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Viite: Kirkollishallituksen kirje nro: 178/00/2018

LAUSUNTO

Kirkollishallituksen lausuntopyyntö koskien neljän seurakunnan perustamista
Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa.

llomantsin ortodoksinen seurakunnanneuvosto valmisteli lausunnon
seurakunnanvaltuustolle 19.6.2019 ja seurakunnanvaltuusto käsitteli sen
26.6.2019. llomantsin ortodoksinen seurakunnanvaltuusto lausuu kantanaan
seuraavaa:

llomantsin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvosto on lausunut
kerran (2.7.2018 42), ja seurakunnanvaltuusto kaksi kertaa (13.11.2017 13,
27.1.2019 3) valmistelussa olevasta hallinnon uudistuksesta.

llomantsin ortodoksinen seurakunta toteaa, että kirkollishallitus on kuullut
seurakuntia riittävästi tässä muutosprosessissa.

Näissä lausunnoissa seurakunnan luottamushenkilöt ovat ottaneet kantaa
kahden seurakunnan malliin. Kahden seurakunnan malli on valmisteltu KP
arkkipiispa Leon, KP metropoliitta Arsenin, hiippakunnan kirkkoherrojen ja
luottamushenkilöiden kanssa.

Nyt esitetty neljän seurakunnan malli Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa (1.
ioensuu-llomantsi, 2. Taipale-Nurmes, 3. Jyväskylä-Saimaa ja 4. Kuopio
lisalmi-Rautalampi) ei turvaa taloudellisesti eikä toiminnallisesti hiippakunnan
tulevaisuutta pitkällä aikavälillä, koska muutokset ovat yksittäisiä ja
lyhytaikaisia. Toinen huomioon otettava asia on, että esitetty muutos kestää
vuoteen 2024. Tästä muutoksesta on keskusteltu jo kolme vuotta. Kun siihen
lisätään vielä viisi vuotta, se tarkoittaa kahdeksan vuoden muutosprosessia.

Mielestämme ei ole järkevää keskustella ja valmistella tulevaa muutosta niin
pitkään. Se ei ole kustannustehokasta eikä taloudellisesti kestävää.
Seurakuntalaiset väsyvät jatkuvaan hallinnosta puhumiseen ja työntekijät
uupuvat prosessiin, joka johtaa vain muutoksesta toiseen.

Pohjois-Karjalan väestö-ja veroennusteiden mukaan vuoteen 2030
seurakuntien jäsenmäärät ja verotulot tulevat jatkamaan alenemistaan (Liite
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1). Nämä ennusteet edellyttävät pikaisia toimia muutosprosessissa. Muutos
on tehtävä kahden seurakunnan mallin ja kirkollishallituksen esittämän
aikataulun mukaisesti (1.1.2021).

llomantsin ortodoksinen seurakunta viittaa edelliseen lähettämäänsä
lausuntoon 27.1.2019, joka sisältää kaikki vastaukset myös tässä
lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin. (Liite 2)

llomantsin ortodoksinen seurakunta haluaa korostaa maailmanlaajuisen
ortodoksisen kirkon vakiintunutta kirkollista perinnettä ja tapaa nimetä
seurakuntia. llomantsin ortodoksisen seurakunnan näkemyksen mukaan
hallinnollisen seurakunnan aluenimenä tulisi olla esim. Pohjois-Karjalan
ortodoksinen rovastikunta ja vastaavasti llomantsin ortodoksisen
seurakunnan nimenä edelleen Ilomantsin ortodoksinen seurakunta.

llomantsissa, 26.6.2019

1nnis Lamprjulos Veli Jeskanen
kfrkköherra srk:n valtuuston puheenjohtaja
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