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Kilo-seuran syyskokous
29.11.2012 klo 19 (torstai)
Paikka: Kilonpurontie 2:n kerhohuone (ks. alla)
Käsittelyssä mm
2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio
Keskustelua, kaavoja, kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Liikuntakuulumisia
Kilo-seuralla on taas liikuntavuoro Kilon koululla, osoite Aspelinintie 3 B.
Parin vuoden tauko liikuntavuoroissa oli ikävä asia kaikille asianosaisille,
mutta menneet ovat menneitä.
Nykyinen liikuntavuoro on keskiviikkoisin klo 20-21
* Syyskautena tarjolla on ollut uutta SAMBIC tanssiliikuntaa
* Koska tunnit jatkuvat marraskuun loppuun saakka, halukkaat ehtivät
vielä mukaan kokeilemaan uutta liikuntamuotoa.
* Lisää tietoa puh 040 515 9374 tai sähköpostitse kiloseura@netti.fi

Kevätkauden toimintaa suunnitellaan.
 Katso alkuvuodesta tietoa osoitteesta www.kiloseura.fi
 … eikä mikään estä ehdottamasta liikuntamuotoa, josta juuri sinä
olet kiinnostunut, varsinkin jos tunnet myös hyvän ohjaajan. Se voi
olla myös lapsille tai nuorille suunnattua toimintaa. Jos liikuntavuoroille on käyttöä, tulemme anomaan lisää saliaikaa.

Kilon kaavoista, meistä ja teistä
Kilonkartanontie:
 Marraskuun alkuun saakka kaupunki esitteli kaavamuutosta
Kilonkartanontien tien tuntumassa. Tien yli kulkeva ilmakaapeli
ehdotetaan korvattavaksi maakaapelilla.
 Toteutuessaan muutos tarkoittanee sitä, että Kilon kartanon alueen
maankäyttösuunnitelmat muuttuvat. Todennäköisesti kyseisen alueen
asuntokanta tiivistyy, koska maan alla kulkeva sähkölinja asettaa
kaavoitukselle paljon vähemmän rajoitteita kuin maan päällä kulkeva
sähkölinja. Lisää tietoa syyskokouksessa.

Kilon aseman pohjoispuolen tontti
 Jo vuosia esillä ollut kaavasuunnitelma rakentamattomalle alueelle
radan pohjoispuolella Kilon aseman ja Kilonkartanon tien välillä on
hyväksytty. Kaava on nähtävänä syyskokouksessa.

Friisintien katkaisu
 Friisilän tien katkaisua vastaan on esitetty kansalaisaloite. Lisää
tietoa syyskokouksessa.

Espoon asukasfoorumeista
 Neljän vuoden ajan Espoossa on kokeiltu uutta yhteyttä kaupungin ja
sen asukkaiden välillä. Silloisen kaupunginhallituksen alustamat
asukasfoorumit ovat vuoden lopussa lopettamassa kauttaan, eikä
jatkosta ole ainakaan vielä tietoa.
 Alustavien arvioiden mukaan kokeilu ei innostanut kaupunkilaisia
mukaan. Foorumityöryhmien toiminta vaihteli alueittain, muttei ollut
missään kovin aktiivista. Eniten toimintaa oli Pohjois-Espoossa.

Kilo-seuran kierrätyspiste Villa Granlidenin toisessa kerroksessa, ks. etusivun
kartta. 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
* Kilon koululla keskiviikkoisin 20-21: Tanssia naisille (Sambic)
Kilo-seuran johtokunta
Puheenjohtaja
Sihteeri
Taloudenhoitaja
Jäsen

Leena-Sisko Johansson
Pentti Immonen
Maritta Immonen
Antero Johansson

leena-sisko.johansson@aalto.fi
penttia.immonen@gmail.com
maritta.immonen@nic.fi
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Toiminnasta kiinnostuneille (kierrätyspäivystäjiä, liikkujia, retkenjärjestäjiä) on tilaa
Kilo-seuran jäsenmaksu (kiitos kannatuksesta!):
Seuran jäsenmaksu on 10 € (ja 4€ muilta talouden jäseniltä). Jos haluat seuraavan Kilolaisen
varmasti kotiisi, ilmoita 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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