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Seurakuntavaalit marraskuussa
Espoon seurakunnissa valitaan uudet jäsenet seurakuntaneuvostoihin ja
kirkkovaltuustoon marraskuussa järjestettävillä vaaleilla.
Ennakkoäänestyspäivät ovat maanantaista perjantaihin 28.10.- 1.11. ja
varsinaiset vaalipäivät sunnuntai 10. ja maanantai 11. marraskuuta.
Luottamushenkilöt valitaan neljäksi vuodeksi.
Kahdet vaalit kerralla
Seurakunnissa järjestetään samanaikaisesti kahdet vaalit. Ensinnäkin
valitaan 61 jäsentä yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka johtaa Espoon
seurakuntayhtymää eli kaikkien Espoon seurakuntien yhteistoimintaa.
Kanta-Espoon seurakunnasta valtuutettuja valitaan 14. Toiseksi valitaan
seurakuntaneuvosto, joka johtaa paikallisen seurakunnan toimintaa. KantaEspoossa seurakuntaneuvostoon valitaan 14 jäsentä. Seurakuntavaaleilla
ja niillä valituilla luottamushenkilöillä on merkittävä rooli seurakunnan
toiminnassa.
Seurakuntaneuvostossa luottamushenkilöiden keskeisin tehtävä on
edustaa seurakuntalaisia ja toimia seurakunnan henkilöstön
yhteistyökumppanina. He pääsevät muun muassa ohjaamaan
seurakuntatyön kehittämistä ja painopisteiden valintaa, päättämään
kirkollisverojen käytöstä sekä vaikuttamaan seurakunnan virkojen ja
tehtävien sisältöihin ja henkilövalintoihin.
Yhteisessä kirkkovaltuustossa luottamushenkilöt osallistuvat Espoon
seurakuntayhtymän toimintaan. Espoossa toimii kuusi itsenäistä
seurakuntaa, joiden yhteistoimintaa ohjataan kirkkovaltuustossa.
Kirkkovaltuuston pääasiallinen työtehtävä on vastata Espoon seurakuntien
taloudesta ja yhteistoiminnasta.
Espoon seurakuntien luottamuselinten toivotaan olevan kattava
läpileikkaus seurakuntalaisista. Näissä vaaleissa erityisenä tavoitteena on
saada niin ehdolle kuin vaaliuurnille alle 30-vuotiaita, jotka eivät ole
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suuremmin osallistuneet seurakuntiensa toimintaan.
Seurakunta on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja
Hengellisen toimintansa lisäksi seurakunnat ovat merkittävä
yhteiskunnallinen toimija. Esimerkiksi Keski-Espoossa seurakunta on
suurin yksittäinen maanomistaja Espoon kaupungin jälkeen ja vaikuttaa
paljolti kaupunkikuvaan. Esimerkiksi Kaupunginkallion eteläosan uusi
asuinalue sijoittuu kokonaan seurakunnan maille. Seurakunnan
luottamushenkilöt pääsevät vaikuttamaan myös 'arkisiin' seurakunnan
toimiin kuten kerhojen ja iltapäiväkerhojen järjestämiseen. Seurakunnan
jäsenten kannattaa siis tarttua tilaisuuteen ja antaa äänensä vaikuttaa.
Tony Hagerlund

Lukion ja uimahallin rakentamista vastustetaan
edelleen
Valituksen ABB Credit Oy:lle ja Espoon kaupungille myönnetystä
rakennusluvasta Helsingin hallinto-oikeudelle ovat tehneet seuraavat
tahot: 1. x x ym. 2. Pro Espoonjoki ry ja 3. Espoon ympäristöyhdistys ry.
Valituksen kohteena on rakennuslupa A-2266/01, joka on myönnetty
Kuninkaantien lukion ja Keski-Espoon liikunta- ja uimahallin
uudisrakennukselle osoitteessa Kaivomestarinkatu 2, 02770 ESPOO.
Valittajat vaativat rakennuslautakunnan myöntämän luvan kumoamista
muun muassa sillä perusteella, että hanke asemakaavasta poikkeavana
olisi vaatinut poikkeamispäätöksen tai kaavamuutoksen ennen kuin
rakennuslupa olisi voitu myöntää. Espoon ympäristöyhdistys vaatii lisäksi
oikeudenkäyntikulujensa korvaamista.
Keski-Espoo -seura jätti Pro Espoonjoki r.y:n valitukseen eriävän
mielipiteen. Seura on Pro Espoonjoen jäsenyhdistys, mutta Keski-Espoo seuran johtokunta katsoi, että hankkeen rakennusluvasta ei ole järkevä
tehdä valitusta, sillä hanketta on odotettu alueen asukkaiden taholta jo
kolmatta vuosikymmentä. Hanketta pitäisi johtokunnan mielestä
päinvastoin tukea kaikin mahdollisin tavoin.
Kaupunginhallitus yhtyi syyskuun alussa tekemässään päätöksessä
rakennuslautakunnan aiemmin asiassa antamaan lausuntoon ja katsoo,
että valittajilla ei ole asiassa valitusoikeutta ja rakennusluvasta tehdyt
valitukset tulee siksi jättää tutkimatta.
Tommi Laakso

