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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Syksyiset terveiset Gumbölen asukkaille. Syksy on tuonut mukanaan arjen kuviot ja porukka on palannut taas
normaaleihin harrastuksiin ja rutiineihin. Koulussa vuosi on alkanut mukavasti. Karhusuon koulun laajennusta
ei nyt vielä ole luvassa ja parhaillaan painitaan kaavoituksen parissa.
Olen ollut kolme vuotta Gokyn puheenjohtajana ja sitä ennen vuosia hallituksessa mukana. Olen kehittänyt
toimintaa erityisesti lapsiperheen näkökulmasta, sillä se on nyt itselläni käsillä. Vuosien myötä olen
paneutunut myös yhä enemmän kaupungin toimintaan ja yrittänyt olla ajamassa alueemme asioita kaikilla
mahdollisilla tavoilla, mitä kaupunki tarjoaa. Vaikutusmahdollisuuksia tulee eteen silloin tällöin ja niitä
kannattaa kaikkien hyödyntää.
Lasten liikunta on lauantaiaamun ilo monelle lapsiperheelle ja sen suosio jatkuu. Nyt vetämistä jatkaa pienten
lastensa kanssa Sanna Haakana.
Talvirieha ja Halloween-juhlat olivat ensin Karhumammojen tapahtumia ja ne laajenivat yhdistyksen
tapahtumaksi. Näitä tullaan jatkamaan kiinnostuksen mukaan ja kehitämme myös uusia tapahtumia kuten
esimerkiksi Siltatanssit. Nyt olemme tanssineet kesäkuussa kahdesti ja molemmat kerrat ovat olleet oikein
onnistuneita. Kiitos kylän omille miehille musiikista! Tätä tapahtumaa tullaan ehdottomasti jatkamaan.
Perinteinen Nukketeatterifestivaali aloitettiin Johan Skälin toimesta ja sitä jatkoi Catherine Legal-Tepponen.
Nyt perinnettä jatkaa Sanna Haakana. Jos koet toiminnan tärkeäksi, niin apukäsiä kaivataan mukaan ja myös
ideoita mistä voisimme esityksiä tilata.
Yhdistyksen toimintaa järjestetään kiinnostuksen ja vapaaehtoisten mukaan, joten tervetuloa mukaan
toimintaan uusien ideoiden kanssa! Lapsiperheet ovat vahvasti edustettuna vapaaehtoisissa, joten toivomme mukaan myös muiden ryhmien edustajia. Yhdistyksen nimissä voi järjestää toimintaa vaikka nuorille,
joten kyselkää nuorilta mitä he haluaisivat ja tuokaa se hallituksen tietoon, niin saatte lisätietoja toiminnan
järjestämiseksi.
Nyt siirryn itse vahvemmin koulumaailmaan vanhempainyhdistyksen toimintaan ja Gumbölen omakotiyhdistyksen puikkoihin astuu uusi vetäjä. Tulkaa ihmeessä kuulemaan syyskokoukseen kuka on uusi puheenjohtajamme. Jos luottamusta löytyy, niin jatkan edelleen myös omakotiyhdistyksessä yhteisten asioiden ajamista
sekä yhteistyön lisäämistä koulun kanssa. Meillä on ja tulee olemaan hyvä hallitus, joten toiminta jatkuu ja
kokoukseen uskaltaa tulla ilman pelkoa hallitukseen joutumisesta, mutta mukaankin vielä mahtuu.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS
Yhdistyksen syyskokous pidetään Gumbölessä
maanantaina 19.10.2015 perhekodissa klo 18.
Osoite: Hirviportti 4

Tervetuloa mukaan tutustumaan alueellamme toimivaan pakolaisten perhekotiin, kuulemaan sen toiminnasta sekä osallistumaan yhdistyksen syyskokoukseen. Kokouslistalla on sääntömääräiset asiat.
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SYYSRETKI SUUNNITTEILLA - Lähde mukaan
Sibeliuksen jalanjäljille!

kertoja ja kuullaan tarinoita Jean ”Janne” Sibeliuksen
lapsuudesta ja nuoruudesta Hämeenlinnassa ja säveltäjämestarin muista vaiheista.)

