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TIEDOTE 1/2017
PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Huhtikuun alussa pidetään kuntavaalit ja myös Espoossa valitaan kunnanvaltuuston jäsenet seuraavaksi
neljäksi vuodeksi. Kuntavaalit eivät olekaan mikään
pieni juttu, sillä kunnanvaltuusto on Suomen kunnissa
kuntalain mukainen ylintä päätösvaltaa käyttävä elin!
Kaupungeissa siitä voidaan käyttää myös kaupunginvaltuusto-nimeä.
Olemme pyytäneet puolueilta yhteystiedot alueellamme vaikuttaviin kuntavaaliehdokkaisiin ja tarjonneet
ehdokkaille puheenvuoroa tiedotteessamme. Gumbölen Omakotiyhdistys on poliittisesti sitoutumaton
yhdistys ja olemme tarjonneet tämän mahdollisuuden
jokaiselle alueemme kuntavaaliehdokkaalle, puoluetaustasta riippumatta. Maksettua mainospaikkaa on
myös tarjottu jokaiselle kontaktoimallemme kuntavaaliehdokkaalle.
Olemme olleet erityisen kiinnostuneita kuulemaan,
miten ehdokkaat haluavat toimia Espoon poliitiikassa alueemme asukkaiden edustajana ja esimerkiksi
miten he näkevät alueemme kehitysmahdollisuudet.
Gumbölen Omakotiyhdistykselle on tärkeää saada
alueemme ääni kuuluville Espoon päätöksenteossa ja
uskomme, että kotiseutuhenki ei puoluetaustaa katso.
Järjestämme myös yhteistyössä Nuuksio seuran kanssa maaliskuussa tilaisuuden, jossa päästään alueemme
kuntavaaliehdokkaita “grillaamaan” oikein kunnolla. :)
“Tapetilla” on ollut mm seuraavanlaisia asioita; koulut, päiväkodit ja niiden kunto sekä tilojen riittäminen
alueen kasvavalle lapsimäärälle - alueen kaavoitus julkinen liikenne - Nupurin tien turvallisuus - alueen
nuorisotilat, kirjasto, asukastoiminta ja sille tilat...
Tulkaahan paikanpäälle kuuntelemaan ja keskustelemaan. Hyvää kevään jatkoa!

GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYKSEN
TAPAHTUMIA 2017
HELMIKUU
GOKY asukasilta Ilmastoinfo, torstaina 23.2.2017,
alkaen klo 18. Karhusuon kirjastolla.
MAALISKUU
GOKY asukasilta Espoon Perinneseura,
keskiviikkona 8.3.2017, klo 18.
Karhusuon kirjastolla.
Alueen kuntavaaliehdokkaat tavattavissa
15.3.2017 Honkamajalla (Nupurintie 24, 02820
Espoo) klo 18-20.
Gumbölen Omakotiyhdistyksen KEVÄTKOKOUS
Gumböle Golfilla (Gumbölentie 20, Espoo)
keskiviikko 29.3.2017 klo 18.
HUHTIKUU
GOKY asukasilta - Kaivovedet. Keskiviikkona
5.4.2017,alkaen klo 18. Karhusuon kirjastolla.
Asiantuntijoina Vesikaivohuolto Vipe Oy ja
Ramboll Finland Oy.
TOUKOKUU
Siivoustalkoot VK 18 ja
illanvietto 8.5.2017 maanantaina.
Valtakunnallinen Siivouspäivän kirpputoripaikka
vanhalla Kaupalla, lauantaina 27.5.2017.
KESÄKUU
Roskalava
Siltatanssit

GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
Tervetuloa Gumbölen Omakotiyhdistyksen kevätkokoukseen Gumböle Golfille (Gumbölentie 20, Espoo)
keskiviikko 29.3.2017 klo 18. Kokouksen alussa Gumböle Golffin toiminnanjohtaja Markku Ignatius kertoo
lyhyesti lajista ja sen harrastamisesta Gumbölessä. Esittelyn jälkeen pidämme yhdistyksen kevätkokouksen,
jonka aiheena on sääntömääräiset asiat.
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GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYKSEN
TAPAHTUMIA KEVÄÄLLÄ 2017
GOKY asukasilta Perinneseura, keskiviikkona 8.3.2017, klo 18. Karhusuon kirjastolla.
Espoon perinneseura tekee kotiseutu- ja perinnetyötä Espoossa. Esko Uotila kertoo yhdistyksen
toiminnasta: perinnetiedon keräämisestä ja esittelystä, kirjojen julkaisemista, viestinnästä, perinneseminaareista ja muista tapahtumista. Pyritään keskustelemaan myös oman alueemme perinteiden keräämisestä
yhdistyksen 50-vuotisjuhlavuoden tiimoilta.
Gumböle-Nupuri-Nuuksion alueen kuntavaaliehdokkaat tavattavissa keskiviikkona 15.3.2017
Honkamajalla (Nupurintie 24, 02820 Espoo) klo 18-20.
Tervetuloa tutustumaan alueemme kuntavaaliehdokkaisiin – lähes kaikki suurimmat poliittiset puolueet
ovat alueellamme edustettuina. Tilaisuudessa järjestetään paneelikeskustelu, jonka puheenjohtajaksi on
kutsuttu Kalle Isokallio. Keskustelujen jälkeen on mahdollista tavata kuntavaaliehdokkaat ja keskustella
aiheista vielä tarkemmin.
Tapahtuman on kutsunut koolle yhteistyössä Gumbölen Omakotiyhdistys ja Nuuksio seura.
GOKY asukasilta Kaivovedet, keskiviikkona 5.4.2017,alkaen klo 18. Karhusuon kirjastolla.
Asiantuntijoina Vesikaivohuolto Vipe Oy ja Ramboll Finland Oy. Keväällä sulamisvesien aikaan kaivojen kunto ja kaivoveden laatu puhuttaa. Asukasillassa saamme neuvoja Kaivojen kunnostukseen sekä kaivovesien
tutkimuksiin. Tilaisuudessa on jaettavaksi näyteastioita tarvitseville – kaivoveden tutkimuksiin ja kunnostuksiin on luvattu kampanjahinnat.
VIPE Pertti Virtanen: kaivon kunnostustarve, kuntokartoitus sekä kaivon kunnostus sekä kustannukset.
Ramboll Jorma Nordlund: kaivoveden tutkimukset ja niiden kustannukset. Jos aikaa ja kiinnostusta riittää
niin voisi käynti kaivokohteella olla kiinnostava ja Vipe voisi esitellä ko. kaivoa, rakenteita ja mahdollisia
kehitys/korjaustarvetta.
TOIVOMME EDELLEEN VALOKUVIA ASUKKAILTA!
**
50-vuotiaan yhdistyksen kunniaksi pyydämme asukkaita osallistumaan valokuvahaasteeseen.
Haluamme koota juhlavuoden loppupuolella julkaisun, johon tarvitsemme paljon uusia valokuvia - niin uusia kuin vanhojakin kertomaan tarinaa alueestamme. Lisää valokuvan mukaan muutaman lauseen kertomus kuvan maisemasta / kuvan tapahtumasta
/ alueen asiasta. Mikäli haluat tarjota vanhoja kuvia, lisää mukaan myös palautusosoite - tallennamme vanhat kuvat ja palautamme pikimmiten.
Keräämme samalla myös pieniä juttuja ja kulttuurisia kertomuksia (ilman kuvia) alueemme asukkailta.
Valokuvat ja tarinat voit toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen gumbole @ gmail.com tai sitten kirjeenä postilaatikkoon Karhusuontie 19. Emme voi luvata, että kaikkia kuvia julkaistaan vaan valitsemme kuvista sopivimmat käyttöön. Valokuvahaasteeseen voi lähettää ainoastaan kuvia, joihin lähettäjällä on kaikki oikeudet. Luontokuvien ja maisemakuvien lisäksi toivomme myös
esimerkiksi yksityiskohtia tutuista paikoista. Muistathan, että kuvissa näkyviltä tunnistettavilta ihmisiltä on oltava lupa kuvan
lähettämiseen. Saatamme rajata ja muokata kuvia käyttökohteen mukaan. Lähettämällä kuvasi, annat samalla suostumuksesi
kuvan pysyvään käyttöön Gumbölen Omakotiyhdistyksen julkaisuissa esimerkiksi jonkun artikkelin yhteydessä. Kuvia käytetään
siis vain Gumbölen Omakotiyhdistyksen tarpeisiin. Kuvien yhteydessä pyritään mainitsemaan kuvan ottajan nimi.
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Talkoot ovat loistava tapa parantaa lähiympäristön viihtyisyyttä. Talkoissa on tarkoitus kerätä luontoon kuulumattomia roskia yhteisiltä alueilta.
Gumbölen Omakotiyhdistyksen SIIVOUSTALKOOT järjestetään taas!
Siivotaan asuinaluettamme viikon 18 aikana (2.-7.5.2017) – heti vapun jälkeen siis. Tyhjiä roskapusseja saa
jo aikaisemmin Gumbölen Omakotiyhdistyksen hallituksen jäseniltä sekä täysien roskapussien
keräyspaikoilta Nupurintien varrelta. Talkoolaisia varten on varattu myös muutamia roskapihtejä ja niitä
saa siis myös lainata.
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
Laita siivoamastasi alueesta kuvan Facebookkiin Gumbölen Omakotiyhdistyksen ryhmään, niin muut
jäsenet näkevät mitkä alueet on jo siivottu. Yllämainittuihin keräyspisteisiin tuoduista roskista voi myös
laittaa kuvan ja katsotaan mikä alue on ollut aktiivisin!
Siivoustalkoiden illanvietto maanantaina 8.5.2017 kello 18 alkaen Kurutien kallioilla (säävaraus).
Illanvietossa makkaranpaistoa, arpajaiset (pikkurahaa mukaan), kahvia ja mehua. TERVETULOA!

