2.5.2017

TIEDOTE 2/2017
PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Gumbölen Omakotiyhdistys haluaa olla yksi alueen aktiivisista kulttuuriympäristötoimijoista. Me
yritämme yhdistyksenä tehdä käytännön töitä: niittää, korjata ja siivota. Yhdistys on osa suurempaa
yhdistystoimijakenttää, jotka pyrkivät vaikuttamaan
alueiden viihtyvyyteen ja luomaan me-henkeä.
Suomen Kotiseutuliiton valtakunnallisen selvityksen mukaan kaikkien suosituin toimintamuoto on
tapahtumien, kyläjuhlien ja festivaalien järjstäminen. (Lisää tietoja löytyy Kansalaisyhteiskunta kulttuuriympäristötyössä -raportista, jonka voit lukea
kokonaisuudessaaan osoitteessa bit.ly/ky-selvitys.)
GOKYllä on ollut paljon tapahtumia jo tämän vuoden puolella ja valitettavan usein paikalle on löytänyt
vain kourallinen osallistujia. Tänä vuonna monia
tapahtumia on myös jouduttu perumaan vähäisen
osallistujamäärän vuoksi.

GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYKSEN
TAPAHTUMIA 2017
TOUKOKUU
SIIVOUSTALKOOT viikon 18 aikana (2.-7.5.2017)
Siivoustalkoiden ILLANVIETTO maanantaina
8.5.2017 kello 18 alkaen Kurutien kallioilla
(säävaraus)
KESÄKUU
GOKY ROSKALAVA kiertää aluetta taas
maanantaina 5.6.2016. Lava on tarkoitettu
sekajätteelle ja lavalle EI hyväksytä
risuja tai puutarhajätettä.
Jäsenyys tarkistetaan.
17.30-18.00 Kurutie 20
18.00-18.30 Rintamaantie 1
18.30-19.00 Pitkäniityntie/Tervakuja
TALKOOT
torstaina 8.6.2017 klo 18-19

Aktiivisena toimijana mietin usein, mikä minua motivoi jatkamaan alueen asioiden hoitamista ja vastaus
taitaa myös löytyä edellä mainitusta selvityksestä haluan säilyttää ympäristömme elävänä, vireänä ja
käytössä, niin että sekä meidän, että tulevien
sukupolvien on hyvä elää siinä. Vaikka itse olenkin
“junan tuoma” on tämä seutu lapsilleni ainoa heidän
tuntema kotiseutu ja suurin motivaationi taitaa
löytyä siitä, että toivon alueen olevan myös heidän
tarpeisiin elinvoimainen ja haluan kehittää
asuinympäristöä yhä viihtyisämmäksi.

HEINÄKUU
Nautitaan kesästä ja moikkaillaan naapureita!

Käynnistymisvaikeuksista huolimatta kevät on tullut
ja kesäkin odottelee ihan nurkan takana. <3
Ottakaahan viereinen tapahtumakalenteri taas
talteen jääkaapin oveen. Toivottavasti nähdään!

SYYSKUU
MEIDÄN TURVALLINEN KYLÄ- koulutus
lauantaina 9.9.2017 klo 9.00 – 13.00
(ilmoittautuminen viim. 1.9.2017)

SILTATANSSIT
perjantaina 9.6.2017 klo 18-22

ELOKUU
KOTISEUTURETKI PieniKylä,
lauantaina 5.8.2017 alkaen klo 10
(ilmoittautuminen viim. 15.7.2017)

Terkuin, Sanna Haakana
ANNA TERVEISIÄ GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYKSELLE!
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? Millaisissa tapahtumissa voisit itse olla mukana järjestäjänä?

1

GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYKSEN
TAPAHTUMIA KESÄLLÄ 2017
Talkoot ovat loistava tapa parantaa lähiympäristön viihtyisyyttä. Talkoissa on tarkoitus kerätä luontoon
kuulumattomia roskia yhteisiltä alueilta.

Gumbölen Omakotiyhdistyksen SIIVOUSTALKOOT järjestetään taas!
Siivotaan asuinaluettamme nyt 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 niin katsotaan, mikä alue on ollut aktiivisin!
Siivoustalkoiden illanvietto maanantaina 8.5.2017 kello 18 alkaen Kurutien kallioilla (säävaraus).
Illanvietossa makkaranpaistoa, mahtavat arpajaiset (pikkurahaa mukaan), kahvia ja mehua. TERVETULOA!