Sibeliuksen 150-vuotisjuhlan kunniaksi teemme tämän
vuoden retken Hämeenlinnaan, jossa teemme kävelykierroksen. Kierrokselle lähdetään Jean “Janne” Sibeliuksen syntymäkodin pihasta, missä kuullaan säveltäjän
varhaislapsuuden ajasta Hämeenlinnassa. Kierros jatkuu
Janne jalanjäljille koulukulmille sekä Vanajaveden rannalle
nuoruuden maisemiin. Kävelykierroksen lopuksi käydään
Sibeliuksen puistossa, jossa kuullaan säveltäjämestarin
elämän myöhemmistä vaiheista.

Retki olisi tarkoitus tehdä lauantaina 7.11. Parituntisen
kierroksen jälkeen käymme yhdessä syömässä Sibeliusaiheisesti. Illalla on myös mahdollisuus jäädä katsomaan
teatteriesitys ”Sibelius – kohtalonyhteydet” Hämeenlinnan teatteriin. Esitys alkaa klo 18. Jos meitä on bussillinen
reissussa mukana, teatteri jää väliin, jos kaikki eivät ole
kiinnostuneita jäämän, mutta jos menemme pikkuautoilla,
halukkaat voivat jäädä teatteriin.

(Vaihtoehtoisesti bussikierros: Kierros kulkee syntymäkodin
ohitse Sibeliuksen puiston kautta koulukulmille ja Vanajaveden maisemiin. Opastus jatkuu Kulttuurikeskus Verkatehtaan ohitse kohti Aulangon puistometsää Finlandian
inspiraation lähteille. Kierroksen aikana pysähdytään useita

Ilmoita, oletko kiinnostunut reissusta, niin tiedämme,
varaammeko bussi- vai kävelyoppaan: riitta.metsakoivu@
pp.inet.fi, p. 040 7224424. Jos lapsia on lähdössä mukaan,
kävelyretken ajaksi heille järjestyisi joku oma opastus,
mutta ei välttämättä Sibelius-aiheinen.

LASTEN LIIKUNTA

KARHUSUON KIRJASTO

LASTEN LIIKUNTAVUORO on alkanut taas! Tapahtumapaikkana Karhusuon koulun liikuntasali, klo 10-11.
Sisäänkäynti liikuntasalin ovesta. Liikuntavuoro on
tarkoitettu Gumbölen Omakotiyhdistyksen jäsenille, 0-6
-vuotiaille lapsille huoltajansa kanssa ja omalla vastuulla. Peruutetuista liikuntavuoroista ilmoitetaan Omakotiyhdistyksen FB-sivuilla.

Syksyn aikana Karhusuon kirjastossa otetaan käyttöön
omatoimi-aukioloajat, joiden puitteissa kirjastoa voi
käyttää myös virallisten aukioloaikojen ulkopuolella.
Tähän tarvitaan kirjastokortti ja siihen nelinumeroinen
pin-koodi.

Liikuntavuoron aikana järjestetään liikuntasaliin vaihteleva kokoelma liikuntavälineitä ja -paikkoja. Lapset pääsevät omassa tahdissaan huoltajan avustuksella kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja - paljon temppuilua,
palloilua sekä tasapainoilua. Yhteistä ohjattua liikuntaa
ei ole. Vuoron lopussa siivotaan liikuntavälineet yhdessä
takaisin varastotiloihin. Tervetuloa!

Alueen ylläpito:
Espoon kaupunki tekee infran korjauksia pitkälti
netin kautta tulleen palautteen perusteella. Eli
korjattavien kohteiden järjestykseen vaikuttaa se,
miten paljon alueelta on tullut palautetta. Jos näet
korjauksen tarpeessa olevan asian alueellamme, niin
laitathan siitä palautetta Espoon nettisivujen kautta.
Palautelomake löytyy Espoon sivujen oikealta ihan
ylimmästä valikosta ison kuvan päätlä. Ei siis kohdasta “Asioi verkossa” vaan ylälaidassa olevasta “Anna
palautetta”. Toivomme jokaisen kantavan osansa
alueemme kehittämiseksi.
https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home