MUITA ALUETTA KOSKEVIA TÄRKEITÄ ASIOITA JA TAPAHTUMIA...
MITEN KAAVOITUS MUUTTAA LÄHIALUEITAMME?
Keskustelutilaisuus Vanha-Espoon asemakaavoituksesta tiistaina 14.3.2017 klo 18.—20.
Espoon valtuustotalon kahviossa, Espoonkatu 5, 02770 Espoo
• Mitä Vanha-Espoon alueella nyt kaavoitetaan ja mitkä ovat tavoitteet?
• Esitysten pääpaino on Vanha-Espoon muilla alueilla kuin Espoon keskuksessa.
• Miten Pohjois- ja Keski-Espoon osayleiskaavatyö vaikuttaa asukkaisiin?
• Mikä maksaa ja miksi kestää?
• Miten asukkaat voisivat vaikuttaa alueillaan nykyistä paremmin?
Alustajat:
• Kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Markku Markkula
• Aluearkkitehti Liisa Ikonen, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus
• Asukkaiden ja yhdistysten edustajien puheenvuoroja, keskustelua
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30. Sydämellisesti tervetuloa!
Lisätietoja keskustelutilaisuudesta:
Vanha-Espoon Asukasfoorumin ja tilaisuuden pj. Kari Sipilä, p. 040 070 1007 tai
kari.sipila@futureinnovations.
Tilaisuuden järjestää Vanha-Espoon Asukasfoorumin valmisteluryhmä
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MUITA ALUETTA KOSKEVIA TÄRKEITÄ ASIOITA JA TAPAHTUMIA...
Asukasfoorumi - Asukkaiden ja Omnian vuorovaikutus tiistaina 4.4.2017 klo 18
Omniassa Ravintola Herculesissa (Kirkkokatu 16).
Asukasfoorumi, jossa kerrotaan ja keskustellaan Omnian ja asukkaiden vuorovaikutuksesta, yhteistyöstä,
Omnian monipuolisesta palvelutarjonnasta ja asukkaiden toiveista Omnialle.
Asukasfoorumit ovat kaikille avoimia tilaisuuksia. Tavoitteena on, että asukkaat pystyvät yhdessä aktiivisesti
osallistumaan oman alueensa kehittämiseen.
Asukasfoorumeilla edistetään asukkaiden ja kaupungin vuorovaikutusta. Asukkailla ja Omnialla on
varsinaisen Omnian koulutuksen lisäksi paljon mahdollisuuksia monenlaiseen yhteistyöhön alkaen
työväenopiston kursseista ja ruokailumahdollisuuksista jatkuen monipuoliseen Omnian palvelutarjontaan.
Tilaisuutta ennen on mahdollisuus tutustua palvelutarjontaan käytännössä alkaen klo 16.
Järjestäjä: Vanha-Espoon Asukasfoorumin valmisteluryhmä ja Omnia

VAPPURIEHA Pikku Karhun Päiväkodilla (Tervamäki 2), torstaina 27.4.2017 klo 17-19.
Pikku Karhun Päiväkodin vanhempaintoimikunta kerää varoja päiväkodin retkiin sekä muihin elämyksellisiin arjen piristyksiin myymällä tapahtumassa itsetehtyjä munkkeja sekä simaa. Vappuriehassa myös mm.
ilmapallomyyntiä, kevätkukkamyyntiä, kasvomaalauksia...
Tervetuloa!

NUPURIN KAPPELILLA TAPAHTUU
Kevään 2017 messut sunnuntaina klo 12:
26.2. Ari Kunnamo, myynnissä Yhteisvastuutuotteita
26.3. Raigo Liiman
23.4. Pirkko Nurminen
28.5. Raigo Liiman, Perennamessu, jolloin voi tuoda
vaihdettavaksi tai myytäväksi/ostettavaksi 		
perennoita lähetystyön hyväksi
Raamattuluennot Galatalaiskirjeestä parillisten
viikkojen torstaina klo 18: 23.2., 9.3., 23.3.,6.4. ja
20.4. Luennoitsijana alueemme kappalainen Ari
Kunnamo.

Varhaisnuorten kokkikerhot:
1-.3. lk täynnä
3.-6. lk keskiviikkona klo 17.00-18.30
Keskiviikon kohtaamispaikka parillisten viikkojen
keskiviikkona klo 13.00-14.30. Ohjaajana Satu
Hellsten, p. 050 3048847. Poikkeuksellisesti ei 22.2.
Eläkeläiskerho parittomien viikkojen torstaisin klo
10.30-12.00. Ohjaajana Anja Aarnio, p. 040 5604104

Perhekerho keskiviikkona klo 9.30-11.00
Sisarusmuskari keskiviikkona klo 11.30-12.10
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KIRJASTON KUULUMISIA

Meillä on Karhusuon kirjastossa omatoimiaukioloajat. Mitä tämä
tarkoittaa? Kirjastokortilla ja pin-koodilla pääset kirjastoon joka
päivä (ma-su) klo 7-22.
Asiakaspalvelua meillä on kolmena päivänä viikossa (ma, ke ja pe).

