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GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYS RY GUMBÖLE EGNAHEMSFÖRENING
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Aina on hyvä jatkaa siitä, mihin jäätiin. Otin vastaan Gumbölen Omakotiyhdistyksen puheenjohtajuuden syksyllä 2018 ja pestini alkoi vuoden 2019 alusta.
Haluan kiittää Sanna Haakanaa omasta panoksestaan puheenjohtajana ja otan
pestin vastaan ilolla ja mielenkiinnolla. Gumbölen Omakotiyhdistyksessä on tehty
paljon hienoa työtä asumisviihtyvyyden eteen. Jatketaan siis samaan malliin!
Uusi hallitus on tarmoa täynnä! Hötkyillen emme silti lähde matkaan. Itse
puheenjohtajana toivoisin kuulevani palautetta ja toiveita kaikilta ikäryhmiltä,
mutta eritoten niiltä, jotka ovat asuneet alueella vuosikymmenet. Historian
tunteminen ja kerääminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistani tulevalla puheenjohtajakaudella. Se onnistuu parhaiten jututtamalla kyläläisiä. Tule siis juttusille!
Erityisen ylpeä ja iloinen olen vankan osaamisen omaavasta hallituksesta.
Hallituksessa jatkaa varapuheenjohtajaksi valittu Anna Tuure, sihteerinä ja
tiedottajana Riitta Metsäkoivu. Rahastonhoitajaksi saimme uuden tulokkaan
Antti Salakarin. Yhteiskuntavaikuttamisesta vastaa kaikille tuttu Marjaana Siivola
ja jäsenasioissa voitte kääntyä Johanna Hoffrenin puoleen. Kotiseuturetkistä ja
kulttuuritapahtumista vastaa Cathy LeGal-Tepponen ja ympäristöasioista Elina
Piekkola. Lisäksi hallituksessa jatkaa Johan Skjäl, jonka vastuualueena on oksasilppurin ja roskalavojen isännöinti. Teemme kuitenkin kaikki yhdessä asioita,
toisiamme tukien. Jos haluat hypätä mukaan johonkin toimintaan, voit olla
suoraan yhteydessä toimikunnan vastaavaan.
Yhteistyö eri järjestöjen kanssa on tärkeää. Näitä ovat mm. Espoon kaupunginosayhdistysten liitto EKYL, Nuuksio-seura, Karhusuon koulun vanhempainyhdistys, Nupurin päiväkodin vanhempaintoimikunta, Pikku Karhun vanhempaintoimikunta, alueella toimiva Karhumammat, Vanha-Espoon asukasfoorumi,
Espoon Tuomiokirkkoseurakunta, Gumbölen Martat sekä Espoon nuorisovaltuusto.

LAITA KALENTERIIN:
Talvirieha
Su 10.2.
Nukketeatteri
La 23.3.
Kevätkokous
Ke 3.4.
Siivoustalkooillanvietto:
Ma 6.5.
Roskalava:
Ke 5.6.

Karhuniitynmäellä käy tällä hetkellä iloinen virinä. Vuonna 2020 valmistuva
Karhusuon uusi koulukeskus nuoriso-, liikunta- ja kuntalaistiloineen tulee
avaamaan monia mahdollisuuksia harrastamiseen ja kokoontumiseen. Samalla
osoitetaan koululaisille turvalliset liikenneyhteydet Nupurintieltä Karhuniityntien
kautta kouluun.

TALVIRIEHA
SU 10.2. klo 14 alkaen
Ohjelmassa rusettiluistelua,
makkaranpaistoa, jalkapalloa
lumihangessa, ehkäpä aikuisten
viestikisakin pulkalla ja
minisuksilla.
Tervetuloa mukaan koko
perheellä 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa nousi, Anna Tuuren sanoin, yksi teema,
jonka aiomme ehdottomasti toteuttaa: Tehdään yhdessä paljon kivoja asioita!
Merkkaa siis jo kalenteriin 10.2. sunnuntai, jolloin vietämme yhteistä talviriehaa.
Ohjelmassa ainakin rusettiluistelua ja makkaranpaistoa. Tästä tarkemmat tiedot
myöhemmin yhdistyksen kotisivuilla ja facebookissa. Elokuvaillat tulevat niin
ikään jatkumaan, ja myöhemmin keväällä hemmottelemme asukkaita
Nukketeatteriesityksellä, johon näytöksen lisäksi suunnitellaan työpajaakin.