Kirjastossa järjestetään asukasilta maanantaina 5.10. klo
18-19, jossa kerromme asiakkaille lisää
omatoimikäytöstä. Tervetuloa kuuntelemaan!
Koulun syyslomaviikolla 12.-16.10. saamme Karhusuon
kirjastolle lainaan 3D-tulostimen Entressen kirjastosta.
Tervetuloa tutustumaan 3D-tulostamiseen kirjaston
aukioloaikoina!
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
OKSASILPPURI VUOKRATTAVANA
Oletko karsimassa omenapuuta tai puskia? Omakotiyhdistyksellä on jäsenten käyttöön tarkoitettu oksasilppuri. Silppurin voi varata Johanilta numerosta 040
8231175 ja silppurin vuokra on 5e/vuorokausi.
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Kaupungin yleiskaavaprojekti

HIRVISUON ASUNTOLA

Espoolla on menossa pohjois- ja keskiespoon osien
yleiskaavasuunnittelu. Olemme yhdistyksenä sekä
yksityishenkilöinä osallistuneet kaikkiin tiedossamme
oleviin kaupungin tilaisuuksiin ja kuulemisiin sekä
aktivoituneet erilaisten palautejärjestämien
käyttämiseen. Olemme antaneet tietoa mm. alueen
tärkeistä paikoista, ulkoilupaikoista, liikenteestä sekä
monesta muusta tulevaisuuteen tähtäävästä
toiminnasta. Mielenkiinnolla odotamme ensimmäistä
yleiskaavasuunnitelmaa ja kuinka tätä palautetta
ollaan kuunneltu ja huomioitu. Eli nyt tehdään suuria
linjauksia meidän alueen tulevaisuuden kehittämiseksi.

Hirvisuon asuntola Hirviportissa on ollut muutaman
vuoden tyhjillään. Nyt se ollaan ottamassa uudelleen
käyttöön, kun kaupunki sijoittaa sinne pakolaisten
ryhmäkodin. Ryhmäkotiin tulee 21 paikkaa alaikäisille
pakolaisille, jotka tulevat maahan yksin. Pääosin asukkaat ovat 15-17-vuotiaita poikia. Gumbölen omakotiyhdistys on sopinut avoimista ovista perhekotiin
syyskokuksen aikana lokakuussa. Tervetuloa mukaan
kuulemaan heidän toiminnasta sekä tutustumaan
tiloihin.
HALLITUS 2015

Kannattaa olla vaikuttamassa nyt sen mitä vielä voi,
ettei tule sitten yllätyksiä, kun rakennustyömaa aloittaa
naapurissa.

Puheenjohtaja Marjaana Siivola
Karhusola 9 /// puh. 050 5969011
maikku.siivola@gmail.com
Varapuheenjohtaja Ismo Jauhiainen
Hirvisuontie 23

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

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

SÄHKÖINEN TIEDONJAKELU

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

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

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

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

Sanna Haakana
Karhusuontie 19 /// 050 4606343
shaakana@gmail.com

JÄSENEKSI?

