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Friisilän Omakotiyhdistyksen vuosikokous 

16.3.2021 

 

Friisilän Omakotiyhdistys ry:n vuosikokous 

pidetään 16.3.2021 klo 18:00. Kokous pide-

tään etänä koronapandemian takia. Ilmoit-

taudu kokoukseen sähköpostitse osoitteeseen 

friisilaomakoti(ät)gmail.com 12.3. mennessä. 

Ilmoita osallistujien nimet ja katuosoite. Pa-

luusähköpostissa ennen kokousta tulee ko-

kousmateriaali ja linkki etäkokoukseen ohjei-

neen. 

 

Frisanssin tiekunnan vuosi- ja lakkautta-

miskokous 

 

Koska kaupunki on ottanut viime vuonna lo-

putkin kadut haltuunsa kaavan mukaisessa 

kunnossa, tiekunta voidaan lopettaa. Kokous 

pidetään tiistaina 23.3.2021 klo 18 etänä oma-

kotiyhdistyksen kokouksen tapaan. Tiekunnan 

tilillä on runsaat 3600 €, jota ehdotetaan luo-

vutettavaksi Friisilän Omakotiyhdistykselle, 

josta tiekunta irtautui v. 1959. Tiemaksuja tie-

kunta keräsi viimeksi v. 1999. 

 

Ilmoittaudu kokoukseen sähköpostitse osoit-

teeseen antti.pietilainen(ät)kolumbus.fi mie-

lellään 17.3. mennessä. Ilmoita osallistujien 

nimet ja katuosoite. Paluusähköpostissa tulee 

kokousmateriaali ja linkki etäkokoukseen oh-

jeineen. 

 

Muutoksia kierrätysastioihin Friisilässä 

 

Kuten monet varmaan huomasivatkin, Lato-

tien alussa sijainnut paperinkeräysastia tuhou-

tui uudenvuodenaaton iltana palokunnan sam-

mutustöissä. Tuhoutunut astia poistettiin käy-

töstä ja aiemmin Friisinniityntiellä päiväkodin 

lähellä sijainnut astia on siirretty pysyvästi 

Latotien alkuun (siinä vielä hiljattain ollut 

siirtolappu on siis vanhentunut). Päiväkodille 

ei ole suunniteltu uutta astiaa sen sijainnista 

tulleen palautteen johdosta. Alueen toinen pa-

perinkeräyspiste pysyy Holmanmäentien ja 

Holmankorven risteyksessä. 

  

Lähimmät laajemmat kierrätyspisteet ovat 

Kuunkadulla, Olarin Prismassa, Isossa Ome-

nassa, Plantagenin ja Bauhausin lähellä Rust-

hollarinkadulla ja Suomenojan puolella kaup-

pakeskus Liilassa. Yksityiskohtaiset tiedot 

pisteistä löytyvät helpoiten verkkosivulta 

www.kierratys.info. 

 

Jos tuntuu, että muovijätettä kertyy suuria 

määriä, kannattaa harkita muovipakkauksille 

omaa keräysastiaa. Tällä tavoin moni on voi-

nut harventaa kaatopaikkajätteen tyhjennysvä-

liä ja täten rahoittaa muovipakkausjäteastian 

tyhjennykset. 

 

Koirankakat – tilanne pahentunut Friisi-

lässä ja toimia tarvitaan 

 

Teiden varsille jätetyt kasat ovat lisääntyneet 

huomattavasti viime aikoina. Pahimmillaan 

jätöksiä on Friisilän jalkakäytävillä metrin vä-

lein, vaikkei niitä pitäisi olla ollenkaan 

vuonna 2003 voimaan tulleen järjestyslain pe-

rusteella. Määräys koskee katuja ja ulkoilu-

teitä pientareineen sekä ylipäätään kaikkia 

hoidettuja alueita. Lain laiminlyönnistä voi 

seurata rike- tai päiväsakko.  

 

Koirankakkaroskiksia ei alueella ole liikaa. 

Omakotiyhdistys tukee siksi koiranulkoilutta-

jia tarjoamalla tarroja, joiden avulla kiinteis-

tönomistaja voi antaa heille luvan laittaa kak-

kapusseja omaan jäteastiaan. Tarran saa pyy-

tämällä sitä sähköpostilla osoitteesta  

friisilaomakoti(ät)gmail.com – laitathan vies-

tiin myös oman osoitteesi.  

 

Pidetään kylä yhdessä siistinä! 

http://www.friisila.fi/
https://www.facebook.com/friisilanomakotiyhdistys
http://www.kierratys.info/


 

 

Ennakkotietoa HSY:n keräysautoista 

 

Nykytiedon mukaan ne kiertävät viime vuo-

den tapaan vasta syksyllä. 

 

70-vuotisjuhlajulkaisu 

 

Aineisto on käytännössä valmis. Sitä viimeis-

tellään ja sitten kirjaa ryhdytään latomaan kir-

jan näköiseksi. Juhlatkin tulevat vielä! 

 

Finnoonpuron katusuunnitelma 

 

Friisilän Uutisissa 4/2018 kerrottiin Puolari-

nalhon kaavaehdotuksesta. Nyt on edetty ka-

tusuunnitelmaan. Suunnitelma on nähtävillä 

15.3. asti, kts. Friisilän Uutisten nettiversion 

linkistä, tai menemällä Espoo.fi-sivulle ja kir-

joittamalla hakukenttään Finnoonpuro. Katu 

on 150 m pitkä ja kääntyy Puolarmetsänka-

dulta etelään sijaiten Finnoonpuron purosta 

(Finnobacken) n. 50 m länteen. Kadun var-

relle kaavailtiin vuoden 2018 havainneku-

vassa kahta urheiluhallia. Aineistossa sano-

taan rakentamisen alkavan aikaisintaan v. 

2022 ja nettisivuilla vuosi on peräti 2023. 

Kiitos menneestä 9 vuodesta 

 

Toimittuani 9 vuotta omakotiyhdistyksen pu-

heenjohtajana väistyn tehtävästä. Hallitus eh-

dottaa uudeksi puheenjohtajaksi hallituksessa 

jo monta vuotta vaikuttanutta Sannamari 

”Sanski” Riekkistä, kuten jo viime vuosiko-

kouksessa puhuttiin. Hänestä tulisi näin yh-

distyksen ensimmäinen naispuheenjohtaja. Jo 

olisi aikakin! 

 

Kuulostellaan vuosikokouksessa! 

 

Mukavaa kevättä toivottaen, 

Friisilän Omakotiyhdistys  

Antti Pietiläinen, puh. joht. 

 
Etänä tammikuussa 2021. Kuva Nadja Pieti-

läinen 

 

 

Maksettu ilmoitus

 

https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_liikenne/Suunnittelu_ja_rakentaminen/Katusuunnitelmat/Ajankohtaiset_hankkeet/Finnoonpuro

