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Friisilän Omakotiyhdistyksen vuosikokous 

 

Friisilän Omakotiyhdistys ry:n vuosikokous 

pidettiin 16.3.2021 etäkokouksena, mukana 

oli 17 osallistujaa. Kokouksessa käsiteltiin 

sääntömääräiset asiat ja valittiin 

puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet 

erohalukkaiden tilalle seuraavalle 

kaksivuotiskaudelle. 

 

Puheenjohtaja: Sannamari Riekkinen 

(Friisilässä vuodesta 2001) 

 

Hallituksen jäsenet (Friisilässä asutut vuodet): 

Lea Kokkonen (1985-) 

Timo Korhonen (1952-1972, 1981-) 

Heikki Lahdenmäki (1952-1970, 2014-) 

Teea Lemmetty (1978-1999, 2017-) 

Outi Mullenger (2016-) 

Kerkko Nordqvist (1979-2001, 2004-) 

Elina Partanen (2017-) 

Antti Pietiläinen (1994-) 

Nadja Pietiläinen (2016-) 

Tiina Ruohola (2019-) 

Timo Taittonen (2000-) 

Lea Österman (1992-) 

 

Keijo Mäkinen ja Kirsi Kettunen, 

pitkäaikainen rahastonhoitaja, luopuivat 

hallituspaikoistaan. Kiitos ansiokkaasta 

työstä. Uusina jäseninä hallitukseen tulivat 

Heikki Lahdenmäki ja Tiina Ruohola. 

Hallituksen ikäjakauma on 39-75 vuotta ja 

keski-ikä 55; naisia 62% ja miehiä 38%. 

 

 

 

 

 

Frisanssin tiekunnan vuosi- ja 

lakkauttamiskokous 

 

Koska kaupunki on ottanut viime vuonna 

loputkin kadut vastaan kaavan mukaisessa 

kunnossa, tiekunta voitiin lopettaa. Kokous 

pidettiin tiistaina 23.3.2021 etäkokouksena, 

mukana oli 6 osallistujaa. Tiekunnan varat n. 

3600€ päätettiin siirtää Omakotiyhdistykselle.  

 

Siivoustalkoot Friisilässä tiistaina 4.5.2021 

klo 18 

 

Espoon kaupunki kannustaa asukkaitaan 

pitämään lähiympäristöstä huolta: 

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

FI/Asuminen_ja_ymparisto/Asuminen/Asuka

stoiminta/Talkoot/Kevaan_puhtaanapitotalko

ot(67830)  

 

Olemme ilmoittautuneet mukaan talkoisiin, 

ajatuksena siivota kylä vapun jäljiltä 

äitienpäiväksi. Saamme kaupungilta 

jätesäkkejä ja toivottavasti myös roskapihtejä 

lainaksi; kaupunki lisäksi hakee täydet 

jätesäkit pois.  

 

Kerätään roskia katujen varsilta, 

lähimetsiköistä ja Friisinkallion 

luontoalueelta. Toivomme runsasta osanottoa. 

 

Puutarhakäsineet on hyvä ottaa mukaan ja 

pidetään ohjeistuksen mukaiset turvavälit.  
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Jätesäkkejä jaetaan seuraavissa paikoissa n. 

18:30 asti: 

1. Friisilän koulun portilla 

2. Bikeplanetin parkkipaikalla 

3. Friisiläntien ja Tähtikalliontien 

risteyksessä 

4. Iltatähden ja Tähdenlennontien 

risteyksessä 

 

Säkkeihin kerätään roskat muttei biojätettä, 

siis ei lehtiä, oksia, hiekkaa yms. Jätesäkit 

palautetaan samoille paikoille, joista säkkejä 

on jaettu. Niitä ei siis saa jättää katujen 

varsiin. 

 

Ennakkotietoa HSY:n keräysautoista 

 

Nykytiedon mukaan ne kiertävät viime 

vuoden tapaan vasta syksyllä. 

https://www.hsy.fi/jatteet-ja-

kierratys/kiertavat-keraysautot/  

 

Friisilän Omakotiyhdistys 70 vuotta 

 

Yhdistys täytti 70 vuotta viime vuonna. 

Suunnitellut juhlat jäivät koronarajoituksien 

vuoksi väliin, pyrimme järjestämään ne tämän 

vuoden loppupuolella. 70-vuotishistoriikki on 

myös loppusuoralla.  

 

Juhlavuoden kunniaksi istutettiin syksyllä 

talkoilla Espoon kaupungin lahjoittamia 

kukkasipuleita Friisiläntien ja Friisinniityntien 

väliselle nurmelle, käykää vilkaisemassa, 

kohta ne kukkii! 

 

Friisilä Facebookissa 
 

Facebookissa Omakotiyhdistyksen virallinen 

viestikanava on 'Friisilän Omakotiyhdistys 

ry' (facebook.com/friisilanomakotiyhdistys).  

Sivustoa käytetään ajankohtaisista asioista ja 

omakotiyhdistyksen järjestämistä 

tapahtumista tiedottamiseen. Liittymällä sivun 

299 seuraajan ryhmään pysyy hyvin kärryillä 

Friisilän tapahtumista! 

 

Kaikkien friisiläläisten yhteinen kanava on 

taas 'Friisilä kierrättää apua, tietoa, 

tavaraa tai vaikka puutarhajuttuja', 

facebook.com/groups/203804136899674/. 

Täällä voi jokainen asukas tuoda esille itseään 

askarruttavia asioita, tavarakin kiertää 

mukavasti. Ryhmässä on jo 441 jäsentä, 

tervetuloa muutkin mukaan! 

 

Omakotiyhdistyksellä on lisäksi yleinen 

sähköpostiosoite 

(friisilaomakoti@gmail.com), johon voi aina 

laittaa viestiä jos on jotain kysyttävää tai 

toiveita Omakotiyhdistyksen hallitukselle. 

 

Vuoden 2021 jäsenmaksu 
 

Friisilän Omakotiyhdistys on kaikkien 

friisiläläisten yhdistys. Toivomme 

mahdollisimman monen talouden maksavan 

kymmenen euron jäsenmaksun. Vuonna 2020 

jäsenmaksun maksoi 235 taloutta.  

 

Asioita joita mm. omakotiyhdistys tekee:  

● Ohjatut treenit Friisilän koululla 

(osallistumismaksuilla katetaan ohjaajan 

palkkio, lopuista kuluista 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 

parantaminen, liikennejärjestelyt esim. 

nopeudet Friisilässä, Friisinkallion 

suojelu 

● Friisilä-tuotteet: Tekeillä oleva 70-

vuotishistoriikki, joulukortit, 70-

vuotisheijastimet, Friisilä-laulu. 
 

Maksutiedot seuraavalla sivulla: 
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Tilinumero: FI37 8020 4710 0392 73 

Viite: 2008 

 

BIC: DABAFIHH 

 

Saaja: Friisilän Omakotiyhdistys ry 

 

Summa: 10 EUR 

Eräpäivä: 25.5.2021 

 

 

437802047100392730000100000000000000000000002008210525 
 

Mukavaa kevättä toivottaen, 

Friisilän Omakotiyhdistys  

 

 

 

 

Maksettu ilmoitus: 

 

 
 

Ilmoittaminen Friisilän Uutisissa - puoli sivua 50EUR, koko sivu 100EUR (mustavalkoinen) 


