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Friisilän Omakotiyhdistyksen vuosiko-

kous 2020 
 

Friisilän Omakotiyhdistys ry:n vuosikokous 

10.3.2020 Friisilän päiväkodissa olikin sitten 

viimeisiä yleisötilaisuuksia johonkin aikaan. 

Koronaepidemian takia Suomen hallitus lin-

jasi jo 16.3., että julkiset kokoontumiset raja-

taan kymmeneen henkilöön. Kokoukseen 

osallistui 24 henkilöä. 

 

Aluksi päiväkodin johtaja Marina Primietta 

kertoi uuden päiväkodin toiminnasta ja raken-

nuksesta, sekä vastasi kysymyksiin.    

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Etelä-Es-

poon paikallisyhdistyksestä yhdistyskoordi-

naattori Suvi Yrjölä kertoi heidän toiminnas-

taan sekä suunnitelmista Friisilän alueella. 

MLL:n työntekijät olivat lastenvahteina ko-

kouksen ajan päiväkodin monitoimisalissa. 

 

Kokouksessa valittiin puolet omakotiyhdis-

tyksen hallituksen jäsenistä seuraavalle kaksi-

vuotiskaudelle. Allekirjoittanut oli erovuoroi-

sena suunnitellut eläköityvänsä puheenjohta-

jan tehtävästä, mutta koska uudelle puheen-

johtajalle remmiin astuminen juhlavuonna 

olisi ollut hankalaa, sovittiin vielä yksivuotis-

kaudesta. Sannamari Riekkinen on valmis 

aloittamaan ensi vuonna. Hallitus valitsi hänet 

varapuheenjohtajakseen järjestäytyessään uu-

delle kaudelleen. 

 

Pitkäaikaiset hallituksen jäsenet, Pekka Helos 

ja Martti Kaasinen luopuivat hallituspaikois-

taan. Kiitos ansiokkaasta työstä. Uusina jäse-

ninä hallitukseen tulivat Outi Mullenger ja 

Keijo Mäkinen.  

 

 

Hallitus 2020 

 

Puheenjohtaja: Antti Pietiläinen (2020) 
  

   

Varsinainen jäsen (8): 
 

Varajäsen (4) 

Kirsi Kettunen, rahastonhoit. (2019-20)  Keijo Mäkinen (2020-21) 

Lea Kokkonen (2020-21) 
 

Nadja Pietiläinen (2019-20) 

Timo Korhonen (2020-21) 
 

Timo Taittonen (2020-21) 

Outi Mullenger (2020-21) 
 

Lea Österman (2019-20) 

Teea Lemmetty, sihteeri (2019-20) 
  

Kerkko Nordqvist (2019-20) 
 

 

Elina Partanen (2020-21)   

Sannamari Riekkinen, varapj. (2019-20) 
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Mannerheimin Lastensuojeluliiton toimin-

nasta Friisilän alueella 
 

Suvi Yrjölä: ”Mannerheimin Lastensuojelulii-

ton Etelä-Espoon paikallisyhdistys on voittoa 

tavoittelematon, lapsiperheiden hyvinvointia 

edistävä paikallisyhdistys, joka toimii Suur-

Matinkylän alueella. Yhdistyksemme järjestää 

mm. harrastekerho- ja perusopetuksen iltapäi-

väkerhotoimintaa sekä kaikille avointa perhe- 

ja asukastoimintaa. 

 

Yhdistyksemme on myös mukana suunnittele-

massa ja toteuttamassa alueen perheille tar-

koitettuja toiminta- ja tapahtumakalentereita 

sekä erilaisia tapahtumia. Teemme tiivistä yh-

teistyötä mm. Olarin seurakunnan, Espoon 

kaupungin, asukaspuistojen sekä alueen mui-

den järjestöjen ja seurojen kanssa. Yhdistyk-

semme koordinoi viikoittain n. viittä eri ver-

taistukiryhmää sekä 15 erilaista harrasteryh-

mää lapsiperheille. 

 

Tavoitteemme on vakiinnuttaa toimintaa 

myös Friisilän alueelle. Suunnitteilla on mm. 

harrastekerho- ja perhekahvilatoimintaa sekä 

tapahtumia. 

 

Olemme luomassa sähköisen kyselyn, jolla 

kartoitamme asukkaiden toiveita ja tarpeita. 

Toiveita voi myös esittää mm. nettisivujemme 

kautta avoimella lomakkeella. 

https://etela-espoo.mll.fi/” 

 

Kuntojumpat 

 

Jumpat ovat jatkuneet etäjumppina. Eliisa on 

tehnyt kirjallisia ohjeita sekä video-opastuk-

sia, joita on jaettu jumppien WhatsApp-ryh-

mässä. Näillä näkymin jumppaohjelmia tulee 

hieman pidempään kuin mihin asti jumppia 

olisi pidetty alkuperäisen suunnitelman mu-

kaisesti. 