Bernt Hoffren
Kurutie 11 /// 050 5371223
bernt.hoffren@finnremote.com

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

Anna Tuure
Myllärintie 2 ///
anna.tuure@gmail.com
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SUOJELUA, SISÄILMAONGELMIA JA SUHINAA
Karhuniityn asemakaavan ja Karhusuon koulun
suunnittelun tilanteesta
Kaupunkisuunnittelulautakunta on päätynyt ehdottamaan
kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Karhuniityn
asemakaavaa. 3.9.2015 pidetyn kaupunkisuunnittelukokouksen pöytäkirjasta paljastui mojova yllätys, kun vanhaa koulurakennusta vaaditaankin uudessa kaavassa sr -1
tasoisella suojelumerkinnällä suojeltavaksi. Uusi käänne
aiheuttaa lisää harmaita hiuksia niin kaupungin
tilakeskuksessa, koulun henkilökunnassa kuin koulun
oppilaiden vanhemmillekin. Huoli koulurakennuksen korjattavuudesta järkeväksi ja turvalliseksi niin lapsille kuin
aikuisille on suuri.
Karhuniityn kaavan uudistamisen tarkoituksena on saada
alueelle kasvavan alueen uusiin tarpeisiin sopiva
yhtenäiskoululle sopiva koulukeskus. Karhusuo ja sitä
ympäröivät alueet ovat tunnetusti lapsiperheiden
suosiossa, joten kaupungilla on kova paine uusien koulupaikkojen ja myöskin päiväkotipaikkojen luomiseksi
alueelle. Vuoteen 2020 mennessä alueella arvioidaan tarvittavan ainakin 250 uutta oppilaspaikkaa alakouluikäisille.
Nyt esitetyssä kaupungin ylimpiin toimielimiin lähetetyssä
suunnitelmassa Karhusuon koulun mäelle on suunniteltu
rakennettavan 689 paikkainen yhtenäiskoulu (luokka-asteet ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan). Tämän lisäksi
kompleksiin ollaan tämän hetkisessä suunnitelmassa
sijoittamassa 126 paikkaista päiväkotia ja kirjastoa, myös
mahdollisia muita alueen asukkaiden käyttöön suunniteltuja monitoimitiloja.
Asemakaavaprosessi edellyttää rakennushistoriallista
selvitystä vanhoista tontilla olevista rakennuksista ja näin
ollen kesän 2015 aikana sellainen olemassa olevasta 1961
valmistuneesta ja 2001-03 laajennetusta koulurakennuksesta sekä alkuperäisestä opettaja-asuntolasta teetettiin.
Tontilla sijaitsee myös 1988 valmistunut pieni kirjastorakennus. Koulurakennuksen alkuperäinen osa on arkkitehtitoimisto Matti Hakurin käsialaa ja muotokieleltään hyvin
tyypillinen yksinkertainen ja suoralinjainen 1960 –luvun
koulurakennus. Rakennushistoriallisessa selvityksessä
todetaan koulurakennuksen säilyneen korjaus- ja laajennustöistä huolimatta hyvin alkuperäishengen mukaisena,
mutta kuten Arkkitehtitoimisto Kristina Karlssonin sekä
Kati Salonen ja Mona Schalin arkkitehdit Oy:n laatimassa
selvityksessä todetaankin: ”Aikakauden koulurakennuksista Karhusuon koulu tuskin on tilallisesti rikkain.” Koulun
arkkitehtonisen kokonaisuuden kannalta merkittävimpänä
selvityksen tekijät pitivät rakennuksen edustalla olevaa
oppilaiden ja opettajien puistomaiseksi istuttamaa puustoa ja alueen vaihtelevan pinnanmuodostuksen dramatiik-

