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24.4.2015

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Kesä tulee ja niin alkaa taas elämä palaamaan Gumbölen pihoille, kaduille ja kentille. Ihana nähdä jo kevään
merkkejä, kun pihoissa alkaa kuhina ja lapset lähtevät pesästä leikkimään ystäviensä kanssa metsiin. Tervetuloa
kesä, lika ja puuhaaminen ulkona.
Omakotiyhdistyksellä on aktiivinen talvi takana. Vaikka talvirieha jouduttiin perumaan sään vuoksi, niin silti
olemme olleet aktiivisesti mukana seuraamassa ja vaikuttamassa Espoon tekemisissä. Vanha-Espoon asukasfoorumi on hienosti järjestänyt tapahtumia ja saanut paikalle hyviä asiantuntijoita, jotka oikeasti tekevät kyseisiä asioita. Näin olemme päässeet juttelemaan erilaisista aiheista suoraan oikeiden virkamiesten ja muiden
toimijoiden kanssa. Olemme olleet aktiivisia koulun laajennuksen suunnittelussa sekä osallistuneet Espoon
POKEn eli pohjois- ja keskiosien yleiskaavan suunnitteluun olemalla vahvasti läsnä siihen liittyvissä tilaisuuksissa.
Keväällä ja kesällä on taas monta erilaista tapahtumaa, joissa päästään viettämään aikaa yhdessä. Huhtikuussa
käytiin nukketeatteri Hevosenkengässä katsomassa Tatua ja Patua, toukokuu alkaa siivoustalkoilla ja jatkuu
kompostointikurssilla. Kesäkuussa on tarjolla viime vuonna ideoidut siltatanssit uudelleen. Kannattaa tulla
mukaan!

ÄMMÄSSUON RISKIT NYT JA TULEVAISUUDESSA
Keskustelutilaisuus keskiviikkona 29.4.2015 klo
18.00-20.00 Honkamajalla, Nupurintie 24, 02820
Espoo
Keskustelutilaisuudessa asukasyhdistysten edustajat
ja asukkaat kysyvät ja asiantuntijat vastaavat. Paikalle
on pyydetty edustajia mm. Espoon kaupungilta ja
Helsingin seudun ympäristöpalveluista (HSY).
Keskustelun aiheita ovat mm.
• Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alue on 		
muutosvaiheessa, mutta ratkeavatko vai kasvaako
ongelmat?
• Ämmässuon-Kulmakorven alueella on monia toimintoja, joista aiheutuu haittoja asutukselle
• Vireillä on Ämmässuon ja sen lähiympäristön 		
ympäristön kaavoitus ja Kolmperässä on raken-		
nuskielto. Mitä alueelle on tulossa ja milloin? Mitä
suunnitelmat vaikuttavat asukkaille?
• Millaiset ovat alueen terveysvaikutukset nyt ja 		
tulevaisuudessa, mitä tutkitaan ja tiedetään?
• Milloin tehdään terveysvaikutusten ja sosiaalisten

vaikutusten arviointi, TVA ja SVA?
• Entä veden ja ilman laatu, melu, pöly, turvallisuus?
• Biomädätyslaitos
• Kulmakorpi I:n ja Takapellon louhinnat ja niiden 		
haitat. Högbergetin kivenlouhinnan vaikutus.
• Liikennejärjestelyt, kevyen liikenteen väylät ja 		
louhosalueiden liikenteenohjaus
• Vesihuolto puuttuu mm. Kolmperästä ja Mustan		
purolta. Kauanko?
• Suunnitellut ilmanlaatumittaukset, kontrollit ja 		
lupien noudattamisten valvonta?
• Mitä aiheuttavat uudet hankkeet kuten veneiden
säilytys, tuulivoima, moottoriradat ym?
Tilaisuuden puheenjohtaja Vanha-Espoon asukasfoorumin puheenjohtaja Kari Sipilä. Kahvitarjoilu. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.
Sydämellisesti tervetuloa!
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SIIVOUSTALKOOT

PERENNAMESSU JA KIRKKOKAHVIT

Siivoustalkoiden 4.5.2015 illanvietto Kurutien
kalliolla klo 18 lähtien.

Nupurin kappelilla (Brobackantie 1-3) su 3.5.15 klo
12 perennamessu ja kirkkokahvit.

Siivoustalkoot järjestämme perinteisesti toukokuun
ensimmäisenä maanantaina eli 4.5.2015. Roskapusseja on saatavissa hallituksen jäseniltä sekä jaamme
niitä myös alueellemme Nupurintien varteen sekä
Hirvisuolle. Siivota voit jo edellisenä viikonloppuna!!!

