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Vuosikokous 21.3.2022
Friisilän Omakotiyhdistys ry:n vuosikokous
pidettiin loppujen lopuksi puhtaasti etäkokouksena, kokouksessa oli 17 osallistujaa.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat
ja valittiin hallituksen jäsenet seuraavalle kaksivuotiskaudelle.
Hallituksen jäsenet (Friisilässä asutut vuodet):
Puheenjohtaja Sannamari Riekkinen (2001-)
Lea Kokkonen (1985-)
Timo Korhonen (1952-1972, 1981-)
Teea Lemmetty (1978-1999, 2017-)
Outi Mullenger (2016-)
Kerkko Nordqvist (1979-2001, 2004-)
Elina Partanen (2017-)
Antti Pietiläinen (1994-)
Nadja Pietiläinen (2016-)
Tiina Ruohola (2019-)
Timo Taittonen (2000-)
Mikko Vahtera (2020-)
Lea Österman (1992-)
Heikki Lahdenmäki luopui hallituspaikastaan,
kiitos aktiivisuudesta! Uutena jäsenenä hallitukseen tuli Mikko Vahtera.
Siivoustalkoot 9.5.2022
Espoon kaupunki kannustaa asukkaitaan pitämään lähiympäristöstä huolta:
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/03/nytjoukolla-siistimaan-lahiymparistoa
Viimevuosien tapaan osallistumme keräämällä porukalla roskia katujen varsilta, lähimetsiköistä ja Friisinkallion luonnonsuojelualueelta.
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Saamme kaupungilta jätesäkkejä ja toivottavasti myös roskapihtejä lainaksi; kaupunki hakee täydet jätesäkit pois. Puutarhakäsineet on
hyvä ottaa mukaan.
Jätesäkkejä jaetaan 18 – noin 18:30
• Friisilän koulun portilla
• Bike Planetin parkkipaikalla
• Friisiläntien ja Tähtikalliontien risteyksessä
• Iltatähden ja Tähdenlennontien risteyksessä
Säkkeihin kerätään roskat muttei biojätettä,
siis ei lehtiä, oksia, hiekkaa yms. Jätesäkit palautetaan samoille paikoille, joista säkkejä on
jaettu. Niitä ei saa jättää katujen varsiin.
Kokoonnutaan talkoiden jälkeen päiväkodin
viereiselle kentälle, tarjolla yllätyspurtavaa!
Kiinteistöverouudistuksesta
Valtionvarainministeriö on laittanut lausunnolle luonnoksen kiinteistöverouudistuksesta.
Lausuntoaika päättyy 20.5., lisätätietoja hankkeesta vm.fi (linkki myös FOKY:n sivuilla).
Uudistuksen tarkoituksena ei ole esityksessä
kerrotun mukaan koko Suomen tasolla korottaa kiinteistöverotusta. Alustavien laskelmien
mukaan tämä ei kuitenkaan vaikuta paikkansapitävältä ja esimerkiksi maapohjan verotusarvon oletetaan Friisilässä 2,5 -kertaistuvan.
Tämän lisäksi myös rakennusten arvoja ollaan
korottamassa lähemmäs todennäköisempiä
luovutusarvoja tai rakennuskustannuksia. Jos
tämä uudistus etenee suunnitellusti, hanke on
friisiläläisten kukkaroita rankasti verottava -
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huolimatta tavoitteestaan olla vaikuttamatta
veronmäärään laajemmin. FOKY hallitus harkitsee oman lausunnon antamista ja selvittää
yhteistyötä muiden Espoon asukasyhdistysten
kanssa.
Liikenneasiaa
Muistutus yleisrajoituksista, jotka ovat voimassa koko Friisilän alueella.
Kylän tuloväylillä on merkinnät,
että yleinen nopeusrajoitus on
30km/h koko alueella.
Lisäksi löytyy merkki, joka
kertoo siitä, että Friisilässä
kaikki risteykset ovat
tasa-arvoisia. Tämä tarkoittaa, että Friisilässä ajettaessa tulee risteyksissä oikealta tulevaa väistää aina. Huomaattehan tämän esim. Friisiläntiellä (se, missä
myös bussi kulkee) ajettaessa. Aina tulee
väistää oikealta tulevaa. Ainoa poikkeus tästä
on Bike Planetin ja Hesburgerin välissä kulkeva Tähdenlennontie, jossa on merkitty
omalla kolmiolla väistämisvelvollisuus sieltä
tuleville.
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kyläläisiä. Rohkeasti vaan katse silmiin ja vapaavalintainen tervehtimissana, tai vaikka
nyökkäys, mahdollisesti hymyllä höystettynä.
Autoillessakin voi nostaa kättä vastaantulevalle autolle. Vastaantulijat eivät varmasti ainakaan pahastu, hymy saattaa jopa tarttua
.
Muisteloita Friisilästä
Tervetuloa luomaan katsaus Espoon Friisilän
muistoihin ja keskustelemaan sen historiasta
liittymällä Facebook-ryhmään ”Friisilä muistojen kuvia ja tarinoita”
Ryhmässä jaetaan tekijänoikeuksia kunnioittavalla tavalla Frisans/Friisilän muistoja, vanhoja kuvia, julisteita, esitteitä, videoita sekä
lehtileikkeitä Frisansin kartanon ajoilta aina
lähihistoriaan. Ryhmässä voidaan yrittää selvittää historiaa ja myös kuviin liittyviä tarinoita, henkilöitä ja paikkoja.
Ryhmä on yksityinen, vain jäsenet voivat
nähdä, keitä ryhmässä on ja mitä jäsenet julkaisevat. Jäsenyyden edellytys on, että henkilö on asunut tai asuu Friisilässä - näin jäsenellä on muistoja, kuvia ja tarinoita jaettavaksi sekä taustaa osallistua aktiivisesti keskusteluihin. Ryhmän ylläpitäjinä toimivat Anneli Pathan ja Marja Sarja.