SIIVOUSPÄIVÄN KIRPPUTORI
Karhusuolla lauantaina 27.5.2017!
Kello 10-14.
Vanhalla kaupalla tapahtuu! Koko kylä kutsuttu myymään ja/tai ostamaan perinteistä kirpputoritavaraa laidasta laitaan. Valtakunnallinen Siivouspäivä on lauantaina 27.5.2017 ja
olemme valinneet myyntipaikaksi Karhusuon Vanhan Kaupan - Karhusuontie 82. Huonon
sään sattuessa myyjiä tuskin paikalle tulee.
Myyntipaikkoja ovat tienreunat, ilmoitustaulun luona oleva pieni “aukio”, kaupan edessä oleva tila (ei kampaamon ikkunan/oven eteen) ja sitten Nupurintien varrella olevan pyörätien reunat. Liikenteen kulkeminen
on mahdollistettava. Kiinteistön omistajan ja kampaamon kanssa on asiat sovittu. :) Tälle kirppispaikalle siis
on kaikki tervetulleita laittamaan myös oman myyntipöydän pystyyn - ilmoittakaa vain, että olette tulossa.
Muistakaa myös, että jokainen myyjä vastaa omista myynneistään sekä loppusiivouksesta.
www.siivouspaiva.com
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Gumbölen Omakotiyhdistyksen
ROSKALAVA kiertää aluetta taas
maanantaina 5.6.2016.
Roskalavalle yhdistyksen jäsenet voivat tuoda
esim. rikkinäiset huonekalut ja puutarhakalusteet.
Jäsenyys tarkistetaan. Lava on tarkoitettu sekajätteelle ja sinne EI hyväksytä risuja tai puutarhajätettä. Sekajätteestä lisätietoja –> https://www.hsy.
fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/lajitteluohjeet/
sekajate/Sivut/default.aspx
Remonttijätettä saa tuoda enintään 2 jätesäkillistä
ja kaikki remonttijäte tulee olla suljetuissa säkeissä!
Lava kiertää seuraavasti (katso kartta):
17.30-18.00 Kurutie 20
18.00-18.30 Rintamaantie 1
18.30-19.00 Pitkäniityntie/Tervakuja
Huomioithan, että Hirvisuon pysähdys on siirretty Rintamaantien alkuun. Paikalla on jo valmiiksi paperinkeräyspiste ja sinne
on kuorma-auton helpompi laskea lava.

