22.9.2017

TIEDOTE 3/2017
PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Syksy on “uusien asioiden” aikaa ja me Gumbölen
Omakotiyhdistyksessäkin muutetaan hiukan toimintamalliamme. Syyskokoukselle tullaan ehdottamaan
uusien toimikuntien perustamista osaksi hallitustyöskentelyä ja tämän uudistuksen (taikka vanhaan
malliin palaamisen) toivotaankin aktivoivan aina vain
useampia alueen asukkaita yhteisen tekemisen pariin.

GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYKSEN
TAPAHTUMIA 2017
LOKAKUU
GOKY Syyskokous tiistaina 10.10.2017
Karhusuon koululla
Kierrätyskeskuksen keräysauto
Karhusuon kirjastolla
tiistaina 17.10.2017 klo 18.20-18.50

Olemme kokeneet, että esimerkiksi Perinneryhmälle
on kovasti tilausta - nyt kuluvana 50-vuotisjuhlavuonna olisi ollut paikallaan aluehistoriikin päivittäminen
sekä Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksikin olisi alueeltamme löytynyt tarinaa moneenkin julkaisuun.
Karhusuon vanhalla koulullakin olisi varmasti vielä
dokumentoitavaa sekä alueen asukkailla vanhasta
koulusta kerrottavaa...

Torstaina 26.10.2016 klo 17:30SANKARIKOULUTUS, Karhusuon koululla.
Ennakkoilmoittautuminen!

Keskustelemme tarkemmin tulevista toimikunnista syyskokouksessa ja olet tervetullut paikalle kertomaan kiinnostuksestasi. Toimikunnista käydään
lähiviikkoina keskustelua myös Omakotiyhdistyksen sivuilla niin Facebookissa kuin www.gumbole.fi
-sivullakin.

JOULUKUU
Lauantaina 2.12. 2017
Karhusuon koulun joulumyyjäiset ja
koulun avajaiset

Kannattaa leikata viereinen tapahtumakalenteri taas
talteen jääkaapin oveen. Toivottavasti nähdään!

MARRASKUU
Nuuksion joulumyyjäiset
Honkamajalla 11.11.2017.

Sunnuntaina 17.12.
klo 18 Kynttilähartaus, Kurutien kallioilla

Terkuin, Sanna Haakana

GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS
Gumbölen Omakotiyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään 10.10.2017 klo 17:30
alkaen Karhusuon koululla. Syyskokouksessa käydään mm. läpi vuoden 2018 toimintasuunnitelma. Osoitteessa www.gumbole.fi on esityslista kokonaisuudessaan.
Tervetuloa!
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TAPAHTUMIA SYKSYLLÄ 2017
Kierrätyskeskuksen maksuton keräysauto
kiertää Helsingin, Espoon, Kauniaisten,
Vantaan ja Kirkkonummen asuinalueilla
elokuun lopusta joulukuun alkuun.

Keräysauto on Karhusuon kirjastolla
tiistaina 17.10.2017 klo 18.20-18.50.

Mitä keräysautoon voi lahjoittaa?
Tarpeettomaksi jäänyttä ehjää ja hyväkuntoista
pientavaraa, kuten: astioita, herkästi särkyvää
tavaraa, kenkiä, vaatteita, kodintekstiilejä, kirjoja,
mattoja, koristeita, urheilu- ja harrastusvälineitä,
polkupyöriä, kankaita, askartelumateriaaleja.
Miten tavarat kannattaa pakata?
Pakkausvälineiksi sopivat kestävät pahvilaatikot,
säkit ja kassit. Pakkaa tavarat niin, että ne pysyvät
siisteinä ja ehjinä keräysautossa. Huomioi, että
tavarat ovat pakattu niin, että ne ovat yhden henkilön nostettavissa. Eri tuotteet kannattaa pakata eri
pakkauksiin kuten kirjat, astiat ja vaatteet.
Tavaralahjoitukset mahdollistavat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen toiminnan, kuten ympäristötyön ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisen.

MEIDÄN TURVALLINEN KYLÄ
*Aikaisempi koulutus jouduttiin peruuttamaan ja uusi pyritään järjestämään
vielä tänä vuonna. Uusi päivämäärä ilmoitetaan GOKY kotisivuilla.*
Mukaan kutsutaan kotitalouksien, yhdistysten ja yhteisöjen edustajia
kaikista kylistä! Koulutuspäivä on osallistujille maksuton.
Tervetuloa mukaan!
Tilaisuuden järjestävät Gumbölen Omakotiyhdistys ry ja
Uudenmaan Pelastusliitto.

