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GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS pidettiin 25.10.2016 Karhusuon koululla. Ennen
kokousta jäsenille oli järjestetty linja-autokyyti sekä HSY-opas Ämmässuon tutustumiskierrosta varten.
Linja-autokyyti lähti Karhusuon kirjastolta kello 15:30 ja valitettavasti tämä haastava aikataulu vaikutti
selvästi osallistujamäärään - vain 17 yhdistyksen jäsentä käytti tämän mahdollisuuden hyväkseen.
Gumbölen Omakotiyhdistys sponsoroi myös Karhusuon koulun yläluokkalaisille 2 bussikyytiä Ämmässuon
tutustumiskäynnille.
Syyskokous pidettiin sääntöjen määrittelemässä järjestyksessä. Sanna Haakana jatkaa puheenjohtajana
vuoden 2017 ja hallitus 2017 valittiin. Pitkään hallituksessa aktiivisesti mukana ollut Joni Mäenpää erosi
hallitustyöstä ja uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin karhusuolainen Elina Piekkola. Kiitos Joni yhdistyksen eteen tekemästäsi työstäsi ja tervetuloa Elina mukaan! Muut 2016 hallituksen jäsenet jatkavat vuonna
2017.
Syyskokouksen asialistan ulkopuolella keskusteltiin muun muassa tulevasta GOKY juhlavuodesta sekä myös
tiedottamisen haasteista alueella. Yhdistyksen hallituksen aikaresurssit puoltavat tällä hetkellä sähköistä
tiedottamista - tiedote jaetaan edelleen 4 kertaa vuodessa postilaatikkoon. Yhdistyksen hallitus on
kuitenkin ottanut kokouksessa nousseet mielipiteet ylös ja miettii miten parantaa tilannetta jatkossa.

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Gumbölen Omakotiyhdistyksellä on ollut vauhdikas syksy - järjestettyjä matalan kynnyksen tapahtumia ja
tilaisuuksia on ollut joka kuukaudelle vähintään yksi. Tapahtumien aiheet ovat vaihdelleet alueella tapahtuvista muutoksista kodin turvallisuuteen. Osanottajia tapahtumiin on ollut erittäin vaihtelevasti ja olemmekin
yhdistyksen hallituksessa miettineet tätä paljon - kuluneen vuoden aikana on tehty jo isoja muutoksia Omakotiyhdistyksen viestintään ja tulemme edelleen parantamaan tiedonkulkua resurssiemme puitteissa, kuten
syyskokouksenkin pöytäkirjaan tuli merkittyä.
Alkamassa on Gumbölen Omakotiyhdistyksen juhlavuosi - 50-vuotta vuonna 2017. Sen kunniaksi meillä on
paljon ideoita ja toivottavasti tavoitamme vuonna 2017 suurimman osan yhdistyksen jäsenistä. Kerro meille
missä ja miten sinä ja perheesi haluaisitte tavata muita kyläläisiä.
Olemme nyt järjestäneet niin sosiaalisessa mediassa kuin myös Karhusuon
Kirjastolla kyselyn kaikille Gumbölen alueen asukkaille - kysely auki koko loppuvuoden. Haluamme tietää mm. millaisia tapahtumia kannattaa järjestää ja
millaisiin tapahtumiin ihmiset haluavat osallistua - tapahtumiahan ei kannata
järjestää, jos aihealueet eivät jäseniä kiinnosta. :)
Juhlavuoden kunniaksi avaamme ensi vuonna enemmänkin mahdollisuuksia
jäsenille osallistua ja vaikuttaa Omakotiyhdistyksen toimintaan. Juhlajulkaisuun
tarvitsemme edelleen tarinoita alueesta sekä kuvamateriaalia niin alueen
historiasta kuin nykypäivästäkin.
Ihanaa talvikautta koko kylälle. Mikäli lumitilanne jatkuu hyvänä, meidän
perheen löytää pulkkamäestä. :) Terveisin, Sanna Haakana
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GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYKSEN
TAPAHTUMIA TALVELLA 2017
JOULUN 2016 HYVÄNTEKEVÄISYYS-tempaus
Gumbölen Omakotiyhdistys tarjoaa alueen asukkaille mahdollisuuden osallistua yöasujen ja
unilelujen keräyskampanjaan. Patmos Lähetyssäätiön Operaatio Joulun Lapsi –keräyksessä
lähetetään joululahjapaketteja Romaniaan ja Moldovaan.
Osallistu mukaan yöasujen ja unilelujen keräykseen ja tuo iloa lapsiperheiden arkeen! Tuo puhtaita, hyväkuntoisia ja siistejä lasten, naisten ja miesten yöasuja ja pyjamoita sekä unileluja.
Alueemme keräyspiste on Karhusuon Kirjastolla, josta haemme kuorman 27.11.2016 illalla.
Karhusuon kirjastossa omatoimiaukioloajat eli kirjastokortilla ja pin-koodilla pääset kirjastoon
joka päivä (ma-su) klo 7-22. Lahjoitukset toimitetaan eteenpäin vielä marraskuun aikana, joten
vie lahjoituksesi ajoissa paikalle.
Patmos tavoittaa vuodessa tuhansia lapsiperheitä, jotka tarvitsevat vaatteita ja hyödyllisiä arjen tavaroita. Patmos Lähetyssäätiö jatkaa näiden perheiden tukemista joululahjapakettien jälkeenkin. Yhteistyön
myötä saadut tuotteet lahjoitetaan apua tarvitseville perheille Patmos Lähetyssäätiön kohteisiin, kuten
Romaniaan ja Moldovaan. Tuotteet lähetetään vuoden 2017 alussa omassa humanitäärisen avun kuormassa, muiden Patmos Lähetyssäätiön saamien lahjoitusten kanssa.