10 kysymystä Espoosta
1. Espoon pinta-ala on
1) 391 x) 528 2) 708 neliökilometriä
2. Elokuussa järjestetyt Espoo Cine -elokuvafestivaalit olivat
järjestyksessään
1) yhdeksännet x) yhdennettoista 2) kolmannettoista
3. Espoosta tuli kaupunki vuonna
1) 1970 x) 1972 2) 1974
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4. Espoossa on vuoden 2000 tietojen mukaan 1) 63 529 x) 84 446 2) 100
384 henkilöautoa
5. Honkamäen vastaanottokoti sijaitsee
1) Saunakalliossa x) Kaupunginkalliossa 2) Kiltakalliossa
6. Tahkokuja sijaitsee
1) Tuomarilassa x) Mikkelässä 2) Sunassa
7. Espoolla ja Kauniaisilla on yksi yhteinen järvi. Se on
1) Gallträsk x) Lippajärvi 2) Pitkäjärvi
8. Ikean viereen Espoontien varteen noussee lähivuosina kodinkoneliike
nimeltään
1) OnOff x) Musta Pörssi 2) Gigantti
9. Bussilinja 213 päätepysäkki sijaitsee
1) Tuomarilassa x) Espoon asemalla 2) Mikkelässä.
10. Kuninkaantien päivätoimintakeskus on muuttanut väliaikaisesti
1) Kannunsillalle x) Tuomarilaan 2) Kiltakallioon
Oikeat vastaukset: x2xxx 1x22x

Muuralan sairaala peruskorjataan
Espoon keskuksessa sijaitsevan Muuralan sairaalan kolme vanhaa
puurakennusta peruskorjataan sosiaali- ja terveystoimen käyttöön.
Rakennukset ovat asemakaavapäätöksen nojalla suojeltuja 1920-luvulla
rakennettuja hirsirakennuksia. Rakennukset sijaitsevat Espoon
keskuksessa Siltakadun ja Espoonväylän kulmauksessa osoitteessa
Terveyskuja 2.
Hanke on vuoden 2002 talousarviossa ja -suunnitelmassa vuosilla 2003 ja
2004, määrärahavaraus yhteensä 3,7 miljoonaa euroa.
A-rakennukseen, jossa on aikaisemmin sijainnut terveysasema, tulee tilat
sosiaalityön alueyksikölle perhekeskustoimintaa varten sekä eräitä Espoon
keskuksen sosiaali- ja terveyskeskuksen toimistotiloja, joita ei saatu
sijoitettua uuden terveysaseman Samarian tiloihin. Lisäksi rakennukseen
tulee tiloja yhteisten palvelujen tukiyksikölle eli neuvontapiste Vinkki.
B-rakennus jää edelleen sairaala- ja laitospalvelujen käyttöön
päiväsairaalatoimintaan, mm. fysio- ja toimintaterapiatoimintaa sekä
muistipoliklinikka.
C-rakennus jää myös sairaala- ja laitospalvelujen käyttöön, siihen
sijoitetaan ruokailu ja keittiö sekä ullakolle työtiloja ja kellariin varastoja.
Vanhat puurakennukset toimivat Espoon ensimmäisenä kunnansairaalana.
Ne muodostavat tontille historiallisesti arvokkaan rakennusryhmän.
Korjaussuunnittelun lähtökohtana on, että miljöö ja rakennukset sekä
ulko- että sisäosiltaan palautetaan mahdollisimman paljon entisen
kaltaisiksi. Tämä on otettu huomioon jo toiminnan suunnittelussa siten,
että on pyritty välttämään raskaampaa laitoskäyttöä.
Julkisivut pyritään palauttamaan entisen mukaiseksi, sisätiloissa
noudatetaan mahdollisuuksien mukaan vanhaa huonejakoa. Vaurioituneet
ja muutetut rakenteet korvataan uusilla vanhan mallisilla rakenteilla.
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Hankkeen laajuus on yhteensä 2050 brm2.
Tommi Laakso

Helsingin hovioikeus hylkäsi valitukset
Espoontien varrella asuva x x ja Kirkkojärvi Takaisin ry ovat valittaneet
korkeimmalle hallinto-oikeudelle Espoon kaupunginvaltuuston 3.9.2001
hyväksymästä Fallåkerin asemakaavasta, johon sisältyy myös IKEAN
viereen, Espoontien varteen rakentuvan Gigantin tontti. Pääosa kaavaalueesta on uutta omakoti- ja rivitaloasutusta sekä puistoa. Korkein
hallinto-oikeus on pyytänyt Espoon kaupunginhallitusta antamaan
selityksen valitusten johdosta.
Alen pyytää, että korkein hallinto-oikeus kumoaa Espoo
kaupunginvaltuuston ja Helsingin hallinto-oikeuden päätökset Fallåkerin
asemakaavahankkeen toteutumisesta.
Kirkkojärvi Takaisin ry pyytää, että Korkein hallinto-oikeus kumoaa
Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen. Lisäksi valittaja pyytää, että
Korkein hallinto-oikeus pyytää viralliset lausunnot Uudenmaan
ympäristökeskukselta ja Museovirastolta sekä suorittaa paikalla
maastokatselmuksen. Vielä valittaja pyytää, että korkein hallinto-oikeus
velvoittaa Espoon kaupungin korvaamaan valittajalle valituksesta
aiheutuneet kulut.
Pyydettynä selityksenä kaupunginhallitus esitti yksimielisesti 26.8.2002,
että valitukset hylätään. Vastauksessaan Espoon kaupunki kiistää Kaj
Alenin ja Kirkkojärvi Takaisin ry:n vaatimukset kokonaisuudessaan ja
pyytää, että korkein hallinto-oikeus hylkää valitukset. Mitään sellaisia
uusia syitä ei ole esitetty, jotka eivät olisi olleet tiedossa jo päätöstä
tehtäessä.
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