ILMOITA KIINNOSTUKSESI TILAISUUTEEN, niin otamme
suoraan yhteyttä kun uusi päivämäärä on tieodssa
--> gumbole@gmail.com
Gumbölen Omakotiyhdistys ry tarjoaa aamu- ja iltapäiväkahvit sekä tilaisuudessa jaettavat aineistot.
Ilmoitathan myös mahdolliset ruoka-aineallergiat ilmoittautumisen yhteydessä.
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MUITA ALUETTA KOSKEVIA TÄRKEITÄ ASIOITA...
***
Karhusuolle rakennettiin vesihuolto vuonna 2009. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen toimintaalueella kiinteistöt on liitettävä jätevesiviemäriin ja vesijohtoon. Jos vesihuoltoon liittäminen muodostuisi
kiinteistön omistajalle esim. kustannuksiltaan kohtuuttomaksi ja jätevesien käsittely on kunnossa, kiinteistölle
voidaan myöntää määräaikainen vapautus liittämisvelvollisuudesta. Vapautusta haetaan ympäristökeskukselta. Vapautuksen voimassaolon edellytyksenä on, että jätevesijärjestelmää käytetään ja huolletaan oikein.
Jätevesistä ei saa aiheutua terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumisen vaaraa.
Espoon ympäristökeskus haluaa muistuttaa asukkaita jätevesien asianmukaisesta käsittelystä.
Ilppo Kajaste
limnologi
Espoon ympäristökeskus
***

LAITA MYÖS NÄMÄ KALENTERIIN...
NUUKSION JOULUMARKKINAT

NUPURIN KAPPELIN TAPAHTUMIA SYKSYLLÄ 2017

Viimevuodelta tutut Nuuksion joulumyyjäiset
järjestetään taas Honkamajalla marraskuussa
11.11.2017. Jos haluat myymään, ota yhteyttä
poutiainen.anni@gmail.com

Perhekerho; keskiviikkoisin klo 10-11.30 ja torstaisin
Torstaitupa klo 9-11.30, jolloin äidit ja lapset ovat
yhdessä.
Sisarusmuskari perjantaisin klo 11.20-12.

KARHUSUON KOULUN JOULUMYYJÄISET
Uuden koulun avajaiset pidetään lauantaina
2.12.2017 yhdessä koulun joulumyyjäisten ja
Suomi100-juhlan kanssa. Tervetuloa tutustumaan
uuteen kouluun ja tekemään jouluisia ostoksia.

Keskiviikon kohtaamispaikka aikuisille
keskiviikkoisin klo 13.00-14.30: 4.10, 18.10, 1.11
(Espoonlahden kirkko), 15.11, 29.11.
Eläkeläiskerho torstaisin klo 10.30-12.00: 28.9,
12.10, 26.10, 9.11, 23.11.
Syksyn messut kirkkokahveineen sunnuntaisin klo12:
22.10. Ari Kunnamo
26.11. Raigo Liiman, kanttori Leena Talvion mukana kuoro ja kirkkokahvien yhteydessä myyjäiset ja
arpajaiset
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MUITA ALUETTA KOSKEVIA TÄRKEITÄ ASIOITA...
KARHUSUON KOULU
Karhusuon uusi koulu on valmistumassa. Uuden koulun on valmistanut Parmaco oy ja sisustussuunnittelusta
vastaa Sistem. Yhteistyötä Tilakeskuksen, oppilaiden ja opettajien kanssa on tehty koko suunnitteluaika. Talo
on tehty talopakettiperiaatteella 81 elementistä. Osat on kuljetettu Karhusuolle ja laskettu paikalla tehdyn
perustuksen päälle.
Karhusuon mäelle nouseva koulurakennus tarjoaa oppilaspaikan 320 oppilaalle. Tiloissa on huomioitu uuden
opetussuunnitelman vaatimukset oppimisympäristölle ja tilat ovat helposti muunneltavia. Esimerkiksi luokkien välisiä seiniä on mahdollisuus avata ja sulkea, ja näin saada isompia ja pienempiä opiskelutiloja. Erityistiloina koulutaloon tulee keittiö ja ruokala, musiikin ja ilmaisutaidon luokka, käsityöluokka ja oppilashuollon
tiloja. Kovien materiaalien työstämiseen tarvittavia käsityötiloja tai liikuntatiloja talossa ei ole.
Nyt valmistuva koulutalo on Karhusuon yhtenäisen peruskoulun ensimmäinen vaihe. Vanhan koulutalon purkulupa on haussa ja nyt valmistuvaa ensimmäistä vaihetta on tarkoitus laajentaa liikuntatiloilla sekä
yhtenäisen peruskoulun edellyttämillä tiloilla. Koko rakennuksen on tarkoitus olla valmiina keväällä 2020.
Karhusuon kirjasto siirtyy myös silloin koulutalossa oleviin uusiin tiloihin.
Koulun rakentamiseen liittyy myös Karhuniityntien uudelleen rakentaminen: tielle tulee jalkakäytävä ja tie
rakennetaan kokonaan uudelleen. Ennen koko koulukokonaisuuden valmistumista on tarkoitus rakentaa
Karhuniityntien, Nupurintien ja Gumbölentien risteykseen kiertoliittymä.
Ystävällisin terveisin
Mimmu Hellsten
Karhusuon koulu
p. 0438245896