TALKOOT
torstaina 8.6.2017 klo 18-19
ja SILTATANSSIT
perjantaina 9.6.2017 klo 18-22
Tervetuloa viettämään kesäisiä iltoja
Karhusillalle koulun lähelle. HUOM HUOM! Muutos päiviin.
TALKOOT: Torstaina 8.6.2017 siistimme Karhusillan aluetta talkoilla noin klo 18-19 ja
toivomme osallistumista mahdollisimman monelta asukkaalta, isoilta ja pieniltä.
Erityisesti akkukäyttöinen siimaleikkuri on ollut tarpeen. Kurkkaamme myös Karhusuonpuroon ja karsimme vieraslajeja – pue pitkähihaista paitaa, mikäli haluat olla mukana
jättibalsamin kitkemisessä.
TANSSIT: Perjantaina 9.6.2017 illallaklo 18 lämpenee grilli. 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.
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GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYKSEN
TAPAHTUMIA KESÄLLÄ / SYKSYLLÄ 2017
KOTISEUTURETKI Pieneen Kylään
lauantaina 5.8.2017. Lähtö Karhusuolta klo 10.
PieniKylä Oy:n kotipaikka on Espoon Takkulan kylässä
sijaitseva Ali-Takkulan maatila, jossa PieniKylä viljelee
luonnonmukaisesti lähiruokaa lähes 20 hehtaarin
peltotilkulla. PienenKylän tuotteet viljellään ikiaikaista
tapaa seuraten, mutta nykymodernein keinoin.
Tutustumme yhdessä PienenKylän toimintaan ja vietämme mukavan päivän.
Tilavierailu alkaa kokoontumisella tilakonttorillamme Verstaalla. Verstaalta lähdemme
luomumetsäkävelylle, jonka aikana kerrotaan luomumetsänhoidosta, ja ihailemme ihanaa
luontoa. Metsäkävely päättyy pellon reunaan, jossa on mehiläispesä. Sen luona kuulemme
mehiläisten elämästä ja niiden tärkeydestä maataloudelle, sekä Suomen valtioneuvoston
itsenäisyysjuhlavuoden Suomi 100 -hankkeeseen kuuluvasta Pölyttäjät pulassa -kampanjasta. Kierros jatkuu viljelyalueella ja nyt opimme biodynaamisen viljelyn saloista. Biodynaamisessa viljelyssä ei käytetä edes niitä torjunta-aineita, jotka ovat sallittuja luomuviljelyssä,
joten se on erittäin puhdasta ja luontoa säästävää. Tutustutaan myös tilan ihaniin ja iloisiin
Ahvenanmaan lampaisiin (6kpl) ja kanoihin, sekä hevosiin ja ankkoihin (jälkimmäiset ovat
hieman arkoja). Lopuksi paistamme notskipaikalla makkaraa/tms, juodaan kahvia, mehua
yms. Ja vietetään hauska hetki yhdessä.
Muutamia huomioita:
• Metsäpolku on täysin luonnontilassa, joten polut eivät ole esteettömiä ja vaativat kävelykykyä. Ne, jotka eivät kykene kävelemään maastossa, voivat jättää metsälenkin väliin ja
tulla mehiläispesälle pellon huoltotietä pitkin. Se on hiekkaa ja osin savea, mutta lastenvaunu- ja pyörätuolikulkuinen. Sadesäällä ehkä hieman niljakas?
• Pihapuodissamme käy sekä käteinen että kortti.
• Kävelyretkeen varaamme n 1,5 tuntia. Se etenee aika hitaasti, koska kerromme samalla
maanhoidosta, mehiläisistä ja eläimistä.
• Pukeutuminen kannattaa tehdä sään mukaan. Sade ei mitenkään estä ohjelman toteutumista, mutta itselle on mukavampaa, jos on kunnon varusteet sateen sattuessa.

SITOVA ILMOITTAUTUMINEN VIIMEISTÄÄN 15.7.2017 OSOITTEESEEN
gumbole@gmail.com tai 050-4606343 / Sanna. Mikäli kiinnostuneita lähtijöitä
on paljon, vuokraamme retkeä varten linja-auton. Gumbölen Omakotiyhdistys
kustantaa jäsenilleen kuljetukset, sekä retkieväät nuotiopaikalle.
Ilmoittautuneille lähtöpaikka ja kellonaika tarkennetaan vielä erikseen.
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GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYKSEN
TAPAHTUMIA KESÄLLÄ / SYKSYLLÄ 2017
Meidän turvallinen kylä
Lauantaina 9.9.2017 klo 9.00-13.00
Gumbölessä, Karhusuon koululla, järjestetään Meidän turvallinen kylä
-koulutus lauantaina 9.9.2017 klo 9-13. Mukaan kutsutaan kotitalouksien,
yhdistysten ja yhteisöjen edustajia kaikista kylistä! Koulutuspäivä on
osallistujille maksuton. Tervetuloa mukaan!
Tilaisuuden järjestävät Gumbölen Omakotiyhdistys ry ja
Uudenmaan Pelastusliitto.
Päivän ohjelma:
9.00 Aamukahvi ja esittäytyminen
9.30 Omatoiminen varautuminen arjen häiriötilanteisiin.
11.00 Kahvitauko
11.30 Pärjäisitkö häiriötilanteessa omin avuin?
12.30 Loppukeskustelu ja turvallista kotimatkaa!

SITOVA ILMOITTAUTUMINEN TILAISUUTEEN VIIMEISTÄÄN
perjantaihin 1.9.2017 mennessä: gumbole@gmail.com
Gumbölen Omakotiyhdistys ry tarjoaa aamu- ja iltapäiväkahvit sekä tilaisuudessa jaettavat aineistot.
Ilmoitathan myös mahdolliset ruoka-aineallergiat ilmoittautumisen yhteydessä.

YHTEISTILAUS /// KILPAILUTUS
Onko Gumbölen Omakotiyhdistyksen jäsenillä suunnitteilla uusia vanha tai ostaa kokonaan
uusi lipputanko? Suomi100-juhlavuonna lipputanko on erityisen merkityksellinen hankinta.

