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Vuoren-

L e i k k i p u i s t o t
testaa

 kävijä

Tähkä-
puiston
leikkipuisto
Sijainti: Petreliuksenpolun
varrella.

Ensivaikutelma tästä puis-
tosta oli kuivahko ja puoli-
makea. Ilmapiiri oli ystäväl-
linen ja yhteishenkeä nos-
tattava, varsinkin kun testi-
ryhmä oli puistossa kahdes-
taan. Puisto oli oikea tilaih-
me: siinä oli kaksi puolta,
oikea ja vasen. Laitetarjonta
oli tavallinen, mutta erilai-
suutena löytyi myös 80-lu-
vun Ford-puuauto. Havait-
simme kuitenkin pientä kun-

Sompapuisto

Sijainti: Luolavuorenpolun
varrella, tenniskentän vie-
ressä.

Arvostelu: Sompis oli puis-
toista idyllisin ja maastol-
taan monipuoilisin. Puiston
metsäisä maisema johtui yl-
lättäen lukuisista puista,
mikä varmasti tuottaa lap-
sille monia miellyttäviä elä-
myksiä leikkien parissa.

Puistossa on esillä laaja skaa-
la erilaisia lasten killuttimia
eli tämä puisto oli ainakin
testiryhmälle mieleen. Liu-
kumäki oli sopivan mittai-
nen pidemmällekin ihmisel-
le ja liukuvuus erinomainen
varsinkin raikkaan kesäsa-
teen kostuttamana. Suosit-
telemme.

Emma ja Hanna viihtyivät Scandinavian leik-
kipuiston vauhdikkaassa liukumäessä.

Scandinavian
leikkipuisto

Sijainti: Tanskankadun varrella,
Haritussa

Arvostelu: Skandinavian LP oli mieltä nos-
tattava kokemus. varsinkin liukumäet töys-
syineen toivat oman säväyksensä tähän rie-
mukkaaseen leikkipuistoon. Puiston yleis-
vaikutelma oli mukavan lapsellinen. Ai-
dattu alue piti sisällään avaran ja mukaansa
tempaavan leikkipaikan. Havaitsimme
hiekkalaatikon lähes täydelliseksi suuren
koon ansiosta. Muitakin vempaimia toki
löytyi paljon. Ainoa pettymyksen aihe oli
leikkihevosten huono keinuvuus.

Suosittelemme tätä puistoa erittäin energi-
sille lapsille, koska riippusillalla juoksua ei
voi jättää yhteen kertaan.

Sompapuiston välineistä keinuhevonen oli erityisesti
Eveliinan mieleen.

Oletko Sinäkin aina miettinyt mikä alueemme leikki-
puistoista on ”Se oikea”? Päätimme auttaa Sinua ja
arvostelimme tähän muutaman varteenotettavan vaihto-
ehdon

nostuksen tarvetta esimer-
kiksi kiipeilytelineessä.
Fordkin kaipaisi lisävarus-
teita. Vaikka tämän jälkeen

puistoon olisikin tunkua, niin
ruuhkaa ei pääse syntymään
loistavan kaksipuoleisen
arkkitehtuurin ansiosta.

Tähkäpuiston leikkipuistossa tulevat kimiräikköset pää-
sevät testaamaan miltä tuntuu istua kilpa-auton ratissa.

( Varattu )

Teksti: J U H A   N A P P U

Neljän vuoden välein järjestettävät seurakuntavaalit ovat
edessä kuluvan vuoden marraskuussa. Vaaleissa valitaan
jäsenet seuraavaksi nelivuotiskaudeksi vuosille 2003-
2006 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkko-
valtuustoon sekä oman paikallisseurakunnan seurakunta-
neuvostoon.

