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TEATTERIMATKA  TURKUUN 

 

Laaksolahden huvilayhdistys järjestää lauantaina 17.11.2001 teatterimatkan 

Turun ruotsalaiseen teatteriin, jossa espoolainen näyttelijätär Pirkko Man-

nola esiintyy Viulunsoittaja katolla -musikaalissa. Liput 70 mk/kpl, huvi-

layhdistys järjestää bussikuljetuksen. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Kirsti 

Torniainen, puh. 599192. 

 

 

 

SYYSKOKOUS 

 

Laaksolahden huvilayhdistys ry:n syyskokous pidetään maanantaina 

19.11.2001 klo 18.30 Laaksolahden monitoimitalolla. Kokouksessa käsitel-

lään sääntömääräisten asioiden lisäksi esitystä yhdistyksen sääntöjen muut-

tamiseksi. 

 

Sääntömuutosesityksen sisällöstä tiedotetaan työryhmän saatua esityksensä 

viimeisteltyä. Lisätiedot: Marjo Matikka, puh. 050-3001327, sähköposti 

marjo.matikka@pp.nic.fi. 

 



 

PITKÄJÄRVENTIEN KUNNOSTUS 

 

Pitkäjärventien leventäminen ja Lähdeportin rakentaminen on osa sitä suun-

nitelmaa, jonka kaupungin tekninen keskus esitteli laaksolahtelaisille vuo-

den 2000 loka–marraskuussa. Suunnitelmassa oli koko Laaksolahden ja Vi-

herlaakson katuosuuksien kunnostus Kehä II:n jatkoa odoteltaessa. 

 

Meneillään oleva rakentaminen alkoi 22.8.2001, ja sen on tarkoitus olla 

valmis joulukuun loppuun mennessä, tai mikäli mahdollista vieläkin nope-

ammin. Työn tekee yksityinen urakoitsija Niska & Nyyssönen Oy. Raken-

nettavalla tieosuudella tehdään alikulkutunneli Hirsipolun kohdalle ja Läh-

depurontien liittymään rakennetaan erillinen kääntyvien kaista vasemmalle 

kääntyjille. Muut tehtävät työt ovat Pitkäjärventien siirtäminen urheilukent-

tään päin sekä kevyen liikenteen väylän erottaminen viheralueella ajoradas-

ta. 

 

Nyt tehtävän urakan arvo on noin 4,3 Mmk. Asukkaiden katselmustilaisuu-

dessa pyytämät lisäykset ovat kuulemma lisänneet urakkasummaa 1,6 Mmk 

alkuperäisestä suunnitelmasta. Yksi tällainen lisäys lienee kääntyvien kaista 

Lähdepurontielle.  

 

Urakoitsijalta on pyydetty erikseen suunnitelma siitä, miten kevyen liiken-

teen turvallisuus on järjestetty rakennustyömaan ajaksi. Urakoitsija on laati-

nut työnaikaisen liikenteen järjestelysuunnitelman, jonka teknisen keskuk-

sen virkamiehet ovat hyväksyneet.  Suunnitelman mukaan ajorata ja kevyen 

liikenteen väylä erotetaan toisistaan lippusiimalla ja kartioilla sekä tarvitta-

essa Wepe-aidalla. 

  

Lisätiedot Marjo Matikka, puh. 050-3001327, marjo.matikka@pp.nic.fi. 

Teknisessä keskuksessa asiaa voi tiedustella kunnossapitopäällikkö Olli 

Hakalalta. 

 

 

 



TERVETULOA  JÄSENEKSI 

–  KANNATATHAN  TOIMINTAAMME 

 

Liity nyt Laaksolahden huvilayhdistyksen jäseneksi! Liittyminen tapahtuu 

maksamalla jäsenmaksu (50 mk/vuosi) tilille 800018 - 264419. Kirjoita ni-

mesi ja osoitteesi viestikenttään maksaessasi, jotta saamme tarvittavat tiedot 

jäsenrekisteriin. 

 

Jäsenmaksu- ja jäsenrekisteriasioissa auttaa Harri Luomala, puh. 5124435 

tai 040–5613548. 

 

 

 

HAEMME VALOKUVIA JA KIRJOITUKSIA LEHTEEMME 

 

Otamme mielellämme vastaan sekä erillisiä ja yksittäisiä valokuvia että kir-

joituksia huvilayhdistyksen vuoden lopulla ilmestyvään lehteen.  

 

Mikäli teillä on sopivaksi katsomianne kuvia tai hyvä jutunaihe, ottanette 

yhteyttä Mika Holmströmiin, puh. 0400–418919, sähköposti 

mika.holmstrom@iki.fi.  – Kiitos!  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

(ilmoitus) 

 

Italialaiset Stefano Secco ja sopraano Sara Galli 
sekä sopraanomme Pia Holopainen ja Laura 
Molnàr sekä bassobaritoni Kouta Räsänen säes-
täjänään Liisa Pimiä konsertoivat 
 

Valkoisessa Salissa 
Aleksanterinkatu 16–18 

29.10.2001 klo 19.00. 
 

Liput Lippupalvelusta tai ovelta à 120 mk, eläke-
läiset ja opiskelijat à 80 mk. 
 

Järjestää Benjamino Gigli -seura 


