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Friisilän Omakotiyhdistyksen vuosiko-

kous 2020. Tutustu samalla uuteen päi-

väkotiin! 
 

Friisilän Omakotiyhdistys ry:n vuosikokous 

pidetään tiistaina 10.3.2020 klo 18 Friisilän 

päiväkodissa, Friisinniityntie 21. Kahvia, 

teetä ja pullaa on tarjolla, tervetuloa. 

 

Tilaisuuden alussa päiväkodin johtaja Marina 

Primietta kertoo muutaman sanan uudesta päi-

väkodista. Uudet asukkaat ovat erityisesti ter-

vetulleita tutustumaan alueen kotiseutuyhdis-

tyksen toimintaan. 

 

Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle 

kuuluvat asiat kuten menneen vuoden tilin-

päätös sekä alkaneen vuoden toimintasuunni-

telma ja budjetti. 

 

Kokouksessa on saatavilla myös koirankakka-

roskistarroja ja Friisilä 70-v.-heijastimia, on-

han vielä huhtikuussakin loppuillasta pimeätä. 

 

Kuntojumpat 

 

Jumpissa on ollut mukavasti aktiivisuutta, 

mutta jälleen erityisesti seniorijumpassa on 

vielä tilaa. Loppukaudelle pääsee mukaan 45 

eurolla. Seuraava kerta on to 5.3. klo 17:15. 

Tarkemmat tiedot edellisissä uutisissa 

https://www.friisila.fi/uutiset.html?169481. Jum-

pat jatkuvat 21.5. asti, joista viimeinen on ul-

kojumppa.  

 

• 19.3. Koulu valmistautuu 60-v.-juhlaansa! 

- ei jumppaa 

• Kiirastorstaina 9.4. ei jumppaa 

• Vappuaattona 30.4. ei jumppaa. 

Tihutöitä Friisilässä 

 

Marraskuun lopussa oli Friisilässä kaadettu 

roskiksia ja Tähdenlennonkujalla koulun koh-

dalla oli siirretty kaivonkansi paikaltaan, mikä 

olisi voinut johtaa vakaviin seurauksiin. 

Aiemmin syksyllä Friisilässä oli myös pol-

tettu roskiksia, joten oikeuden eteen vieviä 

vahingontöitä on vuoden sisään osunut useita.  

 

4.1. klo 2:30 poika/miesjoukko oli riehunut 

Tähtikalliontiellä ja Aamutähdellä. Roskiksia 

oli myös kaadettu. Asukas oli soittanut häly-

tyskeskukseen ja poliisipartio oli yhyttänyt 

porukan Olarista. Edelleen tammikuussa oli 

erään asukkaan pakoputkeen työnnetty au-

rauskeppi. Viikko myöhemmin saman asun-

non ja myös naapurin oveen oli käyty hakkaa-

massa useampaan kertaan. Helmikuussa oli 

heitetty kananmunia ikkunoihin Kivitiellä ja 

Koukkutiellä. Tihulaisia on varmaan eri ikäi-

siä, osa Friisilän ulkopuolelta osa lienee Frii-

silästä. 

 

Kukaan ei koe edes näitä lievempiä tekoja vit-

sikkäinä vaan nekin koetaan uhkaavina, voi-

den viedä mielen matalaksi pidemmäksikin 

aikaa. Yritetään yhdessä auttaa tekijöitä pa-

rantamaan tapansa ja käyttämään energiansa 

rakentavammin. On myös syytä seurata ym-

päristöä ja toimia aktiivisesti, jotta tekijöitä 

alkaisi jäädä enemmän kiinni. 

 

Liikenneasiaa 
 

Omakotiyhdistys teki vuonna 2019 useita 

Friisilän liikenneturvallisuutta koskevia pyyn-

töjä Espoon kaupungille. Kaupungille ehdo-

tettiin mm. korotettuja suojateitä, peilejä ja lä-

piajokieltoa sekä huomautettiin nopeusrajoi-

tusten katumaalauksista. 
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Tammikuussa 2020 saimme vastauksen Es-

poon kaupungin liikenneturvallisuustyöryh-

mältä. Valitettavasti vain nopeusrajoitusten 

katumaalaukset ja merkintöjen sijaintitarkis-

tukset tulevat toteutumaan. 

 

Friisilän länsiosan kokonaisliikennemäärä on 

vain noin 700 ajoneuvoa vuorokaudessa, 

minkä vuoksi kaupunki ei lähde asettamaan 

läpiajokieltoa Holmanmäentie-Friisinniityn-

tie-välille. Lisäksi kaupungin vastauksessa to-

detaan aiheellisesti, että liikennemerkein ase-

tettua läpiajokieltoa noudatetaan harvoin, kun 

tiessä ei ole selkeää katkoskohtaa. 

 

Päiväkodin ja koulun läheisyyteen ei pystytä 

rakentamaan korotettuja suojateitä tien poh-

jasta johtuen. Maaperä on liian pehmeää, jol-

loin hidasteista aiheutuisi tärinähaittaa lähei-

siin rakennuksiin. Sen sijaan tällä alueella tar-

kistetaan nopeusrajoitusmerkintöjen kunto 

sekä sijainti. 

 

Omakotiyhdistys haluaa muistuttaa, että tär-

keintä liikenneturvallisuutta on jokaisen oma 

toiminta. Liikutaan me friisiläläiset nopeusra-

joitusten mukaisesti, toiset tielläliikkujat huo-

mioon ottaen ja ennakoivasti omalla alueel-

lamme! 

 

HSY:n keräysautot 

 

käyvät Friisilän koululla torstaina 2.4.2020 

klo 20.20–20.50. Autot ottavat vastaan seu-

raavia: ongelmajäte kuten maalit, energian-

säästölamput yms. (paitsi ei asbesti, kylläs-

tetty puu, raketit, räjähteet eikä lääkkeet), 

sähkö- ja elektroniikkaromu sekä metalli-

romu. Tarkemmat tiedot 

https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajitteluja-

kierratys/keraysautot/Sivut/Keraysau-

tot_2020.aspx 

 

Friisilän Omakotiyhdistyksen 70-vuotis-

juhla 

 

70-vuotisjuhla on 25.10. klo 15:00 Friisilän 

koululla. Juhlista myöhemmin lisää.  

 

70-v.-juhlajulkaisu 

 

Juhlajulkaisuun kerätään edelleen materiaalia, 

valokuvia ja tarinoita koko historian ajalta, 

mukaan lukien viimeiset 20 vuotta. Myös frii-

siläläisten lasten tarinoista ollaan kiinnostu-

neita: millaista täällä on asua, mikä täällä on 

hauskaa/parasta jne. Aivan lyhyetkin kuvauk-

set käyvät ja tietysti myös pidemmät. Mukaan 

lapsen ikä. Yhteydenotot friisilaoma-

koti(ät)gmail.com tai 09-8042678. 

 

Myös kuvat Friisilän villieläimistä kiinnosta-

vat. Nykyäänhän täällä liikkuu runsaasti kau-

riita, kaneja, jäniksiä ja peuroja. Kettuja, hiiriä 

ja sammakoita on nähty. Onko siilejä enää nä-

kynyt? Ja onko joku onnistunut ottamaan ku-

van friisiläläisestä liito-oravasta tai käär-

meestä? 

 

 

 

 

 

 

Nähdään vuosikokouksessa! 

 

Mukavaa kevättä toivottaen, 

Friisilän Omakotiyhdistys  

Antti Pietiläinen, puh. joht. 
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