Hei,
Olen Sinikka Vepsäläinen uusi kirjastonhoitaja Karhusuon
kirjastossa. Olen työskentelyt Espoon kirjastoissa yli
kaksikymmentä vuotta ja viimeiset runsaat kymmenen vuotta
pienissä lähikirjastoissa. Nyt kun Karhusuon koulu on evakossa,
työskentelen Karhusuolla kolmena päivänä; maanantaisin
iltavuorossa ja keskiviikkoisin ja perjantaisin aamuvuorossa.
Omatoiminen kirjastonkäyttö aloitettiin Karhusuolla
ensimmäisten joukossa. Se onkin laajentanut oleellisesti mahdollisuuksia kirjaston ja sen aineistojen käyttöön.
Espoossa aloitettiin joitakin vuosia sitten ns. keskitetty valinta. Se tarkoittaa sitä, että Karhusuolle tulevat
teokset valitaan keskitetysti. Se on vähentänyt bestsellereiden määrää lähikirjastoissa. Niteitä valitaan
kirjastoihin yleensä 1-3 kustakin nimekkeestä, lainaajien ja kävijöiden määrästä riippuen. Ainakin tällä
hetkellä nämä luvut ovat Karhusuolla niin pienet, ettei ole perusteita sijoittaa bestrellereitä tänne valinnan
yhteydessä. Tätä tukee myös se, että varaukset ovat ilmaisia.
Vuosi sitten Espoossa aloitettiin ns. kellutus eli aineisto jää pääsääntöisesti sinne minne se palautetaan.
Viime viikolla myös Vantaa liittyi kellutukseen. Kellutus monipuolistaa ja uudistaa kokoelmaa ja antaa myös
työntekijöille helpon mahdollisuuden siirtää niteitä paikasta toiseen. Siksipä tuon usein bestsellereitä
muista kirjastoista, ja vien ne takasin, jos kysyntää täällä ei ole...
Haluatko vaikuttaa kokoelmaamme? Otan kaikenlaisia toivomuksia vastaan ja pyrin toteuttamaan ne. Pari
esimerkkiä. Asiakas lainaa käsityökirjoja ja tuntuu, että samat jo luetut kirjat seisovat hyllyssä. Niinpä hain
”uusia” kirjoja Entressestä, ja siirsin osan vanhoista pois. Näin tein myös osalle dekkareista. Meitä mitataan
kävijöillä ja lainoilla. Paras tapa säilyttää Karhusuon kirjasto on lainata meiltä mahdollisimman paljon ja käydä usein.
Tervetuloa, nähdään Karhusuon kirjastossa!

ANNA TERVEISIÄ GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYKSELLE!
Tervetuloa mukaan luomaan GOKYn ohjelmistoa! Me tahdomme tietää mistä juuri sinä alueen asukkaana olet kiinnostunut. Onko mielessäsi aihe asukasiltaan jonka voisimme järjestää? Kiinnostaako lasten liikuntakerhot tai aikuisten
höntsäfudis? Toivotko vapaamuotoisia kokoontumisia alueen asukkaille vaikkapa glögimukien ääressä omalla kirjastollamme? Mitä sellaista toivot meiltä, jota me emme vielä ole keksineet toteuttaa? Jätä terveisesi meille! Mikäli haluat
että otamme Sinuun yhteyttä, jätä myös yhteystietosi ja ideoidaan yhdessä! Tervetuloa mukaan tekemään asuinalueestamme entistä yhteisöllisempää!
Terveisin GOKYn hallitus (gumbole@gmail.com)
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YHTEISTILAUS /// KILPAILUTUS
Gumbölen omakotiyhdistys järjestää kuukausittain avoimia tietoiskuja alueen asukkaille eri
aiheista. PlayGreen Finland:in edustaja, Marja Jallionoja, kertoi tammikuussa omakotikokoluokan
aurinkovoimaloista ja tästä heräsi ajatus selvittää olisiko alueella mahdollisesti useammalla kotitaloudella kiinnostusta lähteä yhdessä selvittämään kunkin kotitalouden soveltuvuutta oman
aurinkovoimalan hankintaan ja mahdollisen yhteistilauksen tekemiseen.
Kiinnostus ei vielä sido mihinkään ja tarkoituksena olisikin, mikäli kiinnostuneita saadaan hyvä (sanotaan noin 10 kotitaloutta) määrä, ensin kilpailuttaa yrityksiä, vertailla tarjouksia ja tämän jälkeen
yhdessä miettiä löytyisikö yhtä tarjoajaa joka miellyttäisi tarpeeksi montaa jotta yhteistilaus voitaisiin tehdä. Luonnollisesti näin myös yritys voisi tulla hinnassa kiinnostuneita tilaajia vastaan.
Mikäli olet kiinnostunut asiasta tai voisit harkita aurinkovoimalan asentamisesta omalle katolle, ota yhteyttä 31.3.2017 mennessä elina.piekkola@gmail.com

