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Kevättalkoot maanantaina 8.5. 
 

Kevättalkoot ovat tänä keväänä 8.5.2017 klo 

18:00. 

 

Tällöin keräämme yhteisvoimin roskat katu-

jen varsilta ja lähimetsiköistä ja Friisinkallion 

luontoalueelta. Toivomme runsasta osanottoa. 

 

Puutarhakäsineet on hyvä ottaa talkoisiin mu-

kaan. Työt aloitetaan klo 18.00, jolloin saatte 

jätesäkkejä yhdyshenkilöiltä 

1. Koulun portilta 

2. Friisilän kauppakeskuksen P-paikalta 

3. Friisiläntien ja Tähtikalliontien risteyk-

sestä 

4. Iltatähden ja Tähdenlennontien risteyk-

sestä 

Saatuihin säkkeihin kerätään katujen varsilta 

ja puistoalueilta roskat muttei biojätettä, siis 

ei lehtiä, oksia, hiekkaa yms. Jätesäkit palau-

tetaan samoille paikoille, joista säkkejä on ja-

ettu. Niitä ei siis voi jättää katujen varsiin. 

Yhdistys tarjoaa talkoomakkaraa, mehua ja 

ykkösolutta päiväkodin kentällä klo 19.15-

20.00. Talkoisiin osallistuville lapsille on lu-

vassa pienet yllätyspalkinnot. 
 

Kävelyretki Frisansin kartanon jäänteille 

23.5. 

 

Retkimestarina toimii Seppo Ketola, joka asui 

kartanossa lapsena. Kierroksella hän kertoo 

kartanon historiasta, paikalla sijainneista ra-

kennuksista ja minkälaista kartanon raken-

nuksissa oli asua. 

 

Retki aloitetaan Vepan kioskilta 23.5. klo 

17:30. Lopuksi palataan kioskille juomaan 

kahvit. Perille pääsee myös lastenrattaiden 

kanssa, mutta jos haluaa nähdä kaikki kohteet, 

joutuu lapsen ottamaan välillä pois rattaista. 

Aikaa kannattaa varata pari tuntia. Tervetu-

loa! 

 

 

Vuosikokouksen 20.3. satoa 
 

Friisilän Omakotiyhdistyksen vuosikokous pi-

dettiin 20.3. Vuosikokoukseen osallistui 19 

henkilöä. 

 

Pro Friisilä mitalit 

Ennen kokouksen avausta omakotiyhdistyk-

sen puheenjohtaja jakoi Pro Friisilä -mitalit 

ansiokkaasta toiminnasta Friisilän hyväksi yh-

distyksen pitkäaikaiselle sihteerille Anna-

Maija Keräselle ja Friisinkallio-aktiiville 

Marja Sarjalle. 

  

Alustus Aurinkosähköstä 

Teemu Kettunen HSY:ltä oli kertomassa au-

rinkosähkön tuottamisesta ja hyödyntämisestä 

pientaloissa. Aurinkosähköjärjestelmät ovat 

kehittyneet ja vuosituotto Suomessa on samaa 

luokkaa kuin Pohjois-Saksassa, joskin tuotto 

Suomessa painottuu kesään. 

 

Aurinkosähkö on erityisen kannattavaa, jos 

järjestelmä on mitoitettu oman kulutuksen 

mukaan tarpeeksi suureksi, kuitenkin siten, 

että tuotettu sähkö saadaan kulutettua itse.  

 

Uusi hallitus 

Hallituksen jäsenyydestä luopuivat Harri Ri-

patti ja Rashid Pathan. Kiitos heille monista 

yhteisistä vuosista hallituksessa. Harri mm. 

toimi omakotiyhdistyksen puolelta primus 

motorina Kirsin kanssa Friisinkallion opas-

kylttien aikaansaamiseksi. 

 

Varsinaiset jäsenet Antti Pietiläinen, pj. p. 

09-8042678, Martti Kaasinen vara pj. Teea 

Lemmetty siht., Heidi Heikkinen, Kirsi Kettu-

nen, Timo Korhonen, Susanna Malinen, 

Kerkko Nordqvist, Pekka Helos 

Varajäsenet, jotka osallistuvat hallituksen 

kokouksiin samoin kuin varsinaiset jäsenet. 

Lea Kokkonen, Lea Österman, Karri Puusti-

nen ja Timo Taittonen. 

