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Pertti Sirviö

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
5.10.2017 – 6.11.2017 välisen ajan
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Antti Lankinen
vt. kirkkoherra
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§ 36 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esittely

Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan
nimenhuuto.
Kirkkovaltuuston kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston
ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille 25.9.2017
sekä pidetty seurakunnan ilmoitustaululla 26.9 – 3.10.2017 välisen ajan.
Kokous on päätösvaltainen kun saapuvilla on enemmän kuin puolet kirkkovaltuuston jäsenistä.
Kokouskutsu liitteenä n:o 1.

Ehdotus

Todetaan kokous kirkkolain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

§ 37 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Esittely

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja
tai sen osa tarkastetaan heti.

Ehdotus

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka suorittavat pöytäkirjan
tarkastuksen keskiviikkona 4.10.2017.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 5.10. –
6.11.2017 välisen ajan.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Sarparanta ja Pertti Sirviö.

§ 38 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Samalla kirkkovaltuusto päättää
mahdollisten kiireellisten asioiden käsittelystä ottaen huomioon sen, ettei asiaa, joka
kirkkoneuvoston on valmisteltava, saa ottaa päätettäväksi, ellei kirkkoneuvostolla ole ollut
tilaisuutta sitä käsitellä.

Päätös

Kokouskutsu hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 39 VUODEN 2018 KIRKOLLISVEROPROSENTTI
Esittely

Kirkkovaltuuston tulee ennen seuraavan vuoden talousarvion käsittelyä määrätä tulevan vuoden
tuloveroprosentin suuruus.
Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 1,65 %.
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Ehdotus

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi vuoden 2018 kirkollisveroprosentiksi 1,65 %.

Päätös

Kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroprosentiksi 1,65 %.

§ 40 LUONTOLAHJA 100-VUOTIAALLE SUOMELLE
Esittely

Suomen ympäristöministeriön kampanja ”Luontolahjani sata vuotiaalle” kutsuu
maanomistajia osallistumaan Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen (lisätietoja:www.luontolahja.fi).
Perustamalla yksityisen luonnonsuojelualueen turvaat luonnon monimuotoisuuden ja itsellesi
arvokkaan maiseman säilymisen tuleville sukupolville, kerrotaan kampanjan internet-sivuilla.
Juhlavuoden kampanjan kautta niin yksityishenkilöt, yritykset, kunnat, seurakunnat, säätiöt ja
yhdistykset voivat antaa oman lahjansa. Kampanjassa suojelu tapahtuu vapaaehtoisesti ilman
korvausta.
Kampanjassa ELY-keskukset antavat neuvontaa ja tekevät viralliset suojelualueen
perustamiseen liittyvät päätökset. Maanomistus jää aina lahjoittajalle. Kuntaliitto kannustaa
kuntia osallistumaan kampanjaan ja useat kunnat ja seurakunnat ovatkin tehneet päätöksen
oman suojelualueen perustamisesta kampanjaan liittyen.
Seurakunnan omistukseen on hankittu Sapsoperäntien ja Pitkälammen väliin jäävä maa-alue
turvaamaan Rytilahden Majan virkistyskäyttöä ja maisema-arvoja. Alueella on noin kaksi
hehtaaria yli 130-vuotiasta metsää. Vanhan metsän kohde sijoittuu välittömästi
Sapsoperäntien ja Pitkälammin väliselle alueelle. Metsä soveltuu täydellisesti suojeltavaksi.
Sillä on laajaa virkistyskäyttöä, metsäkohteen maisema-arvot ovat suuret, koululaiset tekevät
kohteeseen retkiä ja alueella voi aistia vanhan metsän tunnelmaa. Kaavoituksessa kohde on
Pitkälammen alueen virkistysaluetta.

Ehdotus

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sotkamon seurakunta osallistuu ”Luontolahja
sata vuotiaalle”- kampanjaan perustamalla noin 2,0 ha:n suuruisen luonnonsuojelualueen
Pitkälammen ja Sapsoperäntien väliseen maastoon. Suojelualueen perustamiseen liittyväistä
käytännön järjestelyistä ja alueen rajauksista sekä muista ehdoista sovitaan Kainuun ELYkeskuksen ja seurakunnan välisissä neuvotteluissa. Neuvottelijoiksi valtuutettiin kirkkoherra
Juhani Saastamoinen, Antti Lankinen ja Anu Heikkinen. Kainuun ELY-keskus tekee kaikki
suojelualueen perustamiseen liittyvät järjestelyt muiden suojelualueiden perustamisen tapaan.

Päätös

Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

§ 41 ILMOITUSASIAT
Kainuun
seurakuntayhtymäselvitykseen
liittyvä
luottamushenkilöille
neuvottelutilaisuus pidetään perjantaina 10.11. klo 17.00 seurakuntatalolla.

tarkoitettu

Aimo Korhonen nimettiin kirkkovaltuuston edustajina Rytilahtiseminaariin 2.11.2017. Juha
Korhosta kysytään toiseksi kirkkovaltuuston edustajaksi Rytilahtiseminaarin.
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§ 42 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus

Puheenjohtaja antaa liitteenä 2 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja antoi liitteenä 2 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen 19.27.
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