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 Kilo-seuran sääntömääräinen syyskokous 
torstaina 26.11.2009 klo 18:30 

osoitteessa Kilonpurontie 2, kerhohuone 

 
* Vuoden 2010 toimintasuunnitelma,  

budjetti 
ja muut sääntömääräiset asiat 

 
* Kahvitarjoilu, 

jota nauttiessa voi miettiä vaikka 
mitä uutta keksittäisiin 

tulevan vuoden toimintaan 
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Kilon kuulumisia 
Koonnut sihteeri Johansson a.d.2009 
 

Kilon koulut iltaisin 
Paikallisessa puskaradiossa kiertää huhu että 
Kilon koulujen iltavuoroja karsittaisiin, säästö-
syistä. Se kuulostaa ikävältä, koska Kilossa on 
nytkin kovin vähän ohjattua iltatoimintaa. Ja se 
kuulostaa tyhmältäkin, kun muistaa, miten 
yleensä tämän tyyppisissä säästöissä tahtoo pää 
jäädä vetävän käteen: se mikä henkilökunta-
kustannuksissa säästetään, joudutaan yleensä 
pulittamaan korkojen kera takaisin ilkivallan 
jälkien korjauksissa. 
 
Kilo-seuran Verkkosivut 
- Oletko jo tutustunut? Internetin osoitteesta 
www.kiloseura.fi löytyy Kilolaisen lisäksi mm. 
Per Olof Ahokaisen historiikki ja aikalais-
kuvaus Kilosta ennen meitä; kiitämme 
lämpimästi Ahokaista sekä tästä artikkelista 
että vuoden 2008 kyläjuhlien juhlaesitelmästä.  
- Mitä muuta haluaisit nähdä Kilo-seuran netissä; historiaa, kaavatietoja, kokouspöytäkirjoja 
ja ehkä tietoa paikallisista tapahtumista? Ota yhteys, niin katsotaan mitä toiveille voisi tehdä. 
 
Uusi nimi Kilon kierrätyspisteelle? 
Kilon kierrätyspiste on toiminut Kilo-seuran vapaaehtoisvoimin jo vuosia ja toiminta jatkunee 
niin kauan kuin siihen on sopiva tila. Mutta, mutta: onko mitään järkeä tuoda kierrätettäväksi 
tavaraa, joka joutaa vain roskikseen? Tuntuu turhalta kantaa säkkitolkulla jätettä 
elektroniikkaromun, metalliromun ja lumppujen keräyspisteisiin. Auttaisiko asiaa jos 
Kierrätyspisteelle saataisiin uusi, kuvaavampi nimi, vaikka Kilolaisten käyttökelpoisten 
Tavaroiden Vaihtopiste eli KiTaVa? Vai keksitkö sinä toimintaa hyvin kuvaavan nimen?  
 
Kilo-seura, koululaiset ja liikenne 
Kilonpuiston koululle johtavan risteyksen reunustalla rehottavat hienot mutta runsaat ruusu-
pensaikot leikattiin tänäkin syksynä pieniä koululaisia säästävään kokoon koulujen alkaessa. 
Karsinta tapahtui Kilo-seuran pyynnöstä. 
 
Puolen kilon liittymä taitaa sittenkin tulla? 
Kyseisestä ikuisuusprojektista on nyt nähtävissä katupiirustukset Espoon kaupungin sivuilla, 
joten hanke lienee askeleen verran lähempänä toteutumista.  
 
Keväälle on luvassa seuran oma retki - Espooseen  
Kyllä, Espooseen, muttei sentään Selloon tai Ikeaan. Ajatuksena on mennä oppaan kera 
joukolla tutustumaan saaristoon, museoon tms. kulttuurikohteeseen. Pysy kuulolla! 



 
 

Kilolla on mielenkiintoinen historia 
Koonnut Tiina Notko, lähteinä mm P-O Ahokaisen ja R-T Sallisen kirjoitukset 
 
Kilon asuinalueen historia alkaa 1660-luvulta, jolloin Kilon kartano sai alkunsa kuningas 
Kustaa II Adolfin lahjoituksena majuri Johan Gyldenärille. Kahdensadan vuoden ajan Kilo oli 
yhtä kuin Kilon kartano. Mutta kartanokaan ei aina kyennyt selviytymään velvoitteistaan, 
vaan joutui välillä rappiolle. Katovuodet ja monet sodat ryöstöineen toistuivat liian usein.  

Vuonna 1865 Kilossa oli viisi taloa ja 66 asukasta. Tuolloinkin kärsittiin katovuosista, nälästä 
ja tautiepidemioista. Sen jälkeen alkoi nousun ja kasvun aika.   

