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Omakotiyhdistyksen hallitus 2019 
 

Vuosikokous pidettiin keskiviikkona 

27.3.2019 

 

UUSI HALLITUS (Friisilässä asutut vuodet) 

Antti Pietiläinen puh.joht.                   (1994-) 

p. 8042678 

Martti Kaasinen, varapuh.joht.             (1981-) 

Teea Lemmetty, sihteeri    (1978-1999, 2017-) 

Kirsi Kettunen                                      (1988-) 

Timo Korhonen                 (1952-1972, 1981-) 

Kerkko Nordqvist              (1979-2001, 2004-) 

Lea Kokkonen                                      (1985-) 

Pekka Helos                                          (1994-) 

Timo Taittonen                                     (2000-) 

Lea Österman                                       (1992-) 

Elina Partanen                                      (2017-) 

Sannamari Riekkinen                           (2001-) 

Nadja Pietiläinen                                  (2016-) 

 

Kevättalkoot ja yhdistyksen ylimääräi-

nen kokous tiistaina 14.5.2019 
 

Kevättalkoot ovat tänä keväänä 14.5.2019 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. Friisiläntien ja Friisinniityntien risteyk-

sestä (huom. ei kaupan parkkipaikalla ku-

ten aiemmin) 

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 grillattua makkaraa ja mais-

sia, mehua sekä ykkösolutta Maarinpuistossa 

puretun päiväkodin vieressä, Friisinniityntie 

21 klo 19:00-20:00. 

 

Samassa yhteydessä klo 19:00 järjestetään yh-

distyksen ylimääräinen kokous, jossa joko hy-

väksytään tai hylätään vuosikokouksessa ker-

taalleen hyväksytyt säännöt. Säännöt ovat 

nähtävissä osoitteessa https://www.frii-

sila.fi/uutiset.html?153436.  

  

Kuntojumpat 
 

Viimeinen kerta Friisilän koulun jumppasa-

lissa on 2.5. Sen jälkeen järjestetään vielä 

kaksi ulkojumppaa to 9.5 ja 16.5. Klo 17-18 

on seniorijumppa Friisilän koulun kentällä, 

johon kepit mukaan ja klo 18.30-19.30 lihas-

kuntojumpan rappustreeni Westendin kunto-

portailla. Portaat ovat Westendintien ja Hiira-

lantien risteyksen lähellä Westendin mäen 

vieressä. Ulkojumpissa ei kehonhuolto-osaa 

ole enää erikseen. 

 

Frisansin kartanon retki 3.6.2019 
 

Frisansin kartanon raunioilla kierrettiin kaksi 

vuotta sitten. Monet eivät päässeet ja siksi ret-

kelle on pyydetty uusintaa. Uusinta koittaa 

tänä vuonna ma 3.6.2019 klo 17:30. Retkelle 

lähdetään Friisilän grillikioskilta. Oppaana on 

viimekertaiseen tapaan lapsuudessaan karta-

non päärakennuksessa asunut Seppo Ketola. 

Retken päätteeksi palataan grillikioskille, 

http://www.friisila.fi/
https://www.facebook.com/friisilanomakotiyhdistys
https://www.friisila.fi/uutiset.html?153436
https://www.friisila.fi/uutiset.html?153436


 

 

jossa Omakotiyhdistys tarjoaa kahvit ja pik-

kupurtavaa. 

 

Friisilä Facebookissa 
 

Facebookissa toimii kaksi aktiivista ryhmää. 

Omakotiyhdistyksen virallinen viestikanava 

on 'Friisilän Omakotiyhdistys ry' -sivu (linkki 

etusivun ylämarginaalissa), jossa on vii-

meaikoina tiedotettu mm. tuoreista äänestys-

tuloksista sekä uudesta HSL:n vyöhykeuudis-

tuksesta friisiläläisten näkökulmasta. Sivuilla 

on julkaistu myös uuden päiväkodin suunni-

telmat kuvana! Yleisesti sivustoa käytetään 

ajankohtaisista asioista tiedottamiseen, kuten 

omakotiyhdistyksen järjestämistä tapahtu-

mista, esim. siivoustalkoot, kesäjuhlat sekä 

vuosikokous. Kanavaa käytetään myös Friisi-

län jumpista tiedottamiseen. Tähän 226 seu-

raajan ryhmään kannattaa liittyä, niin pysyy 

hyvin kärryillä Friisilän tapahtumista! 

 

Kaikkien friisiläläisten yhteinen kanava on 

taas 'Friisilä kierrättää apua, tietoa, tavaraa tai 

vaikka puutarhajuttuja' -ryhmä, linkki: 

facebook.com/groups/203804136899674/. 