GOKY Asukasilta - Kuluttajasuojan ABC
Aika ja paikka: 25.1.2017 klo. 18-20, Karhusuon kirjasto, Karhuniitynkuja 3, 02810 Espoo.
Uusia palveluita ja tuotteita tulee markkinoille päivittäin – eikä kaikilla toimijoilla ole puhtaita jauhoja pussissa. Valppaalta kuluttajalta vaaditaankin nykyisin yhä enemmän erilaista
tieto ja taitoa. Kuluttajansuojan kiemuroihin kuulijat johdattelee Kuluttajaliiton johtava
lakimies Tuula Sario. Tule mukaan oppimaan lisää kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista.
Järjestäjä:
Gumbölen Omakotiyhdistys Ry yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Kuluttajat Ry:n kanssa

GOKY 112-päivä
Aika ja paikka: 11.2.2017, Karhusuon koululla
Tapahtuman yksityiskohdat ovat vielä aavistuksen auki, mutta laita päivä jo kalenteriin!
Ilmoittelemme tarkemmin osoitteessa www.gumbole.fi.
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GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYKSEN
TAPAHTUMIA TALVELLA 2017
GOKY asukasilta Ilmastoinfo, torstaina 23.2.2017, alkaen klo 18. Karhusuon kirjastolla.
Puhujana Teemu Kettunen Energia-asiantuntija, Helsingin seudun ympäristöpalvelut.
Illalle kaksi valmisteltua aihetta:
1) “Puun varastointi ja pienpoltto perinteisissä tulijoissa”
Intro: ”Alustuksessa käydään läpi puun pienpolton päästöihin ja energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Kuulet mm. kuinka puun kosteus vaikuttaa päästöihin ja miksi sytyttää
päältä?
2) “Maalämpö pientalon lämmitysjärjestelmänä”
Intro: ”Alustuksessa käydään läpi maalämpöjärjestelmä sekä järjestelmän mitoitusta ja ominaisuuksia.”
HSY:n Ilmastoinfo auttaa pääkaupunkiseudun asukkaita ja pk-yrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeään. Energia on keskeisin teemamme. Tuotamme ja välitämme puolueetonta tietoa hajautetun uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisuista alueella.

MUITA ALUETTA KOSKEVIA TÄRKEITÄ ASIOITA JA TAPAHTUMIA...
Mt110 Nupurintie, (Karhuniityntien kiertoliittymä, jalankulku- ja polkupyörätie
välillä Kirkkonummen raja- Brobackantie) Tiesuunnitelman laatiminen,
Asukastilaisuus 13.12.2016 klo 17.00- 19.00 paikkana Honkamaja (Nupurintie 24 02820
Espoo).
Majalla on rajoitettu määrä autopaikkoja. Paikalle toivotaan tultavaksi muulla kuin henkilöautolla, jos mahdollista. Tilaisuus alkaa klo 17.00, jolloin voi jo alustavasti tutustua
suunnitelmaluonnoksiin. Suunnitelmien esittely on klo 17.30 -18.00. Tämän jälkeen voi
edelleen keskustella suunnittelijoiden kanssa.