NUKKETEATTERIESITYS
LA 23.3.
Ohjelmasta lisää myöhemmin
yhdistyksen facebookissa ja
sähköpostilistalla ja alueen
ilmoitustauluilla.

Heräsikö Sinulla ajatuksia yhdistyksen toimintaan liittyen? Ota reippaasti
yhteyttä: 046 942 1199 tai nina.a.vaatainen@gmail.com

Tehdään ilon kautta virkeä yhteisö!
Terveisin, Nina Väätäinen
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GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYS RY GUMBÖLE EGNAHEMSFÖRENING
ALUEEN UUTISIA
Uusi hiekkatekonurmi/luistelukenttä
Karhusuon koululle on valmistunut uusi hiekkatekonurmi koulun pohjoispuolelle. Talvella kenttä jäädytetään
luisteluun ja siellä onkin jo ollut paljon luistelijoita. Kesällä tämän kentän ympärille tulee myös mm.
kuntoiluvälineitä. Valotolpat ovat pystyssä ja valaistus pitäisi tulla pian. Ehkä valot ovat siellä jo päällä tämän
tiedotteen ilmestyessä. Tervetuloa luistelemaan!
Ulkoilureittiverkosto
Viime syksynä alueelle tuli uusia ulkoilureittejä, kun Pitkäniitystä valmistui kaksi reittiä kahteen suuntaan niin, että
nyt Oittaan ulkoilureittiä pääsee ympäri. Kierros on noin 5km pitkä.
Pitkäniitystä Metsälammen puoleinen reitti ajetaan laduiksi ja siellä on valot. Pitkäniitystä koululle päin menevä
reitti on luonnonsuojelualueella ja valaisematon. Se on myös niin kapea, ettei sitä ajeta latukoneella, mutta kyllä
siitä läpi pääsee hiihtämään.
Karhusuon koulu
Karhusuon koulun hanke edistyy aikataulussaan. Nyt paikalla on perustuksia ja ensimmäiset elementit on
asennettu. Elementtien siirtäminen voi haitata alueen liikennettä. Malttia mukaan silloin, kun näet elementtirekat
tiellä, niin saadaan koulun rakenteet tontille mahdollisimman sujuvasti. Näillä näkymin koulu on valmis syksyllä
2020.
Vanhalle kentälle tulee lähiliikuntaan mm. koripallotelineet, pienempi hiekkatekonurmi, skeittipaikkaa sekä
kiipeilytelineitä, joita on tullut mm. Keski-Espoon tekojääradan taakse. Vanhalla kentällä on väliaikainen
parkkipaikka, ja koko kenttä rakennetaan valmiiksi sitten, kun autot saadaan sieltä koulun uudelle parkkipaikalle
koulun pohjoispuolelle. Ensi kesänä voidaan ehkä saada koripallotelineet pulkkamäen päähän. Näissä
suunnitelmissa on huomioitu (ensimmäisenä koulun pihana Espoossa) myös pulkkamäki. Eli koulun pulkkamäkeä
voidaan tulevaisuudessakin käyttää.
Bellintien kaava
Bellintien kaava sijoittuu Motonetin risteyksen kohdalle sinne, missä on nyt varikko. Bellintien uusi kaava
mahdollistaa kahden kaupan rakentamisen poistuvan varikon kohdalle. Toinen näistä on Todennäköisesti LIDL.
Tämä kaava hyväksyttiin juuri kaupunginhallituksessa ja seuraavaksi se matkaa valtuustoon.
(Marjaana Siivola)
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GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYS RY GUMBÖLE EGNAHEMSFÖRENING
HALLITUS 2019
Nina Väätäinen
Patokuja 5 C 21 ///
nina.a.vaatainen@gmail.com

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
ke 3.4. Karhusuon kirjastolla klo 18 alkaen.
KEVÄTKOKOUKSEN ESITYSLISTA:
1) Kokouksen avaus
2) Kokouksen järjestäytyminen
3) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen. Todetaan kokouksen osanottajat nimilistan
perusteella
4) Esityslistan vahvistaminen
5) Käsitellään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös
sekä toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2018
6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
7) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
8) Muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle
vähintään yhtä kuukautta ennen kokousta kirjallisesti
esittämät asiat
9) Kokouksen päättäminen
TERVETULOA!