kaa sekä koulurakennuksen sijoittelua monimuotoiselle
tontille.
Yllätyksen uuden koulurakennushankkeen tielle toi Elinkeino, liikenne ja ympäristö–keskuksen (ELY) ja Espoon
kaupunginmuseon (maakuntamuseon edustajana) kanta
rakennushistorialliseen selvitykseen. Nämä tahot vaativat
kaupunkisuunnittelulautakunnan kaavakäsittelyssä koulua
suojeltavaksi s – 1 tasoisella suojelumerkinnällä.
Paikallishistoriallisesti toki merkityksellinen koulurakennus
on nousemassa uudistuksen ja kehityksen murheenkryyniksi.
Suojeluvaatimus on ristiriidassa sen suhteen, että koulurakennuksen terveellisyydestä on vankkoja epäilyksiä.
Koulun henkilökunta on sairastanut tavanomaista runsaammin, lapsilla on esiintynyt jatkuvia terveydellisiä
haittoja (astmaa, astman pahenemista, poskiontelontulehduksia, päänsärkyjä yms) ja näiden johdosta koulua
onkin pyritty jatkuvasti korjailemaan ja parantelemaan.
Jatkuvista korjaustoimenpiteistä huolimatta terveydelliset ongelmat koululla jatkuvat ja luokkahuoneisiin onkin
jouduttu hankkimaan jatkuvakäyttöiset, ihmisen kokoiset,
kallisvuokraiset ilmanpuhdistimet. Jokaisessa luokassa
näitä puhdistimia huriseen jatkuvasti kaksi, jotta oppilaat
ja opettajat voisivat olla työtiloissaan.
Koulurakennusta korjattiin hyvin mittavasti 2000-luvun
alussa. Tuolloin rakennuksessa todettiin suuria kosteusvaurioita, joiden seurauksena koulun alapohjat avattiin.
Maamassoja vaihdettiin ja alapohjarakenteita uusittiin.
Kaikki maanvaraiset lattiat uusittiin tuolloin. Samalla koulua laajennettiin arkkitehti Pirjo Kantolan suunnitelman
mukaan aikaisempaa matalaa, suoralinjaista muotokieltä
noudattaen. Uusi osa on elementtirakenteinen, kun taas
aikaisempi vanha osa on pääosin betonirunkoinen, vuorivillalla eristetty ja Minerit- ja lujalevylaatoin päällystetty.
Koulurakennuksen perustus vaikuttaa silmämääräisesti
tarkasteltuna kauttaaltaan huonokuntoiselta ja kostealta.
ELY-keskuksen lakisääteinen suojelutehtävä on
kääntymässä täällä Karhusuolla rasitteeksi. Rakennushistoriallisen monimuotoisuuden varjolla ollaan nyt vaatimassa
ehkä korjauskelvotonta rakennusta säästettäväksi tulevien
sukupolvien taakaksi. Korjausrahaa rakennukseen uppoaa
kaupungilla jatkuvalla syötöllä. Tilakeskuksen ensimmäisen
suunnitelman mukaan vanhaan koulurakennukseen oli tarkoituksena sijoittaa päiväkodin tilat. Voinemme ymmärtää
sen katasrofin laajuuden, jos pitkiä päiviä sisätiloissa
viettäviä pikkulapsia sijoitetaan jo valmiiksi sisäilmaltaan
huonolaatuiseksi tiedetyn rakennuksen tiloihin.
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Joudumme jatkuvasti seuraamaan takkuavaa kaupunkisuunnitteluprosessia. Suunnitelmat alueen kasvavien oppilasja päiväkotipaikkojen tarpeeseen tuntuvat valuvan kerta
toisensa jälkeen huonosti valmisteltuun hankesuunnitteluun. Nyt prosessi on kääntymässä takaisin tonttipaikan
uudelleen arviointiin. Jo alun alkaen hankalaksi, luonnon
monimuotoisten suojelualueiden, muinaismuistolain
määrittelemin suojelukohtein ympäröity vaikeamaastoinen tontti kapean päättyvän kadun varressa on jälleen
kerran ihmettelyn kohteena. Kaupunkilaisten rahoja palaa
koko ajan takkuilevaan ja edestakaisin seilaavaan suunnitteluprosessiin, jossa esitetyt perusteet tuntuvat hatarilta
jo lähtökohtaisesti. Tästä esimerkkinä vielä mainittakoon
koulukeskuksen aiheuttama laskennallinen liikennevirran
kasvu Karhuniityn tiellä: nyt esitetyssä kaavaesityksessä
liikenteen määrän arvellaan kasvavan kolminkertaiseksi.
Jos nyt 255 oppilainen yhteisö kasvaa 815 lapsen joukoksi,
joista yli 120 päiväkotilaisia, paljonkohan ko. keskus vaatii
jo henkilökuntaa ja huoltoliikennettä? Puhumattakaan
päiväkotitoiminnan aiheuttamasta jatkuvasta saattoajosta. Jokainen voi mielessään laskea todellisempia määriä
liikennemäärille.

Kaavaa ja koulua käsitellään seuraavan kerran kaupungin
tila- ja asuntojaostossa 26.10.2015. Lopputulemana
todettakoot, että nyt jos koskaan on aika vaikuttaa oman
elinympäristönsä tulevaan kehitykseen. Me olemme
espoolaisia, me teemme yhdessä tämän kaupungin.
Koulu- ja päiväkotipaikkoja on saatava nopeasti, mutta ei
lasten terveyden ja hyvinvoinnin kustannuksella. Hanke on
toteutettava nopeasti, mutta järkevästi. Kaupungilla ei ole
varaa yhteenkään uuteen homekouluun tai sisäilmaongelmaiseen koulurakennukseen.

TOUHULA LIIKUNTAPÄIVÄKOTI FALLÅKERISSA

seikkailemme, taiteilemme ja musisoimme yhdessä.

Kuluvan vuoden tammikuussa on Fallåkeriin, niityn
reunaan, avattu uusi yksityinen Touhula Liikuntapäiväkoti.

