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 Kilo-seuran kevätkokous  

23.3.2011 klo 18:30 (keskiviikko) 
 

Paikka: Kilonpurontie 2:n kerhohuone (ks. alla) 

Käsittelyssä: 

2010 toimintakertomus ja tilit 2010 

Kilon tuoreimpia kaavoitusasioita  

Keskustelua jatkosta (mm syysretki) 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

 

 
 

 

http://www.kiloseura.fi/


Uusi ilme itsellesi tai koko perheelle Parturi-Kampaamo  
 

Hius Imagosta 
 Trillakatu 1 

 

 Hiusten leikkaus 

 Värjäys  

 Raidoitukset 

 Kiharakäsittelyt / Rakennekäsittelyt 

 Juhla- ja hääkampaukset 

 Sinettipidennykset 

 Ripsien ja kulmien kestovärjäykset 

 

Varaa aikasi numerosta 09-859 6562 tai 040 569 1837 
  

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

Paikallisdemokratian kiemuroita Espoossa 

     Antero Johansson, vpj, Suur-Leppävaaran asukasfoorumin valmisteluryhmä 

     etunimi.sukunimi@kolumbus.fi 

 

    Asukasfoorumitoiminta alkoi Espoon seitsemällä suuralueella syksyllä 2009, Marketta 

Kokkosen aloitteesta. Toiminnan tavoitteena on edistää asukkaiden aktiivisuutta, osallis-

tumista ja vaikutusmahdollisuuksia lakkautettujen yhdistysvetoisten alueneuvottelukuntien 

sijaan. Se tunnustettakoon, että v. 2009 alueneuvottelukunnista enää oman alueemme SLANK 

(Suur-Leppävaaran alueneuvottelukunta) osallistui aktiivisesti kaupungin päätöksentekoon.  

    Asukasfoorumit ovat kaikille avoimia tilaisuuksia, jotka suunnitellaan paikallisessa 

valmisteluryhmässä ja joista raportoidaan Espoon kaupungille. Kuukausittain kokoontuvat 

foorumien valmisteluryhmät koottiin vapaaehtoisista kuntalaisista. 

     Kilo kuuluu Suur-Leppävaaraan. Valmisteluryhmän järjestämä ensimmäinen foorumi 

13.3.2010 liittyi Espoon lähipalveluihin ja aivan erityisesti laboratoriopalveluihin, joista 

keskustellaan valtuustossa vilkkaasti edelleen. Syksyn 2010 maahanmuuttajaseminaari (lisää 

http://www.asukasfoorumit.fi/suur-leppavaara/uutiset/I003A606A) pyrki välittämään tietoa 

paikallisille toimijoille. Valmisteluryhmä on ollut mukana myös Leppävaara-seuran ja Espoon 

kaupungin tempauksissa (mm. Leppävaaran maauimalasta muistuttavat ankat ja Leppävaaraan 

järjestetty turvallisuuskävely). 

    Toisaalta foorumien valmisteluryhmät kärsivät jäsenkadosta. Seitsemästä suuralueesta 

Pohjois-Espoon ryhmä toimii aktiivisesti, ottaen kantaa alueen vilkkaaseen kaavoitukseen ja 

uudisrakentamiseen, mutta Suur-Tapiolan ryhmä on kutistunut jo kolmasosaan ja Suur-

Leppävaaran ryhmä puoleen. Suur-Kauklahden ryhmän toiminta on loppunut, Vanha-Espoon 

toiminnasta ei ole ollut tietoja saatavilla ja Suur-Espoonlahteen perustettiin uusi yhdistys-

jäsenistä koostuva SELAK ry (Suur-Espoonlahden Kehitys), jonne sikäläiset aktiivit sanoivat 

siirtyvänsä foorumien sijaan. 

     Miksi kävi näin? Onko ongelmana se, että jo olemassa olevien paikallisyhdistysten 

toiminta oli tavoitteiltaan asukasfoorumien kaltaista mutta jatkuvampaa? Vaiko se, että 

jokaisen yksittäisen foorumin valmisteluun kuluu toivottoman paljon resursseja? Vaiko se, 

ettei kaupungilla ole minkäänlaista velvoitetta kuunnella perustamiaan foorumeita, eikä ottaa 

asukkaiden kantaa huomioon päätöksenteossaan?   

mailto:etunimi.sukunimi@kolumbus.fi


 
 

Kireyttä lihaksissa? Lihassärkyjä? Stressiä? 
 

Urheiluhierontaa Klassista hierontaa 
 
 

www.kilonhierontapiste.fi 
Ajanvaraukset p.050-4360598 

 

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

Kilon kuulumisia, kevät 2011 
     L-S Johansson  
 

Kilon kipinät juhlivat 10-vuotista partiolippukuntaansa 28.1. 

