Kaupunginhallitus

§ 232

30.09.2019

Saaren kansanpuiston hoitokunnan jäsenten valinta
272/00.00.01/2019
KH 30.09.2019 § 232
Forssan kaupunki ja Tammelan kunta hankkivat vuonna 1980 yhteiseen omistukseensa Tammelassa sijaitsevan Saaren kansanpuiston
alueen. Kaupunki ja kunta hyväksyivät alueelle ensin väliaikaisen
käyttösäännön ja sen jälkeen vuonna 1994 voimaan tulleen hoitosäännön. Hoitosäännön mukaan kansanpuistoalueen hallinnasta ja
hoidosta vastaa hoitokunta. Kumpikin osapuoli valitsee hoitokuntaan
kolme jäsentä valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Hoitokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Kaupungin tekninen virasto, nykyisin teknisen ja ympäristötoimen toimiala, nimeää hoitokunnalle sihteerin.
Kaupunki on valinnut hoitokuntaan jäsenensä viimeksi vuosiksi 2013
- 2016. Jäsenten toimikausi ja samalla toimivalta hoitaa hoitosäännössä tarkoitettuja alueen asioita päättyi ajanjakson lopussa. Kaupungin tulisi valita uudet jäsenet. Heidän toimikautensa kestäisi valinnasta lähtien kuluvan valtuustokauden loppuun 31.5.2021 asti.
Sen jälkeen alkavalle toimikaudelle valittaisiin jälleen uudet jäsenet.
Jäsenten valintaa ei ole osoitettu minkään kaupungin toimielimen
tehtäviin. Näin ollen kaupunginhallitus valitsee hoitokunnan jäsenet.
Kaupungin ja kunnan valitsemina jäseninä on ollut luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Viranhaltijoista jäseniksi olisi tarkoituksenmukaista valita kaupunginpuutarhuri ja ympäristöpäällikkö. Ympäristöpäällikkö olisi uusi jäsen. Hänen valintaansa puoltaisi mm. se, että kaupunginhallituksen kokouksessa 1.7.2019 tehdyn päätöksen mukaisesti teknisen ja ympäristötoimen toimialan ympäristönsuojeluyksikkö valmistelee Raanpään ja Suujärvenharjun alueen suojelutoimia
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa asiasta
neuvotellen sekä alueen suojeluarvoja ja erilaisia kehittämistapoja
käytettävissä olevan materiaalin perusteella arvioiden.
Kokouksessa kaupunginhallitus päätti lisäksi, että alueen luonnon
suojelemiseksi sekä tarvittaessa sen hoitamiseksi tarvittavat alustavat määräykset laaditaan. Samalla kaupunginhallitus edellytti kansanpuiston hoitokuntaan valittujen kaupungin edustajien sekä kaupungin viranomaisten pidättyvän asian valmisteluaikana alueella puiden kaadosta ja muista vastaavista toimista, jotka vaikuttavat tai ovat
omiaan vaikuttamaan suojeluarvoihin ja maisemaan, mutta oikeutti
kaupungin edustajat ja viranomaiset tekemään mm. uimarantojen ja
juhlakentän ympäristössä olevien paljastuneiden puunjuurien
suojaustoimenpiteitä.

Hoitokunnan jäsenyys antaisi ympäristöpäällikölle parhaiten mahdollisuudet sovittaa yhteen kaupunginhallituksen päätöksessä tarkoitetut tavoitteet ja alueen välttämättömät hoitotoimenpiteet asian valmisteluaikana. Hän ohjaisi tässä toiminnassa muita jäseniä. Kaupunginpuutarhuri on ollut jäsenenä jo aiemmin, ja hän jatkaisi edelleen.
Kolmannen jäsenen olisi toivottavaa olla luottamushenkilö.
Hoitokunnassa olevien kaupungin edustajien täytyy opastaa koko
hoitokuntaa päätöksenteossaan pidättymään mahdolliset suojelutoimet ennakkoon hyödyttömiksi tekevistä toimenpiteistä.
(AH, MP)
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus valitsee Saaren kansanpuiston
hoitokuntaan 31.5.2021 päättyväksi toimikaudeksi kaupungin jäseniksi kaupunginpuutarhurin ja ympäristöpäällikön sekä luottamushenkilön.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että Tammelan kunta valitsee hoitokuntaan 31.5.2021 päättyväksi toimikaudeksi kolme jäsentä.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Se nimesi luottamushenkilöjäseneksi Antero Koskenojan.