Pysäköintiin liittyen on yleisesti lisäksi voimassa oleva sääntö: Tielle ei saa jättää eikä
tiellä saa säilyttää tai varastoida ajoneuvoa,
jota tosiasiallisesti ei käytetä liikenteessä
(Tieliikennelain 42 §).
Toivottavasti meillä asukkailla pysyy nämä
säännöt muistissa ja voimme omalla toiminnallamme myös kiinnittää Friisilässä vierailevien huomiota näihin asioihin.
Moikataan kun kohdataan!
Kyläläisiltä on tullut toive kehittää jo loistavasta kylästämme vielä Vähän Parempi Friisilä (VPF). Facebookin puolelta löytyy aiheesta useampikin ajatus, mutta näissä uutisissa halusimme korostaa niistä yhtä: olisi kovin mukavaa, jos kylällä kohdattaessa tervehdittäisiin myös niitä vähän tuntemattomampia

Nuolitien raivausta metsään 1947
Kuva: Tuulikki Hormila
Pikku-uutisia Friisilästä ja läheltä
➔ Friisilä -treenien 2022 kevätkausi on
meneillään, kausimaksu 65€. Lisätietoja friisilaomakoti@gmail.com
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➔ HSY:n keräysautot olivat Friisilän
koululla jo 7.4., muut pisteet voi katsoa https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/kiertavat-keraysautot/
➔ Puolarintien kaavakävely: Espoo
järjestää kaikille avoimen kaavakävelyn maanantaina 25.4.2022 klo 17-19.
Kävelyllä pääsee tapaamaan asemakaavan suunnittelijoita, havainnoimaan tunnelin sijaintia ja kokoa sekä
antamaan mielipiteen suunnitelmasta.
Kokoontuminen klo 17 Ylismäentien
ja Olarinkadun kulmassa. Yhteisen
alustuksen jälkeen kävellään n. 2km
reitti läpi pienryhmissä asiantuntijoiden seurassa. Kävelylle ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
➔ Matinkylän uimahalli auki
Matinkylän uimahalli avasi ovensa
4.4.2022. Uusi upea uimahalli löytyy
Iso Omenan vierestä, osoitteesta Tynnyritie 6. Uimahallista löytyy 50m allas, monitoimiallas, lämmin opetusallas ja kahluuallas (31 astetta) sekä kylmäallas. Lisäksi tiloista löytyy kaupungin kuntosali, liikuntasali sekä lounastakin tarjoava kahvila.

