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Kevättalkoot maanantaina 14.5.2018 
 

Kevättalkoot ovat tänä keväänä 14.5.2018 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. Jätesäkkejä 

saa yhdyshenkilöiltä 18:30 asti. 

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 19:00-

20:00. 

 

Yleisön pyynnöstä yhdistys on päättänyt teet-

tää koirankakkaroskistarroja. Viimeisimmän 

tiedon mukaan ne ehtivät jakoon talkoisiin 

makkarapaikalle. 

 

 

Vuosikokous 14.3.2018 

 

Friisilän Omakotiyhdistys ry:n vuosikokous 

pidettiin 14.3.2018. Kuitinmäen koululla (ent. 

Tähtiniityn koulu).   

 

Alustus jätteiden käsittelystä 

Maija Palomäki HSY:ltä kertoi kompostoin-

nista, lajittelusta, risujen käsittelystä sekä va-

lotti tulevaa kokeilua, jossa vuosina 2019-

2020 kokeillaan monilokeroista jäteastiaa ko-

keiluun valituilla pientaloalueilla. Esitys on 

netissä www.friisila.fi/yhdyskuntatekniikka. 

 

Uusi hallitus 

 

Hallituksen jäsenyydestä luopuivat Susanna 

Malinen ja Heidi Heikkinen. Kiitos heille 

työstä Friisilän hyväksi. Heidi perusti yhdis-

tyksen Facebook-sivut. Elina Partanen ja San-

namari Riekkinen liittyivät hallitukseen uu-

sina jäseninä, tervetuloa. 

 

Varsinaiset jäsenet Antti Pietiläinen, pj. p. 09-

8042678, Martti Kaasinen vara pj. Teea Lem-

metty siht., Kirsi Kettunen, Timo Korhonen, 

Kerkko Nordqvist, Lea Kokkonen, Pekka He-

los, Elina Partanen 

Varajäsenet, jotka osallistuvat hallituksen ko-

kouksiin samoin kuin varsinaiset jäsenet. 

Lea Österman, Karri Puustinen,Timo Taitto-

nen ja Sannamari Riekkinen 

 

Huomioita asukkailta 

 

Päiväkodin leikkikentällä on ulkoilutettu koi-

ria eikä edes pyynnöstä viety pois. Vaikka 

päiväkoti on suljettu, on leikkipaikka edelleen 

entisessä käyttötarkoituksessaan ja siellä käy 

myös paljon pikkulapsia. Järjestyslakihan 

kieltää koirien tuomisen leikkipaikoille. 

 

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


 

 

Friisinniityntien jalkakäytävä on osin pyörille 

sallittu ja osin pelkästään jalankulkijoille. 

Näillä kapeilla jalkakäytäväosuuksilla on kui-

tenkin ajeltu pyörillä kovaakin vauhtia. Toi-

votaan tältäkin osin oikein toimimista ja, ku-

ten ennenkin, autoilijoilta ymmärrystä, että 

autotiet ovat myös pyöräilijöiden käytössä. 

 

Nuolitie on nykyään hienossa kunnossa. Lie-

veilmiönä ovat kuuleman mukaan tulleet suu-

ret ajonopeudet raskasta liikennettä myöten ja 

siksi on jo toivottu töyssyjä. Nuolitien ajaa 

nopeusrajoitustakin noudattamalla alle kah-

dessa minuutissa päästä päähän, joten aina-

kaan ajasta ei ole kiinni, etteikö sielläkin voisi 

noudattaa rajoituksia. 

 

 

 

 

 

Uutisia päiväkodista 

 

Hankesuunnitelma siirtokelpoisen päiväkodin 

rakentamisesta tulee käsiteltäväksi Tila- ja 

asuntojaoston kesäkuun kokoukseen. Siirto-

kelpoinen päiväkoti olisi nykyistä hieman 

isompi ja se rakennettaisiin nykyisen päiväko-

din eteläpuolelle eli lähemmäksi Friisinniityn-

tietä huhti-heinäkuussa 2019. Käyttöön se 

saataisiin elokuussa. Jos vanha päiväkoti pu-

retaan, purkaminen tapahtuu ennen kuin siir-

tokelpoinen päiväkoti otetaan käyttöön. Frii-

sinniityntienkin puolelle on tulossa autopaik-

koja.   

 
Mukavaa kesää 

Friisilän Omakotiyhdistys 

Antti Pietiläinen, puh. joht. 

 

 

 

 

 

Vuoden 2018 jäsenmaksu 
 

Friisilän Omakotiyhdistys on kaikkien Friisiläläisten yhdistys ja jäsenmaksu on talouskohtainen. 

Toivomme mahdollisimman monen maksavan jäsenmaksun oheisen pankkisiirtolomakkeen tiedoin. 

Alla muutamia asioita, joita kuuluu omakotiyhdistyksen toimintaan: 

   

• Jumppavuorot Friisilän koululla  

• 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 

FI37 8020 4710 0392 73 

 

BIC 

DABAFIHH 
 

Saaja 

Mottagare 

 

Friisilän Omakotiyhdistys ry 

Viesti: 

 

 

Maksajan               

nimi ja 

osoite 

Betalarens 

nam och 

adress 

 

 

 Allekirjoitus 

Underskrift 

 
Viitenumero 
Ref. nr 

2008 
Tililtä nro 

Från konto nr 
 Eräpäivä 

Förfallodag 
     20.5.2018 

Euro 

10,00 
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