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Kesäjuhlat lauantaina 18.8.2018 Friisi-

län koululla 
 

Kesäjuhlat ovat lauantaina 18.8. klo 13-15, 

viime vuotiseen tapaan Friisilän koululla. 

Koulun osoite on Holmanniitynkuja 10. 

 

Kesäjuhlissa on saappaanheittokilpailu tark-

kuuslajina kolmessa ikäluokassa. Tytöille ja 

pojille 5-6 v., 7-8 v. ja 9-10 v. järjestetään pe-

rinteiset juoksukilpailut. Lisäksi järjestetään 

sään salliessa jättisaippuakuplien puhallusta, 

tietokilpailuluontopolku sekä muuta pientä 

puuhaa lapsille. 

 

Tilaisuudessa myydään arpoja, joista arvotaan 

kolme isompaa palkintoa. 

 

Grilliltä saa ostaa grillattua makkaraa tai 

maissia sekä ykkösolutta. Kahvituspisteessä 

myydään kahvia, teetä, mehua ja muita herk-

kuja. Juhlissa viihdyttää orkesteri. 

 

Koirankakkaroskistarroja on veloituksetta 

saatavissa asukkaille, jotka haluavat helpottaa 

tunnollisten koiranulkoiluttajien elämää. 

 

Kirpputori 18.8. 

 

Kesäjuhliin on mahdollista tulla pitämään 

kirpputoria. Tuo oma pöytä mukaan. Myynti-

pistettä voi tulla laittamaan pystyyn klo 12. 

Omakotiyhdistys järjestää jonkin verran katet-

tua tilaa myyjille.  

 

Kuntojumpat syksy 2018 

 

Anu Pikkarainen kumppaneineen päätti lopet-

taa ohjaamisen mm. koska aikaa ei tahtonut 

riittää tehtävän hoitamiseen oman toimen 

ohella, joten omakotiyhdistys etsii kuumei-

sesti seuraajaa. Jos ohjaaja saadaan, alkavat 

jumpat torstaina 23.8. klo 18 ja 19. Tiedot tu-

levat web-sivuille, Facebookiin ja ilmoitus-

tauluille. 

 

Friisinniityn asemakaavan muutos 

 

Asemakaavanmuutos Sotkan talossa mainit-

tiin Friisilän Uutisissa 1/2018. Osallistumis- 

ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä loppu-

vuodesta 2017 ja kaavaehdotuksen nähtävillä-

oloaika päättyi 10.8.2018. Asemakaavan hy-

väksymisestä päättää kunnanhallitus syksyllä 

2018 ja lainvoiman asemakaava saa näillä nä-

kymin vuodenvaihteessa 2018-19. Rakennus-

lupaprosessi kestänee ensi kevään ja rakenta-

minen voi alkaa kesällä. Liiketilan lisääminen 

2000 m2:stä 3550 m2:iin monipuolistaa maan-

omistajan mukaan liikerakennuksen palvelu-

tarjonnan mahdollisuuksia. Maanomistajalle 

on lisäksi tavoitteellista tutkia, voisiko tontin 

länsireunan, Finnobäcken-puron penkereen, 

luovuttaa kaupungin puistoalueeksi. 

 

Retki Friisinkallion luonnonsuojelualueelle 

su 2.9. klo 10-12 

 

Espoon ympäristökeskuksen järjestämä retki 

alkaa Puolarmetsän puretun sairaalan pysä-

köintialueelta, Puolarinportti 1. Matkan var-

rella on nousuja sekä laskuja. Reitti kulkee 

osin ulkoilureitillä osin kallioilla. Kosteutta 

kestävät jalkineet ja pienet kiikarit mukaan 

(reitti käy näköalapaikalla). Vapaa pääsy. Yh-

teystiedot 09 816 54400, villaelfvik@es-

poo.fi,  

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

paristo/Ympa-

risto_ja_luonto/Luonto/Retki_Friisinkal-

lion_metsaalueelle(67910) 
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Tapio Vaahtokiven muistoksi 

 

Vuosikymmeniä Friisilän Holmanmäessä asu-

nut Tapio Vaahtokivi kuoli 19.5.2018 vaikean 

sairauden murtamana 75 vuoden iässä. Tapion 

vanhemmat pystyttivät kesämökin 1950-lu-

vulla Friisilään, missä perhe vietti kesälo-

mansa. Lähiseudun lasten kanssa hän kolusi 

Kuolemankaltsin ja muut tärkeät paikat. Sei-

väshyppypaikka pystytettiin kadulle. Kesä-

mökki laajennettiin 60-luvun alussa perheen 

kodiksi, jonka Tapio puolestaan lunasti 

omalle perheelleen 70- ja 80-luvun vaihteessa. 

Insinööriksi lukenut Tapio eteni työurallaan 

Soneran hallitukseen henkilöstön edustajaksi. 

 

Tapio oli koko elämänsä ajan aktiivinen toi-

mija Friisilän omakotiyhdistys ry:ssä. Hän oli 

hallituksen jäsen ja useita vuosia 90- ja 2000-

luvuilla hallituksen varapuheenjohtaja osallis-

tuen Friisilän 50-vuotishistoriikin toimittami-

seen. Hallituksen jäsenyydestä luovuttuaan 

vuonna 2002 hänet valittiin vielä yhdistyksen 

tilintarkastajaksi. Tapio luopui omakotiyhdis-

tyksen toiminnantarkastajan tehtävästä vasta 

runsas vuosi sitten. 

 

Heikki Söderholm, lapsuudenystävä 

Jukka Syvälahti, omakotiyhdistyksen puheen-

johtaja 1982-2002 

Antti Pietiläinen 

 

Vuoden 2018 jäsenmaksut 

Viime uutisissa mainittiin talouskohtaiset jäsenmaksutiedot ja eräpäivä oli 20.5. Tässä tiedot vielä 

kerran: 

Tilinumero: FI37 8020 4710 0392 73 

Saaja: Friisilän Omakotiyhdistys ry 

Viite: 2008 

Summa: 10 euroa 

 

Lämmintä loppukesää toivottaen 

Friisilän Omakotiyhdistys, Antti Pietiläinen, puh.joht.  

 

 