Kiinnostus ei vielä sido mihinkään ja tarkoituksena olisikin, mikäli kiinnostuneita saadaan hyvä 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 lipputangon hankintaa ja/tai asentamisesta
omalle pihalle, ota yhteyttä 31.5.2017 mennessä gumbole@gmail.com
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MUITA ALUETTA KOSKEVIA TÄRKEITÄ ASIOITA JA TAPAHTUMIA...
Terveiset Karhusuon kirjastosta!
Kesä lähestyy ja se tuo muutoksia aukioloaikoihin. Toukokuussa kirjastossa on henkilökuntaa maanantaisin
klo 13-19, keskiviikkoisin klo 9-15 ja perjantaisin klo 9-15 kesäkuun toiseen päivään asti.
Kesän ajan 3.6 - 6.8 kirjasto on omatoimikäytössä. Kirjastossa käydään useita kertoja viikossa purkamassa
kuormat, joten voitte kesälläkin varata aineiston Karhusuolle. Jos varauksen saamisella on kiire, kannattaa
tilata aineisto esimerkiksi Entresseen. Maanantaina elokuun 7. päivä siirrymme takaisin tällä hetkellä olevaan
aukioloon ma, ke ja pe.
Viisipäiväiseen aukioloon siirrymme tämän hetkisen tiedon mukaan lokakuun alussa, jolloin Karhusuon
koulun pitäisi olla valmis. Nähdään kirjastossa!
Terveisin, Sinikka Vepsäläinen

KARHUSUON KOULUN KEVÄTRIEHA
Karhusuolla koululla juhlistetaan kevään tuloa tiistaina 30.5. klo 18-20, kevätriehan merkeissä. Myytävänä on
mokkapaloja, jäätelöä ja makkaraa. Ohjelmassa oppilaiden Lava on vapaa -esityksiä ja voit tulla katsomaan
oppilaiden lemmikkejä. Tervetuloa viettämään mukava ilta koululla ja katsomaan Karhusuon mäen tämän
hetkistä tilannetta. Järjestäjä: Karhusuon koulun vanhempainyhdistys Ry.

