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Kilo-seuran syyskokous
30.11.2011 klo 19 (keskiviikko)
Paikka: Kilonpurontie 2:n kerhohuone (ks. alla)
Käsittelyssä mm
2012 toimintasuunnitelma ja 2012 budjetti
Keskustelua, kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

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
Huom!
Hius Imago muuttaa 02.01.2012. Uusi osoite Lansatie 23 (Polar Hairin yhteydessä, 2 krs)
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Missä ovat Kilon nuorisotilat?
Leena-Sisko Johansson, Kiloseuran pj
Per Olof Ahokainen kertoo muistelmiensa kolmannessa osassa koulun aloituksesta
Leppävaaran Thorstorpissa 1940-luvulla, kun Kilossa ei ollut koulua (ks. lisää Kilo-seuran
nettisivut). Kilon koulu aloitti toimintansa vasta 1986, kiitos aktiivisten kilolaisten.
25-vuotias Kilon koulu ja v. 2003 aloittanut Kilonpuiston koulu kertovat että alueen lasten
ja nuorten koulutustarve on huomioitu. Viime keväänä Kilossa käynnistettiin vielä Tukevasti
alkuun – hanke helpottamaan koulun ja varhaiskasvattajien yhteistyötä, jotta koulunaloitus
olisi mahdollisimman helppoa ja mutkatonta.
Suomeksi: Nuorta väkeä Kilossa on paljon ja varsinkin lapsista kannetaan huolta – mutta
missä ovat Kilon nuorisotilat? Näin suurelle väestönosalle pitäisi löytyä tiloja ja tekemistä
muualtakin kuin vain kauppakeskuksista.
Vanhan kouluntontin suunnitelmissa oli vielä muutama vuosi sitten asuintilojen ja kaupan
lisäksi nuorisotilavaraus. Se kuulosti melkein liian hyvältä ollakseen totta – ja sitä se taisi
ollakin, koska kyseistä varausta ei enää ole. Toisessa suunnitelmassa Villa Granlideniä
kaavailtiin yhdistetyksi perhetuvaksi ja nuorisotilaksi; perhetuvaksi paikka voisi sopiakin
korjausten jälkeen, mutta kumpaankin toimintaan tilat eivät riitä. Karmeimmassa
ehdotuksessa kaupunki suunnitteli jo kallista, monen sadan neliön perhe- ja nuorisotilaa
Puistomäkeen, Villa Granlidenin naapuriin. Voiko sopivan tilan löytyminen Kilosta oikeasti
olla näin vaikeaa?
Partiolippukunta Kilon Kipinät on yli 10 vuotta paikannut nuorisotoiminnan puutetta
omalta osaltaan, ja toimiikin aktiivisesti, mutta kaikki eivät mahdu tai halua partioon. Eikä
kaupungilla tunnu löytyvän resursseja edes Kipinöiden kokoontumistilojen kunnossapitoon,
vaikka se (Villa Granliden) on kaupungin oma suojelukohde.
Kilo-seurakin on ollut paikkaamassa vajetta omalta osaltaan järjestämällä liikuntakerhoja
Kilon koululla, mutta tänä vuonna ei saatu salivuoroja käyttöömme.
Kilon Kipinöiden toiminta ja liikuntakerhot ovat hyvä alku; niitä kannattaisi Espoon
kaupunginkin suosia. Mutteivät ne riitä. Kilo tarvitsee myös nuorisotilan.

Kireyttä lihaksissa? Lihassärkyjä? Stressiä?
Urheiluhierontaa Klassista hierontaa

www.kilonhierontapiste.fi
Ajanvaraukset p.050-4360598
*************** JOULULAHJAKSI HIERONTALAHJAKORTTI ************

Kilon kuulumisia, loppuvuosi 2011
Katu- ja kaavauutisia: Siuntiontie, Turuntien risteys, Nihtisilta, Kilon keskusta.
* Siuntiontie katkaistaan ensi vuonna. Bussilinja 23 on jo siirretty sieltä.
* Turuntien risteykseen rakennetaan (kuulemma) varastotiloja. Aika yllättävää.
* Kilo tiivistyy: Uusia kaavoja ei ole esitetty, mutta sekä Nihtisillassa ja muualla
Kilossa rakennetaan nyt aktiivisesti.
Kilon asemanseudun
Siisteys on heikentynyt viime aikoina. Miksi näin kävi, ja mitä sille voitaisiin tehdä?
K-kauppa Kilossa
Kauan odotettu kauppa avasi ovensa kesäkuussa. Olethan jo tutustunut valikoimiin?
Kilon koulu täytti jo 25 vuotta, onnea!
Suur-Leppävaaran asukasfoorumi
Seuraavan foorumikokous järjestetään 19.11. Aiheena on nuorison hyvinvointi.
Paikalle ovat lupautuneet mm. kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja kaupunginhallituksen
tuore puheenjohtaja Martti Merra.
Kilon historiaa, osa 3
Per Olof Ahokaisen kolmas ja viimeinen osa Kilon muistelosta saatiin juuri nettiin. Se
on nähtävissä myös syyskokouksessa. Löytyisikö lukijoista muita halukkaita kertomaan
muistoja Kilosta ja kilolaisista?
Kierrätyspiste
Olisitko kiinnostunut päivystämään kierrätyksessä pari tuntia jonain sunnuntaina? Jos
niin ota yhteyttä Maritaan, ks. yhteystiedot seuraavalla sivulla.
Kilo-seuran liikuntavuorot peruttu lukuvuonna 2011–2012
Tänä vuonna emme onnistuneet varaamaan liikuntasali aikoja. Asiasta on keskusteltu
koulun ja kaupungin kanssa ja toivomme että tilanne korjautuu ensi vuonna. Ilmeisesti
naisten liikuntavuorollekin olisi kysyntää?

Kilo-seuran kierrätyspiste Villa Granlidenin toisessa kerroksessa, sijainti ks. etusivu.
Kierrätyspiste on auki sunnuntaisin 15–17.
Näitä ohjeita noudattamalla paikasta on iloa kaikille:
* Voit tuoda puhtaita ja ehjiä vaatteita, leluja ja pientavaraa
* 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, ei sähkölaitteita eikä rikkinäisiä tavaroita. Ne eivät kierrä.
* Ei avattuja/vanhentuneita meikkipurkkeja, kemikaaleja, värikasetteja eikä ongelmajätettä.
Haluaisitko päivystää kierrätyspisteessä? Vaikka vain kerran vuodessa
Vastuuhenkilönä toimii Maritta Immonen puh. 040 515 9374.

Kilo-seuran johtokunta
Puheenjohtaja
Sihteeri
Taloudenhoitaja
Jäsen

Leena-Sisko Johansson
Pentti Immonen
Maritta Immonen
Tapio Rintala

leena-sisko.johansson@aalto.fi
penttia.immonen@gmail.com
maritta.immonen@nic.fi
tapiorintala6@gmail.com

Toiminnasta kiinnostuneille (kierrätyspäivystäjiä, liikkujia, retkenjärjestäjiä) on aina tilaa!
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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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.
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