Yhdistyksen kevätkokous nettikokouksena
to 29.4. klo 18 Zoomin välityksellä, ilmoittaudu
Marjaanalle (maikku.siivola@gmail.com)
KEVÄTKOKOUKSEN ESITYSLISTA:
1.Kokouksen avaus
2.Kokouksen järjestäytyminen
2.Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4.Esityslistan vahvistaminen
5.Käsitellään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös
sekä toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2020
6.Tilinpäätöksen vahvistaminen
7.Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
8.Muut asiat
9.Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!
Siivoustalkoot
Siivotaan asuinaluettamme 2.-4.5. Roskapusseja ja pihtejä
saa hallituksen jäseniltä. Kaupunki käy keräämässä täytetyt
roskapussit seuraavista paikoista:
1.Nupurintien pyörätien varsi välillä Ylämyllyntie-Karhuniityntie
2.Hirvisuon ja Hirviportin risteys
3.Gumbölentien pyörätien varsi välillä Nupurintie-Rintamäentanhua
Emme voi järjestää siivoustalkoita, mutta keksitään jotain
muuta yhteistä, kunhan epidemiatilanne sallii.
Jätelava 8.6.
Gumbölen Omakotiyhdistyksen jätelava kiertää aluetta taas
tiistaina 8.6. Yhdistyksen jäsenet voivat tuoda jätelavalle esim.
rikkinäiset huonekalut ja puutarhakalusteet. Jäsenyys
tarkistetaan. Lava on tarkoitettu sekäjätteelle ja sinne
EI hyväksytä risuja tai puutarhajätettä. Remonttijätettä saa
tuoda enintään kaksi jätesäkillistä ja kaikki remonttijäte
tulee olla säkeissä. Lava kiertää seuraavasti:
17.30-18.00 Kurutie 20
18.00-18.30 Rintamaantie 1
18.30-19.00 Tervakuja
HSY:n keräysautot kiertävät tänä vuonna syksyllä.

Seurakunnan uutisia:
Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kappelien toiminta on koronarajoitusten vuoksi katkolla
pääsääntöisesti toistaiseksi 30.4.2021 asti. Nupurin kappelin toukokuun mahdollisen toiminnan voi
tarkistaa tuomiokirkkoseurakunnan nettisivuilta www.nupurinkappeli.fi.
Espoon Tuomiokirkon messu näkyy toistaiseksi suoratoistona Espoon tuomiokirkkoseurakunnan
facebook-sivun kautta: www.facebook.com/Espoon tuomiokirkko

Kuntavaalit lähestyvät. Haluamme tuoda meidän ja Nuuksio-Seuran alueella asuvia ehdokkaita esille.
Alueelta olisi hyvä saada ehdokkaita luottamustoimiin, ja siksi haluamme tuoda alueemme ehdokkaat
esiin. Ehdokkaiden asettaminen on vielä kesken, joten tässä on tällä hetkellä ehdokkaina olevat, ja lista
voi vielä täydentyä. Listaamme ehdokkaat yhdistyksen Facebook-ryhmään ja kotisivuille, mistä näet
päivittyvän listan.
Markus Hotakainen, tiedetoimittaja,
Brobacka, Vihr
Olen tähtitieteeseen keskittynyt
tiedetoimittaja, muiltakin aloilta lukuisia
kirjoja julkaissut tietokirjailija ja päivittäin
maastossa liikkuva luontovalokuvaaja.
Espoossa olen asunut paria ”harha-askelta”
lukuun ottamatta 10-vuotiaasta, 2000-luvun
alusta lähtien Brobackassa, kivenheiton päässä
Nuuksion kansallispuistosta. Pidän tärkeinä
asioina luontoa ja ympäristöä sekä niiden
säilyttämistä niin nykyisille kuin tulevillekin
espoolaisille. Siihen liittyy keskeisesti
ilmastonmuutoksen torjunta osana kestävää
kehitystä. Pidetään luonto vihreänä!
Hannele Kerola, varatuomari, Nupuri, SDP
Olen kokenut kuntapoliitikko, sdp:n 1. varavaltuutettu ja Länsimetro Oy:n hallituksen
jäsen. Olen ollut pitkään töissä valtiovarainministeriössä. Haluan huolehtia siitä, että
espoolaisten elämä saadaan koronan jälkeen
kuntoon, eikä soteuudistus saa heikentää
palveluja edes väliaikaisesti. Olen Espoon
suurimman asukasyhdistyksen NuuksioSeuran puheenjohtaja. Viihtyisä kotiseutu,
luonto ja lähikoulut ovat lähellä sydäntäni.
Vaalivideoni:
https://www.instagram.com/hannelekerola ja
https://arjen-asiantuntija.blogspot.com
Satu Piirainen, 39v, opettaja, Siikajärvi, Vihr
Olen varhaiskasvatuksen opettaja ja kolmen
alakoululaisen äiti Siikajärveltä. Vihreiden
kuntavaaliehdokkaana haluan saada Espoon
reuna-alueilla asuvien ihmisten äänen
kuuluville Espoon päätöksenteossa.
Vaaliteemani ovat:
• Jo olemassa olevien, terveiden
lähikoulujen puolustaminen
• Toimiva julkinen liikenne koko Espoon
alueelle, jolloin nuorten ja ikäihmisten
itsenäinen liikkuminen helpottuu
• Pienet lapsiryhmät
varhaiskasvatuksessa mahdollistavat
lapsen yksilöllisen hoidon
satu.piirainen@pp1.inet.fi

