
Johtokunta 2017
Puheenjohtaja Antero Johansson antero.johansson@kolumbus.fi
Varapuheenjohtaja Hannu Hakonen hannu.hakonen@kolumbus.fi
Sihteeri Arto Huopana huopana@outlook.com
Taloudenhoitaja Leena-Sisko Johansson leena-sisko.johansson@aalto.fi
Jäsen Sirkka-Liisa Furu sirkkaliisa.furu@gmail.com
Jäsen Henna Ruusu henna.ruusu@gmail.com
Jäsen Leila Tauriainen leila.m.tauriainen@gmail.com
Jäsen Sofia Wilkman sofia_wilkman@hotmail.com
Jäsen Kaisa Ylikojola kaisa.tuulikki.ylikojola@gmail.com

Lue Kilolainen netissä: www.kiloseura.fi
Varsinkin pitkät linkit aukeavat sieltä parhaiten

Kilo-seura on nyt myös Facebookissa!
Käy tykkäämässä tai tule juttelemaan toiminnasta
Ideoidaan siellä miten Kiloa voisi kehittää ja seuraa aktivoida

Sekalentopalloa Viherkallion koululla torstaisin 20:30 - 21:30
Hinta per lukukausi 25€ seuran jäsenmaksun maksaneille ja 35€ muille.
Yhteydenotot: Markku Mäki, 050 388 4303 markku.maki@sok.fi

Seuran jäsenmaksu 2017 on 12 € (ja 4 € muilta talouden jäseniltä).
Saat seuraavan Kilolaisen varmemmin kotiisi, jos lähetät nimesi ja
osoitteesi tekstiviestillä numeroon 045-1251158.
Kiitos kannatuksesta!
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Kilolainen 1/2017
Kilo-seuran tiedotuslehti yli 2000 talouteen Kilossa ja Kerassa
Ilmestyy myös nettilehtenä sivustolla www.kiloseura.fi
Vastaava toimittaja L-S Johansson
Ilmoitushinnat: Mainos ¼ A5 90 €

********************************************************************************

********************************************************************************

KKiilloo--sseeuurraann kkeevväättkkookkoouuss
30.3.2017 klo 18:30 (torstai)

Paikka: KKiilloonnppuuiissttoonn kkoouulluu

Käsittelyssä muun muassa
2016 toimintakertomus ja tilit

Keskustelua, Keran uusi osayleiskaava, kahvitarjoilu

Tervetuloa!
Facebook: Kilo-seura

__________________________________________________

Kireyttä lihaksissa? Lihassärkyjä? Stressiä?
Urheiluhierontaa – Klassista hierontaa

www.kilonhierontapiste.fi
Ajanvaraukset p.050-4360598

Nyt hieronnat myös viikonloppuisin
Tatu Haapaniemi 050-463 3262

--------------------------- Lahjakortteja myös sähköpostitse ----------------------



Kilon kuulumisia keväällä 2017

· Kevättalkoita suunnitellaan taas, katso facebook: Kilo-seura

· Tietoa Suur-Leppävaaran asukasfoorumin järjestämistä ja tulossa
olevista tilaisuuksista http://www.suurleppavaara.info/home Melu- ja
ympäristöhaitoista keskusteltiin maaliskuussa ja huhti – toukokuussa
asialistalla on liikkuminen

· Keran tuore osayleiskaava on tarkoitus tulostaa nähtäväksi ja
selattavaksi kevätkokoukseen. Alla joitakin huomioita siitä.

Keran uusi osayleiskaava
Antero Johansson

· Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi Keran uuden osayleiskaavan
23.1.2017. Noin 230 hehtaarin Kerasta rakennetaan vuosina 2019 –
2035 ilmastoystävällinen kaupunginosa, jonka toivotaan houkuttelevan
alueelle myös uutta yritystoimintaa kilpailukykyisten liikenne-
yhteyksien varrelle. Tavoitteena on, että vuoteen 2035 mennessä
alueella on tilat ainakin 14,000 asukkaalle ja 10,000 työpaikalle.

· Keran asemanseutu rakennetaan tiiviiksi ja korkeaksi kävely-
keskustaksi umpikortteleineen (taloissa kerroksia enintään 20) ja sen
yhteyteen sijoittuvat alueen tärkeimmät julkiset ja kaupalliset palvelut.
Osayleiskaava kattaa Keran asemanseudun, Karamalmin ja Nihtisillan.
Linkki: www.espoo04.hosting.documenta.fi/kokous/2017401397-11-2.PDF

Meiltä renkaanvaihdot ja pesut ilman ajanvarausta

Kilonkallio 3 A      Puh 0400 861997 tai 040 5870298
    www.kilonautohuolto.fi  Facebook: Kilon Autohuolto
    Kevät tulee – Kilon Autohuolto palvelee

· Aivan Keran aseman läheisyyteen varataan tilaa liityntäpysäköintiin.
Suunnitelmissa mainitaan 700 polkupyöräpaikkaa ja 200 – 300 auto-
paikkaa osana keskitettyä pysäköintijärjestelmää.

· Osayleiskaavassa luvataan, että uudisrakentaminen sovitetaan jo
olemassa oleviin pientaloalueisiin. Tätä lupausta kannattaa alueella jo
asuvien seurata tarkasti, koska uusia pientaloalueita ei ole suunniteltu
edes reuna-alueille. Toinen seuraamisen arvoinen kohde lienee se,
millaista väliaikaista käyttöä Keran olemassa olevalle rakennus-
kannalle tullaan ehdottamaan.

· Kaavaan tehtiin muutoksia saadun palautteen perusteella, mm:
1. Kaavaan jälkikäteen liitetystä Ruotukallion alueesta merkittävä osa
säilyy virkistyskäytössä ja viherväylänä, mutta tämänkin alueen etelä-
osaan, Kilontien varteen on luvassa lisää ”pientaloalueen viereen
soveltuvaa rakentamista”.

2. Ruotukallion kautta on osoitettu liito-oravan kulkuyhteys. Yhteyden
tarve nousi esille vuoden 2014 luontoselvityksessä.

3. Karaportin eteläosiin on osoitettu enemmän asuinrakentamista kuin
mitä sinne oli aiemmin ehdotettu.

4. Keran keskustaa ei ole ehdoteta toteutettavaksi pikaraitiotien varaan,
kuten luonnosvaihtoehdossa VE3 ehdotettiin.

Kunnallisvaaliehdokas on maksanut y.o. ilmoituksen