Messussa liturgina kappalainen Anita Kuusinen.
Messun jälkeen voi vaihtaa tuomiaan perennoja
toisten perennoihin tai ostaa perennoja tai orvokkeja.
Myytävänä on myös hevosenlantaa ämpäreissä. Tuotto menee avustuskohteeseemme Nepalin vammaisille
lapsille.

Kaupunki käy keräämässä kerätyt roskat seuraavista
paikoista:
1.
Nupurintien pyörätien varsi välillä Ylämyllyn tie - 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! Viime vuonna Pitkäniitty taisi viedä voiton
täpärästi Karhusuolaisilta. :)
KOMPOSTIKURSSI

JÄTTIBALSAMITALKOOT
Jotta Suomen luonnolle haitallinen jättipalsami ei
pääsisi alueellamme leviämään, järjestetään kesällä
mahdollisesti taas jättipalsamitalkoot. Ilmoitus ajankohdasta ilmoitustaululla ja Facebookissa.
KESÄRETKI
Yhdistys järjestää perinteisen kesäretken tällä kertaa
elo-syyskuussa. Aiheena tänä vuonna Jean Sibeliuksen 150v juhlavuosi ja kohteena ehkä Järvenpäässä
sijaitseva Ainola tai muuta juhlavuoteen liittyvää. Jos
sinulla on ideoita tähän aiheeseen liittyen, niin ilmoitathan siitä meille (gumbole@gmail.com).

Maanantaina 11.5.2015 klo 16:30-18:30
Karhusuon Kirjastolla.
Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostikurssille. Kaikki mitä olet halunnut tietää kompostoinnista, mutta et ole uskaltanut kysyä. Ilmoittautuminen
etukäteen joko Kirjastolla olevaan nimilistaan tai
sähköpostiosoitteeseen gumbole@gmail.com Kurssi
järjestetään vain, jos kurssilaisia on vähintään 10.
Kurssin tarjoaa HSY. Kurssin järjestäjinä Gumbölen
Omakotiyhdistys ja Karhusuon Kirjasto.
LASTEN LIIKUNTA
Lasten liikuntaa Karhusuon koulun liikuntasalissa
ei järjestetä kesän aikana - jatkuu syksyllä. Lasten
liikunnasta tiedotetaan seuraavassa tiedotteessa, joka
jaetaan jäsenille.

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
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VANHEMPI-LAPSI JALKAPALLO

SILTATANSSIT

Jalkapalloa pelataan taas kesällä Gumbölen
ruohokentällä eli Rintamäentanhuan vieressä olevalla
kentällä keskiviikkoisin klo 18. Aloitetaan
viimeistään kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

Tervetuloa viettämään lauantai-iltaa Karhusillalle
koulun lähelle 6.6.2015 klo 18-22. Aamupäivällä
siistimme aluetta talkoilla noin klo 10-12.

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.

Live bändi tanssittaa noin klo 19-21. Nappaa oma
tuoli kainaloon ja ehkä pöytäkin. Grilli lämpenee klo
18 ja voit tuoda omaa (ei-marinoitua) grillattavaa
mukanasi. Katsotaan saadaanko uusittua viime vuoden lättymaratoni!

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

JÄSENEKSI?

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

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

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

OKSASILPPURI VUOKRATTAVANA

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

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

VALOKUVIA

Sanna Haakana
Karhusuontie 19 /// 050 4606343
shaakana@gmail.com
Bernt Hoffren
Kurutie 11 /// 050 5371223
bernt.hoffren@finnremote.com
Anna Tuure

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.