Aurinkovoimalalla sähköä omalta katolta
Omakotitalojen aurinkovoimaloiden hinnat ovat laskeneet kymmenessä vuodessa noin 80% samalla kun
kilpailu alalla on lisääntynyt. Tämä seurauksena hinnat ovat laskeneet tasolle, jossa investoinnilleen saa
jo hyvän tuoton. Aurinkosähkö on turvallista, huoltovapaata, äänetöntä ja päästötöntä. Aurinkovoimalan
käyttöikä on pitkä, vähintään 30 vuotta, laadukkaiden paneelien takuuaika on 25v. Aurinkovoimalalla voi
myös parantaa talon energialuokitusta ja nostaa kiinteistön arvoa.
Aurinkovoimala sopii kaikille hyväkuntoisille aurinkoisille katoille, joiden lape on idän, etelän tai lännen
suuntaan. Eduksi on, jos talossa on lämminvesivaraaja ja sähkönkulutusta päiväsaikaan. Auringosta on mahdollista saada 20-30% talon sähkönkulutuksesta. Aurinkovoimala tuottaa hyvin huhti-syyskuussa, mutta
talvikuukausina vähän, riippumatta siitä, ovatko paneelit lumen peitossa vai eivät.
Tyypillinen omakotikokoluokan aurinkovoimala on kooltaan 3-5kW. Se maksaa n. 6000-10000 €
käyttövalmiiksi asennettua ja tuottaa vuodessa 2500-4500kWh sähköä, jonka arvo käyttöpaikassa on
12-15snt/kWh (sähkö+siirto+verot). Asennustyön osalta hankinta on kotitalousvähennyskelpoinen, mikä
pienentää investointikustannusta voimalan toimittajasta riippuen 6-18%.
Lisätietoja: yleistietopaketti: http://ilmastoinfo.fi/aurinkosahkoakotiin/
tuoton laskeminen: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
oman katon aurinkoisuuden selvittäminen: http://kartta.hsy.fi/
PlayGreen Finland Oy on 2010 perustettu aurinkosähkön asiantuntijayritys, joka on toteuttanut jo satoja
aurinkovoimaloita omakotitaloihin. Omat kokeneet asentajat sekä oma tarkkaan valikoitujen komponenttien
maahantuonti takaavat toimittamiemme voimaloiden korkean laadun ja parhaan mahdollisen tuoton.
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Gumbölen Omakotiyhdistyksen kotisivuja on päivitetty. Päivityksessä on kiinnitetty visuaalisuuden lisäksi
huomiota tiedon ja tapahtumien jakamisen helppouteen. Etusivulta löytyy lähitulevaisuuden tapahtumat
yhdellä vilkaisulla ja kaikki tiedossa olevat sovitut tapahtumat vähän syvemmiltä sivuilta. Kaikki ihmiset
eivät ole Facebookissa ja siksi kotisivuille onkin lisätty “vimpain”, joka tuo Gumbölen Omakotiyhdistyksen
virallisilta Facebook-sivulta viimeisimmät viestit näkyviin.
Tutustu meihin uudelleen ja käy vilkaisemassa www.gumbole.fi ! Facebookissa toimivia pyydän tykkäämään
Gumbölen Omakotiyhdistyksen virallisista sivuista keskustelufoorumin lisäksi.
Yhteyden yhdistyksen aktiiveihin saat myös sähköpostiosoitteella gumbole@gmail.com
HALLITUS 2017

Gumbölen Omakotiyhdistys on vaihtanut jäsenrekisteriohjelman ja uudessa ohjelmassa onnistuu
mmm sähköpostilaskutus. Mikäli haluat, anna
meille sähköpostiosoitteesi ja jatkossa jäsenmaksut lähetetään sähköpostitse - viestit osoitteeseen
gumbole@gmail.com
Kunhan tutustumme uuteen ohjelmaan, niin
ilmoittelemme mahdollisuuksista lisää. Muun
muassa uudet jäsenet voivat täyttää jäsenhakemuksen suoraan netissä - osoite ilmoitetaan.

Puheenjohtaja Sanna Haakana
Karhusuontie 19 /// 050 4606343
shaakana@gmail.com
Varapuheenjohtaja (Catering) Anna Tuure
Myllärintie 2 /// anna.tuure@gmail.com
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
(Ympäristövastaava) Elina Piekkola
0500 407970 /// elina.piekkola@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.