 

 

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


Keräysautot Espoossa  
Tänä vuonna kierto Espoossa on aikaistunut, 

joten tieto Friisilän osalta ei ehtinyt ajoissa 

Friisilän Uutisiin. 

 

Espoon alueella autot kiertävät kuitenkin vielä 

toukokuun alussa, esim. keskiviikkona 3.5. 

Kehä II:n pohjoispään ja Kehä I:n välissä 

 

17.00–17.30 Vanharaide 2, Kilon aseman ete-

läinen pysäköintialue, 02610 

17.40–18.10 Impilahdent./Linnoitust., risteys  

18.20–18.50 Everstinkatu/Everstinkuja19.40–

20.10 Kurkijoentie 24, kirjasto, 02140 

20.20–20.50 Sinimäentie 4, kauppa, 02630 

Keräysautojen täydelliset aikataulut löytyvät 

osoitteesta www.hsy.fi/keraysautot. 

 

Kauriit 
Viime viikkoina kauriit ovat olleet hyvin ak-

tiivisia Friisinniitty – Nuolipuistikko akselilla. 

Siellä liikkuu 4-5 yksilön lauma, jonka tapaa 

iltaisin usein Friisinniityn varrella ja pihoilla. 

Aamuisin seitsemän jälkeen niitä näkee usein 

Nuolipuistikossa, josta oikaisevat erään pihan 

poikki ja säntäävät arvaamattomasti yksitellen 

Friisiläntien yli noin numeroa 15 vastapäätä 

olevan bussipysäkin taakse metsikköön. Alu-

eella liikkuvien kannattaa siis varautua yllät-

täviin tilanteisiin. 

 

Puutarhajätteestä 

Espoon kaupungin ympäristönsuojelumää-

räykset kieltävät puutarhajätteiden, kuten leh-

tien ja risujen, viennin ja jättämisen yleisille 

metsä-, puisto-, viher-, katu- ja vesialueille, 

ojiin. 

 

Ja eiväthän risukasat metsissä mikään kaunis-

tus ole siinä missä ei kertakäyttöastiat tai 

karkkipussitkaan katujen varsilla. Ojien täyt-

täminen vaarantaa lisäksi sadevesien poistu-

misen. Puutarhajäte pitäisi kompostoida 

omalla tontilla. Onhan se ”hullun hommaa” 

kuljettaa omalta tontilta pois mullan raaka-ai-

netta ja ostaa kaupasta säkkitolkulla uutta. 

 

Mukavaa loppukevättä 

Friisilän Omakotiyhdistys 

Antti Pietiläinen, puh. joht. 

 

Vuoden 2017 jäsenmaksu 
 

Friisilän Omakotiyhdistys on kokoonsa nähden Suomen aktiivisimpia kaupunginosayhdistyksiä. 

Toivomme mahdollisimman monen friisiläläisen maksavan jäsenmaksun oheisen pankkisiirtolo-

makkeen tiedoin. Alla muutamia asioita, joita kuuluu omakotiyhdistyksen toimintaan: 

   

• Jumppavuorot Friisilän koululla naisille ja miehille 

• Yhdistyksen järjestämät ja tukemat tapahtumat: kesäjuhlat, kulttuuritapahtumat, siivoustalkoot 

• Friisilän asioista tiedottaminen: Friisilän Uutiset, nettisivut ja Facebook-sivu 

• Friisilää koskeviin asioihin vaikuttaminen: teiden ja kunnallistekniikan kunnostaminen ja pa-

rantaminen, liikennejärjestelyt esim. Länsimetron liityntäliikenne, Matinkylän uimahalli, Frii-

sinkallion suojelu, opastuksen parantaminen ja huolenpito 

• Friisilä-tuotteiden luominen: Friisilä-kirja, Friisilä-laulu, joulukortit, postimerkit, paidat, kassit 

ym.

  

Saajan 

tilinumero 

Mottagarens 

kontonummer 
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Mottagare 

 

Friisilän Omakotiyhdistys ry 

Viesti: 
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nimi ja 

osoite 

Betalarens 

nam och 

adress 

 

 

 Allekirjoitus 

Underskrift 

 
Viitenumero 
Ref. nr 

2008 
Tililtä nro 

Från konto nr 
 Eräpäivä 

Förfallodag 
     16.5.2017 

Euro 
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