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Käsittelyssä:
Sääntömääräiset 2011 toimintasuunnitelma ja budjetti ym.
Kaavamuutosehdotuksia ja -suunnitelmia
Valokuvia kesäkuun saaristoretkeltä Pentalaan
… ja kahvitarjoilua. Tervetuloa!
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Raidoitukset
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Ripsien ja kulmien kestovärjäykset
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Mitähän se Espoo tahtoo…?
Leena-Sisko Johansson
Otsikko on lastenlaulusta ”Mörkö se lähti piiriin / tinttan tanttan tallallaa…” joka tulee
mieleen Espoon kaupungin linjauksia seuraillessa, paikallisaktiivin näkökulmasta.
Miksi?
No siksi että vielä tämän vuosituhannen alussa Espoolla oli selkeä kanta kaupunginosayhdistyksiin. Ne olivat vapaaehtoistyötä, jonka tehtävänä oli lisätä viihtyvyyttä ja vaikuttaa
ympäristön kehitykseen paikallisesti. Toistan: paikallisesti. Ja vielä silloin paikallista
vaikuttamista pidettiin tarpeellisina. Asukkaan näkökulmaa tarvitaan kaukana toimistossaan
istuvan virkamiehen tueksi (ja isojen rakennusyritysten näkökulman vastapainoksi).
Sitten Espoo hukkasi näkemyksen paikallisen toiminnan merkityksestä. Espoo lakkautti
alueneuvottelukunnat, jotka olivat toimineet asukkaiden vaikutuskanavana lähiympäristön
kehittämisessä, ja toi niiden tilalle asukasfoorumit, joille se ei ole vieläkään keksinyt missiota,
visiota eikä asemaa. Ja Espoo muutti kaupunginosayhdistysten asemaa, määrittelemällä
avustukset uusiksi: jonain vuonna tukea ei saatu lainkaan, toisena ne oli tarkoitettu suuriin,
kaupallisiin projekteihin, ja kolmantena kulttuuriin: joskus lastenkulttuuriin, joskus monikansalliseen kulttuuriin ja nyt ehdolla on perinteen keruu ja historia. Nuo ovat toki kaikki
hyviä asioita, ja onhan ”asukasyhdistys” ajatuksena vanhahtava… mutta miksi nimenomaan
kulttuurin pitäisi olla paikallisten amatööritoimijoiden ykköstehtävä?
Kyse ei ole edes säästämisestä: Kilo-seuran avustus ei ole ennenkään ollut kuin vain
senttejä per asukas. Niillä senteillä on tuettu paikallistiedotusta, lähiliikuntaa ja
liikenneturvallisuutta, ylläpidetty kierrätyspistettä, suojattu Villa Granlideniä ilkivallalta
(suojelukohde) ja joskus vähän tuotettu kulttuuriakin. Maksullisena tämä olisi tullut Espoolle
niin kalliiksi, ettei sitä ei olisi järjestetty lainkaan. Ei ainakaan Kilossa.
Espoon kaupunginosayhdistysten liitto (EKYL) lähetti alkusyksystä Espoolle lausunnon,
jossa se kritisoi kaupungin kantaa asukasyhdistysten merkityksestä vain kulttuurintuottajana.
Kilo-seura on tästä samaa mieltä, samalla kun se onnittelee jo 30-vuotiasta kattojärjestöään.
Lue kirjelmä nettisivulta www.ekyl.fi.

Kireyttä lihaksissa? Lihassärkyjä? Stressiä?
Urheiluhierontaa Klassista hierontaa

www.kilonhierontapiste.fi
Ajanvaraukset p.050-4360598
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Kilon kuulumisia, kesä-syksy 2010
Kilo-seuran saaristoretki Pentalaan 9.6.
Kesäkuun alussa yli 20 kilolaista kävi tutustumassa Pentalan saareen ja sen vanhaan
asutukseen. Kiitos kaikille osallistujille mukavasta matkasta, vaikka eväät ehdittiinkin syödä
vasta palatessa laivarannassa! Tervetuloa katsomaan kuvia syyskokoukseen; niitä voi saada
mukaankin, muistitikkuun tai sähköpostiin.
Uusia asuntoja Kiloon, aivan radan viereen?
Kahta radanvarsitonttia, alun perin toimistotiloiksi kaavoitettuja, ehdotetaan muutettavaksi
asumiskäyttöön. Vastaava hanke muutama vuosi sitten kaatui valituksiin tärinästä ja melusta,
jota on vaikeaa estää, jos talo rakennetaan vain muutaman metrin päähän rantaradasta. Uusi
suunnitelma on sikäli parempi, että talot on siirretty kauemmas radasta; riittääkö tämä
estämään tärinän ja melun asunnoissa? Lisää tietoa Espoon nettisivuilla ja syyskokouksessa;
tule katsomaan, näihin voi vielä vaikuttaa.
Puistomäen puistoon suunnitteilla uusi iso rakennuskohde
Espoo on lupaillut Kiloon perhetupaa, joka sijoitettaisiin restauroitavaan Villa Granlidenin
huvilaan Puistomäessä, samoin kuin nuorisotilaa, jota on kyselty tänne jo pitkään sitäkin. Nyt
suunnitelmat on yhdistetty. Erilliskohteiden sijaan kaupunki kaavailee yhteistä monitoimitilaa, joka rakennettaisiin Puistomäkeen yli 600 m2 uudisrakennukseksi, alkaen vuonna 2013.
Uusi monitoimitila nousisi keskelle vanhaa puistoa, ja kahden suojelukaavalla rauhoitetun
huvilan väliin, joiden peruskorjaukselle ei ole vieläkään esitetty aikataulua. Mahtaako tämä
olla Espoon viimeinen voitelu vanhoille huviloille?
Suunnitelma on nähtävillä Espoon nettisivuilla ja syyskokouksessa.
Lisärakennus VPK:n tontille
VPK:n tonttia tiivistetään, mutta uudiskohde ei näytä haittaavan miljöötä. Tämäkin kaava
on nähtävillä Espoon nettisivuilla ja syyskokouksessa.

Kilo-seuran kierrätyspiste Villa Granlidenin toisessa kerroksessa, ks. etusivu.
Kierrätyspiste on auki sunnuntaisin 15–17.
Näitä ohjeita noudattamalla paikasta on iloa meille kaikille:
* Voit tuoda puhtaita ja ehjiä vaatteita, leluja ja pientavaraa, jonkun toisen iloksi.
* Voit tehdä hienoja löytöjä muiden tuomisista, maksutta.
* Voit ottaa kierrätyspisteestä mukaasi tuoreen Kilolaisen.
Älä tuo kierrätyspisteeseen seuraavia:
* Älä tuo huonekaluja. Niille ei ole tilaa. (Niistä voi jättää tiedon alakerran ilmoitustaululle)
* Älä tuo elektroniikkaa, vajaita sähkölaitteita tai rikkinäisiä tavaroita. Ne eivät kierrä.
* Älä myöskään tuo avattuja/vanhentuneita meikkipurkkeja, kemikaaleja, värikasetteja, tai
ongelmajätteitä.
Vastuuhenkilönä toimii Maritta Immonen puh. 040 515 9374.
Kilo-seuran liikuntavuorot keväällä 2010
* 1. – 2. luokkalaisten poikien sählykerho klo 17 - 18
* Äiti – alle kouluikäinen lapsi -sählykerho perjantaisin klo 18 – 19
* Sählyä naisille perjantaisin klo 19 – 20
Kilo-seuran johtokunta
Puheenjohtaja
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Taloudenhoitaja
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penttia.immonen@gmail.com
maritta.immonen@nic.fi
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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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