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Kilo-seuran kevätkokous
26.3.2015 klo 19 (torstai)
Paikka: Kilonpuiston koulu
Kilonpuisto 5
Käsittelyssä mm.
2014 toimintakertomus ja tilit
Keskustelua, kaavoja, kahvitarjoilu.

Tervetuloa!
********************************************

Kaduista, puistoista ja niiden suunnittelusta
Leena-Sisko Johansson
Espoo on joskus vastakohtaisuuksien kaupunki.
Toisaalta asukkaita kehotetaan osallistumaan Espoon tarinaan ja
kurkistamaan
toisaalta

suoraan

Kilon

tulevaisuuteen

puistometsän

isoista

Virtuaalikaupungissa…
hoitotoimista

ja

hakkuineen

ilmoitettiin vain parilla metsään niitatulla paperilla. Eikö kaupungin
viherpalveluyksikkö voisi kertoa käytännön toimistakin sähköisesti ja
myös asukasyhdistykselle, niin tieto kulkisi paremmin?
Käänteisesti Nihtimäessä käytäntö toimii hyvin: katujen routakuopat
saadaan hoidettua yhdellä mutkattomalla sähköpostilla Tekniseen
keskukseen, mutta se tulevaisuus tökkii. Kaupungin katu- ja
viherpalveluissa luonnosteltiin Nihtimäen katuverkko vain yhden
sisääntuloreitin pussiksi nykyisen kahden reitin mallin sijaan.
Esittelytilaisuudessa virkatyönä seudun suunnitellut voi vain nostaa
kädet pystyyn: on tehtävä kaavan mukainen suunnitelma, toimii se
sitten tai ei.

********** Nyt Karaportin S-marketissa **********

Kireyttä lihaksissa? Lihassärkyjä? Stressiä?
Urheiluhierontaa – Klassista hierontaa

www.kilonhierontapiste.fi
Ajanvaraukset p.050-4360598
********* Lahjakortit

vaivattomasti sähköpostiisi! ***********

Kilon kuulumisia
 Lähiseudun kaupparintama uudistui taas. S-market Karaportti
avattiin 29.1. Espoon Karamalmille. Kilossa puolestaan Siwa ja
Alepa vaihtoivat paikkoja, niin että Siwa on nyt Lansanmäellä ja
Alepa Kilon aseman tuntumassa, radan pohjoispuolelle.
 Nihtimäen katusuunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä 16.-30.3.
teknisessä keskuksessa tai täällä: www.espoo.fi/katuhankkeet
 Kilon Koti- ja kouluyhdistyksen Aprillirieha on tänä vuonna
huhtikuussa, 11.4.
 Haluaisitko oppia kompostoimaan? Voimme järjestää kurssitusta
kierrätyskeskuksen kautta, jos kiinnostusta riittää. Ota yhteyttä.
 Kilo-seura hakee liikuntavuoroa ensi syksystä alkaen Kilon
koululle. Suunnitteilla sekalentopalloa. Seuraa nettisivujamme.
 Muuttaako INEX sovitusti, vai vasta myöhemmin? Pyrimme

jatkossa päivittämään kaavoitusuutisia Kilo-seuran nettisivuille,
osoite www.kiloseura.fi

Kilo-seuran johtokunta 2015
Puheenjohtaja
Sihteeri
Taloudenhoitaja
Jäsen
Tiedotusvastaava
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Antero Johansson
Pentti Immonen
Leena-Sisko Johansson
Teija Rautionmaa
Ulla Gröhn
Leila Tauriainen
Kaisa Ylikojola
Hannu Hakonen

antero.johansson@kolumbus.fi
penttia.immonen@gmail.com
leena-sisko.johansson@aalto.fi
teija.rautionmaa@gmail.com
ullgr@luukku.com
leila.tauriainen@kiipula.fi
kaisa.ylikojola@pp.inet.fi
hannu.hakonen@kolumbus.fi

Ehtisitkö mukaan Kilo-seuraan?
Seura kaipaa edelleen uutta verta pysyäkseen toiminnassa.
Jos sinulla on idea tai jos vain haluat mukaan,
ota yhteys osoitteeseen kiloseura@netti.fi ja kysy lisää.

Kilo-seuran jäsenmaksu (kiitos kannatuksesta!)
Seuran jäsenmaksu on 12 € (ja 4 € muilta talouden jäseniltä). Jos haluat seuraavan
Kilolaisen varmasti kotiisi, ilmoita osoitteesi sähköpostilla kiloseura@netti.fi.

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare

800011-70133046
IBAN FI1480001170133046
Kilo-seura ry - Kilo-sällskapet rf

TILISIIRTO GIRERING
Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

Jäsenmaksu vuodelle 2015

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä nro
Från konto nr

Viitenumero
Ref. nr
Eräpäivä
Förfallodag

67124
Euro

PANKKI
BANKEN