NUPURIN KAPPELILLA TAPAHTUU
Nupurin kappelilla, osoite Brobackantie 1-3
Perennamessu sunnuntaina 28.5.17 klo 12, pappina Raigo Liiman.
Messun jälkeen kirkkokahvit ja perennojen vaihtoa/myyntiä.
Messuun voi tuoda vaihdettavaksi perennoja tai ostaa toisten tuomia perennoja.
Lisäksi on myytävänä ämpäreihin pakattua palanutta hevosenlantaa.
Luontokeskus Haltia järjestää lauantaina 17.6.17 Haltian Luonnonpäivän.
Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kanssa on sovittu, että päivään sisältyisi myös Haltian tuntumassa
Metsäkirkko-tilaisuus, jossa patori Raigo Liiman pitää hartauden.
Asiasta ilmoitetaan lähempänä tarkemmin mm. seurakunnan verkkosivuilla espoonseurakunnat.fi ja
Haltian verkkosivuilla
https://www.haltia.com/fi/ajankohtaista/haltiassa-tapahtuu/haltian-luontoy%C3%B6/
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ESPOON PERINNESEURA ESITTÄYTYY
Espoon perinneseura tekee perinne- ja kotiseututyötä Espoossa. Yhdistys on perustettu vuonna
2000. Keräämme ja tallennamme Espooseen liittyvää
perinnetietoa. Julkaisemme artikkeleita ja kirjoja
painettuna ja verkossa. Lisäksi järjestämme
seminaareja ja esitelmätilaisuuksia sekä vierailuja
kulttuuri- ja perinnekohteisiin.
Seuraava tilaisuutemme on kevätseminaari
Lagstadissa tiistaina 16.5. klo 18. Arkeologi John
Lagerstedt kertoo sadan vuoden takaisista linnoitustöistä pääkaupunkiseudulla. Julkaisemme uudistetun
laitoksen Seija Lohikosken kirjasta Kapearaiteinen
hevosrautatie ja ”ryssänhakkuut” Espoossa 1915–
1917. Hevosrautatien toinen haara kulki Espoon asemalta Gumbölen kautta Nuuksion suuntaan aina
Nupurin kartanolle asti.
Perinneseuran julkaisutoiminta on vilkasta. Olemme
toimintamme aikana julkaisseet lähes 20 kirjaa Espoon historiasta ja kotiseutuperinteestä. Viimeisimpiä ovat Espoon tuomiokirkkoa ympäröivän
hautausmaan hautamuistomerkkejä ja espoolaisia
merkkihenkilöitä esittelevä kirja ja Espoon entisen
koulutoimenjohtajan Atso Vilkkijärven muistelmat. Muita viime vuosina julkaistuja kirjoja ovat mm. Aurora
Karamzinin ja Träskändan kartanon tarina, Nallevaarin tarinoita ja Espoolaisia kansakoulumuistoja. Kirjoihin
voi tutustua ja niitä voi tilata osoitteesta espoonperinneseura.net/shop, Kirjoja voi ostaa myös perinneseuran
tilaisuuksissa ja mm. SyysMatin Markkinoilla ja Auroran kappelista.
Yhdistys julkaisee perinnetietoutta omilla verkkosivuillaan www.espoonperinneseura.net ja käyttää tiedotukseen myös Länsiväylän kumppanisivuja ja Facebookia. Jaamme jäsenistölle vuosittain kaksi Espoon perinneposti -tiedotetta.
Espoon perinneseura vaalii Aurora Karamzinin perintöä ja elämäntyötä yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen ja Träskändan kartanon ystävät ry:n kanssa. Viime syyskuussa järjestimme Meidän Aurora -juhlan Villa
Elfvikissä. Tuemme ponnisteluja Träskändan kartanon päärakennuksen kunnostamiseksi ja saamiseksi
avoimeksi asukkaiden toimintatilaksi.
Perinneseuran tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Espoon kaupunki ja erityisesti kaupunginmuseo,
seurakunnat ja Espoon kaupunginosayhdistykset sekä perinne- ja kotiseututyötä tekevät kansalaisjärjestöt.
Esko Uotila
Espoon perinneseura
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AIKAISEMMIN TAPAHTUNUTTA...
KARHUSUON KOULU
Karhusuon uuden yhtenäiskoulun hanke jaettiin kolmeen osaan (alakoulu, liikuntatilat ja yläkoulu/kirjasto).
Niiden tulisi valmistua 2017, 2018 ja 2020.
Alakoulun hanke ei saanut rakennuslupaa vielä huhtikuussa ja uusi yritys on 11.5. Valmistavia töitä sai
kuitenkin aloittaa tekemään. Työmaa-aidat tulivat 26.4. ja homma alkoi puiden kaatamisella. Rakennusluvan
viipymisen seurauksena koulu ei tule valmistumaan lukuvuoden alkuun vaan nyt aikaisempien lisäksi vielä
2007 ja 2008 syntyneet (nykyiset 2-3lk) siirtyvät Lagstadiin aloittamaan lukuvuotta syksyllä. Viivästyminen
on näillä näkymin 1-3 kk.
Koulun pohjoispuolelle tuleva kenttä voisi olla valmis jo kesällä 2018, jos kentälle löytyy rahoitus. Sali tulisi
valmistumaan loppu vuonna. Yläkoulun aikataulu on pysynyt nyt vuodessa 2020.
ASUKASFOORUMIN TERVEISET
Alueemme kuuluu Vanha-Espoon Asukasfoorumiin, jossa käsitellään alueemme polttavia aiheita.
14.3. oli tilaisuus erityisesti Espoon keskuksen ulkopuolisesta kaavoituksesta. Keskustelimme paljon tulevasta yleiskaavasta ja aluearkkitehti Liisa Ikonen kertoi asemakaavoista. Espoon pohjois- ja keskiosien
yleiskaavasta tulee ensimmäinen luonnos syksyllä ja siitä tulee asukastilaisuuksia. Sen jälkeen voidaan
jatkaa jäädytettyinä olleita asemakaavahankkeita ja käsittelyyn tulisi mm. Bellinmäen kaava eli Motonetin
vastapäätä tuleva LIDL, Miilukorpi 2:n kaava, Nupurinkallio sekä Kolmeperänranta.
4.4. Asukasfoorumi järjesti tilaisuuden yhdessä Omnian kanssa, missä Omnia esitteli toimintaansa ja kertoi
yhteistyömahdollisuuksista. Alueen asukkaiden on hyvä painaa mieleen Omnian tarjoamia mahdollisuuksia;
Omniasta löytyy osaajia monelta eri alalta ja opiskelijat tekevät mielellään asiakastöitä pitkin lukuvuotta.
Esimerkiksi kampaamo- ja kauneudenhoitoalan opiskelijoiden palveluksia voi käyttää erittäin kohtuulliseen
hintaan Oppivat Kädet Aurinkokivessä. Käy Omnian www-sivuilla lukemassa lisää.
https://www.omnia.fi/asiakastyot-ja-palvelut
KUNTAVAALIT 2017
Onneksi olkoon alueemme kuntavaaliehdokkaille!
Tarpeeksi ääniä valtuustopaikkaan keräsi Veera Ruoho. Marjaana Siivola ja Hannele Kerola ovat hienosti
varasijoilla. Nyt on aika lunastaa vaalipuheet ja ajaa yhteisvoimin, puoluerajat unohtaen alueemme asioita
eteenpäin.