Uusien Karhusuon koulun ensimmäisen rakennusvaiheen tilojen myötä voimme taas monen vuoden jälkeen
miettiä mm. iltoihin ja viikonloppuihin harrastustoimintaa. Gumbölen Omakotiyhdistyksen tehtävänä on
mm. toimia alueensa asukkaiden välisenä yhdyssiteenä ja yhdistys haluaakin kannustaa myös kaupallisia
toimijoita tarjoamaan lähiharrastusmahdollisuuksia alueen asukkaille.
Uusissa tiloissa on mahdollista järjestää esimerkiksi musiikin opetusta, pienimuotoista ilmaisutaidon
opetusta sekä kaikenlaista askarteluun tms. liittyvää toimintaa. Varsinaiseen liikuntaan ei valitettavasti ole
vielä tiloja. Toivoisimme alueen asukkailta ideoita myös lyhyemmistä kursseista, joihin he mielellään
lähialueella osallistuisivat.
Mikäli saamme erilaisten toimijoiden mielenkiinnon heräämään, voimme yhdistyksenä olla apuna ja esimerkiksi kysyä alueen asukkaiden kiinnostusta näiden tarjoamaa toimintaa kohtaan. Kannustamme myös
alueen asukkaita keräämään harrastusporukoita kasaan ja kysymään toiminnalleen tiloja.
Terveisin, Gumbölen Omakotiyhdistyksen hallitus.
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Anna palautetta teiden kunnosta
Olethan tietoinen, että kaupunkitekniikan keskus toivoo ylläpitoon apua asukkailta.
He eivät ehdi kiertää kaikkia teitä koko ajan eivätkä he siten tiedä syntyneistä ongelmatilanteista ellemme niitä heille kerro.
Voit jättää palautetta mm. alueesi teistä täällä: https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/
fi/Feedback/6-Kadut%20ja%20liikenne
Teiden ylläpito seuraa palautteita ja tulevat korjaamaan pieniä juttuja suhteellisen
nopeasti (ainakin joskus). Ja kun palautteiden määrä nousee, niin tien korjauksen
kiireellisyys nousee. Eli voimme itse olla vaikuttamassa teidemme laatuun. Itse kävin
laittamassa juuri palautetta Kurutien ja Karhusuontien kuopista.
Marjaana Siivola

Liikenisikö sinulta aikaa apua tarvitsevalle naapurille?
Alueellamme asustaa paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat apua pienissä
korjaustöissä tai käsiparia kunnostamaan esimerkiksi hajonneita portaita,
lahoavaa kaidetta tai raivaamaan portin eteen kasvaneita pensaita.
Mikäli toteat, että lähistöltäsi löytyy apua tarvitseva ihminen ja sinulla on aikaa autella, me tahdomme
olla mukana auttamassa! Ota yhteyttä Gumbölen Omakotiyhdistyksen hallituksen jäseneen ja mietitään
yhdessä kuinka voisimme auttaa. Tulemmeko paikalle hanskat kädessä, lähetämmekö timpurin visiitille vai
voimmeko kenties osallistua kuluihin.
Autetaan lähimmäistä yhdessä!
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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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