     Karakallion etäpesäkkeenä alkanut ja yli 100-henkiseksi aktiiviseksi partiolippukunnaksi 

kasvanut Kilon Kipinät juhli ensimmäistä vuosikymmentään Kilon VPK’lla. Kilo-seurakin 

onnittelee ja toivottaa menestystä virkeälle vuokra- ja yhteistyökumppanilleen. 

 

Kaavamuutosesitys: Uusia asuntoja Nihtisillantien varteen 

     Poliisiaseman ja Nihtisillantien väliin (kortteliin 54180) suunnitellaan suurehkoa uutta 

asuntokorttelia. Ehdotus löytyy netistä www.espoo.fi/avoinespoo>kaavoitus ja siihen voi 

ottaa kirjallisesti kantaa 22.3. saakka. Se on nähtävillä myös Kilo-seuran kevätkokouksessa. 

 

Uusi lähikauppa keskelle Kiloa 

     Voimalinjojen viereistä tonttia (vanha koulun tontti) rakennetaan nyt. Se tarkoittaa myös 

kesäkuussa avautuvaa K-kauppaa aivan Kilon keskustaan. 

 

Espoon ja Kauniaisten pienkiinteistöt ry järjestämä vaalikeskustelu 23.3. 

     Espoon ja Kauniaisten Pienkiinteistöt ry järjestää kansanedustajaehdokkaille vaalipaneelin 

23.3. klo 18–20 Kaivomestarin auditoriossa (osoite Kaivomestarinniitty 2, Espoo), pyytää 

kysymyksiä ja toivottaa kilolaisetkin tervetulleiksi tilaisuuteen. 

 

Koulut: Aprillirieha 2.4. ja Kilon koulun juhlavuosi 

     Kilon Koti- ja kouluyhdistys järjestää Kilonpuiston koulussa 2.4. perinteisen Aprilliriehan 

ja syksyllä, marraskuussa juhlitaan jo 30-vuotiasta Kilon koulua. 

 

Lisää Kilon historiaa 

Per Olof Ahokainen on lupautunut kirjoittamaan vielä kolmannenkin osan Kilon historiikkiin. 

Ensimmäinen osa julkistettiin Kilo-seuran 20-vuotisjuhlissa, toinen löytyy verkkojulkaisuna 

Kilo-seuran sivuilta ja verkkoon tätä kolmattakin osaa kaavaillaan lisättäväksi.

http://www.espoo.fi/avoinespoo%3ekaavoitus


Kilo-seuran kierrätyspiste Villa Granlidenin toisessa kerroksessa, ks. etusivu.  

Kierrätyspiste on auki sunnuntaisin 15–17.  

 

Näitä ohjeita noudattamalla paikasta on iloa kaikille:  

* Voit tuoda puhtaita ja ehjiä vaatteita, leluja ja pientavaraa, jonkun toisen iloksi. 

* Voit tehdä hienoja löytöjä muiden tuomisista, maksutta. 

* Voit ottaa kierrätyspisteestä mukaasi tuoreimman Kilolaisen.  

Älä tuo kierrätyspisteeseen seuraavia: 

* Ei huonekaluja. Niille ei ole tilaa. (Niistä voi jättää viestin alakerran ilmoitustaululle) 

* Ei elektroniikkaa, vajaita sähkölaitteita eikä rikkinäisiä tavaroita. Ne eivät kierrä. 

* Ei avattuja/vanhentuneita meikkipurkkeja, kemikaaleja, värikasetteja eikä ongelmajätteitä.  

Haluaisitko päivystää kierrätyspisteessä? Vaikka vain kerran lukukaudessa  

Vastuuhenkilönä toimii Maritta Immonen puh. 040 515 9374. 

 

Kilo-seuran liikuntavuorot keväällä 2011 

 

* Äiti – alle kouluikäinen lapsi -sählykerho perjantaisin klo 18 – 19. 

* Sählyä naisille perjantaisin klo 19 – 20. 

* Poikien sählykerho 

 

Kilo-seuran johtokunta 

Puheenjohtaja Leena-Sisko Johansson leena-sisko.johansson@aalto.fi 

Sihteeri Pentti Immonen  penttia.immonen@gmail.com   

Taloudenhoitaja Maritta Immonen  maritta.immonen@nic.fi   

Jäsen Tapio Rintala tapiorintala6@gmail.com 

Täydennysehdotuksia   otetaan ilolla vastaan  
 

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. 

 

Saajan 

tilinumero 

Mottagarens 

kontonummer 

800011-70133046 

IBAN FI1480001170133046 

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. 

Saaja 

Mottagare 
Kilo-seura ry - Kilo-sällskapet rf 

   

Jäsenmaksu vuodelle 2011 

 

Maksaja 

Betalare 
 

Allekirjoitus 

Underskrift 

 Viitenumero 
Ref. nr 

67124 

 
Tililtä nro 

Från konto nr 
                Eräpäivä 

Förfallodag 
 

Euro 

 

PANKKI 

BANKEN 
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