Täällä voi jokainen asukas tuoda esille itseään 

askarruttavia asioita. Ryhmä on ollut ole-

massa kohta vuoden verran ja siellä on jo 140 

Friisilän asukasta mukana. Ryhmäläiset ovat 

myyneet/antaneet tuotteita, raportoineet epäi-

lyttävistä hiippareista ja on sen kautta löyty-

nyt kadonneet kotiavaimetkin. Tervetuloa 

kaikki mukaan tähän ryhmään, jotta saadaan 

yhdessä pidettyä huolta ihanasta asuinaluees-

tamme sekä toisistamme :) 

 

Omakotiyhdistyksellä on lisäksi yleinen säh-

köpostiosoite (linkki etusivun ylämarginaa-

lissa), johon voi aina laittaa viestiä mikäli tu-

lee jotain kysyttävää mieleen tai ylipäänsä toi-

veita Omakotiyhdistyksen hallitukselle. 

 

Partiolaisten kevätkahvila Nuottaniemessä 

 

Merimetsojen kevätkahvila on vielä jonkin ai-

kaa auki viikonloppuisin klo 11-14 Espoon 

pursiseuran talolla Nuottatie 19 (ei la 27.4.). 

Viimeinen kerta on näillä näkymin 12.5. Ter-

vetuloa! 

 
Maksettu ilmoitus 

 

https://www.facebook.com/groups/203804136899674/


 

 

Bosmalmin kaava 
 

Bosmalmin kaava-alue sijaitsee nykyisen 

Malminmäen ja –metsän alueella. Alueella on 

nyt muutama vanha tie, kuten Malminmäen-

kaari ja Hiidenkiukaantie. Tonteilla on asun-

toja harvakseen aivan keskuspuiston kyljessä. 

Asemakaavaehdotuksessa alue muuttuu aivan 

uudeksi kerrostalojen ja aluetta tulevaisuu-

dessa halkovan Espoonväylän vuoksi. Kritiik-

kiä saattaa aiheuttaa suuren kiinteistömassan 

lisäksi se, että keskuspuistosta aiotaan loh-

kaista maata Espoonväylän lisäksi asuntora-

kentamiselle (ympäröidyt alueet). Keskus-

puistona pidetyn alueen pienentämiseen Frii-

silän Omakotiyhdistys suhtautuu kriittisesti ja 

aikoo tehdä muistutuksen ennen kaavaehdo-

tuksen nähtävilläoloajan päättymistä  

20.5.2019. 

 

 
Kaavakartta Espoon kaupunki, kaupunkisuunnittelukeskus. Ympyrät ja nimet lisätty jälkeenpäin.



 

 

Yksityishenkilöt voivat myös tehdä muistu-

tuksen. Kaava-asiakirjat löytyvät Espoon si-

vuilta espoo.fi kirjoittamalla suurennuslasilla 

avautuvaan hakukenttään Bosmalm. Hakutu-

loksissa valitaan Bosmalm 432000, julkaistu 

10.4.2019. Tarkka linkki on. https://www.es-

poo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoi-

tus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/Es-

poonlahti/Bosmalm_432000/Kaavaehdotus 

 

Ongelmaristeykset 
 

Friisilässä risteykset on rakennettu tiukoiksi 

niin, että niiden kohdalla kaahareidenkin no-

peudet väistämättä tippuvat. Näissä risteyk-

sissä ajetaan joskus ehkä välttämättömyyden-

kin pakosta pientareiden ylitse, jotka heik-

kouttaan vahingoittuvat. Joskus yliajo on silk-

kaa malttamattomuutta, mikä näkyi talvella 

Friisinnityntiellä, jolla monet koukkasivat 

epäröimättä jalkakäytävälle, jottei vastaantu-

levan liikenteen takia joutuisi hidastamaan. 

Joka tapauksessa, ongelmaristeyksien kunto 

on nyt ”pahimmillaan”, joten olisi hyvä aika 

ottaa niistä kuvia ja tarkka sijaintitieto ylös ja 

lähettää 12.5. mennessä osoitteeseen 

friisilaomakoti(ät)gmail.com. Näistä ilmoite-

taan Espoolle, jotta se ryhtyisi toimenpiteisiin 

ongelmapientareiden vahvistamiseksi. Hol-

manmäentien ja Holmanmäen risteyksen tila 

on jo kuvattu.  

 

Hauskaa vappua! 

Friisilän Omakotiyhdistys  

Antti Pietiläinen, puh. joht. 

 

Vuoden 2019 jäsenmaksu 
 

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. 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 
     20.5.2019 

Euro 

10,00 
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