TERVEHDYS KARHUSUON KIRJASTOSTA!
Tammikuussa kirjaston aukiolot muuttuvat hieman, jatkamme ainakin vielä kevään kolmella
aukiolopäivällä. Kirjastossa on 2.1. alkaen henkilökuntaa paikalla seuraavasti: maanantaisin
klo 13-19, keskiviikkoisin klo 9-15 ja perjantaisin klo 9-15. Omatoimiaukiolot jatkuvat
tuttuun tapaan joka päivä (ma-su) klo 7-22.
Perinteisiä satukahveja jatketaan myös edelleen, mutta niiden ajankohta siirtyy torstailta
perjantaille, eli tervetuloa perjantai-aamuisin satukahveille klo 10.00 alkaen.
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JOULUN AJAN TAPAHTUMIA
NUUKSION JOULUMARKKINAT

Karhusuon koulun vanhempainyhdistyksen ja
koulun oppilaiden yhdessä järjestämät
KOKO KYLÄN JOULUMYYJÄISET pidetään jälleen
26.11.2016 klo 12-14.
Huom paikkana Lagstadin koulu.

Joulumarkkinat lauantaina 19.11.2016 kello 10-15,
Honkamajalla (Nupurintie 24). Markkinoilla paljon
myyjiä, poniratsastusta ja kanttiini. Tervetuloa!

Koska vanha koulurakennus on suljettu eikä parakkiin mahdu paloturvallisuussyistä edes kaikki koululaiset, joulumyyjäiset tullaan järjestämään tänä
vuonna Lagstadin koululla (Espoonkatu 7), missä
4-6 luokkalaiset ovat tällä hetkellä väistössä.

KYNTTILÄHARTAUS

Tervetuloa kaikki joukolla nauttimaan koulun
ja meidän kylän tunnelmasta myös Lagstadiin!
Onhan Lagstad meidän ruotsinkielisten kyläläisten
oma koulu.

Kynttilähartaus pidetään jälleen Kurutien kalliolla
su 18.12.16 klo 18 yhteistyössä Tuomiokirkkoseurakunnan ja Gumbölen omakotiyhdistyksen
kanssa. Lyhty mukaan ja laulamaan kauneimpia
joululauluja. Pihatulet opastavat sinut oikealle
paikalle Kurutieltä. Lämpimästi tervetuloa!

NUPURIN KAPPELIN LOPPUVUODEN TAPAHTUMIA
su 27.11.16 Adventtimessu, jonka jälkeen kirkkokahvit ja riisipuuro sekä myyjäiset ja arpajaiset
ke 14.12.16 klo 18 Kauneimmat joululaulut
la 24.12.16 klo 13 Aattohartaus

NUPURIN PÄIVÄKODIN JOULUMYYJÄISET
Joulumyyjäiset torstaina 8.12.2016 klo 18 Nupurin
päiväkodilla. Kahvibuffet / Myyjäispöytiä / Arpajaiset, joiden arvonta klo 19.
Järjestäjänä
Nupurin päiväkodin vanhempaintoimikunta

