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Kilo-seurankevätkokous
27.3.2014 klo 18:30 (torstai)
Paikka: Kilonpuiston koulu
Käsittelyssä mm.
2013toimintakertomus ja tilit
Keskustelua, kaavoja, kahvitarjoilu.

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

Villa K’n juhlatiloja vielä vapaana kesälauantaisin!
Ota yhteyttä:

Jörn Seppelin, 050-5266427
jorn.seppelin@luukku.com
www.villak.fi

Keran kaavakuulumisia
koonneet Leena-Sisko ja Antero Johansson
Keran uusi osayleiskaava astui voimaan aika tarkkaan vuosi sitten,
huhtikuussa 2014. Sen mukaan aivan Kilon viereen aletaan rakentaa
Kiloa suurempaa kaupunkimaista työ- ja asuinaluetta. Alue on vielä
toistaiseksi teollisuuskäytössä.
Nyt on käynnissä koko joukko valmisteluita asian tiimoilta.
Niihin voi itse kukin tutustua Espoon kaupungin sivustolla,
osoitteessa www.espoo.fiSivusto ei valitettavasti ole niitä helpoimpia
navigoitavia, muttei ihan mahdotonkaan.
Alla reitti jonka kautta pääset selaamaan ja katsomaan sekä tätä uutta
kaavaa ja siihen liittyviä suunnitelmia että muitakin Espoon hankkeita
lähiympäristössämme, ja ehkä jopa vaikuttamaan niihin:
1. Mene Espoon kaupungin nettisivuille www.espoo.fi
2. Kirjoita etusivun yläkulmaan hakusanoiksi:
Keran osayleiskaava
3. Valitse uudelta sivulta Keran osayleiskaava
Linkin takaa löytyy muun muassa
* vuosi sitten hyväksytty uusi Keran osayleiskaava
* Keran asemanseudun tiestön kaavamuutosesitys,
Nihtisilta ja Karamalmi, 130137, jossa Keran tunneli avataan
myös autoille, ja itse Keran asemaa sekä siirretään että
levennetään uusia kaupunkiraiteta varten
* Kaavaan liittyviä selvityksiä, muun muassa kaupungin
tilaaman diplomityön (Laura Kiijärvi 2012) tiivistelmä,
nimeltään Keran asemanseudun uudiskäyttö

Kireyttä lihaksissa? Lihassärkyjä? Stressiä?
Urheiluhierontaa – Klassista hierontaa

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

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

Kilon kuulumisia
 Kilon Koti- ja kouluyhdistyksen perinteistä Aprilliriehaa vietetään
tänä vuonna huhtikuussa, 5.4. Kilo-seura pyrkii olemaan paikalla
lehtineen ja kaavoineen.
 Nihtisiltaan avautuu uusi S-market huhtikuussa
 Espoon kierrätyskeskus Kutojantiellä on ollut maaliskuun alusta
alkaen auki joka päivä, myös sunnuntaisin (siinä missä Kiloseuran kierrätyspiste toimi vain kerran viikossa). Toiminta tuntuu
olevan hyvin vilkasta ainakin toistaiseksi.
 Kilo-seuralle on tulossa liikuntavuoro Kilonpuiston koululle.
Alustavasti suunnitteilla on sekalentopalloa. Lisää tietoa löytyy
myöhemmin nettisivuilta www.kiloseura.fi

Kilo-seuran johtokunta 2014
Puheenjohtaja
Sihteeri
Taloudenhoitaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Antero Johansson
Pentti Immonen
Maritta Immonen
Leena-Sisko Johansson
Teija Rautionmaa
Ulla Grön
Leila Tauriainen

ajoh@luukku.com
penttia.immonen@gmail.com
maritta.immonen@nic.fi
leena-sisko.johansson@aalto.fi
teija.rautionmaa@gmail.com
ullagr@luukku.com
leila.tauriainen@kiipula.fi

Ehtisitkö sinä mukaan Kilo-seuraan?
Seura tarvitsee kipeästi uutta verta pysyäkseen toiminnassa.
Jos sinulla on idea tai jos vain haluat mukaan
ota yhteys osoitteeseen kiloseura@netti.fi
tai johonkin nykyisen johtokunnan jäseneen ja kysy lisää.
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.

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 2014

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä nro
Från konto nr

Viitenumero
Ref. nr
Eräpäivä
Förfallodag

67124
Euro

PANKKI
BANKEN

