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Keskiviikkona 13.1 I .2A19 klo 18.00 - 19.
Seurakuntasali, Väinämöisenkatu 29 A 1, 87100 Kajaani
Sakari Hukkanen, Ulla Kyllönen, Noora Lumpo, Seija Mäkiaho,
Reijo Marjomaa, Laila Seppänen, Jyrki Säppi, MattiTikkunen,
Tuija Toivonen, Eila Valtanen, Lea Vainio,
Veikko Halonen, Martti Taurovaara

Puheenjohtaja MattiTikkunen avasi kokouksen klo 18.05

Valittiin kokouspöytäkirjan tarkastajiksi Sakari Hukkanen ja Ulla Kyllönen
Kokouksen sihteeriksi valittiin Reijo Marjomaa

Todettiin läsnäolijat ja todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Hyväksyttiin kokouskutsussa ollut esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Käsiteltiin seurakunnanneuvoston esityksestä Kajaanin ortodoksisen seurakunnan
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. (Liitteet 1 ja2))

Seurakunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti toimintasuunnitelman seuraavin
muutoksin:
- Kristinoppileiriltä ei peritä osallistumismaksua ja ilmoittautumisaikaa jatketaan
- Pääkirkon kellotornin suunnittelu tilataan ilman wc-tilojen suunnittelua.

Painopiste suunnittelussa on kellojen ripustuksessa, portaissa ja ovissa.
Suunnittelussa selvitetään myös mahdollisen vesipisteen sijoitus isännöitsijän
pöydån ja pääoven läheisyyteen.

- Sotkamon kunnassa sijaitsevalle metsätilalle tehdään harvennushakkuu.

Talousarvion loppusumma on sitova; kustannuspaikkakohtaista sitovuutta ei ole.

Käsitellään seurakunnanneuvoston esitys valtuustolle. Neuvosto esittää valtuuston
vahvistettavaksi kirkollisveron tuloveroprosentiksi 1,95 vuodelle 2020

Seurakunnanvaltuusto päätti yksimielisesti kirkollisveroprosentiksi 1,95%

Käsitellään Suomen ortodoksisen kirkon hallinnonuudistusta, erityisesti Oulun,
Kajaanin ja Lapin ortodoksisten seurakuntien väliseen mahdolliseen yhdistymiseen
liittyvää asiaa.
- Seurakunnanvaltuusto antoi hallinnonuudistusneuvotteluihin evästyksiä:

o uuden perustettavan seurakunnan nimi ei saa olla Oulun seurakunta
o uuden seurakunnan kirkkoherra valitaan vaalilla määräaikaiseksi.

Määräaika on valtuustokausi



2es

o Kainuusta lähtevät kirkollisverotuotto ja pääomatuotto pitåä myös
palautua kainuulaisten hyväksi

o valtuuston ja neuvoston asettamista tavoitteista ei neuvotteluissa tingitä
o Pohjois-Suomen seurakunnan pääpaikka vastanottava seurakunta on

Kajaani tai toissijaisesti Rovaniemi
o kiinteistötyöryhmän on korjattava liitteenä ollut korjausvelkataulukko

Muut asiat:
- Seurakunnanvaltuusto päätti varata Kajaanin ortodoksiselle kirkkokuorolle

avustusm äärärahan osal listum iselle Suomen ortodoksisen kirkon
Kirkkolaulupäiville Joensuussa 15.- 17 .5.2020. Seurakunta maksaa
osallistumismaksut ja majoituksen.

- Käsiteltiin seurakunnanneuvoston tekemää hinnastoa palveluksista kirkkoon
ku ul umattom ille. Valtuusto vahvisti seurakunnanneuvoston päätöksen ottaa
hinnasto koekäyttöön.

- Seurakunnanvaltuusto toivoi vuodelle seurakunnan järjestämää
pyhiinvael lusmatkoja.

- Reijo Marjomaa kertoi ajankohtaisen likviditeetti-tilanteen

30 S Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.58
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