Tällä kertaa joulumyyjäisissä on tarjolla kahvio, arpajaiset, koululaisten tekemiä käsitöitä, pullapuoti,
temppurata sekä uutena oppilaiden esityksistä
koostuva Lava on vapaa. Tervetuloa katsomaan oppilaiden omia esityksiä ensi kertaa niin, että Lava
on vapaa -tilaisuutta pääsevät kaikki seuraamaan.
Tällä kertaa toivomme kaikkien löytävän Lagstadiin, sillä joulumyyjäiset yhdessä koululaisten
kanssa on vuoden tärkein tapahtuma tilanteessa,
jossa koulu tarvitsee vanhempainyhdistyksen
tukea kaikista eniten. Rahankeruun lisäksi tilaisuus
on tärkeä koulun ja kylähengen vahvistamiseen.
Näytetään, että Karhusuo ei pienistä hätkähdä!
Ensi vuonna juhlistamme joulumyyjäisiä toivottavasti uudessa Karhusuon alakoulussa, minkä
pitäisi olla valmis heinäkuussa 2017.
Vanhempainyhdistys on toiminut aktiivisesti
koulun kanssa auttaen heidän kahteen paikkaan
hajautettua arkea, tarjoten tarvikkeita ja liikuntavälineitä oppilaille. Nyt väistön aikana yhdistyksen toiminta korostuu ja olemme voineet auttaa
oppilaita ja henkilökuntaa monin eri tavoin heidän
arjessaan. Tervetuloa mukaan toimintaan ja tarjoamalla esim. arpajaisvoittoja pystyt tukemaan
koko koulun toimintaa. Arpajaisvoittoja voi tuoda
etukäteen Marjaana Siivolalle osoitteeseen Karhusola 9. Kiitos.
4

PALOTURVALLISUUSVIIKKO 26.11. - 1.12.2016
Paloturvallisuusviikko on koko Suomen vuosittainen teemaviikko, jonka tavoitteena on parantaa
kaikkien paloturvallisuutta ja paloturvallisuustaitoja herättämällä yhteiskunnallista keskustelua
paloturvallisuudesta. Gumbölen Omakotiyhdistys otti hiukan etumatkaa ja sai järjestettyä
Lähitapiolan Sankarikoulutuksen alueen asukkaita varten paikalle. Sankarikoulutus oli ilmainen
ja sen aikana heräteltiin ajatuksia kodin turvallisuudesta sekä päästiin käytännön harjoituksissa
kokeilemaan kodin tavallisimpia sammutusvälineitä.
Ellet ehdi talven aikana tarkistuttaan sammutusvälineitäsi, Gumbölen Omakotiyhdistys järjestää
alueella sammuttimien tarkistusmahdollisuuden ensi vuonna 112-päivän yhteydessä - tarkempia
tietoja lähempänä ajankohtaa.

