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Teatteriretki Helsinkiin
Viime vuoden teatteriretki Espoon teatteriin
seuraamaan näytelmää ”Seuraavat viisisataa
vuotta” antoi sen verran ikimuistoisen elämyksen, että tänä vuonna on aika suunnata
Helsinkiin. Kohteena on Helsingin kaupunginteatterin Arena-näyttämöllä esitettävä
”Pullo cavaa ja aurinkoa”, tähtinään mm. Eija
Vilpas ja Heidi Herala.
Näytös on 16.11.2018 klo 19 ja osoite on Hämeentie 2. Lipun hinta on korkeintaan sama
kuin teatterin normaalihinta, 43 eur, ja päälle
omakotiyhdistys tarjoaa kahvit, mikäli lämpiön tilat sallivat. Sitovat ilmoittautumiset
Kirsi Kettuselle, kirsi.kettunen[ät]vientipaino.fi, huom. jo 24.10. mennessä!
Paikalle tullaan omin avuin. Nyt metrosta
olisi kerrankin hyötyä, koska sillä pääsee Matinkylästä suoraan Hakaniemeen. Lähimmän,
Ympyrätalon uloskäynnin pitäisi avautua remontin jälkeen loppuvuodesta.
Kuntojumppakaudet
Tämän vuoden viimeiset kuntojumpat Friisilän koululla ovat 29.11. Kevätkausi alkaa
10.1. Muut tiedot ovat Ajankohtaista-osiossa
friisila.fi-sivulla. Sinne tulee tiedot myös
mahdollisista muutoksista ensi kauteen liittyen.
Kaniongelma

espoossa”. Kirjoituksessa mainitaan myös villikanien torjuntaa suorittavista yrityksistä
sekä mahdollisuudesta lainata loukkuja Espoolta.
Kaneja saa loukuttaa metsästyskortin omistava henkilö syyskuusta maaliskuuhun. Yksi
tällainen henkilö on ilmoittautunut omakotiyhdistykselle. Hän metsästää niitä harrastusmielessä omaksi ruoakseen. Häneen voi ottaa
yhteyttä toistaiseksi omakotiyhdistyksen yhteydenottolomakkeen, https://www.friisila.fi/lomake.html?id=1, kautta.
Uusimmat tiedot Telian Avoimesta kuidusta
Telian kenttäpäällikkö Heikki Tammi kertoo,
että kuitu-urakka valmistuu pääsääntöisesti
etelästä pohjoiseen. Asfaltoinnit aloitetaan
kuitenkin sieltä, missä tiedetään, ettei kaivamisia enää tule, joten työ saattaa edetä hieman
poukkoillen. Viimeistelyyn kuuluu myös viherpuoli ruohonkylvämisineen.
Keväällä alueella suoritetaan vielä tarkistuksia, miten ruoho on lähtenyt kasvamaan ja tarpeen vaatiessa suoritetaan lisätöitä.
Valitettavasti alueella yleinen raskas kalusto
ajelee jatkuvasti pientareilla ja tuhoaa sitä mukaa viimeistelyn jälkiä. Jos tuhot ovat tavallista suuremmat johtuen huonosta pohjustuksesta, kannattaa tästä ilmoittaa Telialle, yhteystietoja: https://www.avoinkuitu.fi/alue/friisila.

Villikanit ovat lisääntyneet varsin runsaslukuisiksi ja jotkut asukkaat ovat kysyneet, mitä
invaasiolle voisi tehdä.

Joulukalenteri 2018

Kaneista on hyvä kuvaus Espoon nettisivuilla.
Pdf-tiedosto löytyy googlettamalla ”villikanit

Jokunen vuosi sitten järjestettiin Friisilän joulukalenteri. Tänä vuonna kalenteria kokeillaan
jälleen. Joulukalenterin luukut ovat asukkaiden järjestämiä. Luukku voi olla esimerkiksi

lumiukkoinstallaatio, piparkakkumyyntikoju,
joulusiivouskirppis tai jouluvalokuvio, mitä
vain jouluisaa tulee mieleen. Luukku olisi
avoinna ilmoitettuna päivänä (1.-24.12. välillä) ilmoitettuun aikaan.
Luukkuja voi varata ja seurata osoitteesta
doodle.com/poll/39hb7nnh5qh52m29
Tiedot päivitetään 28.11. -tilanteen mukaan
omakotiyhdistyksen netti- ja Facebook-sivuille marraskuun loppuun mennessä. Nämä
osoitteethan ovat uutisten alussa. Senkin jälkeen voi varata, mutta päivityksiä omakotiyhdistyksen sivuille ei tehdä joka päivä. Doodlesta näkee ajankohtaisen tilanteen parhaiten,
mutta siellä näkyy vain osoitteen alkuosa.

Puolarinalho, kaavaehdotus
Season Golf haluaisi rakentaa hienomman
hallin vanhan kuplahallin tilalle. Halli tulisi
nykyisen golf-rangen päätyyn ja uuden hallin
terasseilta lyötäisiin palloja sinne. Sisään tulisi ympärivuotisia golf-harjoituspaikkoja. Samassa yhteydessä Espoo kaavoittaisi paikat
uusille halleille, joiden käyttötarkoitus on
auki. Urheiluhulluille tulisikin mahdollisuus
ryhtyä hankkeisiin omien urheilulajiensa puolesta.
Kaavaehdotus on nähtävillä 15.10.–
13.11.2018, linkki. Ehdotus löytyy myös menemällä Espoon nettisivuille ja kirjoittamalla
hakukenttään Puolarinalho. Ote havainnekuvasta on alla.

Puolarinalho, ote havainnekuvasta. Lähde: Espoon kaupunkisuunnittelukeskus. Päällekirjoitetut
tekstit on lisätty Friisilän Uutisiin alueen hahmottamisen helpottamiseksi.
Itsenäisyyspäivänä 6.12. asukkaat ovat tavanneet sytyttää ulkotulia tonttiliittymiinsä ja siitä onkin
tullut friisiläläinen perinne. Laittakaa tulet jälleen ajoissa, jotta niitä ehtii ihailla myös TV:n ääreen
loppuillaksi syventyvä juhlakansa.
Mukavaa loppuvuotta 2018 toivottaen,
Friisilän Omakotiyhdistys
Antti Pietiläinen, puh. joht.
ps. Huomatkaa omakotiyhdistyksen sähköpostiosoite etusivun ylämarginaalissa.