Rautatie Karjaalle valmistui vuonna 1903, ja noihin aikoihin rakennettiin Kilon 
junaseisakkeen lähistölle paljon helsinkiläisten huviloita.  Taiteilija Albert Edelfelt rakennutti 
yhä tallella olevan huvilansa Lansantien mäkeen, mutta myi sen jo viiden vuoden kuluttua.  

Vuonna 1917 Kilossa oli 163 asukasta. 1940-luvulle saakka Kilon seutu oli enimmäkseen 
idyllistä maaseutua. Vielä 1960-luvulla kaksi kolmasosaa Kilon asukkaista oli ruotsinkielisiä, 
ja huviloita eli villoja oli paljon.  

Vuodesta 1910 lähtien vuoteen 1960 saakka johti hevosvetoinen pienoisrautatie Mankkaan 
turvesuolta Kilon aseman turvepaalivarastolle. Venäläiset takavarikoivat kiskot, mutta 
Suomen itsenäistyttyä Se rakennettiin uudelleen.  

Kilon viehättävä, puuleikkauksin koristettu asemarakennus sijaitsi radan pohjoispuolella. Se 
purettiin yllättäen vuonna 1981, kiinteistön ollessa vuokrattuna puutavaraliikkeen toimistoksi.  

Kilon aseman luona oli 1960-luvulla posti ja taksiasema. Aseman lähellä oli Elannon kauppa. 
Kilpitie 6:ssa oli Hakolan tekstiili- ja paperikauppa ja Kilpitie 13:ssa yksityinen sekatavara-
kauppa. Lansanpurontie 6:ssa oli Iloniemen puutarhaliike ja Ritarintielläkin sekatavarakauppa 
nrossa 12.  

Kilpitien alkupäässä oli lisäksi Varuboden romanttisessa, Terijoelta peräisin olevassa 
puuhuvilassa. Kauppa siirtyi 1967 radan toiselle puolelle Kilontielle moderniin ja ”hienoon” 
laatikkomaiseen rakennukseen, jonka tilalla nykyään on kerrostaloja.  

Tiivis rakentaminen radan varrella ja näin lähellä Helsinkiä on väistämätöntä, mutta onneksi 
Kilossa on yhä jäljellä myös huviloita ja maalaismaisemaa. Kaikkinensa Kilo onkin 
harvinaisen monipuolinen ja viihtyisä asuinalue – eikö totta? 



KILO-SEURAN TOIMINTAA 
 
– Kilo-seuran kierrätyspiste (mikä nimeksi?) löytyy Puistomäen Villa Granlidenin toisesta 
kerroksesta. Sinne voi tuoda puhtaita ja ehjiä vaatteita sekä pienempää tarpeettomaksi 
käynyttä EHJÄÄ tavaraa – ja tehdä samalla hienoja löytöjä itsekin. 
– Huonekaluja ei voi tuoda, mutta niistä voi jättää tiedot ilmoitustaululle. Elektroniikkaa ei 
myöskään voi tuoda: koska tavaran kuntoa ei voi tarkistaa paikan päällä, se ei kierrä. 
… ja kierrätyspisteestä voi hakea oman Kilolaisen, jos se ei kolahda postiluukusta. 
Kierrätyspiste on avoinna sunnuntaisin klo 15–17    
Vastuuhenkilönä toimii Maritta Immonen puh. 040 515 9374, kiloseura@netti.fi 
 

 

 
Nämä Kilo-seuran järjestämät liikuntavuorot ovat toiminnassa: 

• Äiti-alle kouluikäinen lapsi sählykerho perjantaisin klo 18 – 19 
• Sählyä naisille perjantaisin klo 19 – 20 

 
Ja vielä Kilo-seuran nykyinen johtokunta 
Puheenjohtaja Maritta Immonen maritta.immonen@nic.fi 
Sihteeri Leena-Sisko Johansson leena-sisko.johansson@tkk.fi 
Taloudenhoitaja Pentti Immonen penttia.immonen@gmail.com 
Jäsen Tiina Notko tiina.notko@gmail.com 
Jäsen Tapio Rintala tapio.rintala@gmail.com 
 
Tue alueesi edunvalvontatoimintaa! 
Kilo-seuran jäsenmaksu on 10 euroa vuodessa. Muiden samassa taloudessa asuvien 
perheenjäsenten jäsenmaksu on 4 euroa/henkilö. 

SAMPO 800011-70133046 
KILO-SEURA RY – KILO SÄLLSKAPET RF 
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