Saimme alueen palotarkastajalta Pauliina Kopralta paloturvallisuusviikkoon liittyen terveisiä:
Hienoa, että olitte mukana Sankarikoulutuksessa. Tähän vuodenaikaan liittyy monia turvallisuuteen
liittyviä aiheita, joista nyt alla muutamia yleispäteviä vinkkejä.
Erityisesti kannattaa kiinnittää huomioita siihen, että alueellanne olisi selkeästi kaikkina vuoden ja
vuorokauden aikoina tieltä havaittavat osoitemerkinnät/opastaulut. Tärkeää olisi, että apu löytää siis
nopeasti perille niin pimeällä syysmyrskyllä kuin puiden ja pensaiden kukkiessa kesällä. Kannattaa
tutustua myös hätäkeskuslaitoksen ja digian 112-suomi sovellukseen, joka helpottaa avun hälyttämistä
mm. tienpäällä tai metsäretkillä. Lisäksi kannattaa miettiä miten kodeissa hoidetaan esim. sisälle suojautuminen (sulje ovet, ikkunat, ilmanvaihto, kuuntele radiosta ohjeita), mikäli lähistöllä olisi isompi
tulipalo, josta aiheutuisi savuhaittaa. Näistähän viranomaiset tiedottavat sitten tapauskohtaisesti
tarkemmin.
Joulutunnelma on syytä luoda turvallisesti. Jouluvalojen sijoittelussa saa olla tarkkana, jottei vaaratilanteita synny. Rikkinäisiä jouluvaloja ei pidä käyttää, ne voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
Ulkona ja kosteissa tiloissa tulee käyttää vain ulkokäyttöön suunniteltuja jouluvaloja. Viimeinen sammuttaa kynttilät. Palavaa kynttilää tulee aina valvoa ja viimeisen on muistettava sammuttaa kynttilät
ennen tilasta poistumista. Väsyneenä ei kannata myöskään kynttilöitä sytyttää, moni palo on saanut
alkunsa asukkaan nukahdettua vahingossa. Ulkotulien käytössä on syytä tukea ulkotuli lumihankeen
tai hiekkaan, mikäli ulkotulta varten ei ole erillistä telinettä. Ethän laita ulkotulia liian lähelle seinää tai
puiselle terassille? On myös hyvä muistuttaa, ettei pyykkejä tule kuivattaa saunan löylyhuoneessa.
Turvallisuus on pieniä tekoja, kuten auton kunnollinen puhdistus lumesta ennen ajoon lähtemistä tai
heijastiminen käyttö. :) Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta!
Täältä kattavammin vinkkejä pientalon paloturvallisuusasioihin: http://www.lup.fi/download/
noname/%7B7E33977F-AAA0-45E5-9EE9-FA29359618C9%7D/49339
Ystävällisin terveisin, Pauliina Kopra Johtava palotarkastaja / Ledande brandinspektör
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos / Västra Nylands räddningsverk
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GOKY 50-JUHLAVUOSI
Gumbölen Omakotiyhdistys ry on perustettu syyskuun 8 päivä, vuonna 1967 ja juhlii vuonna
2017 50-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuoden kunniaksi pyrimme järjestämään muutamia
erikoislaatuisempia tilaisuuksia ympäri vuotta.
Kanssajuhlijamme on Suomi. Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme
merkittävin juhlavuosi. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemana on Yhdessä – ja yhdessä
me myös Gumbölen Omakotiyhdistyksessä voimme rakentaa koko vuodeksi 2017 monipuolisen
ohjelman. Nyt myös sinulla on mahdollisuus tehdä pieni tai suuri teko ja samalla antaa lahja
omalle yhteisöllesi. Juhlavuoden tapahtumissa on tekemistä, joten lisää aktiivisia tekijöitä
kaipaamme kovasti – ilmoita itsesi mukaan! Nyt otetaan ideoita vastaan juhlavuoden ohjelmasta.
Lähetä ideat Facebook-sivulla tai osoitteeseen gumbole@gmail.com.
Vuoden 2017 ohjelmassa on ainakin Talvirieha, Siltatanssit ja elokuussa juhlitaan 50v GOKYä!
Lisäksi vuoden mittaan järjestetään useita pienempiä tilaisuuksia, joista esimerkkinä
mielenkiintoiset asukasillat Karhusuon kirjastolla.