Tänä syksynä olemme esimerkiksi seikkailleet Oona
Oravan matkassa, ihastelleet vierailulle tullutta paloautoa ja viettäneet sadonkorjuujuhlaa. Perheet ovat
meille tärkeitä ja teemmekin kaikkea kivaa yhdessä,
vietämme juhlapäiviä ja tarjoamme vanhemmille
välillä iltapäiväkahvit tai aamupalahetken, jolloin
kaikki ovat tervetulleita viettämään aamuhetkeä tai
iltapäivää kanssamme.

Toiminnassamme painottuu aktiivinen touhuilu, ulkona liikkuminen, monipuoliset ohjatut liikuntatuokiot
ja panostaminen liikuntavälineisiin sekä toimintaympäristöön niin, että se houkuttelee lapsia liikkumaan.

28.9.2015 Riikka Ikonen, Karhusuon koulua käyvän
ekaluokkalaisen ja kahden tulevan koululaisen äiti.

Päiväkodissa toimii neljä lapsiryhmää, joista kaksi on
alle 3-vuotiaille ja kaksi isommille lapsille. Kasvamme
Retkeilemme viikoittain lähimaastossa ja kuukausittain myös pidemmällä, kuten Nuuksiossa tai Oittaalla. pikku hiljaa kuuden ryhmän päiväkodiksi, jossa on
Noudatamme varhaiskasvatuksen liikunnan suosituk- myös mahdollisesti esiopetusta. Toimintaamme ja
tiloihimme saa mielellään tulla tutustumaan. Otatsia, joiden mukaan lasten tulee saada reipasta ja motehan kuitenkin ensin yhteyttä sopivan ajankohdan
nipuolista liikuntaa vähintään kaksi tuntia päivässä.
sopimiseksi.
Meillä on oma liikunnan vuosisuunnitelma, jossa on
huomioitu kaikki liikunnan osa-alueet ja lisäksi osallistumme valtakunnallisen lastenliikuntajärjestön, Valon Emmi Vesala, päiväkodinjohtaja
Touhula Liikuntapäiväkoti Fallåker
tapahtumiin.
Fallåkerinrinne 2
02740 Espoo
Toki päiviimme mahtuu paljon muutakin touhua,
kuten musiikkia, taiteilua, leivontaa, satuja, seikkailuja emmi.vesala@touhula.fi
p.050-4633620
ja leikkejä kavereiden kanssa. Koko talon yhteisiä
tapahtumapäivä pidämme kerran kuussa, jolloin
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TAPAHTUNUTTA

KIERRÄTYSKESKUKSEN KERÄYSAUTOT

KOMPOSTOINTIKURSSI
Yhdistys järjesti yhdessä kirjaston kanssa kompostointikurssin. Kurssi innosti mukavasti väkeä
kirjastolle ja siellä oli tupa täynnä kiinnostuneita.
Illan aikana saatiin ohjeita kompostin rakentamiseksi sekä erityisesti sen ylläpitämiseksi. Osallistujat
saivat paljon ideoita erilaisten ongelmien ratkaisemiseksi.
Tätä teemaa olisi mukava jatkaa ja voisi pitää illan,
jossa keskustellaan onnistuiko kompostien parantaminen kurssin neuvojen avulla.

Kierrätyskeskuksen maksuton keräysauto kiertää Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kirkkonummen asuinalueilla syyskuusta joulukuuhun. Espoossa kierretään 7.10.4.11.2015 . Autoon voi tuoda tarpeettomaksi jäänyttä
ehjää ja hyväkuntoista pientavaraa, kuten astioita,
kenkiä, kirjoja, mattoja, koristeita, urheilu- ja harrastusvälineitä, polkupyöriä ja askartelumateriaaleja.

