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Kilo-seuran nettisivut: www.kiloseura.fi
Uusin Kilolainen on myös netissä.
Jos sinulla on idea tai jos haluat mukaan porukkaan, ota yhteys
kiloseura@netti.fi tai johonkin johtokunnan jäseneen ja kysy
lisää. Tule vaikka lentikseen tai Kilolaisen jakajaksi alueellesi.
Erityisesti kerrostaloihin kaivattaisiin jakajia.
Kilo-seuran jäsenmaksu (kiitos kannatuksesta!)
Seuran vapaaehtoinen jäsenmaksu on 12 € (ja 4 € muilta talouden
jäseniltä). Jos haluat seuraavan Kilolaisen varmasti kotiisi,
ilmoita osoitteesi tekstiviestillä p. 045-1251158
tai sähköpostilla kiloseura@netti.fi.
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800011-70133046

Kilo-seuran tiedotuslehti, kotisivut www.kiloseura.fi
Vastaava toimittaja L-S Johansson
Ilmoitushinnat: Mainos ¼ A5
75 €
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Kilo-seuran kevätkokous
31.3.2016 klo 18:30 (torstai)
Paikka: Kilonpuiston koulu
Käsittelyssä ainakin
2015 toimintakertomus ja 2015 tilit
Keskustelua, kaavasuunnitelmia (mm. Kera)
Kahvitarjoilu

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

TILISIIRTO GIRERING

IBAN FI1480001170133046

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.

Kilo-seura ry - Kilo-sällskapet rf

Jäsenmaksu vuodelle 2016

Pyydämme käyttämään
viitenumeroa. Kiitos!
Viitenumero
Ref. nr

Eräpäivä
Förfallodag

67124
Euro

Urheiluhierontaa – Klassista hierontaa

www.kilonhierontapiste.fi
Jorma Hiltunen 050 4360598
Nyt hieronnat myös viikonloppuisin
Aino Suihko 050 5671706
********************* Lahjakortteja

myös sähköpostitse **********************

Lentopallo, muutoksia salivuoroissa
Viherkallion koulun liikuntasali on varattuna kolmena huhtikuun
torstaina. Pallottelu jatkuu varasalissa, hiukan pitemmillä vuoroilla.
Ohessa loppukevään salivuorot.
Torstai 7.4. Jupperin koulu 20 – 21:30
Torstai 14.4. Viherkallion koulu 20:30 – 21:30
Torstai 21.4. Jupperin koulu 20 – 21:30
Torstai 28.4. Jupperin koulu 20 – 21:30
Toukokuussa vuoroja ei enää ole, mutta syksyllä jatketaan taas.
Yhteyshenkilö markku.maki@sok.fi (puh. 050 388 4303)

Kilon muita kuulumisia
 Keran asemanseutu. Aalto-yliopiston nuori projektitiimi kyseli
toiveita Keran asemanseudun piristämiseen. Tilaisuus järjestettiin
Kiipulan tiloissa 12.12.2015. Asukkaiden toiveista tärkeimpinä
nousivat esiin valo, siisteys ja turvallisuus. Projektitiimi lupasi kertoa
tuloksista ja ehdotuksista keväämmällä. Odotellaan.
 Kilossa siivoustalkoot huhti-toukokuussa? Kaupunki lupaa
jätesäkkejä, roskapihtejä ja roskien poiskuljetusta osana Siisti
pääkaupunki -talkoita. Katsotaan kevätkokouksessa löytyisikö
vaikka asemanseutujen siivoukselle sopivaa aikaa.
Ks. www.espoo.fi/talkoot
 Kilon koti- ja kouluyhdistys ry järjestää perinteisen Aprilliriehan
Kilonpuiston koululla 16.4. klo 10-14. Luvassa on kuulemma ainakin
teatteria, arpajaisia, kasvomaalausta ja kahvittelua.
Ks. www.kilonkky.blogspot.fi
 Syyskokouksessa keskustelluista bussilinjojen muutospyynnöistä
tuli jobinpostia Viherlaaksosta. Siitä lisää kevätkokouksessa.

Päivityksiä Keran alueen suunnitelmiin
 Espoo järjesti kuulemistilaisuuden Keran suunnitelmista valtuustotalolla 18.2.2016. Saimme tilaisuuden asiakirjat (mm. Keran leikekirja
ja kaavasuunnitelma) esiteltäviksi kevätkokouksessa. Ehkä eniten
ihmetystä tuoreissa suunnitelmissa herättää se, että esittelymateriaali
kuvaa vain kauniita kesäpäiviä, ja varsinkin se, ettei suunnitelmissa
huomioida lainkaan pohjoisen kaupunkimme pimeää kautta, vaikka se
kestää pääosan vuotta. Tuntui kuin luonnosteltujen vihreiden katualueiden talvikunnossapitoa ei olisi edes mietitty.
Pimeässä ja kylmässä suomalainenkin hakeutuu valoisaan, turvalliseen
ja lämpimään. Sellainen paikka voi olla julkinen tila (Keran
suunnitelmassa tällaisia tiloja ovat vain koulut), kauppakeskus (jota
Keraan ei suunnitella) tai asema (jota Keraan ei suunnitella). Jos tilaa
ei ole, urbaanissa nukkumalähiössä jäädään kotiin – tai lähdetään
kauemmas. Ei ole ihme että Kilon seudun vilkkain kohtauspaikka on
tänä talvena ollut Kierrätyskeskus. Yksinäisillä iltakävelyillä on
muuten näkynyt vain ohi vilahtavia autoja ja jokunen kani.
Ks www.espoo.fi  sieltä hakusanalla ”Keran osayleiskaava”
 Syksyn Kilolaisessa mainitun Uuden Keran suunnittelukilpailun
(INEX) neljä finalistia on valittu. Lyhyiden esittelyiden lisäksi niistä
on luvassa yleinen esittelytilaisuus huhtikuussa (päivämäärää ei ole
vielä julkaistu). Töistä yhdessä on kuulemma huomioitu Espoon neljä
vuodenaikaakin.
Finalistit ja suunnitelmien esittelyaika, ks www.uusikera.fi
 Liito-oravat voittivat sittenkin, ainakin ensimmäisen erän. Nihtisillantien eteläpuolisen nk. Instrumentariumin tontin käyttö suunnitellaan
uudestaan niin, että siinä huomioidaan liito-oravien asuinpaikka.
Samoin oravien kulkukäytäviä on merkitty kaavaan myös
Nihtisillantien pohjoispuolella ja Keran länsilaidalla. Vielä pitäisi
jostain saada sopivat puut ilmasillaksi, jotta kurret pääsisivät
Nihtisillantien yli suunnitelman mukaisesti - ja muuttaa kaavaa näiden
suunnitelmien mukaiseksi myös Nihtisillantien toisella puolella 
Linkit aukeavat helposti Kilolaisen nettiversiosta www.kiloseura.fi