Ismo Jauhiainen
Hirvisuontie 23
Bernt Hoffren
Kurutie 1 /// 050 5371223
bernt.hoffren@finnremote.com
(Yhteiskuntavaikuttaja) Marjaana Siivola
Karhusola 9 /// puh. 050 5969011
maikku.siivola@gmail.com
Johan Skjäl
Karhusuontie 47 /// 040 8231175
jskjal@abo.fi

Hallituksen ulkopuolelta on Joni Mäenpää
valtuutettu Jäsenrekisterivastaavaksi.
7

KUNTAVAALIT 2017
Gumböle-Nupuri-Nuuksion alueen kuntavaaliehdokkaat tavattavissa keskiviikkona 15.3.2017 Honkamajalla (Nupurintie 24, 02820 Espoo) klo 18-20.
Tervetuloa tutustumaan alueemme kuntavaaliehdokkaisiin ja juomaan kupponen kahvia hyvien
keskustelujen lomassa. Tapahtuman on kutsunut koolle yhteistyössä Gumbölen Omakotiyhdistys ja
Nuuksio seura.
REETA HEINO Gumböle, Vihreät (Filosofian maisteri,
viestinnän opettaja). Espoon joukkoliikenne toimimaan ja koulut kuntoon! Sosiaali- ja terveyspalvelut
on saatava läheltä ja oikeaan aikaan!
Olen 36-vuotias viestinnän opettaja ja kohta valmis
luokanopettaja. Olen työssäni opettajana nähnyt,
miten tärkeää on, että lasten oppimista tuetaan riittävillä tukipalveluilla, kuten koulunkäyntiavustajan ja
erityisopettajan työpanoksella.
Vaikutan Espoon sosiaali- ja terveyspalveluiden jaostossa sekä Kanta-Espoon Vihreiden hallituksessa.
Jaostossa olen ajanut mm. kaikille tavoitettavissa olevia terveyskeskuspalveluja sekä lisäresursseja lasten
mielenterveyspalveluihin. Nämä ovat tavoitteitani
myös jatkossa muita sote-palveluja unohtamatta.
Ystävällisesti Reeta Heino
reeta.heino@alumni.helsinki.fi
HANNELE KEROLA
Olen Nuuksio-seuran pitkäaikainen puheenjohtaja,
Nuuksio-seura on Espoon suurin asukasyhdistys, vahva
edunvalvoja ja keskustelun herättäjä.
Olen kokenut kuntapoliitikko. Tällä kaudella olen varavaltuutettu, HSL:n hallituksen jäsen ja KH:n varajäsen.
Olen varatuomari ja töissä valtiovarainministeriössä,
jossa olen myös pääluottamusmies.
Minulle tärkeintä on oikeudenmukaisuus, siksi olen
sosialidemokraatti.
Espoossa vaikuttaminen on vaikeaa. Karhusuon koulun
remontissa on moni asia mennyt pieleen, Nupurissa ei
ole vieläkään asemakaavaa, bussiyhteydet ovat huonot
eikä Mustanpurontiellä ole kunnallistekniikkaa. Haluan
kuitenkin jatkaa työtä meidän alueemme hyväksi!
KARI KUUSISTO (kok.) 42v., ekonomi, lakimies,
Karhusuo.

Olen uusi asukas alueella, mutta vanha tekijä valtuustoryhmässä vuodesta 2005. Sekajätteen siirtäminen
Ämmässuolta jätevoimalassa käsiteltäväksi on ollut
metron ohella tärkein tavoitteeni sekä ympäristölautakunnassa että HSY:n hallituksessa. Karhusuolle
saadaan uusi koulu ja Pikimetsän ulkoilureittikin toteutetaan. Kolmas tavoitteena omalla asuinalueella on
risteysten parantaminen turvallisemmiksi ja sujuvammiksi.
Alueestamme tulee oikea uusi aluekeskus, kun Lommilan kauppakeskus valmistuu. Jotta asukkaatkin
pääsevät kulkemaan, pitää väyliin ja risteysalueisiin
panostaa paljon.
Vaaliteemani on: rakennetaan Espoota - toivottavasti olette menossa mukana, aktiivisena sidosryhmänä
sekä väylien ja rakennusten vastuullisina omistajina ja
käyttäjinä.
TEEMU LEPPÄNEN
Olen 42-vuotias ammatillinen opettaja ja kahden
lapsen isä Bembölestä. Olen syntyperäinen espoolainen ja olen asunut Espoon keskuksen alueella jo lähes
20 vuotta. Tämän vuoksi kotikaupunkini asiat kiinnostavat kovasti. Olen ollut kunnallispolitiikassa mukana kahdeksan vuotta pääasiassa palveluliikelaitosten
johtokunnassa.
Espoon keskuksen alue uudistuu ja kaavoituksessa on
paljon kasvupotentiaalia uusille palveluille ja asukkaille.
Haluan olla mukana alueen kehittämisen päätöksenteossa, jotta palvelut riittävät kasvavalle asukasmäärälle
ja rakentaminen tehdään asukkaita ja ympäristöä
kunnioittaen.
Olen kuntavaalissa vihreiden ehdokkaana.
JUHA PALIN Vihreiden kuntavaaliehdokas Miilukorvesta. Olen 36-vuotias neljän lapsen isä.
Minulle tärkeitä teemoja ovat työllisyysasiat, asuminen sekä lapset ja nuoret. Työllisyysasioista olen kiin8

