TIEDOTE 4/2015

7.12.2015

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Olipa meillä hieno syksy ja nyt on sitten harmaus alkanut. Onneksi kuitenkin ollaan jo joulukuun alussa ja
kausivaloja alkaa näkyä taloissa ja pihoissa. Nyt on aika käpertyä koteihin ystävien kanssa hengähtämään
kesän ja syksyn menoista.
Syksy on ollut mielenkiintoinen alueellamme. Koulun vanhan rakennuksen yläkerta menee käyttökieltoon
tammikuussa. Esikoululaiset, ykkös- ja kakkosluokkalaiset jäävät tammikuussa 2015 valmistuneeseen parakkiin
ja saavat käyttää koulun ruokalaa ja salia. Sali jäänee myös muuhun käyttöön, mutta tästä ei ole vielä tietoa.
Koulun tilanne elää jatkuvasti ja kannattaa seurata sitä meidän Facebook-ryhmässä tai tarkemmin Karhusuon
koulun vanhempainyhdistyksen Facebook-ryhmässä. Paljon on päättäjiin oltu yhteydessä ja omakotiyhdistykseltäkin lähti lausunto liittyen koulun tilanteeseen (luettavissa tässä tiedotteessa).
Alueellamme aloitti syksyllä myös yksin alaikäisenä Suomeen tulleiden pakolaisten ryhmäkoti. Meidän syyskokouksemme oli Hirvisuolla heidän luonaan ja kuulimme heidän terveisensä.
Kaavatyötä seurataan tällä hetkellä tarkkaan. Pohjois- ja keski-Espoon yleiskaavatyö POKE:n visio vuodelle
2050 on valmistunut ja nähtävissä Espoon sivuilla. Vaikutimme siihen vahvasti olemalla läsnä jokaisessa
tilaisuudessa ja vuosi sitten keräsimme karttoihin kommentteja. Näitä tiedotteen mukana tulleita karttoja
palautettiin toistakymmentä ja ne löysivät tiensä suunnittelijoille. Netissä kaupungilla oli muutamia kyselyitä
ja paikkakyselyyn oltiinkin alueeltamme vastattu erittäin hienosti. Kiitos siitä! Näitä tietoja käytetään
seuraavassa vaiheessa eli kaavavalmisteluissa. Alueemme tulee vision mukaan olemaan yksi eniten tiivistyvistä
alueista ja nyt kannattaa vaikuttaa, miten ja mihin työpaikat ja asuminen sijoittuvat. Voisimmeko saada
samalla myös palveluja? Seuraava vaikuttamistilaisuus tulee ensi vuoden tammikuussa ja ollaan taas silloin
aktiivisia.
Nyt minun on aika antaa puheenjohtajan nuija vuoden vaihteessa Sanna Haakanalle. Sanna pääsee uudella
innolla luotsaamaan Gumbölen omakotiyhdistystä eteenpäin.
Kiitos kuluneista kolmesta puheenjohtajavuodesta, Marjaana Siivola
TERVEISET GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYKSEN
SYYSKOKOUKSESTA

Hallituksessa jatkavat kaksivuotiskauttaan Anna Tuure,
Joni Mäenpää ja Johan Skjäl.

Syyskokous pidettiin Hirvisuon vastaanottokeskuksen tiloissa. Kokouksessa käytiin läpi syyskokouksen
sääntömääräiset asiat. Hallituksen esittelemä toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin pienillä
korjauksilla ja lisäyksillä. Jäsenmaksu päätettiin pitää
entisessä 15 eurossa/vuosi. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Haakana. Marjaana Siivola valittiin
uutena hallitukseen puheenjohtajakauden jatkoksi.

Kokouksen jälkeen vastaanottokeskuksen henkilökunta
kertoi keskuksen toiminnasta. Keskuksen ensimmäinen
ryhmä aloitti 14. ja toinen 21. syyskuuta. Siellä majoittuu kahdessa ryhmässä yhteensä 21 14-17 vuotiasta
nuorta miestä. Nuorukaiset käyvät Espoossa peruskoulua ja aikuislukiota. Keskuksessa pyritään toimimaan
suomeksi. Asukkaiden lähtömaita ovat Afganistan, Irak,
Somalia, Kenia ja Jemen. Facebookissa on olemassa
vapaaehtoisryhmä, jonka kautta esim. vaatelahjoitukset
tulee hoitaa.