50-vuotiaan yhdistyksen kunniaksi pyydämme asukkaita osallistumaan valokuvahaasteeseen.
Haluamme koota juhlavuoden loppupuolella julkaisun, johon tarvitsemme paljon uusia valokuvia - niin uusia
kuin vanhojakin - kertomaan tarinaa alueestamme. Lisää valokuvan mukaan muutaman lauseen kertomus
kuvan maisemasta / kuvan tapahtumasta / alueen asiasta. Mikäli haluat tarjota vanhoja kuvia, lisää mukaan
myös palautusosoite - tallennamme vanhat kuvat ja palautamme
pikimmiten.
Kuvia siis käytämme juhlavuoden julkaisuun sekä myös muuhun Gumbölen Omakotiyhdistyksen viestintään. Näitä viestimiä tällä hetkellä on Gumbölen Omakotiyhdistyksen kotisivut sekä
Facebook-sivut.
Keräämme samalla myös pieniä juttuja ja kulttuurisia kertomuksia (ilman kuvia) alueemme asukkailta. Mikä
on esimerkiksi tarina Karhukujan päästä näkyvällä betonibunkkerilla? Millaista oli elämä Karhusuon rakennusaikoina - missä olivat yleiset saunat ja leikkivätkö alueen lapset Kurukallioilla kuin nykyäänkin? Oliko
alueen paikoilla muitakin nimiä kuin vain nykyiset katujen nimet? Arkiset tarinat ovat kiehtovia. Voit myös
vastata kysymyksiin - Mitä kotiseutu sinulle merkitsee? Paikkoja, ihmisiä? Ääniä, tuoksuja? Haaveita tulevasta, muistoja menneistä?
Valokuvat ja tarinat voit toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen gumbole @ gmail.com tai sitten kirjeenä postilaatikkoon Karhusuontie 19. Emme voi luvata, että kaikkia kuvia julkaistaan vaan valitsemme
kuvista sopivimmat käyttöön. Valokuvahaasteeseen voi lähettää ainoastaan kuvia, joihin lähettäjällä on
kaikki oikeudet. Luontokuvien ja maisemakuvien lisäksi toivomme myös esimerkiksi yksityiskohtia tutuista
paikoista. Muistathan, että kuvissa näkyviltä tunnistettavilta ihmisiltä on oltava lupa kuvan lähettämiseen.
Saatamme rajata ja muokata kuvia käyttökohteen mukaan. Lähettämällä kuvasi, annat samalla suostumuksesi kuvan pysyvään käyttöön Gumbölen Omakotiyhdistyksen julkaisuissa esimerkiksi jonkun artikkelin
yhteydessä. Kuvia käytetään siis vain Gumbölen Omakotiyhdistyksen tarpeisiin. Kuvien yhteydessä pyritään
mainitsemaan kuvan ottajan nimi.
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KARHUSUON KOULUN YHTENÄISHANKE
Karhusuon koulun hanke meni kaikki päätöksenteon portaat läpi viime keväänä, kun se lopulta
hyväksyttiin myös valtuustossa 25.4.2016. Kesäkuussa hanke tosin kohtasi vastatuulta, kun se
jaettiin kolmeen osaan ja Tilapalveluiden investointisuunnitelmassa sitä viivästettiin kolme vuotta
vuosille 2020-2023.
3.11.2016 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä (KOK) julkaisi kaupunginjohtajan investointisuunnitelman. Mäkelän ehdotuksessa Karhusuon koulusta toteutuu vain alakoulu aikaisemmin sovitussa
aikataulussa. Liikuntatilojen ja yläkoulun investointia ei suunnitelmasta löydy. Liikuntatilojen ja
yläkoulupaikkojen tarve on yhtä suuri kuin alakoulupaikkojen. Karhusuolaiset siirtyvät Kirkkojärvelle
yläkouluun ja Kirkkojärven rehtori kertoi, että jo vuonna 2017 heille tulee 125 seiskaluokkalaista,
vaikka tilaa on 100:lle. Tilanpuute on jo nyt todellisuutta vanha-Espoon alueen yläkouluissa Kirkkojärvellä ja Saarnilaaksossa.
Tällä hetkellä tilanne on se, että rivarin purkamiselle haettiin ja saatiin purkulupa ja purkaminen on
kilpailutettu. Voittaja on valittu ja päätös odottaa lainvoimaisuutta. Vanhalle koulurakennukselle
haetaan parhaillaan purkulupaa.
Karhusuon koulun vanhempainyhdistys ajaa Karhusuon yhtenäiskoulun toteuttamista kokonaan
investointisuunnitelmassa vuosille 2017-2019.
Koulu ei ole vain koululaisten tila vaan se on myös meidän asukkaiden tila. Omakotiyhdistyksenä
toivomme saavamme lisää tiloja käyttöömme ja mm kerhotoiminnan taas pyörimään. Gumbölen omakotiyhdistys on ottanut kantaa Karhusuon koulun hankkeen viivästymiseen asukkaiden näkökulmasta. GOKY ei pysty esimerkiksi jatkamaan liikuntatilaisuuksien järjestämistä eikä
suurempia tilaisuuksia, kuten esimerkiksi perinteisen Nukketeatterifestivaalin järjestämistä ilman
asianmukaisia tiloja.
Tilojen lisäksi tuleva investointisuunnitelma liittyy teiden kunnostamiseen. Kouluprojektiin tiukasti
sidottu Karhuniityntien parantaminen ja Nupurintien kiertoliittymä koulun kohdalla ovat riippuvaisia kouluhankkeen budjetoinnista. Alakoulu tulee leasing-menetelmällä, mikä ei näy teiden budjetoinnista päättäville tahoille. He näkevät sen, että koulun hanke on viivästetty ja tiet tulisi olla
kunnossa vasta 2023. Jos investointisuunnitelmaan ei saada muutosta, niin meillä voi olla 700 lasta
huoltajineen liikkumassa Nupurintien vaarallisessa risteyksessä ja Karhuniityntiellä vuosia ennen
kuin tiet parannetaan tarvetta vastaaviksi. Tuo on lähes kolminkertainen määrä koululaisia aikaisempaan “normaaliin” tilaan verrattuna. Silloinkin liikenne puuroutui kouluun tulevista autoista ja
niiden seassa liikkuvista kävelijöistä ja pyöräilijöistä.
Jokaisella meistä on vaikutusmahdollisuuksia kaupunkiin, valtuutettuihin ja ELY-keskukseen.
Olethan aktiivinen alueemme kehittämiseksi. Espoo/päätöksenteko/valtuusto -sivulta löydät tämän
hetken valtuutettujen yhteystiedot ja heille voi laittaa asiasta viestiä suoraan:
http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Valtuusto
Lisätietoa voit kysyä Marjaana Siivolalta maikku.siivola@gmail.com.
Nyt on aika saada myös meidän alueen ääni kuuluville Espoon päätöksenteossa!
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AIKAISEMMIN TAPAHTUNUTTA...
SILTATANSSIT
Kesäkuun alussa tanssittiin perinteisiä Siltatansseja Karhusillalla meidän oman live-bändin tahdissa.
Lähes 100 asukasta osallistui juhliin tanssien, keskustellen ja syöden lättyjä.
Kiitos kaikille osallistujille. Tunnelma oli oikein lämmin ja saatiin kesä startattua oikein mukavasti.
Aamulla siistittiin Karhusillan kupeessa oleva hiekka-alue kaikkien iloksi rikkaruohoista tehden
alueen paljon mukavammaksi kulkea. Kiitos bändille ja lätynpaistajalle sekä kaikille talkoisiin ja
siltatansseihin osallistuneille.

GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYKSEN SYYSKOKOUSTA ennen tarjosimme jäsenille mahdollisuuden opastettuun kiertoajeluun Ämmässuon alueella. Ämmässuolle ei yksityishenkilöt pääse kuin vain ryhmän mukana
ja saimme vihdoin tämän onnistumaan - aikataulullisesti opastus järjestettiin myöhäisimpänä mahdollisena kellonaikana. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen päätoiminnot ovat seuraavat: biojätteen käsittely,
jätevoimalan tuhkan ja kuonan käsittely, kaatopaikkakaasun keräys ja hyödyntäminen, pilaantuneen maan
käsittely, kaatopaikkakäsittely ja loppusijoitus sekä Sortti-asema henkilö- ja pakettiautoille.
Gumbölen Omakotiyhdistys sponsoroi myös Karhusuon koulun yläluokkalaisille 2 bussikyytiä Ämmässuon
tutustumiskäynnille ja alla yhden koululaisen kertomus tutustumiskäynnistä:

PÄIVÄ ÄMMÄSSUOLLA
Päivä ämmässuolla oli hauska. Ämmäsuolla kävimme ensimmäisenä biokaasulaitoksessa. Biokaasu
laitoksessa oli mielenkiintoista nähdä miten kaasua valmistettiin, vaikka siellä oli vähän inhottava
haju. Sen jälkeen kiertelimme vähän aikaa ämmässuolla ja lopuksi kävimme sorttiasemalla.
Sorttiasemalla oli monta konttia ja kävimme katsomassa kontteja. - Emma Tepponen
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AIKAISEMMIN TAPAHTUNUTTA...
MUINAISMUISTOILTA
Markku Luoto kävi kirjastolla GOKYn asukasillassa kertomassa meille meidän oman alueen historiasta. Ilta oli suosittu ja kirjaston olohuone pursusi väkeä. Markku kertoi kuinka merenranta oli
koulun mäen rinteessä ja alueella on ollut asutusta pitkään. Koulun kentän ympärillä metsässä on
löytynyt merkkejä asumuksista, kuten myös Gumbölen kartanon ympäriltä. Markun esitys on
kotisivullamme nähtävissä.
Muinaismuistoilta tullaan todennäköisesti järjestämään myös vuonna 2017 vähän eri teemalla.
Tervetuloa!