nostunut jo ihan työni puolesta, työskentelen myyjänä
kaupassa jossa olen myös pääluottamusmies sekä työsuojeluvaltuutettu.
Asuminen Espoossa on kallista ja siihen haluan myös
olla vaikuttamassa. Kaupungilla tulisi olla tarjota edullisia vuokra-asuntoja. Lapset ja nuoret ja etenkin heidän
liikuntaharrastukset ovat lähellä sydäntä. Harrastaminen tulisi mahdollistaa kaikille. Lisää edullisia vaihtoehtoja saatava. Tarvitaan tiloja ja vapaaehtoistyötä.
Karhusuon koulu on saatava aikataulun mukaisesti
valmiiksi. Opetuksessa voitaisi hyödyntää entistäkin
tehokkaammin koulun luonnonläheistä sijaintia mahdollisimman monessa oppiaineessa. Karhusuon kirjaston toiminta tulee turvata jatkossakin.
ROSA PUHAKAINEN-MATTILA Ihmisoikeuksien asiantuntija, kouluttaja. Karhusuon koulun vanhempainyhdistyksen hallituksen jäsen, suomenkielisen varhaiskasvatusjaoston jäsen, Espoon Vihreiden hallituksen jäsen,
Maria Monressori leikkikoulun hallituksen jäsen.
Tulevaisuuden turvaava koulutus, kokonaisvaltainen
hyvinvointi ja avoin päätöksenteko. Näitä asioita
haluan edistää!
Olen kolmen lapsen äiti ja yrittäjän puoliso Nupurista. Alueemme vahvuuksia ovat yhteisöllisyys ja hyvä
kylähenki, mitä toivon lisää koko Espooseen.
Osaamiseni keskittyy ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuuskysymyksiin sekä koulutuspolitiikkaan. Hyvinvoinnin vahvistaminen ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien
turvaaminen elämän eri aluilla ovat keskeisiä tavoitteitani. Haluan päätöksentekijänä olla rakentamassa
oikeudenmukaista ja moninaista Espoota, jossa
asuinalueesta riippumatta jokaisella on hyvä olla.
TIMO RAUHANEN SDP
Olen 65-vuotias verotutkija, asukasaktiivi ja työmatkapyöräilijä. Asumme vaimoni Hannelen kanssa
lapsuudenkodissani Nupurissa. Lapsia on kolme ja
lapsenlapsia viisi.
Olen ollut pitkään mukana kunnallispolitiikassa, mm.
varavaltuutettuna, kaupunkisuunnittelu- ja tarkastuslautakunnissa ja tällä hetkellä Espoon Asunnot Oy:n
hallituksessa. Tunnen hyvin Espoon poliittisen kentän
ja kuntatalouden kiemurat. Nuuksio-seurassa
vastaan asukkaiden edunvalvonnasta.