Erovuoroiset Ismo Jauhiainen, Cathy Le Gal-Tepponen,
Bernt Hoffren ja Riitta Metsäkoivu valittiin uudelleen.
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KARHUSUON KOULU
Karhusuon koulun 3.-6.-luokkalaisten kotiluokat ja
kaikki koulun yläkerran luokat on laitettu tammikuusta
käyttökieltoon. Sisäilmaongelman vuoksi koulun kaksi
luokkaa on ollut poissa vakituisesta käytöstä jo pian
vuoden ja luokissa on hurissut pari ilmanputsaajaa per
luokka.
Keväällä 2015 tehtyjen tutkimusten jälkeen koululla
korjattiin liikuntasalin siipeä ja syksyllä koululla on
tehty uusia tutkimuksia ja korjauksia. Oppilaat ja
henkilökunta oirehtii korjauksista huolimatta, mutta
silti tammikuun väistö tuli kaikille yllätyksenä
nopeudessaan. 3.-6.-luokkalaiset menevät
todennäköisesti väistötiloihin Lagstadiin jo

Gumbölen omakotitaloyhdistys ry
Kannanotto Karhusuon koulun väistöön ja
koulukeskuksen rakentamiseen
Omakotiyhdistyksen hallitus esittää yksimielisesti:
Karhusuon koulukeskus tulee rakentaa riittävän isona
ja sen on oltava valmis viimeistään 2020.
Samaan aikaan koulun rakentamisen kanssa tulee
toteuttaa suunnitellut liikenteen parannustyöt sekä
uusi urheilukenttä. Jotta oppilaiden oikeus lähikouluun säilyy myös yhdenmukaisena muiden Espoon
alueiden kanssa myös väistön aikana, tulee siirtotilat
saada alueellemme.
Koulu on Gumbölen sydän
Koulun alue on aina ollut alueen keskeisin ja ainut
kokoontumispaikka. Se yhdistää asukkaat tavallisina
arki-iltoina ja juhlallisina vaalipäivinä. Koulunmäki
kohoaa jylhänä alueemme keskipisteenä ja kutsuu
luokseen kaikkia ikään ja asemaan katsomatta.
Koulukeskusta on odotettu alueella kuin kuuta
nousevaa, sen uudet mahdollisuudet siintävät alueen
yhdistysten ja tiedonhaluisten harrastajien mielissä.
Puhumattakaan lainsäädännöllisistä perusopetuksen
järjestämisen periaatteista ja lähikouluperiaatteesta.
Valitettavasti saamme jatkuvasti lukea hanketta
kohdanneista takaiskuista. Aikataulua viivästytetään
yhä uudelleen Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vaatimuksista huolimatta. Alueella lapsiperheet
lisääntyvät kaavoituksen myötä, mutta myös

tammikuussa 2016. Päätöstä asiasta pitää odottaa
16.12. asti.
Tila- ja asuntojaoksen 30.11. tekemän päätöksen
mukaan Karhusuon koulun yhteyteen rakennetaan
siirtokelpoiset tilat 270 oppilaalle viimeistään tammikuuhun 2017 mennessä. Mahdollisuutta saada tilat
valmiiksi jo elokuuksi 2016 selvitetään. Pysyvä uusi
kolmesarjainen yhtenäiskoulu rakennetaan Karhusuon
koulun tontille. Nykyiset rakennukset puretaan ja koulu valmistuu viimeistään 2020. Päiväkoti rakennetaan
muualle, ja sen sijoittamista Myllärintie 2:een
tutkitaan. Päivitettyä hankesuunnitelmaa käsitellään
tila- ja asuntojaoston maaliskuun 2016 kokouksessa.

vanhemman talokannan sukupolvenvaihdoksessa
nuorempiin perheisiin. Oppilasmäärä on kuluneen
viiden vuoden aikana kasvanut sadalla (2010: 175 >
2015: 275). Näistä luvuista huolimatta koulukeskuksen valmistumisen ajankohtaa on kahden viime vuoden aikana viivästetty vuodesta 2017 vuoteen 2020.
Viimeisimpänä iskuna saimme kuulla Karhusuon
koulun sisäilmaongelmien aiheuttavan äkillisen
tilojen käyttökiellon koululla. Tämä tilanne tulee
vaikeuttamaan koululaisten työtä, mutta vaikuttaa
negatiivisesti myös alueen yhtenäisyyteen,
harrastusmahdollisuuksiin sekä asukkaiden yhteisten
tapahtumien järjestämiseen.
Kun toinen siirtotila alueelle rakennetaan, tulee
kaavassa oleva urheilukenttä rakentaa
samanaikaisesti. Koululaisilla on oikeus liikuntapaikkaan, jollaista lähialueelta ei löydy toista. Myös
alueen asukkaat tarvitsevat urheilukentän käyttöönsä.
Liikenne tulee järjestää turvallisesti ja suunnitellut
parannukset Nupurintielle ja Karhuniityntielle tulee
rakentaa jo rakennusaikaa varten.
Kun uusi koulu on valmis, odotamme innolla uuden
koulun, kirjaston ja kentän tuomia mahdollisuuksia
harrastustoiminnalle. Uudella koululla tulee olemaan
valtavan suuri merkitys Gumbölen alueen identiteetille.
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SEURAKUNNAN TAPAHTUMIA

SÄHKÖINEN TIEDONJAKELU

Kynttilähartaus

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

Kynttilähartaus Kurutien kalliolla su 20.12.15 klo 18
yhteistyössä Tuomiokirkkoseurakunnan ja Gumbölen
omakotiyhdistyksen kanssa.
Tapahtumia Nupurin kappelilla
Kauneimmat joululaulut; keskiviikkona 16.12.15 klo 18
jouluhartaus; Jouluaattona 24.12.15 klo 13
Messu; sunnuntaina 3.1.16 klo 12

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

JÄSENEKSI?