 

Puolarintien asemakaava 

 

Puolarintietä tullaan jatkamaan Kalliolähteen 

kohdalta itään Olarinkadun ja Ylismäentien 

liitoskohtaan asti. Osuuden pituus on 700 m, 

josta 250 metrin osuus sijoittuu kalliotunne-

liin. Molempiin päihin tulee nykysuunnitel-

man mukaan liikennevalo-ohjatut risteykset. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtä-

villäoloaika päättyi viikko sitten. Kaupunki-

suunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja sel-

vitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoit-

teena on, että se käsitellään kaupunkisuunnit-

telulautakunnassa syksyllä 2020. Kaavaehdo-

tus on tämän jälkeen julkisesti nähtävillä 30 

päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jät-

tää muistutus.  

 

Seuraavalla sivulla on ote kevyen liikenteen 

teemakartasta, josta tielinjaus näkyy hieman 

selkeämmin kuin täynnä yksityiskohtia ole-

vasta asemapiirroksesta. Paksut viivat teiden 

laidoilla ja muualla ovat kevyen liikenteen 

väyliä. Suunnitelmat ovat nähtävissä sivulla 

https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ym-

paristo/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoi-

tuskohteet/Matinkyla/Puolarintie_322500 

 

 

https://etela-espoo.mll.fi/
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/Matinkyla/Puolarintie_322500
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/Matinkyla/Puolarintie_322500
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/Matinkyla/Puolarintie_322500


 

 

 
Puolarintien jatke, kevyen liikenteen teemakartta. Espoon kaupunkitekniikan keskus, Ramboll 

 

 

HSY:n keräysautot 

 

Keräysautot eivät kiertäneet tänä keväänä ko-

ronakriisin takia. Ne tulevat nykysuunnitel-

man mukaan kiertämään ensi syksynä. Aika-

tauluja ei ole vielä tätä kirjoittaessa ilmoitettu.  

 

Koronaetiketti 

Eräs friisiläläinen valitteli, että ihmisiä on 

hankala väistää, jos perhekunnat ja muut po-

rukat kävelevät koko jalkakäytävän tai ulkoi-

lutien leveydellä. Myös riskiryhmiin kuulu-

ville ulkoilu on tärkeätä ja muiden pitäisi huo-

mioida heidät. Nuorempienkin kannattaa pitää 

etäisyyttä toisiinsa. Suurin tehohoitoon oh-

jattu ikäryhmä HUSin alueella on 50-65-vuo-

tiaat ja 35-50-vuotiaita on yhtä paljon kuin 

65-80-vuotiaita. Oma varovaisuus ja toisten 

huomioiminen ovat nyt tärkeämpiä kuin ker-

taakaan yli 60 vuoteen, jolloin jylläsi aasialai-

nen influenssa. 70-vuotisjuhlavuoden tapahtu-

matkin ovat vaarassa, mutta toivotaan, että ti-

lanne helpottuu ja ne pystytään järjestämään. 

 

Siivoustalkoot 

 

Siivoustalkoita ei järjestetä koronan takia, 

mutta suositellaan, että friisiläläiset lähtisivät 

reippailemaan omien muovikassien kanssa 

vapaavalintaiseen aikaan. Vapun jälkeinen 

viikko on hyvä, koska heinä ei ole vielä ehti-

nyt kasvaa.  

 

Seuraava suunniteltu tapahtuma on picnic-il-

lallinen taivaan alla elokuun loppupuolella. 

Toivotaan, että koronakriisi ehtii helpottaa sii-

hen mennessä.  

 

 

Vuoden 2020 jäsenmaksu (maksutiedot takasivulla) 
 

Friisilän Omakotiyhdistys on kaikkien friisiläläisten yhdistys. Toivomme mahdollisimman monen 

talouden maksavan jäsenmaksun oheisen pankkisiirtolomakkeen tiedoin. Alla muutamia asioita, 

joita kuuluu omakotiyhdistyksen toimintaan: 

   

 Jumppavuorot Friisilän koululla (osallistumismaksuilla katetaan ohjaajan palkkio, lopuista ku-

luista ja organisoinnista vastaa omakotiyhdistys)   

 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. Nopeudet Friisilässä, Friisinkallion suojelu, opastuksen 

parantaminen ja huolenpito 

 Friisilä-tuotteiden luominen: Tekeillä oleva 70-vuotishistoriikki, 70-vuotisheijastimet, Friisilä-

laulu.



 

 

 

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 
     20.5.2020 

Euro 

10,00 

 

Virtuaaliviivakoodi: 437802047100392730000100000000000000000000002008200520 

Virtuaaliviivakoodin käyttäminen: Valitse ”uusi maksu” ja ”lue viivakoodi”. Liimaa virtuaaliviiva-

koodi ruutuun tulevaan kenttään. Pankkisiirron tiedot tulevat automaattisesti täytetyiksi lukuun otta-

matta saajan nimeä, joka pitää lisätä. 

 

Viivakoodi matkapuhelimella maksamiseen tai jos tietokoneessa on lukulaite: 

 
 

 

Pärjäillään ja ollaan huomaavaisia toisiamme kohtaan. 

Friisilän Omakotiyhdistys  

Antti Pietiläinen, puh. joht. 

 

 

Muistiinpanoille: 

T
IL

IS
II

R
T

O
. 
G

IR
E

-

R
IN

G
 