SIIVOUSTALKOOT
Siivoustalkoita vietettiin perinteisesti toukokuussa. Saimme Nupurintien varteen ja Hirvisuolle
kerättyä monta säkkiä jätettä ja saimme omaa
ympärisöämme meille itsellemme mukavamman
näköiseksi.
Talkoiden jälkeen pidettiin maanantaina illanvietto
Kurutien kalliolla, jossa heitimme tikkaa, söimme ja
pidimme arpajaiset lasten toimiessa onnettarina.
Iloista keskustelua riitti pitkälle iltaan.
Perinteisten siivoustalkoiden lisäksi pidettiin Karhusillan ympäristön siivous ja siistimistalkoot ennen
siltatansseja. Korjattiin kivistä tehtyä istuinryhmää,
raivattiin esiin viime vuonna istutettuja kasveja ja
raivattiin tasainen alue puskista. Sekin alue pysyy
nyt siistimpänä.
SILTATANSSIT
Siltatanssit pidettiin kesäkuussa kylän oman bändin
musiikin tahdissa. Tanssien lomassa päästiin tutustumaan uusiin naapureihin sekä syötiin makkaraa ja
lättyjä. Kiitos kaikille mukana olleille varsin
mukavasta kesäillasta. Jatkoa on luvassa.
OMAKOTIYHDISTYKSEN JÄTELAVA
Jätelava kiersi alueemmalle kolmessa paikassa ja
tavaraa tuotiin lavan täydeltä. Ensi vuonna tulee
rajoitus, että remonttijätettä saa tuoda enintään
kaksi jätesäkillistä ja kuljetusliikkeen edustajan mukaan remonttijäte pitää olla jätesäkeissä. Irrallista
remonttijätettä ei tulla enää hyväksymään.
Ensi vuonna päivitämme jätelavan pysäkkejä ja
niistä voi antaa palautetta ja ehdotuksia hallitukselle jo nyt.

Tiistai 20.10.
Siikajärvi
17.00-17.30 Kotimäentie 2-4, Urheilukenttä
Nuuksio
17.40-18.10 Nuuksionkuja 2, Urheilumaja
Karhusuo
18.20-18.50 Karhuniitynkuja 3, Kirjasto p-paikka
Muurala
19.00-19.30 Vanha Muuralantie 1, Muuralankumpu
Espoonkartano
19.40-20.10 Kuninkaakartannontie, Peringintie 2
Muut Espoon keräyspaikat löydät osoitteesta http://
www.kierratyskeskus.fi/myymalat_ja_palvelut/kiertava_keraysauto/espoo
ALUEELLA OLEVAT TAI ALUETTA LÄHELLÄ OLEVAT
KIERRÄTYSPISTEET
PAPERI:
Nupurintie / Karhuniityntie, 02810 Karhusuo
Nupurintie / Karhunkäpälä, 02810 Karhusuo
Tervakuja, 02180 Espoo
Nupurintie / Ylämyllyntie 2, 02740 Espoo
Rintamaantie 1, 02770 Gumböle
PAPERI, LASI, METALLI, KARTONKI:
Brobackantie / Nupurintie, 02820 Espoo

Palvelulinja loppui
Palvelulinjan toiminta loppui elokuussa eli enää alueelle ei voi tilata kutsubussia. Tällä hetkellä joukkoliikenne
on erittäin huonossa jamassa, kun esim. bussi 28 menee
ruuhka-aikaan Karhuniityntienkohdalta 8:02 ja seuraavan kerran 8:42. Väli ei ole mitenkään hyväksyttävä.
Jos sinulla on motivaatiota viedä tätä asiaa eteenpäin
HKL:lle, niin hallitus mielellään tukee näitä yhteydenottoja. Siinä tapauksessa ole yhteydessä hallitukseen.
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Tervehdys kotiseurakunnastasi!
Olen Tuija Kuusinen ja toimin Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa kappalaisena. Vastaan Espoon keskuksen alueen toiminnasta. Tuo nimi on hiukkasen
harhaan johtava, sillä Espoon keskuksen alueeseen
luetaan kuuluvaksi toistakymmentä kaupunginosaa.
Niitä ovat esimerkiksi Siikajärvi, Nupuri, Nuuksio,
Kolmperä, Gumböle, Hirvisuo ja Karhusuo.
Espoon keskuksen alueella on monenlaista seurakunnan toimintaa. Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus
on Nupurin kappelilla (Brobackantie 1-3) kuukauden
1.sunnuntaina klo 12. Ikäihmisille on tarjolla erilaisia kerhoja, jotka kokoontuvat päiväsaikaan. Lapsille
ja varhaisnuorille on omaa toimintaansa. Meillä on
myös ryhmiä työikäisille. Paras ryhmä on messu, joka
kokoaa kaikenikäiset yhteen. Nupurin kappeli ei ole
koolla pilattu, mutta onpa sitäkin lämpimämpi tunnelmaltaan. Olemme kuin suuri perhe. Seurakunnan
toiminnasta saat parhaiten tietoa nettisivuiltamme
www.espoontuomiokirkkoseurakunta.fi. Olemme
myös facebookissa.
Me työntekijät olemme ihan Sinua varten. Ethän
epäröi olla yhteydessä olipa asiasi mikä tahansa.
Entäpä jos tahtoisit olla mukana kotiseurakuntasi
toiminnassa kantamalla itse vastuuta? Sekin on