3

ASUKASFOORUMI - liikenneturvallisuus
Vanha-Espoon asukasfoorumi, johon meidänkin alue kuuluu, on ollut tänä talvena aktiivinen. Olemme myös
yhdistyksenä olleet aktiivisia heidän tilaisuuksissaan. Viimeisin oli alueen liikenneturvallisuudesta.
Tilaisuudessa oli edustajia mm. Poliisista ja Liikenneturvasta, mutta erityisesti ilahdutti edustajat kaupungilta.
Paikalla oli Pauliina Kuronen teknisestä keskuksesta, Toni Korjus kaupunkitekniikka - kunnossapito sekä Tuomo
Saarinen tekninen keskus - tutkimukset. Pauliina Kuronen toi hyviä uutisia siitä, että ELY-keskus on kaikista
muista viesteistä poiketen kunnostamassa Nupurintien turvallisuutta. Nupurintielle rakennetaan mm keskikorokkeellisia suojateitä, korotettuja bussipysäkkejä sekä puuttuvia pätkiä pyörätietä. Nuuksio-seura on jo
pitkään ajanut Nupurintien parantamista, sillä sekä kaupunki, että ELY-keskus ovat molemmat todenneet sen
olevan vaarallinen. Nämä muutokset voivat tapahtua jo tämän kesän aikana. Parannuksia olisi tulossa Miilukorventien, Pitkäniityntien, Karhusuontien, Karhusuonportin, Veikkaustien, Brobackantien, Arkiniityntien sekä
Kolmperäntien risteyksiin.
Kunnossapito toivoi saavansa palautetta alueiden kunnossapidosta. Palautteella on vahva vaikutus tehtyihin toimenpiteisiin. Kunnossapidossa he katsovat paljon tilastoja, joissa palautteet näkyvät ja tekevät niiden
perusteella päätöksiä toimenpiteistä. Jos siis tiet ovat huonossa kunnossa, niistä kannattaa antaa palautetta. Esim. Karhusuontien öljysora on välillä erittäin huono. Kun tästä antaa palautetta, se näkyy tilastoissa ja
näiden tilastojen mukaan määritellään korjaustarpeita. Eli madaltakaa palautteenannon kynnystä ja kehitetään
yhdessä aluettamme parempaan suuntaan.
POKE

KARHUSUON KOULU

Espoossa on meneillään laaja pohjois- ja keskiosien
yleiskaavatyö. Sen on tarkoitus olla valmis 2020 ja sen
jälkeen aletaan alueittain tehdä mm. asemakaavoja. POKE
työssä on nyt meneillään tiedonkeruuvaihe.

Karhusuon koulu on liian pieni alueen tarpeisiin. Koulua
ollaan nyt useita vuosia oltu laajentamassa, mutta suunnitelmat vaihtuvat ja vuodet vierivät. Viime syksynä oltiin
tilanteessa, jossa oli vain pakko saada lisää tilaa ja niin
Karhusuon koulun kentällä on nyt parakki/paviljonki eli
Alatalo. Alatalossa on kuusi luokkaa ja hienot uudet tilat
eskarilaisille, ekaluokkalaisille ja tokaluokkalaisille.

Syksyllä järjestetyissä kahdessa tilaisuudessa asukkailta ja
yhdistyksiltä kysyttiin palautetta alueen kehittämisestä.
Silloin keräsimme yhdistyksen jäseniltä karttaan merkittyjä kohtia alueen kehittämisestä. Karttoja tuli vajaa kaksi
kymmentä ja Marjaana Siivola kävi tilaisuudessa antamassa nämä kehittäjille. He olivat mielissään karttapohjaisesta
palautteesta, skannasivat ne kaikki ja lähettivät ne vielä
sähköpostilla takaisin. Eli nyt meillä on meidän palaute ja
ideat tallessa ja aika näyttää miten paljon niillä on ollut
merkitystä alueen kehittämiseksi. Tilaisuuksissa oli isoja printattuja karttoja, joihin merkittiin niin liikennettä,
uudisrakentamista, työpaikkoja, palveluita yms. Jokaisella
pisteellä oli vastaava suunnittelija ottamassa muistiinpanoja.
Vahvasti ollaan tuotu esille meidän alueen ominaispiirteitä
ja toiveita mm liikenteen toiminnallisuudesta. Meille esimerkiksi liityntäparkki ja nopea junayhteys ovat tärkeitä.
Tällä hetkellä monet ajavat Leppävaaraan autolla ja jatkavat junalla. Takaisin tullessaan ostavat ostokset Sellosta ja
Espoon keskus näivettyy.

