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GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYS RY GUMBÖLE EGNAHEMSFÖRENING
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Mennyt vuosi on ollut poikkeuksellista aikaa ja koronapandemia
on aiheuttanut muutoksia myös Gumbölen omakotiyhdistyksen
toiminnassa. Maaliskuussa teimme kyselyn Facebookissa
avuntarpeesta mm. kaupassa ja apteekissa käyntiin. Tilanne elää
edelleen ja jos tarvetta ilmenee, voi laittaa sähköpostia
yhdistykselle osoitteeseen gumbole@gmail.co
Koronatilanteesta johtuen emme myöskään uusi
elokuvalisenssiä tulevalle kaudelle, joten Karhukino on
toistaiseksi pois ohjelmasta.
Koska kevätkokous jäi pitämättä koronan takia, pidämme
yhdistetyn kokouksen Karhusuon koulun ruokalassa 30.9.2020
klo 17.30. Sääntömääräiseen kevät/syyskokoukseen ovat kaikki
tervetulleita!
Pidetään huolta toisistamme,
syksyisin terveisin Nina Väätäinen, pj
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotus nähtävillä 7.9.
– 20.10.2020
Pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotus on nyt vuosien työn
tuloksena nähtävillä ja siihen kannattaa ehdottomasti jokaisen
alueen asukkaan tutustua! Tämä yleiskaava tulee ohjaamaan
tulevaisuuden asemakaavoitusta ja rakentamista alueellamme
vuosikymmeniksi eteenpäin. NYT kaavasta pyydetään
palautetta ja nyt on oikea aika sitä antaa.
Kaavan materiaalit ja selvitykset löytyvät kaavan verkkosivuilta
www.espoo.fi/yleiskaavapoke
Koronapandemian vuoksi yleiskaavan asukastilaisuudet
toteutetaan etälähetyksinä, joita voi seurata verkossa.
Verkkolähetykset tallennetaan ja julkaistaan tilaisuuden jälkeen
hankkeen verkkosivuilla.
Päätilaisuus 17.9. klo 17-21
Liity asukastilaisuuteen linkin kautta:
https://www.mediaserver.fi/live/espoo
Ohjelmassa esitellään yleiskaava kokonaisuutena sekä eri
teemojen näkökulmasta sekä käsitellään Espoon keskuksen
kysymyksiä.
Asukastilaisuus 21.9. klo 18-19.30 (linkki löytyy kaupungin sivulta
tai yhdistyksen Faceryhmästä)
Tilaisuudessa käsitellään asukkaiden kysymyksiä ja kommentteja
Kalajärven, Viiskorven ja Pohjois-Espoon alueella.
Asukastilaisuus 24.9. klo 18-19.30 (linkki löytyy kaupungin sivulta
tai yhdistyksen Faceryhmästä)
Tilaisuudessa käsitellään asukkaiden kysymyksiä ja kommentteja
Nupurin, Histan, Myntinmäen ja Vanhan Espoon alueella.
Materiaali on printattuna esillä Karhusuon kirjastossa.

