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Teatteriretki: ”Seuraavat 500 

vuotta” Espoon Teatterissa Revontulihal-

lissa, Revontulentie 8, 26.10.2017 klo 19 
 

On tapahtunut rikos. Mysteeriä ratkoo kolme 

henkilöä, kukin omalla tavallaan. Jokaisella 

on syynsä. Jokaisella syyllisyytensä. Paavo 

Westerbergin uusi näytelmä on moderni 

draama perisynnistä ja syyllisyydestä. Intii-

min ja samalla universaalin tarinan ytimessä 

ovat ikuiset kysymykset ihmisyydestä ja ole-

massaolon tarkoituksesta. 

 

Omakotiyhdistyksen retken liput maksavat sa-

man 36 €, kuin teatterissa, mutta lisäksi Oma-

kotiyhdistys tarjoaa väliaikakahvit. Sitovat il-

moittautumiset 13.10. mennessä kirsi.kettu-

nen ät vientipaino.fi. Samalla pyydetään mak-

samaan liput tilille 

Tilinumero: FI37 8020 4710 0392 73 

Saaja: Friisilän Omakotiyhdistys ry 

Viite: 3007 

Summa: 36 euroa/henkilö  

Eräpäivä 13.10. 

 

Kesäjuhlat olivat 19.8.2017 

Juhlissa perinteitä ylläpitivät tuttu orkesteri, 

kilpailut sekä makkaran grillaus. Uutta ohjel-

maa olivat puolestaan suositut lasten keppihe-

vosrata ja askartelupiste. Kirpputorilla oli ku-

hinaa ja partiolaisten letut kävivät kaupaksi. 

 

Suomen satavuotisjuhlien kunniaksi Olarin 

Voimistelijoiden Kilpa Junior -joukkue esitti 

näyttävän joukkuevoimisteluohjelman. Kesä-

juhlaan osallistujiakin oli yhteensä noin 100. 

 

Haluaisimme kuulla fiiliksiä Kesäjuhlasta 

2017 sekä ymmärtää paremmin mikä saisi si-

nut tulevaisuudessa osallistumaan. Voit myös 

jättää muuta palautetta liittyen Friisilään tai 

omakotiyhdistyksen toimintaan. Kiitos jo etu-

käteen! Linkki kyselykaavakkeeseen on osoit-

teessa www.friisila.fi/kysely. 

 

 
Keppihevoset hevostrailerilla Kesäjuhlissa 2017 (Kuva Pekka Helos). 

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


Kissat 

Friisilässä on paljon koiria ja kissoja. Koirat 

osataan pitää kytkettyinä. Kissojakin koskee 

säännökset, vaikkeivat ne niistä tahdo ymmär-

tääkään. Jos kissa seikkailee vapaasti naapuri-

pihoilla, voi se käydä vaikka naapurin lasten 

hiekkalaatikolla, jonne sillä ei ole asiaa. Alla 

Espoon nettisivuilta poimittua. 

 

”Lainsäännösten mukaan kissa ei saa kulkea 

vapaana taajamassa ilman valvontaa. Kissan 

tulee suoran valvonnan lisäksi olla kytkettynä 

kuntopoluilla tai sen kaltaisilla juoksuradoilla. 

Kissan omistajan tai haltijan on pidettävä 

huolta, ettei eläin pääse lainkaan järjestys-

laissa erikseen mainituille alueille (yleinen ui-

maranta, lasten leikkipaikaksi varattu alue, to-

riaikana torille, yleiseen käyttöön kunnoste-

tulle ladulle tai urheilukentälle). 

 

Vaikka järjestyslaki ei suoranaisesti edellytä 

kissan pitämistä kytkettynä taajamassa, lienee 

se yksinkertaisin ja käytännöllisin keino sa-

malla noudattaa kaikkia säännöksiä ja huoleh-

tia lemmikkieläimen turvallisuudesta.” 

 

Kuntojumpat 

30.11. on ulkolenkki, koska koulu käyttää 

jumppasalia omiin tarkoituksiinsa. Muu tä-

män kauden ohjelmahan on Friisilän uutisissa 

3/2017. Kuntojumppien viimeinen vuoro on 

7.12. ja kevään jumpat alkavat 11.1.2018.  

 

Asukasfoorumi 24.10. 

Suur-Matinkylän asukasfoorumi järjestää 

24.10. klo 18-20 tilaisuuden Ison Omenan 

Palvelutorin Stagella. Projektipäällikkö Carl 

Slätis kertoo alueen hankkeista, kuten uima-

hallista ja Tynnyripuistosta. Asukasfoorumi 

kutsuu paikalle myös alueen kaupunginval-

tuutettuja. Tervetuloa. 

 

Friisilä-aiheiset joulukortit 

Joulukortteja tulee taas myyntiin Vepan kios-

kille. Kioski luovuttaa myyntitulot lyhentä-

mättömänä Friisilän Omakotiyhdistykselle. 

Siispä asioimaan Vepalla. 

 

Hyvää loppuvuotta! 

Friisilän Omakotiyhdistys 

Antti Pietiläinen, puh. joht. 

 
 

Maksettu ilmoitus: 

 


