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2011 tilit ja toimintakertomus
Keskustelua, kahvitarjoilu.
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Lansantie 23, toinen kerros
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Kerrostaloasuntoja varakkaille junabongareille?
Antero Johansson
Skanska Talonrakennus Oy on hakenut kaavamuutosta Kilon terveysasemaa vastapäätä
olevalle tontille. Tarkoitus olisi rakentaa kaksi 6-7 kerroksista kerrostaloa, varastorakennus
sekä yleinen pysäköintipaikka radan pohjoispuolelle. Kerrostalot tulisivat tontin
pohjoisreunaan. Autokatokset, varastorakennus ja parkkipaikka rakennettaisiin radanvarteen
huomioiden tulevan kaupunkiradan tilavaraus.
Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että kyseisen tontin kaavamuutosehdotus asuntoalueeksi on
ollut esillä jo kahdesti aiemminkin, tällä vuosituhannella. Silloin huomautuksia herättivät
raideliikenteestä aiheutuva melu ja tärinät. Uusimmassa ehdotuksessa lisäkysymyksiä herättää
myös uusi, kaupunkirataa varten suunniteltu parkkipaikka. Idea on sinänsä hyvä, mutta miksei
kyseiseltä paikoitusalueelta ole kulkuyhteyttä Kilon asemalle? Tai on, toistaiseksi. Mutta se
reitti jää juuri tulevan kaupunkiradan laajennuksen alle...
Ensimmäinen ehdotus vuonna 2003 tyrmättiin, koska suunnitellut asuintalot olisivat olleet
aivan kiinni radassa. Nyt talojen määrä on supistettu kahdeksi ja niitä esitetään
rakennettavaksi selvästi etäämmälle radasta. Mutta toisaalta kerrosneliöitä ei ole vähennetty,
joten uudet talot ovat selvästi korkeampia kuin mitä Kilon kaupunkikuvassa on totuttu
näkemään.
Oli miten oli, rakentamisessa joudutaan huomioimaan raideliikenne. Se vaatii erikoisratkaisuja sekä rakennusten äänieristyksessä kuin myös radan ja talojen perustusten
suunnittelussa. Nämä todennäköisesti nostavat rakennuskustannuksia.
Kaavaehdotus on esillä, nyt siis jo kolmatta kertaa. Siihen voi tutustua Espoon internetsivuilla, kaupunkisuunnittelukeskuksessa tai Leppävaaran yhteispalvelupisteessä Sellon
kirjastossa.
Ehdotus löytyy nimellä Kilonpuisto IA; Kilonpuisto; Kuninkainen, muutos.
Mahdolliset muistutukset on tehtävä 4.4.2012 mennessä.

Kireyttä lihaksissa? Lihassärkyjä? Stressiä?
Urheiluhierontaa – Klassista hierontaa

www.kilonhierontapiste.fi
Ajanvaraukset p.050-4360598
*************** Lahjakortit vaivattomasti sähköpostiisi! ****************

Kilon kuulumisia, 2012
Kierrätyspisteestä maailmalle
* Kaikki Kilon Kierrätyspisteeseen tuodut vaatteet ja tavarat eivät löydä uutta käyttäjää
Kilosta, muun muassa siksi että kierrätystilojen pienuus ja varastotilan puute estävät
kausituotteiden säilytyksen. Siksi Villa Granlidenin yläkerta on varsinkin syys- ja
kevätkausien päättyessä usein notkunut runsaista vaate- ja kenkäkasoista, joiden
järkevä loppusijoitus on ollut hankalaa.
* Ongelmaan löytyi viimein ratkaisu Toivon Tähdestä, joka on uskonnollisesti ja
poliittisesti sitoutumaton avustusjärjestö, aivan kuten Kilo-seurakin. Edelliskesästä
lähtien Gunder Gustafsson Kauniaisista on käynyt syys- ja kevätkauden päättyessä
keräämässä kierrätyspisteeseen jääneet kunnolliset vaatteet ja kengät avustuspaketteihin Itä-Eurooppaan, Toivon Tähden kuljettamana.
* Kiitos lahjoituksista kaikille kierrättäjillemme! Tavaroillenne on löytynyt käyttöä
sekä Kilossa että maailmalla.
Kansallismuseo kartoittaa liikuntapaikkojen historiaa. Kerro Kilosta
Euroopan rakennusperintöpäivien teemana 2012 on liikunta- ja urheiluympäristöt:
” … Erilaiset liikuntapaikat urheilukentistä uimarantoihin ja halleista hyppyrimäkiin
kuuluvat jokapäiväiseen elinympäristöömme ja ne ovat oleellinen osa rakennettua
maisemaamme… ” Teemaan liittyen Kansallismuseo on järjestänyt kyselyn, johon
toivotaan kaikenikäisten vastauksia lokakuun alkuun mennessä, kirjeellä tai netissä.
Katso lisätiedot täältä:
http://www.nba.fi/fi/tietopalvelut/arkistot/kansatiede/liikuntapaikat-kysely
Asukastilaisuus terveyspalveluista Sellon kirjaston aula, 3.4.2012
Suur-Leppävaaran asukasfoorumi järjestää asukastilaisuuden terveyspalveluista.
Paikka ja aika: Sellon kirjaston aula, tiistaina 3.4. klo 17.
Seuraa paikallista ilmoittelua asiasta.
Aprillirieha Kilon kouluilla vasta pääsiäisen jälkeen, 14.4.
Kilon Koti- ja Kouluyhdistyksen uudet nettisivut: http://kilonkky.blogspot.com

Kilo-seuran kierrätyspiste Villa Granlidenin toisessa kerroksessa, ks. etusivu.
Kierrätyspiste on auki sunnuntaisin 15–17.
Näitä ohjeita noudattamalla paikasta on iloa kaikille:
* Tuo puhtaita ja ehjiä vaatteita, leluja ja pientavaraa, jonkun toisen iloksi.
* Tee löytöjä muiden tuomisista, maksutta.
* Nappaa kierrätyspisteestä mukaasi tuorein Kilolainen.
Älä tuo kierrätyspisteeseen seuraavia:
* Ei huonekaluja. Niille ei ole tilaa. (Niistä voi jättää viestin alakerran ilmoitustaululle)
* Ei elektroniikkaa, ei vajaita sähkölaitteita eikä rikkinäisiä tavaroita. Ne eivät kierrä.
* Ei avattuja/vanhentuneita meikkipurkkeja, kemikaaleja, värikasetteja eikä ongelmajätteitä.
Haluaisitko päivystää kierrätyspisteessä? Vaikka vain kerran lukukaudessa
Vastuuhenkilönä toimii Maritta Immonen puh. 040 515 9374.
Kilo-seuran liikuntavuorot syksyllä 2012
* Uusia vuoroja on haettu taas, pidelkäähän peukkuja …
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Toiminnasta kiinnostuneille (kierrätyspäivystäjiä, liikkujia, retkenjärjestäjiä) on aina tilaa!
Kilo-seuran jäsenmaksu (kiitos kannatuksesta!):
Seuran jäsenmaksu on 10 € (ja 4€ muilta talouden jäseniltä). Jos haluat seuraavan Kilolaisen
varmasti kotiisi, ilmoita samalla osoitteesi tekstiviestillä p. 040-5159374 tai sähköpostilla
kiloseura@netti.fi.
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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.
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