Espoon Kaupungin sivuilt löytyy myös historiallista tietoa asiasta kiinnostuneille. Muun muassa
alueellamme esiintyvien nimien alkuperät ovat kiehtovaa luettavaa.
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Nimisto

GUMBÖLE
Kylännimi Gumböle perustuu talonnimeen, jonka alkuosana on henkilönnimi Gudmund < Gumme. Ensimmäiset kirjalliset merkinnät nimestä ovat vuosilta 1451 (Gwmmaböle bol) ja 1492 (Gumböle). Nimestä on
ollut 1900-luvulla käytössä myös suomenkielinen vastine Kumpyöli. Nykyinen Gumbölen kartanon päärakennus toimii Espoon kaupunginjohtajan virka-asuntona.
1500-luvulla Gumböle on ollut melko suuri kylä, mutta seuraavalla vuosisadalla taloja oli enää kolme: Maas,
Smeds ja Storgård. Gumbölen vanhat viljelysnimet paljastavat, että ennen ruotsalaisasutusta ja kenties sen
rinnalla alueella on asunut myös suomenkielisiä.
Alueen itäreunalla on kaavoitettu asuinalue HIRVISUO – Älgkärr, jonka nimi perustuu vanhaan ruotsinkieliseen suonnimeen Älgkärr. Hirvisuon ja läheisen Karhusuon eläinaiheiset kadunnimet tuovat pohjoisespoolaisen erämaan hieman lähemmäs kaupunkikeskuksia.
KARHUSUO – Björnkärr
Karhusuon kaupunginosan nimi perustuu suonnimeen Björnkärr, jonka ensimmäisiä esiintymiä asiakirjoissa
ovat Björnkärr vuodelta 1765 sekä Björnkjärrs Ängen vuosilta 1778 ja 1781. Nimi saattaa viitata yksinkertaisesti suolla nähtyihin karhuihin. Suora suomenkielinen käännös Karhusuo on esiintynyt opaskartassa
ensimmäisen kerran vuonna 1966, ja kaupunginosa Karhusuosta tuli vuonna 1982.
Karhusuon osa-alueita ovat Miilukorpi ja Oittaa. Alueella on paljon perinteisiä paikannimiä ja niiden liitynnäisiä, mutta myös etenkin alueella harjoitettuun tervan- ja sydenpolttoon liittyvää aihepiirinimistöä.
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Gumbölen Omakotiyhdistyksen kotisivuja on päivitetty. Päivityksessä on kiinnitetty visuaalisuuden lisäksi
huomiota tiedon ja tapahtumien jakamisen helppouteen. Etusivulta löytyy lähitulevaisuuden tapahtumat
yhdellä vilkaisulla ja kaikki tiedossa olevat sovitut tapahtumat vähän syvemmiltä sivuilta. Kaikki ihmiset
eivät ole Facebookissa ja siksi kotisivuille onkin lisätty “vimpain”, joka tuo Gumbölen Omakotiyhdistyksen
virallisilta Facebook-sivulta viimeisimmät viestit näkyviin.
Tutustu meihin uudelleen ja käy vilkaisemassa www.gumbole.fi ! Facebookissa toimivia pyydän tykkäämään
Gumbölen Omakotiyhdistyksen virallisista sivuista keskustelufoorumin lisäksi.
Yhteyden yhdistyksen aktiiveihin saat myös sähköpostiosoitteella gumbole@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.

HALLITUS 2016
Puheenjohtaja Sanna Haakana
Karhusuontie 19 /// 050 4606343
shaakana@gmail.com
Varapuheenjohtaja Johan Skjäl
Karhusuontie 47 /// 040 8231175
jskjal@abo.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
(Jäsenrekisterivastaava) Joni Mäenpää
Karhusuontie 36 /// 040 7307580
jonimaenpaa@hotmail.com
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
(Catering) Anna Tuure
Myllärintie 2 ///
anna.tuure@gmail.com
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HYVÄÄ JOULUA ja
ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA 2017!

Toivoo:
Gumbölen Omakotiyhdistys Ry
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 700 talouteen. Ota yhteys tiedottajaamme osoitteeseen riitta.metsakoivu@pp.inet.fi
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KUITU ALUEELLEMME?
Avoinkuitu.fi osoitteessa voi kertoa kiinnostuksensa
saada kuitu meidän alueelle. Tällä hetkellä on menossa
kartoitus ja jos kiinnostuneita on riittävästi, rakentaa
Sonera meille kuituverkon. Tämä takaa paremman
nettiyhteyden niin etätöitä tekevälle kuin nettitv:tä
katsovalle.
Käy klikkaamassa kiinnostuksesi osoitteessa avoinkuitu.fi

www.asuntovalitysta.fi
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