Kuva: Outi Mullenger
➔ Onko sinulla uutinen, jonka haluaisit
vinkata friisiläläisille? Tai kehitysehdotuksia näiden uutisten suhteen?
Laita viestiä yhdistyksen sähköpostiin!
”Friisilän Uutiset” news in English
These news are distributed to all the households in the Friisilä area and composed by the
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“Friisilä home owners association”. Check the
website friisila.fi for a summary. If you have
any questions, concerns, or suggestions for
activities, please email friisilaomakoti@gmail.com!
Vuoden 2022 jäsenmaksu
Friisilän Omakotiyhdistys on kaikkien friisiläläisten yhdistys. Yhdistyksen jäsenmaksu
2022 on vuosikokouksen päätöksellä 10€, toivomme mahdollisimman monen talouden
maksavan jäsenmaksun. Friisilän noin kuudestasadasta taloudesta jäsenmaksun suoritti
217 taloutta v. 2021 (235 v. 2020).
Yhdistys järjestää ja tukee mm.
● Ohjatut treenit Friisilän koululla, 65€
koko kevät- tai syyskausi.
● Tapahtumia: kesäjuhlat, kulttuuritapahtumat, siivoustalkoot
● Friisilän asioista tiedottaminen: Friisilän
Uutiset, nettisivut ja Facebook-sivu
● Friisilää koskeviin asioihin vaikuttaminen: teiden ja kunnallistekniikan kunnostaminen ja parantaminen, liikennejärjestelyt esim. nopeudet Friisilässä, Friisinkallion suojelu
● Friisilä-tuotteet: Tekeillä oleva 70-vuotishistoriikki, joulukortit, 70-vuotisheijastimet, Friisilä-laulu.
Friisilän Omakotiyhdistys on yhdistyslain
mukaan velvollinen ylläpitämään jäsenrekisteriä, vaikka jäsenmaksu on talouskohtainen.
Jäseneksi katsotaan se nimi, joka näkyy tiliotteella jäsenmaksun maksajana, yhteisomisteisen tilin osalta ensimmäinen nimi. Yhdistys
tallentaa tämän nimitiedon jäsenrekisteriin,
joka on tallennettu Google Drive -pilvipalveluun. Jäsenrekisteriin pääsee vain yhdistyksen
hallitus.
Jäsenmaksutiedot seuraavalla sivulla. Käytä
maksaessasi viitenumeroa. Jäsenmaksu on talouskohtainen.
Mukavaa kevättä toivottaen,
Friisilän Omakotiyhdistys
friisila.fi
facebook.com/friisilanomakotiyhdistys
friisilaomakoti@gmail.com
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Jäsenmaksun tiedot
Saaja ja tilinumero: Friisilän Omakotiyhdistys ry, FI37 8020 4710 0392 73
Viite: 2008
Summa: 10 EUR
Eräpäivä: 20.5.2022
Virtuaaliviivakoodi: 437802047100392730000100000000000000000000002008220520

______________________________________________________________________________
Maksettu ilmoitus:

Ilmoittaminen Friisilän Uutisissa - puoli sivua 50€, koko sivu 100€ (mustavalkoinen). Ota yhteyttä yhdistyksen sähköpostiin.