ELY-keskus parantaa Nupurintietä alueellamme:

mahdollista. Ota yhteyttä vaikka allekirjoittaneeseen
niin mietitään yhdessä Sinulle sopivia tehtäviä.
Syksyn virkistäviä tuulia ja siunausta elämääsi toivoen
Tuija Kuusinen
Espoon keskuksen alueen kappalainen
tuija.kuusinen@evl.fi
Espoon tuomiokirkkoseurakunta

NUPURIN KAPPELIN TAPAHTUMIA
Syyskauden messut
Su 4.10. klo 12
Su 1.11. klo 12
Su 29.11. klo 12
			

Enkelien sunnuntain messu
Anteeksiantamisen messu
Adventin perhemessu, jonka jäl
keen myyjäiset ja arpajaiset

Perhekerho 		
ke klo 9.30-11
Sisarusmuskari
ke klo 11.30-12.10
Kokkikerhot		
1-3 lk ke 17-18.30
			
3-6 lk to 17-18.30
Eläkeläiskerho parittomien viikkojen to klo 10.30-12
Keskiviikon kohtaamispaikka parillisten viikkojen
			ke klo 13-14.30
Nikkaripiiri Karhusuon koululla ke klo 18-20

ELY-keskus parantaa Nupurintien julkisenliikenteen liittymiä. Muutamassa kohdassa tehdään korotettu bussipysäkki ja mm. Karhuportin kohdalla saadaan ylipäätään
kulku bussipysäkille Kurutieltä ylös. Lisätietoa löytyy
ELY-keskuksen sivuilta.

uudistumiseen tähtäävien hakkuiden (avohakkuu, suojus
puuhakkuu ja siemenpuuhakkuu) määrässä, jotka
hoitoehdotusten tarkistuksen jälkeen vähennettiin kolmestakymmenestäkuudesta hehtaarista neljään
hehtaariin (0,18 % suunnittelualueen pinta-alasta).
Harvennushakkuiden määrä oli ennen toimenpidemuutoksia 890 hehtaaria ja muutosten jälkeen 687 hehtaaria.

Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025. Nuuksio-seura tiedottaa:

Päivitetty suunnitelma löytyy Espoon kaupungin sivuilta ja
on linkitetty yhdistyksen Facebook-sivuilla.

Asukkaat ja sidosryhmät antoivat suunnitelman luonnoksesta ja ehdotetuista hoitotoimenpiteistä runsaasti
palautetta. Suunnitelmaan tehtiin paljon muutoksia saadun palautteen perusteella. Metsien hakkuita
vähennettiin merkittävästi. Suurin muutos oli metsän

GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYKSEN KESÄFUTIKSEEN PELILIIVIT SPONSOROI - www.cobaltgear.com

							KIITOS
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VIRTAHEPO

SÄHKÖASENNUKSET
Paikallinen sähköalan yritys
S2 urakointioikeudet
• 050 5335989
• info@virtahepo.fi
• y-tunnus 1971209-1
• kotitalousvähennyskelpoinen

PAINONHALLINTARYHMÄ
KESKIVIIKKOISIN klo 17.00 - 18.00

Veikkolan kylätalolla (Vanhatie 29) kokoontuu Cambridge
Ohjelman painonhallintaryhmä.
Ringa pudotti 10 kg, Esan haaste on alkanut. Ota sinäkin
haaste vastaan ja löydä tasapaino ruokailun, liikunnan ja
mielitekojen välillä Cambridge Ohjelman avulla! Tule
mukaan ryhmään Veikkolaan tai yksilövalmennukseen
Siikajärvelle!

Kysy lisätietoja/ilmoittaudu mukaan:

Sari Heerman, puh. 040-840 0042, sari.heerman@cambridgeohjelma.ﬁ
Tervetuloa! t. Sari

www.asuntovalitysta.fi
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