseen gumbole@gmail.com.
Tässä tiedotteessa on kattavasti alkuvuoden, kevään ja kesän ohjelmasta.
Tervetuloa mukaan!
TEATTERI HEVOSENKENKÄ
Gumbölen omakotiyhdistys vierailee Teatteri Hevosenkengässä lauantaina 18.4. 2015. Käymme katsomassa Tatu ja Patu Supersankareina-esitystä.
Meille on varattu 40 lippua 18.4. klo 16:00 alkavasta näytöksestä. Hinta on 13eur kappale (aikuiset ja
lapset). Gokyn jäsenperheille hinta on 7eur/kpl.
Voit varata itsellesi lipun maksamalla lippujen määrä
x 7eur Gokyn tilille 15.3.2015 mennessä.
Liput jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos tulijoita on yli 40, palautamme rahat niille, jotka eivät sovi
mukaan.
Tili: Gumbölen omakotiyhdistys FI34 8000 2504
702142 /// Viestikenttään: Tatu ja Patu + teatteriin
tulevan nimi.
Tapaamme paikan päällä 15:40 ja jaamme liput.
Tervetuloa!

TALVIRIEHA
Lapsille ja lapsenmielisille talvisia touhuja sekä lämmikettä lauantaina 1.3. 2015 klo 10-12 Karhusuon
koulun kentällä. Säävaraus!
KEVÄTKOKOUS
Tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen Karhusuon
koululle keskiviikkona 18.3.2015 klo 18.
Tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen Karhusuon
koululle (uudelle alatalolle) keskiviikkona 18.3.2015
klo 18. Pääsemme kuulemaan koulun tulevaisuuden
tämänhetkisistä suunnitelmista Karhusuon koulun rehtorilta Mimmu Hellsteniltä. Esittelyn jälkeen
pidämme yhdistyksen kevätkokouksen, jonka aiheena
on sääntömääräiset asiat (mm. vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja
vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle). Niihin
voi tutustua etukäteen mm. Facebook-ryhmässämme
tai sähköpostilistallamme.

VARAA KALENTERIIN

SEURAA

Siivoustalkoot järjestämme perinteisesti toukokuun
ensimmäisenä maanantaina eli 1.5.2015. Roskapusseja on saatavissa hallituksen jäseniltä ja jaamme niitä
alueellemme Nupurintien varteen sekä Hirvisuolle.
Siivota voit jo edellisenä viikonloppuna. 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
Maanantaina illalla keräännymme Kurutien kalliolle
talkooillanviettoon klo 18. Tervetuloa!

23.2. Karhusuon kirjastolla on ollut kaupungin
kaavoittaja kertomassa Karhuniitynmäen kaavasta.
Tilaisuuden terveiset laitetaan Facebookkiin yhdistyksen ryhmään.

23.5.2015 Siivouspäivä muuttaa kaupungit isoiksi
kirpputoreiksi ja markkinoiksi, joille kuka tahansa voi
laittaa ylimääräiset tavaransa myytäväksi tai annettavaksi. Puuhaillaan yhteistä myyntipaikkaa alueelle.
6.6.2015 Siltatanssit klo 18-22
Tervetuloa viettämään kesäistä lauantai-iltaa
Karhusillalle koulun lähelle klo 18-22. Aamupäivällä
siistimme alueen talkoilla. Bändin tanssittaa noin
klo 19 lähtien.
Voit ottaa oman pöydän ja tuolin mukaasi.
Jalkapallo kesällä: Vanhempi-lapsi jalkapalloa pelataan
taas kesällä Gumbölen ruohokentällä eli
Rintamäentanhuan vieressä olevalla kentällä. Tarkemmat aikataulut ilmoitetaan toisessa tiedotteessa ja
kannattaa seurata ilmoittelua Facebookissa tai anna
järjestäjälle oma sähköpostisi. Kesällä muutoksia voi
tulla ja kesän hiljaiseen aikaan voidaan kysellä tulijoita sähköpostitse ja tehdä tarvittavia muutoksia.
Kesäretki
Yhdistys järjestää perinteisen kesäretken taas
touko-kesäkuun vaihteessa. Jos sinulla on ideoita
kohteesta, niin ilmoitathan siitä meille (gumbole@
gmail.com). Seuraa sähköistä tiedottamista aiheesta.