Alueellamme on valtavasti tekemätöntä työtä ahkeralle vaikuttajalle, sillä eteläespoolaisten valtuutettujen
kartta loppuu kehäkolmoseen.
VEERA RUOHO VTK, poliisi,kansanedustaja.
Olen alueen kansanedustaja. Naimisissa yrittäjämiehen kanssa, eskarilaisen äiti. Kaupunginvaltuutettuna
ja sosiaali ja terveyslautakunnan jäsenenä olen ollut
aktiivinen tehden valtuustoaloitteita, osallistunut asukasiltoihin ja tarvittaessa käynyt paikan päällä toteamassa kuntalaisten ilmoittamia huolia.
Valtuustoaloitteitani mm. kevyenliikenteenväylä Nupurintien varteen, Terveyskysely Ämmässuon ja Kulmakorven vaikutusalueen asukkaille, Mustanpurontielle
vesihuolto ja aloite Karhusuon koulun valmistumisen
viivästymisen estämiseksi.
Minulle on tärkeää, että paikalliset asukkaat voivat
jatkossakin vaikuttaa kauttani lähiympäristöönsä; sen
turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Poliisin ammattitaustani vuoksi tartun epäkohtiin ja mielelläni autan
ihmisiä ja yhteisöjä parempaan hyvinvointiin.
Ole yhteydessä!
*
MARJAANA SIIVOLA Karhusuo. Yrittäjä, tekniikan lisensiaatti, Gumbölen omakotiyhdistyksen hallituksen
jäsen, Karhusuon koulun vanhempainsyhdistyksen pj,
kolmen pojan äiti.
Olen toiminut alueemme eteen ja toimivan arjen
puolesta mm. koulun, kirjaston ja Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavatyön PoKen kautta. Paljon on saatu
aikaan, mutta esim. liikuntatilojen, yläkoulun, kirjaston ja nuorisotilojen kohtalo on vielä vaakalaudalla ja
meidän tulee toimia aktiivisesti POKE yleiskaavan
suunnittelussa. Se tulee määrittämään alueemme
kehitystä vuosikymmeniksi eteenpäin.
Valtuustossa tulen ajamaan alueemme parempaa huomioimista päätöksenteossa ja investointien saamista
myös tänne. Oli se sitten koulu, kaava, liikenne, lähitoiminta, varhaiskasvatus, nuorisotilat tai vanhustenhuolto niin haluan kehittää toimivaa arkea myös täällä
meidän alueellamme.
Nyt kannattaa äänestää vahva paikallinen vaikuttaja
valtuustoon, että saamme meidän alueemme äänen
paremmin kuuluville päätöksenteossa!
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AIKAISEMMIN TAPAHTUNUTTA...
JOULUN 2016 HYVÄNTEKEVÄISYYS-tempaus
Gumbölen Omakotiyhdistys tarjosi alueen asukkaille mahdollisuuden osallistua yöasujen ja unilelujen keräyskampanjaan. Patmos Lähetyssäätiön Operaatio Joulun Lapsi –keräyksessä lähetetään joululahjapaketteja
Romaniaan ja Moldovaan.
Alueemme keräyspisteelle Karhusuon Kirjastolle tuotiin mukava määrä pehmoleluja ja yövaatteita.
Lahjoitukset vietiin Patricia myymälään, joka toimitti lahjoitukset vielä eteenpäin. Kiitos osallistumisesta!

WORK PILOTS
Work Pilots (http://workpilots.fi/) on matalan kynnyksen tapa tarjota keikkatyötä nuorille. Sen avulla
kuka tahansa henkilö, yritys tai yhteisö voi tarjota
nuorelle (17-29v) työtä ilman byrokratiaa. Työ voi
olla
haravoimista, kotitöitä, teknistä apua, kauppa-apua
tai mitä vaan pientä puuhaa. Työ maksaa teettäjälle
aina 16€/h sisältäen kaiken byrokratian ja paperihommien hoitamisen. Nuori saa tästä 10€/h.
Gumbölen omakotiyhdistys osallistui Work Pilots ohjelman käynnistämiseen Espoossa. Espoo tarjosi
yhdistykselle 15 h käyttöön ilmaiseksi niin, että Espoo maksaa nuorelle palkan (10€/h). Tarjosimme ensimmäiseksi nuorelle työtä keppihevostyöpajassa avustamista. Laitoimme työn auki ja sitä haki 3 hakijaa.
Valitsimme itse näiden joukosta työhön nuoren Matinkylästä. Työpaja järjestettiin yhdessä Karhusuon
koulun vanhempainyhdistyksen kanssa, joka järjesti paikalle tarvikkeet ja kutsui koululaiset. Keppihevoset
tulivat koululle koululaisten välituntikäyttöön.
Perjantaina 10.2. tapasimme koululla nuoren kanssa ennen työpajaa ja hän alkoi heti valmistelemaan sitä ja
hän osasi hyvin omatoimisesti avustaa lapsia keppihevosten tekemisessä. Oli mukava seurata osaavaa
nuorta, joka heti tarttui tehtävään ja oli erittäin kohtelias.
Työpajan jälkeen työntekijä kuittasi tehtävän tehdyksi Work Pilots ohjelmassa, jonka jälkeen kuittasin työn
tehdyksi ja annoin nuorelle palautetta työstä. Nuori voi työtä hakiessaan printata Work Pilots ohjelmasta
itselleen työtodistukset tehdyistä töistä ja saadusta palautteesta. Tämä auttaa häntä saamaan seuraavia
töitä ja toivottavasti myös kesätyötä ja pysyvämpää työtä. Work Pilots antaa nuorille väylän saada niitä
ensimmäisiä työkokemuksia, jotka toivottavasti avaavat ovia seuraaviin mahdollisuuksiin.
Jos kiinnostuit tarjoamaan työtä Work Pilotsin kautta, niin voit ladata sovelluksen puhelimeesi tai käyttää
sitä tietokoneella. Voit kysyä apua ja lisätietoa minulta: Marjaana Siivola - maikku.siivola@gmail.com
Kehoita myös tuntemiasi nuoria kirjautumaan palveluun. Itse työntarjoajana kiinnitin huomiota, että
suurimmalla osalla ei ollut kunnollista profiilikuvaa eikä esittelyä itsestään. Kannattaa siis opastaa nuoria,
että tämä ei ole Tinder vaan sen avulla haetaan oikeita töitä.
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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

www.asuntovalitysta.fi
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