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KVALT § 143

Hallintosäännön 114 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen
asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on
oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa
koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen
valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun
asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.
Aloitteen jättämisestä tehdään merkintä saman kokouksen pöytäkirjaan.

Valtuuston päätös:

Valtuutetut Jacqueline Aguilera Velásguez ja Arto Lepistö jättivät
7.10.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Ympäristöohjelman laatiminen ja toteuttaminen kotikulmassa,
Siikajoen kunnassa, Kuntastrategiassa.
Siikajoen kunnassa on lakisääteinen vastuu ympäristöstä. Sitä
säädellään monin erin laein ja säädöksin, jotka ovat vähimmäisvaatimus kunnan ympäristöön liittyvissä toiminnoissa. Jokapäiväisillä
valinnoilla ja pienillä teoilla pystymme yksilötasolla vaikuttamaan
ympäristömme tilaan, siksi aloitteessa esitetty kattava kunnan
toimintoja ohjaava ympäristöohjelma moninkertaistaa
ympäristövaikutukset positiivisessa mielessä. Kunta voi ja sen tulee
omilla teoillaan toimia esimerkkinä kuntalaisille ympäristöasioiden
huomioon ottamisessa jokapäiväisessä työssään. Ympäristöasioiden
huomioiminen kunnan toiminnassa olisi kunnan arvoista kertova
asia. Lisäksi se toisi myös konkreettisia kustannushyötyjä kunnalle,
esimerkkinä tästä energiatehokkaammat investoinnit.
Siikajoen kunnan nykyistä kuntastrategiaa sekä tulevaa laadittaessa
on nostettava vahvasti visioon puhdas luonto. Tämä teema nousi
vahvasti esiin myös strategian valmisteluun liittyvässä
kuntalaiskyselyssä. Jotta visio saisi lihaa luiden ympärille ja
jalkautuisi tekoihin ja toimintoihin asti, se tulee sisäänkirjoittaa myös
strategiaan. Aloitteessa esitetty ympäristöohjelma olisi tarpeellinen
ohjelma lisättäväksi strategiseen hankesalkkuun ohjaamaan
toimintaa kohti haluttua puhdasta luontoa ja ympäristöä. Sillä uuteen
visioluonnokseen kirjattu profiloituminen “puhtaan luonnon kunnaksi”
tapahtuu ainoastaan pitkäjänteisellä ja yhteisellä työllä kattavaan

ympäristöohjelmaan kirjattujen toimenpiteiden ja tekojen kautta.
Mallia voi ottaa vaikka muilta kunnilta, joille ympäristöasioihin
panostaminen on ollut strateginen valinta. Varmasti muiden kuntien
sivuilta löytyy aiheeseen liittyvää materiaalia todella kattavasti esim.
ympäristöraportit.
Siksi esitämme valtuustoaloitteena, että Siikajoen kunnassa, omalla
kotikulmalla, laaditaan Ympäristöohjelma osoittaen siihen jo
tekovaiheessa riittävät resurssit. Ympäristöohjelmassa määriteltäisiin
selkeästi Siikajoen kunnan ympäristöpolitiikan tavoitteet,
toimenpiteet, vastuut, resurssit ja seurantamittarit. Laadittu
ympäristöohjelma otettaisiin yhdeksi toimintaa ohjaavaksi työkaluksi
sekä jo päätöksenteossa että kaikissa kunnan toiminnoissa. Lisäksi
sitoutumisnäkökulmasta katsoen on tärkeää, että jo ohjelmaa
laadittaessa mukana on jokaisesta hallintokunnasta edustaja."
Jacqueline Aguilera Velásquez
Arto Lepistö
Siikajoen kunnassa, 7.10.2021