LAITA KALENTERIIN:
Yhdistetty kevät/syyskokus:
KE 30.9. klo 17.30
Rottakanta hurjassa kasvussa Espoossa
Pidimme 8.9.2020 hallituksen kokouksen ja käsittelimme mm.
rottakannan leviämiseen liittyvää keskustelua alueellamme.
Olemme olleet yhteydessä Espoon kaupungin
ympäristötoimeen selvittääksemme ratkaisuja ongelman
pysäyttämiseksi. Ongelmaa esiintyy koko Espoon alueella.
Ympäristötoimen näkemyksen mukaan metro- ja tietyömaat
ovat yksi rottia liikkeelle paneva tekijä. Kaupunki pyrkii omalta
osaltaan tekemään voitavansa resurssien puitteissa, lähinnä
pitämällä ympäristöstään hoitoluokituksen mukaista huolta.
Kiinteistöillä ja yksittäisillä kaupunkilaisilla on myös tärkeä rooli
asiassa.
Espoon kaupunki torjuu rottia ainoastaan omien kiinteistöjensä
pihamailla. Kaupungin puistoissa ja katualueilla ei enää tehdä
rottien torjuntaa.
Kaupunki ennaltaehkäisee rottien esiintymistä hoitamalla
puistoja ja katualueita siten, että siellä on mahdollisimman
vähän ravintoa, suojapaikkoja tai pesäpaikkoja rotille. Lisäksi
kaupunki voi puuttua kaupungin alueella tapahtuvaan lintujen
ruokintaan kieltämällä sen niissä paikoissa, joissa rottia esiintyy.
Kiinteistönomistajan vastuu
Kiinteistönomistaja on vastuussa rottien hävittämisestä omalla
kiinteistöllään. Mikäli kiinteistössä havaitaan rottia, siitä on
ilmoitettava kiinteistön omistajalle (isännöitsijä).
Omakotialueella ongelmasta kannattaa keskustella naapureiden
kanssa ja ryhtyä torjuntatoimenpiteisiin yhtäaikaisesti. Rottien
torjuntaan ei ole myynnissä kuluttajille hyväksyttyjä myrkkyjä,
joten rotat tulee hävittää loukuttamalla tai tilaamalla torjunta
tuholaistorjuntayritykseltä.
Muistilista rottaongelman ennaltaehkäisemiseksi:
Rottaongelman torjunnassa ennaltaehkäisy on tärkeää
*Rottien esiintymiseen vaikuttavat ravinto sekä saatavilla olevat
suojapaikat. Myös erilaiset maankaivuutyöt saattavat aiheuttaa
rottien liikehdintää.
*Kiinteistön jätehuolto tulee järjestää siten, että eläimet eivät
pääse jäteastiaan tai kompostoriin, jossa on keittiöbiojätettä.
*Jos alueella on rottia, mahdollinen lintujen ruokinta kannattaa
lopettaa. Ruokintaa ei tule järjestää suoraan maasta.
*Rotat suosivat pesimäpaikkoina kosteita, maanläheisiä
paikkoja, joihin ne voivat kaivaa maanalaisia käytäviä.
*Romu- ja lehtikasat tulisi siivota pois, sillä ne tarjoavat hyvän
suojan rottapoikueille.
Yksittäisistä rottahavainnoista ei tarvitse ilmoittaa
Yksittäisen rotan näkeminen kaupunkiympäristössä on
normaalia, eikä satunnaishavaintoja ole syytä ilmoittaa
kaupungille tai viranomaiselle.
Toistuvat havainnot rotista voi tarvittaessa ilmoittaa
kaupungin asiakaspalveluun:
https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home#
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GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYS RY GUMBÖLE EGNAHEMSFÖRENING
ALUEEN UUTISIA
Karhusuon koulu
Rehtorilta terveisiä: Karhusuon koulu ja kirjasto ympäristöineen on valmis. Tutustuminen sisätiloihin järjestetään
kyläläisille, kun koronatilanne sen sallii. Käyttäkää kirjastoa ja pihan palveluja!
Nupurintien parantaminen
Rakennushanke kattaa Nupurintien (Mt110) ja siihen liittyvän Karhuniityntie-kadun, Biforstinkujan ja Gumbölentien
sekä varikolle vievien yksityisteiden rakentamisen urakkaan kuuluvassa laajuudessa.
Nupurintien ja Karhuniityntien liittymään rakennetaan halkaisijaltaan 37 m 1-kaistainen kiertoliittymä. Nupurintien
ali rakennetaan kevyen liikenteen alikulkukäytävä (Karhuniityn alikulkukäytävä), joka on tyypiltään teräsbetoninen
vinojalkainen holvisilta. Alikulkukäytävän kokonaispituus on 18,4 m.
Nupurintien molemmin puolin rakennetaan 42 metriä pitkät linja-autopysäkit. Nykyiset bussipysäkit (4 kpl)
suunnitelman alueelta poistetaan. Alikulkukäytävän eteläpuolelle rakennetaan pysäkille vievät teräsritiläportaat.
Sillan pohjoispuolelle rakennetaan 10 kpl polkupyörien runkolukitustelineitä.
Karhuniityntien ja Nupurintien liittymän itäpuolelle rakennetaan pintavesien viivyttämiseksi hulevesiallas sekä
jätevesiviemäriä ja vesijohtoa.
Suunnitelman laatimisen lähtökohtana on uuden Karhusuon koulun rakentaminen sekä jo rakennetun ja vilkkaasti
liikennöidyn Nupurintien parantaminen. Karhusuon koulu laajentuu 700 oppilaan koulukeskukseksi ja yli 100 lapsen
päiväkodiksi. Asemakaavassa on osoitettu koululaisille turvalliset liikenneyhteydet Nupurintieltä Karhuniityntien
kautta kouluun
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GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYS RY GUMBÖLE EGNAHEMSFÖRENING
YHDISTYKSEN KEVÄT/SYYSKOKOUS

ke 30.9. Karhusuon koululla klo 17.30 alkaen; osallistua voi
myös virtuaalisesti Zoomin välityksellä, kysy lisää Marjaana
Siivolalta (Zoomilla osallistuessasi ilmoittaudu Marjaanalle)

KEVÄT/SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kokouksen avaaminen
Kokouksen järjestäytyminen
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esityslistan hyväksyminen
Käsitellään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös
sekä toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2019
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä
toiminnantarkastajien palkkioista päättäminen
Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
vuodelle 2021
Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.
Hallituksen puheenjohtajan valinta
Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan
valinta
Päätetään edustuksesta sellaisten järjestöjen yleisiin
kokouksiin, joihin yhdistys kuuluu
Päätetään yhdistyksen kokousten koolle
kutsumistavasta ja tiedottamisesta.
Muut asiat: Kota - talkoot. Vastuu- ja vakuutusasiat.
Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!

HALLITUS 2020
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
Karhusuontie 16
elina.piekkola@gmail.com
Johanna Hoffren
Kurutie 11 /// pihaporo@hotmail.com
Antti Salakari
Karhusuontie 46
antti.salakari@gmail.com
Marjaana Siivola
Karhusola 9 /// maikku.siivola@gmail.com
Johan Skjäl
Karhusuontie 47 /// jskjal@abo.fi

HALUATKO LIITTYÄ JÄSENEKSI?
NUPURIN KAPPELIN TAPAHTUMIA
Lapsille ja perheille:
Tiedustelut Janina Anto 050 432 9315
Päiväkerho 2-5 v ma, ti, to klo 13-16
Perhekerho ma klo 10-11.30
Perhekahvila pe klo 9-11.30
Iltaperhekerho klo 17.30-19.00 ke 30.9., ke 28.10., ke 25.11.
Kokkikerho 1-3. lk ti 17-18.30 (täynnä tällä hetkellä)
Kappelilla kokoontuu myös Nuuksion Eräkarhujen partioryhmiä
Ikäihmisten kerhot eivät ole alkaneet toistaiseksi koronatilanteen
vuoksi.
Tilanteen parannuttua parillisten viikkojen ke klo 13-14.30 (Satu Hellsten,
050 304 8847)
parittomien viikkojen to klo 10.30-12 (Anja Aarnio, 040 560 4104)
Messut sunnuntaisin klo 12
13.9., 11.10., 8.11., 13.12.

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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