HALLITUS 2015

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

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

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

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

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.

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
Joni Mäenpää
Karhusuontie 36 /// 040 7307580
jonimaenpaa@hotmail.com
Johan Skjäl
Karhusuontie 47 /// 040 8231175
jskjal@abo.fi
Sanna Haakana
Karhusuontie 19 /// 050 4606343
shaakana@gmail.com
Bernt Hoffren
Kurutie 11 /// 050 5371223
bernt.hoffren@finnremote.com
Anna Tuure
Myllärintie 2 ///
anna.tuure@gmail.com
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LASTEN LIIKUNTA

NUKKETEATTERI VALLOITTI

LASTEN LIIKUNTAVUORO jatkuu taas 9.1.2016!
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.

Gumbölen Omakotiyhdistyksen järjestämä Nukketeatterifestivaali oli tänä vuonna sunnuntaina 15.11.2015
- tapahtumapaikkana Karhusuon Koulu. Festivaaleilla
nähtiin kaksi esitystä; Lumiukon sydän sekä Siilin Joulu.
Esitysten välillä tarjoiltiin pientä välipalaa lapsille sekä
Touhula Liikuntapäiväkoti Fallåkerista järjesti askartelupisteen kiinnostuneille.

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!

Kiitos tapahtumaan osallistuneille sekä tapahtuman
mahdollistaneille aktiiveille! Pikaisella silmäyksellä paikalla oli ensimmäisessä näytöksessä lapsia 17 (aikuisia
ehkä 10) ja toisessa näytöksessä lapsia 27 (aikuisia
ehkä 20). Ensi vuonna uudestaan!

KIRJASTO TIEDOTTAA
ALUEEN JOUKKOLIIKENNE PUHUTTI
Gumbölen Omakotiyhdistys osallistui 26.11.2015
Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton (EKYL) SYYSKOKOUKSEEN. Tilaisuudessa puhui alustajana joukkoliikennesuunnittelija Riikka Aaltonen Helsingin Seudun
Liikenteeltä (HSL). Aaltonen kertoi pääasiassa Espoon
ajankohtaisista joukkoliikenteen kuulumista, joista
tietenkin merkittävämpänä on Länsimetron avaaminen
syksyllä 2016. Näistä muutoksista pystyy lukemaan
lisää HSL:n sivuilta mm.
https://www.hsl.fi/linjastosuunnitelmat/lansimetron-liityntalinjasto
Pyysimme GOKYn Facebook-ryhmässä terveisiä joukkoliikennesuunnittelijalle ja muutamia kommentteja
tilaisuudessa pääsikin kysymään suoraan. Tilaisuuden
jälkeen on kaikki kommentit lähetetty suoraan Riikka
Aaltoselle ja ehdotettu myös asukastilaisuutta keväällä
2016. HSL:n vastaukset ja kommentit raportoimme
tarkemmin GOKY Facebook-ryhmässä ja mahdollisesta tilaisuudesta tullaan tiedottamaan myös tulevissa
tiedotteissa.

Karhusuon kirjastoon pääsee nykyään virallisten aukioloaikojen ulkopuolella. Kirjastokortilla ja nelinumeroisella pin-koodilla kirjaston ovi aukeaa joka päivä (ma-su)
klo 7-21 välisenä aikana (vuoden 2016 alusta lähtien klo
7-22).
Järjestämme asukasillan 11.1. klo 18-19, jolloin teillä on
mahdollisuus antaa palautetta sekä kysellä lisää omatoimikäytöstä. Kerromme samalla myös vuoden vaihteessa alkavasta kirjaston kokoelmien kellutuksesta ja miten
se mahdollisesti näkyy Karhusuon kirjastossa.
Haluatko ehdottaa Karhusuon kirjastolle uutta nimeä?
Karhusuon kirjasto muuttaa aikanaan uuden koulun
tiloihin ja tuolle oppimiskeskukselle ollaan miettimässä
nimeä. Voit ehdottaa asukasillassa omaa nimiehdotustasi.

ASUKAS HUOMIOI
Peuroja liikkuu taas tänä syksynä paljon alueellamme.
Koirat täytyy pitää ulkoiluttajan välittömässä läheisyydessä ja helposti kytkettävissä, jos ne ovat irti.
Irtokoirat haukkuvat kovasti ja juoksevat perään, kun
näkevät peuroja. Se on heidän vaistojensa mukaista,
joten kannattaa pitää koirat kytkettyinä, ettei tule
mitään vahinkoja.
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Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
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www.asuntovalitysta.fi
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