Rosa Puhakainen-Mattila,

46v, Ihmisoikeusasiantuntija, Nupuri, Vihr.
Neljän lapsen äiti, nuorimmaiseni omaishoitaja,
ravintola-alan yrittäjän puoliso ja aktiivinen
kaupunginosatoimija. Olen Karhusuon koulun
johtokunnan, Nuuksio-seuran ja Espoon
Vihreiden hallituksen jäsen sekä rakennuslautakunnan jäsen.
Haluan olla rakentamassa Espoota, jossa arki
sujuu, eri alueita kehitetään tasapuolisesti ja
asukkaita kuullaan päätöksenteon kaikissa
vaiheissa. Liikkumisen tulee olla sujuvaa,
palvelujen kaikkien saatavilla ja yrittämiselle
kannustavia mahdollisuuksia.

Niina Pylvänäinen, 46v, sosionomi, yamk.
Miilukorpi, Vas
Olen työskennellyt lähes 18 vuotta Nupurin
päiväkodissa. Nyt projektityön myötä olen
siirtynyt Espoonlahden alueelle, mutta
sydämeni on edelleen täällä GumböleNupurialueella. Alueemme on kasvavaa aluetta
ja haluaisin, että jatkossakin voisimme säilyttää
peruspalvelumme, niin päiväkodit kuin
koulutkin. Toivon, että kävelytieverkosto
saataisiin ulottumaan mahdollisimman pitkälle,
että pienten ja isompienkin koulumatka olisi
mahdollisimman turvallinen.
Veera Ruoho, Valtiotiet. maisteri, poliisi. Kok
Toimin poliisina vä kivaltarikostutkinnassa rj ja
omaishoivaajana syö pä hoidossa olevalle
lä heiselle. Taekwondon arvokisamitaleja EMja MM tasolla sekä olympiaedustus (2000,
Sydney). Perhe: puoliso, lapsi ja koira.
Valtuustoaloitteet mm kunnallistekniikasta,
kevyenliikenteenvä ylä stä ja terveyskyselystä
alueelle – alueen ihmisiä kuunnellen. Osa on
konkretisoitunut, osa etenee hyvin.
Turvallisuus, yrittä misen ja työ llistymisen
edellytykset, terveellinen ympä ristö , asuminen,
harrastukset. Ei veronkorotuksille!

Marjaana Siivola, 43v, verkkopedagogi,
Karhusuo, Vihr.
Olen karhusuolainen verkkopedagogi ja
yrittäjä. Olen ollut Gumbölen
omakotiyhdistyksessä vuodesta 2006 asti ja
tällä valtuustokaudella olen toiminut
varavaltuutettuna, teknisen lautakunnan

jäsenenä ja kaupunkisuunnittelulautakunnassa.
Tulevalla kaudella meidän on tärkeä saada
äänemme kuuluville, sillä nyt päätetään
yleiskaavan jälkeen alueemme asemakaavoista
ja kehityksestä. Tule katsomaan blogista mitä
olen tämän kauden aikana
tehnyt: www.marjaanasiivola.fi

maksettu mainos

Karhusuon kota
Karhusuon koululle pystytettiin talkoilla grillikota
uuden kentän laidalle. Kodan hankkimisessa oli
mukana koulun lisäksi Gumbölen omakotiyhdistys
ja pienellä osalla myös Karhusuon koulun
vanhempainyhdistys, Nuuksion Eräkarhut ja
Nuuksio-seura.
Pystytys tehtiin meidän yhdistyksemme voimin
talkootöinä viime syksynä, ja nyt odotellaan
pandemian rauhoittumista, että voimme vihkiä
kodan käyttöön. Koulu on jo päässyt kotaa
käyttämään.
Jos sinua kiinnostaa miettiä kodan käytön
varaus/vuokraustoimintaa, niin ole yhteydessä
hallituksen jäseneen.

maksettu mainos