Gumbölen Omakotiyhdistys on Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry:n eli EOK:n jäsen. EOK on perustamisestaan vuonna 1968 lähtien toiminut Espoon omakoti- ja kotiseututyötä tekevien yhdistysten yhdyssiteenä ja
niiden yhteisten etujen edistäjänä. Keskusjärjestöllä on yli
20 yhdistysjäsentä eri puolilta Espoota.
Kortteja jaetaan jäsenille GOKYn tapahtumissa. Mikäli
haluat omasi heti, ota yhteys shaakana@gmail.com.
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Tervetuloa tutustumaan Gumböle Golfiin
Tiesitkö, että lähelläsi on Gumböle Golf? Kentällemme olet tervetullut,
vaikka et olisikaan golfari.
Gumböle Golfissa on ensiluokkainen ravintola, joka palvelee kesäisin
iltamyöhään kello 22 asti. Buffetlounas on tarjolla päivittäin, ja iltaisin saa
tilattua syötävää listan mukaan. Golfklubin terassille paistaa aurinko koko
päivän ja illan. Pyöräillen ja kävellen voitte tulla paikalle vaikka koko perhe.
Gumböle Golfin tilat on vuokrattavan myös yksityiskäyttöön, tietenkin pääasiassa golfkauden ulkopuolella,
mutta kesäaikaankin voi kysellä. Tiloistamme löytyy kokoustilat sekä saunatilat, myös juhlia on tiloissamme
järjestetty.
Gumböle Golfissa myös tapahtuu. Äitienpäiväviikonloppuna on ”Gumbaloot” eli avoin tutustumistilaisuus
golfiin lajina sekä golfklubiimme. Sunnuntaina on tarjolla äitienpäivälounasta. Lapsillekin on varattu
tekemistä, kannattaa siis tulla katsomaan.
Kesän mittaan järjestämme erilaista golfkoulutusta.
Mikäli olet kiinnostunut aloittamaan golfin harrastuksena, järjestämme pitkin kevättä green
card-kursseja. Myös junnuille on leirejä ja opetusta,
kysy rohkeasti lisää.
Nähdään Gumböle Golfissa!
Jaana, Markku, Linda ja Elias + ravintolan poppoo
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Gumbölen Omakotiyhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä toimialueen nykyinen tai entinen asukas.
Yhdistykseen hyväksytään ainoastaan henkilöjäseniä, joiden on oltava täysi-ikäisiä. Jäsenen ruokakunnan
muutkin jäsenet ovat oikeutettuja yhdistyksen jäsenetuihin. Gumbölen omakotiyhdistyksen jäsenmaksu on
15e/perhe/vuosi.
Gumbölen Omakotiyhdistyksen jäseneksi voi liittyä nyt myös sähköisellä lomakkeella osoitteessa https://
www.flomembers.com/gumbolen-omakotiyhdistys/members/application/createApplication?_lang=fi
Tervetuloa toimintaan mukaan!

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

HALLITUS 2017
Puheenjohtaja Sanna Haakana
Karhusuontie 19 /// 050 4606343
shaakana@gmail.com
Varapuheenjohtaja (Catering) Anna Tuure
Myllärintie 2 /// anna.tuure@gmail.com

Gumbölen Omakotiyhdistyksen kotisivut
löytyvät osoitteesta www.gumbole.fi
Gumbölen Omakotiyhdistyksen viralliset
Facebook -sivut löytyvät osoitteesta:
https://www.facebook.com/gumbole/

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.
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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 800 talouteen. Ota yhteys tiedottajaamme
osoitteeseen riitta.metsakoivu@pp.inet.fi

www.asuntovalitysta.fi
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