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GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYS RY GUMBÖLE EGNAHEMSFÖRENING
YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS to 21.11.2019
Yhdistyksen syyskokous pidetään to 21.11. Karhusuon
kirjastolla klo 18 alkaen.
Tule kertomaan kokoukseen, millaista toimintaa kaipaat
kylälle, niin mietitään yhdessä, mitä kivaa saadaan
aikaan! Ja uudet asukkaat, tulkaa tutustumaan samalla
kyläläisiin ja liittymään yhdistykseen 

LAITA KALENTERIIN
Syyskokous
To 21.11. klo 18
---o-o---

Koulun perinteisiä
joulumyyjäisiä ei pidetä tänä
vuonna tilaongelmien vuoksi
---o-o---

Syyskokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja
päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi
kalenterivuodeksi
6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
7. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
8. Muut asiat
9. Kokouksen päättäminen
TERVETULOA!

KARHUKINO JATKUU, seuraa facebook-sivun tapahtumia
Karhukino esittää elokuvia Karhusuon koulun ruokalassa.
Elokuvien tiedot tulevat yhdistyksen FB-sivun tapahtumiin,
mikä jaetaan myös yhdistyksen ryhmään.
ULTIMATEA KOULUN KENTÄLLÄ
Hiekkatekonurmella pelataan harrasteultimatea eli frisbeellä
pelattavaa joukkuelajia. Tervetuloa mukaan niin nuoret kuin
aikuisetkin, mutta palaaminen jatkuu vasta keväällä.

Kynttilähartaus Kurutien
kalliolla
su 15.12. klo 18

HALLITUS 2018
Puheenjohtaja Nina Väätäinen
Patokuja 5 C 21/// nina.a.vaatainen@gmail.com
Sihteeri Riitta Metsäkoivu
Pitkäniityntie 10
riitta.metsakoivu@pp.inet.fi
Cathy Le Gal-Tepponen
Karhusuonkuja 15
catherine.tepponen@gmail.com
Elina Piekkola
elina.piekkola@gmail.com
Johanna Hoffren
Kurutie 11 /// pihaporo@hotmail.com
Marjaana Siivola
Karhusola 9 /// maikku.siivola@gmail.com
Johan Skjäl
Karhusuontie 47 /// jskjal@abo.fi
Antti Salakari
Karhusuontie 46 /// antti.salakari@gmail.com
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GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYS RY GUMBÖLE EGNAHEMSFÖRENING
KOULUN RAKENTAMISEN ETENEMINEN
Uuden koulun rakentaminen edistyy aikataulussaan ja valmistumisajankohta pitää edelleen paikkansa.
Koululaiset aloittavat uusissa tiloissa syksyllä 2020.
Koulu on saanut hiekkatekonurmen lisäksi myös uuden lähiliikuntapaikan, kun koulun vanha kenttä
remontoitiin kesällä. Nyt siellä on koripallotelineet, pieni futiskenttä ja leikkipuisto. Alueen nurkkaan tulee
vielä skeittipaikka, kunhan moduulit saapuvat. Skeittipaikan laatua nostettiin ja sen vuoksi toimitus
viivästyi. Tervetuloa leikkimään ja pelaamaan (kun sää sallii)!

NUPURIN KAPPELILLA
MESSUT
10.11. klo 12.00 kirkkokahveineen
8.12. perhemessu, jolloin puurotarjoilu, myyjäiset ja
arpajaiset
LAPSILLE
Muskarin sisarusryhmä pe klo 11.25 – 12.05
Päiväkerho 2-5 vuotiaille ma-, ti- ja torstai-iltapäivisin
Kokkikerho ti klo 17.00-18.30
Partioryhmät eri ikäisille
PERHEILLE
Perhekerho ma klo 10.00 -11.30
Perhekahvila pe klo 9.00 -12.00
AIKUISILLE
Naisten Vuorisaarnaraamis parittomien viikkojen ti
klo 18.00–19.00
Keskiviikon kohtaamispaikka eläkeläisille parillisten
viikkojen ke klo 13.00–14.30
Ikäihmisten kerho parittomien viikkojen to klo 10.30–
12.00
Nikkaripiiri Mikkelän koululla ke klo 17.30–19.30
JOULUN AJAN TAPAHTUMIA
Kauneimmat joululaulut kappelilla to 12.12. klo 18.00
Nuuksion Kattilassa jouluhartaus su 15.12. klo 16.00
Karhusuon kalliolla kynttilähartaus su 15.12. klo 18.00
Aattohartaus kappelilla 24.12. klo 13.00
Tervetuloa mukaan!

GUMBÖLEN MARTAT

Kiinnostaako marttailu? Kokoonnumme
Karhusuon koululla keskiviikkoisin klo 18-20.
12.11. Kananmuna/RuokaMartta Tarja
26.11. Villasukan kantapää
10.12. Jouluinen kukkaistutus ruukkuun/
Puutarhuri Minna. Materiaalimaksu
https://www.facebook.com/gumbolenmartat/
tai ota yhteyttä Tupuun, p. 0400 888543
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GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYS RY GUMBÖLE EGNAHEMSFÖRENING
ALUEEN KUULUMISIA
KOULUN RISTEYS

Nupurintien ja Karhuniityntien risteyksen rakentaminen oli tippunut pois investointisuunnitelmasta, mutta nyt
se on saatu sinne takaisin. Suunnittelu on käynnissä ja rakentaminen voi alkaa alkuvuodesta 2020.
Risteys muuttuu kiertoliittymäksi, siihen tulee kevyenliikenteen alikulku ja bussipysäkit siirtyvät risteyksen
Nupurin puolelle. Eli Nupurista tulevat bussit pysähtyvät sitten kaikki samalla pysäkillä.

BLOMINMÄEN VEDENPUHDISTAMO

Blominmäen alueella ja Mikkelässä on louhittu luolastoa ja tunneleita (910 000 kuutiometriä), murskattu kiviä ja
kuljetettu niitä pois jo reilun neljän vuoden ajan. Vielä louhitaan ja rakennetaan 4,5 metriä leveitä ja 5,5 metriä
korkeita tunneleita Blominmäen ja Finnoon välillä. Itse laitoksen rakentaminen on alkanut ja sen mukana on myös
valettu 100 metriä korkea poistoilmapiippu liukuvaluna. Valmistuttuaan vuonna 2022 puhdistamo käsittelee 400
000 asukkaan jätevedet Espoosta, Kauniaisista, Kirkkonummelta, Siuntiosta sekä Länsi-Vantaalta. Puhdistamo
korvaa Suomenojan puhdistamon.
Puhdistetuista jätevesistä tullaan edelleen ottamaan lämpö talteen Fortumin Suomenojan voimalan yhteydessä.
Sieltä puhdistetut jätevedet pumpataan nykyiseen meripurkutunneliin, joka johtaa vedet 7,5 kilometrin päähän
Gåsgrundin eteläpuolelle 15 metrin syvyyteen avomeren reunalle.
HSY:n nettisivuilta löytyy paljon tietoa vajaa 400 miljoonaa euroa maksavasta Blominmäen hankkeesta ja
nettisivuilta on myös mahdollista tilata uutiskirje.
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GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYS RY GUMBÖLE EGNAHEMSFÖRENING
Hauatko liittyä jäseneksi?
https://edge.flomembers.com/gumbolenomakotiyhdistys/members/application/createApplica
tion?_lang=fi
Gumbölen omakotiyhdistyksen kotisivut löytyvät
osoitteesta www.gumbole.fi
Gumbölen omakotiyhdistyksen viralliset facebooksivut löytyvät osoitteesta:
https://www.facebook.com/gumbole
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