Anna Tuure
Myllärintie 2 /// anna.tuure@gmail.com
Sihteeri Riitta Metsäkoivu
Pitkäniityntie 10
riitta.metsakoivu@pp.inet.fi
Cathy Le Gal-Tepponen
Karhusuonkuja 15
catherine.tepponen@gmail.com
Elina Piekkola
Karhusuontie 16
elina.piekkola@gmail.com
Johanna Hoffren
Kurutie 11 /// pihaporo@hotmail.com

GUMBÖLEN MARTTOJEN OHJELMAA KEVÄÄLLE 2019:
Ti 22.1 Keskeneräiset käsityöt -kerho: Tuu tuunaamaan vanhasta
uutta tai tee keskeneräiset käsityösi loppuun.
To 31.1 Nuuksion Martat kutsuu meidät kylään Klo 17-19.
Maailman suurin Marttailta - Marttayhdistykset eri puolella
Suomea kokoontuvat samaan aikaan! Ennakkoilmoittautuminen.
Tekstiviesti 23.1.19 mennessä. Kirsi L p. 040 7542177
Ti 5.2 Vuosikokous (kaikille jäsenille)
Ke 6.2 Eduskuntavierailu (Kansanedustaja Miia Laihon opastama
kierros), Laaksolahden Marttojen kanssa.
Ennakkoilmoittautuminen. Seuraa Fb-sivujamme.
Jatko-ohjelma: https://www.facebook.com/gumbolenmartat/
tai ota yhteyttä Tupuun, p. 0400 888543

Antti Salakari
Karhusuontie 46
antti.salakari@gmail.com
Marjaana Siivola
Karhusola 9 /// maikku.siivola@gmail.com

NUPURIN KAPPELIN TAPAHTUMIA KEVÄÄLLÄ 2019
Keskiviikon kohtaamispaikka aikuisille keskiviikkoisin klo 13.00-14.30
Kerhosssa eri teemat ja vierailijat, ohjaaja Satu Hellsten, p. 050 304 8847
6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4.
Vuorisaarna-raamattupiiri naisille keskiviikkoisin klo 18-19
ohjaaja Johanna Salminen
20.2., 6.3., 30.3., 3.4., 17.4.
Ikäihmisten kerho torstaisin klo 10.30-12
Kerhossa eri teemat ja vierailijat, ohjaaja Anja Aarnio
31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4.
Avoin perhekahvila perjantaisin klo 9-11.30
Kevään messut kirkkokahveineen sunnuntaisin klo 12
17.2. (poikkeusaika klo 15), 10.3., 14.4., 12.4. perennamessu
Lisäksi kappelilla kokoontuvat lasten päiväkerhot, kokkikerhot,
sisarusmuskari sekä partioryhmiä.

Johan Skjäl
Karhusuontie 47 /// jskjal@abo.fi
HALUATKO LIITTYÄ JÄSENEKSI?
Se onnistuu helpoiten sivulta https://
www.flomembers.com/gumbolenomakotiyhdistys/members/applicatio
n/createApplication?_lang=fi
Gumbölen Omakotiyhdistyksen
jäseneksi voidaan hyväksyä
toimialueen nykyinen tai entinen
asukas. Yhdistykseen hyväksytään
vain henkilöjäseniä, joiden on oltava
täysikäisiä. Jäsenen ruokakunnan
muutkin jäsenet ovat oikeutettuja
jäsenetuihin. Jäsenmaksu on
15e/perhe/vuosi.
Kotisivut: www.gumbole.fi.
Tervetuloa mukaan toimintaan!
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GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYS RY GUMBÖLE EGNAHEMSFÖRENING
SIIVOUSTALKOOT järjestetään taas!

Siivotaan asuinaluettamme toukokuun alussa.
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
Siivoustalkoiden illanvietto maanantaina 6.5.2019 kello 18
alkaen Kurutien kallioilla (säävaraus). TERVETULOA!
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