Turun ja Kaarinan Seurakun-
tayhtymän ylintä päätösval-
taa käyttää kirkkovaltuusto,
johon vaaleissa valitaan yh-
teensä 61 jäsentä. Paikallis-
seurakunnan ylimpään päät-
tävään elimeen, seurakunta-
neuvostoon valittavien jä-
senten lukumäärä riippuu
seurakunnan jäsenluvusta.
Turun Henrikinseurakunnan
jäsenmäärän mukainen neu-
voston jäsenten lukumäärä
tulevalle nelivuotiskaudelle
on12 henkeä.

Seurakuntavaalit järjeste-
tään kaksipäiväisinä marras-
kuun 10. ja 11 päivinä. Ää-
nestyspaikkana Henrikin-
seurakunnassa on Henrikin
kirkko. Ennakkoäänestys on
mahdollista  28.10-1.11. vä-
lisenä aikana kirkkoherran-
virastossa, Eerikinkatu 3.

Ehdokkaaksi?

Ehdokkaita vaaleihin voi
asettaa vaaleja varten perus-
tettu valitsijayhdistys. Va-
litsijayhdistyksen voi perus-
taa vähintään kymmenen
äänioikeutettua seurakunnan
jäsentä.

Ehdokkaaksi vaaleihin voi
asettua kristillisestä vakau-
muksestaan tunnettu vaali-
seurakunnan konfirmoitu
jäsen, joka on täyttänyt 18
vuotta viimeistään
10.11.2002. Ehdokkaan on
annettava kirjallinen suos-
tumus lupautumisestaan eh-
dokkaaksi. Ehdokkaaksi ei
voi asettua holhouksenalai-
nen henkilö, eikä henkilö,
joka on päätoimisesti virka-
tai työsopimussuhteessa pai-
kallisseurakuntaan.

Äänioikeus vaaleissa on
Suomen luterilaisen kirkon
jäsenellä, joka on 31.8. 2002
mennessä merkitty vaaliseu-
rakunnan läsnä olevaksi jä-
seneksi ja joka täyttää 18
vuotta viimeistään ensim-
mäisenä vaalipäivänä
10.11.2002.

Hyvät
mahdollisuudet
läpipääsyyn

Läpipääsemiseksi vaaleissa
ei yleensä tarvita kovinkaan
suuria äänimääriä. Viimek-
si toimitetuissa, vuoden
1998 vaaleissa Henrikinseu-
rakunnan seurakuntaneu-
vostoon pääsi vähimmillään
37 äänellä. Yhtymän kirk-
kovaltuustoon pääsy Henri-
kinseurakunnasta vaati edel-
lisessä vaaleissa vähintään

55 ääntä.  Seurakuntaneu-
voston vaaleissa Henrikin-
seurakunnassa pääsi läpi vii-
me vaaleissa  32,6 % ja val-
tuuston vaaleissa 25 % eh-
dokkaista.

Vaalit toimitetaan suhteelli-
sina vaaleina, joten kultakin
ehdokaslistalta läpipääse-
vien lukumäärän ratkaisee
k.o. vaalilistan yhteensä saa-
ma äänimäärä. Ehdokaslis-
tan sisällä valittavien henki-
löiden järjestys määräytyy
kunkin ehdokkaan saaman
henkilökohtaisen äänimää-
rän perusteella.

Kirjoittaja on Turun Henri-
kinseurakunnan vaalilauta-
kunnan jäsen.

Parturi-Kampaamo

Karjalankatu 24, 20740 Turku

Nyt kesähiukset kuntoon!

Muodikkaat leikkaukset M 15,-  N 17 ,-

Perm. + leik. + kamp. alk 49,-

Kestoväri + leikkaus 44,-

Ajanvaraus  2422 232

Marraskuu kutsuu
vaaliuurnille

Seurakuntavaalit 10.-11.11.2002 Kivikartiontien

Parturi-Kampaamo

Marita Hering

Kivikartiontie 1
20720 Turku

Joustavat palveluajat
sopimuksen mukaan

Soita!

Puh. (02) 236 1310,   040 766 3097


