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Ystävyydenpuiston perustamista koskeva valtuustoaloite
38/00.02.00/2016
KV 01.02.2016 § 11
Valtuutettu Aila Lahtinen luki seuraavan Ystävyydenpuiston perustamista koskeneen valtuustoaloitteen:
”Forssa on saanut KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTOSTATUKSEN. Tähän teemaan sopisi oikein hyvin perustaa ystävyyden puisto. Puisto toimisi puulajipuistona ja siitä voisi tulla nähtävyys vuosien
varrella. Matkailijat haluavat usein jättää muiston vierailustaan paikkakunnalle. Puihin laitettaisiin lahjoittajan nimikilpi ja puun lajikenimi.
Nyt vierailijat tuovat muistoesineistä joista vitriinit täyttyvät, ja joita tavallinen kaupunkilainen hyvin harvoin pääsee ihailemaan. Ystävyydenpuistossa eri puulajikkeet voisivat hyödyntää puulajituntemusta
kansalaisille ja oppilaat voisivat tehdä retkiä opettajan opastuksella
testaamaan puutuntemustaan luonnossa. Aikuisillakin voisi herätä
kiinnostus lajeja kohtaan, ja voisivat tehdä vaikkapa pyöräillen retken
puistoon, viettää siellä luonnon helmassa kahvituokion. Puistosta
voisi kehittää matkailukohteena nähtävyyden. Ystävyydenpuistoja on
jo muutamissa kaupungeissa rakennettu ja niistä on tullut kiinnostuksen kohteita.
Idea lähti elämään päässäni, kun keväällä kaupunginjohtaja Sami
Sulkko istutti Puistolehmuksen torin viereen Ankkalammenpuistoon.”
Lahtisen lisäksi aloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Sirkka-Liisa Anttila, Tuula Forsblom, Johanna Häggman, Eino Järvinen, Keijo
Koskimies, Marjo Kotioja-Partanen, Matti Luostarinen, Pekka Murtolahti, Jaakko Mäki, Mika Penttilä, Mikko Suomi, Tapio Virtanen, Ritva
Vastamäki ja Janne Vuorenmaa sekä varajäsenet Jari Kantelus, Sami Mattila ja Hannu Ylitalo.
Päätös: Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
KH 08.02.2016 § 26
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa teknisen ja ympäristötoimen toimialalle tehtäväksi laatia aloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

YLA 22.05.2019 § 49
Idea puistosta, johon voi lahjoittaa puita ja siten edistää puulajituntemusta on hyvä.Kaupunki saa yksittäisiä lahjoituspuita silloin tällöin
eri yhdistysten toimesta ja lisäistutuksia tehdään myös mm. haastekampanjojen muodossa, viimeksi Ypäjän kunnan puunistutushaaste
syksyllä 2018.
Linikkala IV kaavassa sijaitseva Jokirannanpuisto voidaan suunnitella mahdollisimman monilajisena ja suunnitelma julkaista kaupungin
nettisivuilla kasvilaji- ja hintatietoineen.
Halukkaat henkilöt voivat varata suunnitelmasta itselleen nimikkopuun, pensaan, perennan tai heinän. Heille lähetetään lasku ko. kasvista ja he saavat nimensä suunnitelmaan ko. puu, pensas- perennatai heinäryhmän rinnalle. Suunnitelma päivitettynä kasvien ostajilla
voidaan pitää Infrapalveluiden nettisivuilla. Näin voi reaaliaikaisesti
nähdä mitä kasvillisuutta on vapaana ja myös kuka on jo ostanut
itselleen oman nimikkokasvin.
Puistoa lähdetään istuttamaan Infrapalveluiden resurssien mukaan
ryhmittäin, kun suuri osa kasvillisuudesta on ostettu ja koko suunnitelmassa olevaa istutusta ei tehdä yhtenä vuonna valmiiksi, jotta nimikkokasvin voi ostaa istutustyön ollessa käynnissä ja vielä jälkikäteenkin eli puiston valmistuttua jo istutettukin kasvi olisi mahdollista
ostaa ja saada nimensä suunnitelmaan. Suunnitelmaa pidetään Infrapalveluiden nettisivulla nähtävänä 5 vuotta puiston valmistumisen
jälkeen.
Puistoon on kaavoitettu myös aidattu koirien ulkoilualue ja puisto sijaitsee Prisman isojen paikoitusalueiden vieressä rajautuen Loimijokeen.
Jos Ystävyydenpuistoa ryhdytään toteuttamaan tekninen ja ympäristötoimen viherpalvelu yksikkö:
- ottaa vastaan yksittäisiä lahjoituspuita sekä vastaa istutushaastekampanjoihin mahdollisuuksien mukaan
- suunnittelee Jokirannanpuiston Ystävyydenpuistoperiaatteella, josta halukkailla on mahdollisuus ostaa oma nimikkokasvi: puu, pensas,
perenna tai heinä sekä saada nimensä kasvilajiluettelon rinnalle
- pitää puistosuunnitelmaa puiston valmistuttua kasvilaji- ja lahjoittajatietoineen viisi vuotta Infrapalveluiden nettisivulla
Ystävyydenpuisto voidaan toteuttaa edellä kuvatulla tavalla ilman
erillistä rahoitusta viherpalvelun talousarvion käyttötalouden määrärahoilla.
(LG, AH)
Tekninen johtaja: Yhdyskuntalautakunta esittää kaupunginhallituk-

selle Ystävyydenpuiston perustamista koskevan valtuustoaloitteen
toimenpide-ehdotuksena puiston perustamista esittelytekstissä kuvatulla tavalla.
Käsittely: Kaupunginpuutarhuri Leila Grönholm selosti asiaa kokouksessa ja poistui ennen päätöksentekoa.
Päätös: Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
KH 10.06.2019 § 161
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus
1. hyväksyy kaupungin käyttävän Linikkala IV -asemakaavassa olevaa Jokirannanpuistoa Aila Lahtisen ym. valtuustoaloitteessa tarkoitettuna ystävyydenpuistona sekä antaa päätöksen toteuttamista koskevat käytännön toimenpiteet teknisen ja ympäristötoimen toimialalle
hoidettaviksi
2. ehdottaa, että valtuusto merkitsee kaupunginhallituksen kokouksessa 10.6.2019 tehdyn päätöksen tiedoksi ja toteaa Aila Lahtisen
ym. valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