Laajennuksen tämänhetkiset suunnitelmat lupaavat
koululle laajennusta vuodeksi 2020, mutta epäilykset ovat
vahvat toteutuuko se. Laajennettuun kouluun tulisi myös
yläkoulu ja mahdollisesti päiväkoti. Ilahduttavaa on saada
nuorisotiloja sinne sekä kunnollinen liikuntasali. Kaavassa
on piirretty myös uusi urheilukenttä.
Suunnitelmat tulevat vielä muuttumaan ja on mielenkiintoista nähdä milloin se uusi/laajennettu koulu tulee
lopulta käyttöön (tai edes aletaan rakentamaan). Kaupunki
kyllä kaavoittaa alueelle yhä lisää tontteja rakentamiseen,
mutta ei hoida välttämättömiä palveluita.
Joka tapauksessa koulu on hoitanut tilanteen erittäin hyvin
ja tällä hetkellä koululaiset ovat olleet erittäin tyytyväisiä
tilanteeseen ja nykyisiin järjestelyihin.
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TIEDOKSI: NUPURIN PÄIVÄKOTI REMONTTIIN
Nupurin päiväkodin tilannetta on arvuuteltu jo jonkin aikaa. Päiväkodin henkilökunta ja lasten vanhemmat ovat
valittaneet sisäilman laadusta ja hajuista. A-insinöörit Oy:ltä tilattu sisäilmaston ja kosteustekninen kuntotutkimus
valmistui 29.12.2014. Vanhemmille asiasta tiedotettiin kuitenkin vasta 25.3.2015.
A-insinöörit Oy:n tutkimuksen mukaan päiväkodin vanhan osan alapohja-, välipohja- ja yläpohjarakenteissa (eli
koko talossako?) on todettu laho- ja mikrobivaurioita (mitä tarkkaan ottaen tarkoittaa?). Tämä siitä huolimatta,
että osa rakenteista on uusittu. Vanhemmille jaetun tiedotteessa kuitenkin vakuutetaan, että päiväkodissa ei ole
havaittu välitöntä vaaraa terveydelle eikä mikään tila ole käyttökiellossa.
Tiedotteen mukaan salissa, Leppäkerttujen pienryhmässä ja Leppäkerttujen luokassa on mahdollista, että ”mikrobiepäpuhtaudet sekoittuvat sisäilmaan rakennevuotojen vuoksi. Myös Pupujen eteisessä, ryhmätyötilassa ja lepohuoneessa sekä henkilökunnan taukotilassa on havaittu rakenneliittymien epätiiveyskohtia, joiden kautta epäpuhtaudet voivat heikentää sisäilmaa. Sisäilmassa esiintyvää poikkeavaa hajua on todettu käytävällä ja Leppäkerttujen
pienryhmätilassa”. Vähän kapulakielinen ilmaisu, mutta toivon mukaan tarkoittaa, että vakavia ongelmia ei kuitenkaan ole.
Tilakeskus lupaa tiedottaa jatkotoimista ja mahdollisesta väistötilan tarpeesta. Lisätietoja antavat Tilakeskus-liikelaitoksen sisäilma-asiantuntija Julia Debbarh, puh. 0500 465 190, julia.debbarh@espoo.fi ja suunnitteluinsinööri Olli
Suominen, puh. 043 825 0802, olli.suominen@espoo.fi.
Kysyin Olli Suomiselta tarkennusta asiaan. Hänen mukaansa vanha puoli tyhjennetään ja päiväkoti toimii ainakin
näiltä osin muissa tiloissa korjauksen ajan. Sitäkin on harkittu, että koko päiväkoti joutuisi väistötiloihin korjausten
ajaksi. Korjaustyö kestää arviolta kolmesta kuuteen kuukautta.
Seuraamme tilannetta ja järjestämme tarvittaessa asukasillan, johon vaaditaan paikalle asianomaiset virkamiehet.
Nyt on tärkeää huolehtia siitä, että remontti tehdään kunnolla. Myös mahdollisista väistötiloista olisi syytä keskustella yhdessä. Lähialueelta tuskin löytyy kunnollisia väistötiloja ja ainakin siirtokelpoisten koulutilojen (”parakkien”)
pystyttäminen kestää yhdeksän kuukautta.
Terveisin;
Hannele Kerola, puheenjohtaja
Nuuksio-seura ry
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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. Osa tiedotteista jaetaan alueen kaikkiin
koteihin - n 700 taloutta. Ota yhteys tiedottajaamme
osoitteeseen riitta.metsakoivu@pp.inet.fi

HALUATKO KESÄKUNTOON LOPPUELÄMÄKSI
ILMAINEN INFO
Cambridge Ohjelmasta
Siikajärvellä (Heinästie 42, 02860 Espoo)
sunnuntaina 17.5. klo 12.00 - 12.30
- ilmoittaudu mukaan, paikkoja rajoitetusti.
Kaikki mitä olet halunnut tietää Cambridge Ohjelmasta:
miten se toimii, kenelle sopii, mitä se maksaa jne.
Sari Heerman, puh. 040-840 0042, sari.heerman@cambridgeohjelma.ﬁ
Tervetuloa!

2014 vuoden laihduttaja
Kati Jylhä, -64 kg

Tällä kupongilla aloitusvalmennus puoleen hintaan (norm. 35 €) Cambridge-valmentaja
Sarille tai Mikaelille. Tarjous on voimassa 31.5.2015 asti.
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