Jättipalsamitalkoot järjestetään mahdollisesti kesällä.
Ilmoitus niistä ilmoitustaululla ja Facebookissa.
Kompostoinnin salat julki - HSY tarjoaa jäteneuvontaa asukkaille. Järjestämme tilaisuuden keväällä yhdessä HSY:n kanssa - Pitkäniitty on ehdolla tapahtumapaikaksi. Tehoa konkarin kompostointiin ja neuvoja
noviiseille. Seuraa ilmoitustauluja sekä yhdistyksen
Facebook-sivuja.
LASTEN LIIKUNTA
Liikuntamahdollisuus pienemmille lapsille (alle kouluikäisille) järjestetään lauantaisin kello 10-11 Karhusuon koulun liikuntasalissa. Paikalle tullaan
vanhempien kansa ja vanhemmat ovat vastuussa
omistaan. Liikuntavälineitä otetaan vaihtelevasti esiin,
ei erityistä ohjausta.
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
KARHUSUON KIRJASTO
Kirjaston aukioloajat muuttuivat perjantain osalta.
Uudet aukioloajat:
ma 13.00–19.00
ti 9.00-15.00
ke 13.00-19.00
to 9.00-15.00 satukahvit perinteisesti klo 09:30
pe 9.00-15.00

NUPURIN KAPPELIN KEVÄTKAUDEN TAPAHTUMIA
os. Brobackantie 1-3
Oloillat
To 19.3.15 klo 18 Monikulttuurinen oloilta. Vieraita kansainvälisestä kohtaamispaikka Trapesasta. Tarjolla
eksoottista iltapalaa sekä korvapuustit suomalaisittain. // To 23.4.15 klo 18 Yhteislauluilta, kanttori Anna-Liisa
Haunio ja Exodus-kuoro
Viikon varrella
Keskiviikon kohtaamispaikka: Parillisten viikkojen keskiviikkoisin klo 13.00-14.30, ohjaajana Satu Hellsten, p.
050 304 8847 // Eläkeläiskerho: Parittomien viikkojen torstaisin klo 10.30-12, ohjaajana Anja Aarnio. Kerhossa seniori-ikäiset voivat kohdata toisiaan kahvikupin äärellä. // Nikkaripiiri: Karhusuon koululla ke klo 18-20,
ohjaajana Pauno Hellsten, p. 050 64999
Lapset ja perheet
Perhekerho ke klo 9.30-11.00 // Sisarusmuskari ke klo 11.30-12.10 // Pyhäkoulu su klo 12
Messut ja kirkkokahvit
1.3.2015 klo12 liturgi Raigo Liiman, kanttori Anna-Liisa Haunio // 29.3.2015 klo12 liturgi Anita Kyönsaari, kanttori Petri Koivusalo // 3.5.2015 klo12 Perennamessu liturgi Tuija Kuusinen, kanttori Petri Koivusalo
SÄHKÖINEN TIEDONJAKELU

HALLITUS 2015

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

Puheenjohtaja Marjaana Siivola
Karhusola 9 /// puh. 050 5969011
maikku.siivola@gmail.com

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

Varapuheenjohtaja 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

VALOKUVIA
Jos sinulla on alueesta valokuvia, varsinkin vanhoja sellaisia,
niin kaupunki toivoo saavansa niitä. He voivat kopioida kuvat ja
palauttaa alkuperäisen tai voit toimittaa heille kopion.
Tuo kuvat Marjaanalle osoitteeseen Karhusola 9, hän toimittaa
kuvat kaupungin suunnittelijalle.

Johan Skjäl
Karhusuontie 47 /// 040 8231175
jskjal@abo.fi
Sanna Haakana
Karhusuontie 19 /// 050 4606343
shaakana@gmail.com
Anna Tuure

MUITA ASIOITA
Gumbolen omakotiyhdistys on ollut erittäin aktiivisesti mukana kaupungin järjestämissä asukastilaisuuksissa.
Vastaaviin tilaisuuksiin tulee kutsuja pääsääntöisesti yhdistyksen Facebook-sivujen kautta ja kannustamme
muitakin kuin vain yhdistyksen hallituksen jäseniä osallistumaan.
Pohjois-Espoon yleiskaavan suunnittelu on käynnissä ja olemme osallistuneet näihin tilaisuuksiin. Syksyn tiedotteessa olleen kartan kommentteineen yhdistykselle toimitti yli kymmenen jäsentä ja nämä kaikki annettiin
Pohjois-Espoon yleiskaavan suunnittelijalle. Suunnittelija oli erittäin iloinen visuaalisesta palautteesta. :)
Tammikuussa 2015 oli asukastilaisuus luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta. Alueellamme tullaan tekemään toimenpiteitä, mutta pääperiaatteet ovat virkistyskäytössä. Lisäksi puunkaatoja tulee tapahtumaan
sähkölinjoilta reippaalla kädellä, jolloin ainakin Kurutien pururata saa uuden ilmeen.

HALUATKO MAINOSTAJAKSI?
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 tiedottajallemme osoitteeseen riitta.metsakoivu@pp.inet.fi

