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Joulukalenteri 2020 
 

Viime vuotinen joulukalenteri onnistui muka-

vasti, joten se järjestetään taas. Tapahtuman 

onnistumiseksi tarvitaan apua kaikilta Friisilä-

läisiltä! Ilmoittaudu luukun pitäjäksi sähkö-

postilla friisilaomakoti(ät)gmail.com. Kerro 

päivät/aika, jolloin luukku on auki sekä 

osoite, ja millainen luukku on kyseessä. 

 

Luukku voi olla mitä tahansa: jouluinen ase-

telma, lumiukkoinstallaatio, piparkakkumyyn-

tikoju, joulusiivouskirppis, jouluvalokuvio – 

mitä vain jouluisaa tulee mieleen. Luukku voi 

olla "auki" pari tuntia tai yhden tai useamman 

päivän ja useita luukkuja voi olla avoinna 

yhtä aikaa. 

 

Luukuista tiedotetaan Facebook-sivuillamme 

www.facebook.com/friisilanomakotiyhdistys. 

Käy katsomassa, onko lähiseudulla luukkua. 

Niitä on kiva käydä vaikka koko perheen voi-

min etsimässä.  

 

Joulukalenterin luukku 1.12. 

 

Joulukalenterin aloittaa FOKY myymällä Ulla 

Vaajakallion maalaamia Friisilä-aiheisia jou-

lukortteja 1.12. klo 18-19:30 päiväkodin pi-

halla 50 senttiä/kpl. Maksu käteisellä ja mie-

luiten tasarahalla, jos vaan onnistuu. Myös 

heijastimia tuodaan jakoon. Kortteja koitetaan 

saada myyntiin myös Vepan kioskille. 

 

Itsenäisyyspäivänä 6.12. ei järjestetä erillistä 

joulukalenteriluukkua, vaan perinteiden mu-

kaisesti sytytetään tulet katujen varsille. 

 

Joulukalenterin luukku 12.12. – Friisilän 

omakotiyhdistys 70 v. 

 

70-vuotisjuhlat on tarkoitus pitää ensi vuoden 

puolella, kunhan korona alkaa helpottaa. Yh-

distys täyttää 70 vuotta kuitenkin lauantaina 

12.12. tänä vuonna, joten päiväkodin pihalla 

pidetään glögitilaisuus sen kunniaksi klo 15-

16. Pipareita on myös tarjolla samoin kuin 

Friisilän 70-vuotisheijastimia. 

 

Takat ja puusaunat 
 

Savuhaitoista on taas tullut noottia. Kylällä 

voikin nähdä, että joistain piipuista tulee 

sankka savu, vaikka hyvässä tulipesässä oi-

kein polttamalla näkyvää savua ei tule juuri 

lainkaan. Muistetaan siis polttaa vain ylivuo-

tista laatupuuta, joka on tuotu sisään vähin-

tään viikko ennen polttamista. Veto säädetään 

rauhalliseksi, ettei hyötysuhde kärsi. Muiste-

taan myös, ettei risujen yms. poltto pihalla ole 

sallittua, kuten vielä ennen vanhaan. Kompos-

toimalla niistä saa multaa. 

 

Syksyistä liikenneasiaa 
 
Sekä aamun että iltapäivän vilkasliikenteiseen 

aikaan on nyt pimeätä. Siksi olisi tärkeää, että 

jalankulkijoilla olisi kunnon heijastimet. Kan-

nattaa myös kävellä tien vasenta laitaa, jotta 

näkisi lähempää ohittavat ajoneuvot ennen 

ohitusta. 

 

Autoilijana, motoristina tai pyöräilijänä tulee 

muistaa, ettei vastaantulevan auton häikäis-

tessä heijastimetonta jalankulkijaa meinaa 

nähdä millään, erityisesti jos vielä sataa. Aja-

malla hitaasti voi vielä estää hengenvaaran. 

 

Ohittaessa pitää jättää ohitettavaan turvaetäi-

syys, 1,5 m. Myös ohittavat pyöräilijät voisi-

vat vähitellen sisäistää tämän sekä kaduilla 

että myös kevyen liikenteen väylillä. Jos tur-

vavälille ei ole kunnolla tilaa, soittele kelloa 

hyvissä ajoin. 

 

Nopeusmittaus Friisilässä 
 

Friisilän koululla Holmanniitynkujan ja Hol-

manniityntien risteyksessä mitattiin nopeuksia 

molempien teiden suuntaisesti elokuun lo-

pussa. Holmanniitynkujan suora koulun 
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edessä on 130-metrinen ja Holmanniityntien 

110-metrinen. Suorien päissä on mutkat, joi-

den kohdalla lähes kaikki hidastavat alle no-

peusrajoituksen. 

 

Nopeudet saatiin mitattua 30 ajoneuvosta. 

Suurin osa oli varsin lainkuuliaisia. 2/3 kuljet-

tajista ajoi mittausalueen läpi maksimissaan  

neljän kilometrin ylinopeudella. Joka viides 

kuljettaja ajoi kuitenkin vähintään neljää-

kymppiä. 

Eräs kuljettaja ehti koululta lähtiessään kiih-

dyttämään 42 kilometriin tunnissa ennen kuin 

joutui jarruttamaan mutkaan. Ajotapa on ää-

nekäs, epätaloudellinen ja vaarallinen. 

 

Onneksi selvä enemmistö ajaa mittauksen pe-

rusteella järkevällä nopeudella. Valitettavasti 

hurjasteleva vähemmistö on suurempi kuin 

toivoisi. 

 

Nähdään glögeillä! Friisilän Omakotiyhdistys, 

Antti Pietiläinen, puh. joht.
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Nopeusjakauma koulun luona 28.8.2020 klo 13:40-14:40


