
KAJAAN IN ORTODOKS I NEN SEU RAKUNTA
Seurakunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA

19.1.2024

SEURAKUNNANVALTUUSTON 1. KOKOUS 2O2O

Su 19.1.2020 klo 12.00
Kajaanin ortodoksinen seurakuntasali, Väinämöisenkatu 29 A I, Kajaani

Läsnä: Sakari Hukkanen, Johanna Kononow, Ulla Kyllönen, Seija Mäkiaho, Jyrki Säppi,

Päivi Tervonen, Matti Tikkunen, Tuija Toivonen, Eila Valtanen
Poissa: Noora Lumpo

Aika:
Paikka:

Kokouksen kulku:

1S Kirkkoherran tehtävien hoitaja Reijo Marjomaa avasi kokouksen klo 12.00

2g Todetti in läsnäolijat. Kokous todettiin la illiseksi ja päätösva ltaiseksi

3g Valittiin kokouspöytäkirjan tarkastajiksi Johanna Kononow ja Jyrki Säppi

Taruittaessa he toimivat myös äänten laskijoina

4$ Hyväksytään kokouskutsussa ollut esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta

ss Valittiin yksimielisesti seurakunnanvaltuuston puheenjohtajaksi MattiTikkunen 2020
al kavalle valtuustokaudel le
- valinnan jälkeen valittu puheenjohtaja ryhtyi johtamaan kokousta

6g Valittiin seurakunnanvaltuuston varapuheenjohtajaksi Eila Valtanen 2020 alkavalle
va ltuustoka udelle

75 Va I itti in yksimiel isesti seura ku n na nneuvoston jäseni ksi 2020 a I kava I le ka ude I le :

- Laila Seppänen
- Simo Rönty
- Seija Mäkiaho
- MarttiTaurovaara
- seurakunnanneuvoston itseoikeutettuja jäseniä ovat kirkkoherra ja pääkirkon

isännöitsijä. Heidän lisäkseen valitaan neuvostoon 4 jäsentä.

8S Va I ittii n Kajaa nin seu ra kunna n I uotta mushenkilöide n ed ustajaksi Asu nto
Oy Kajaanin Pappilan yhtiökokoukseen ja hallitukseen Sakari Hukkanen
ja hänelle varahenkilöksi Päivi Tervonen

e5 Va I itaa n kii nteistöla utakun na n jäseniksi 2020 a I kava lle ka udel le :

- Petri Niskanen
- PäiviTervonen
- Heikki Määränen

Valitaan vaalilautakunnan jäseniksi (3) 2020 alkavalle kaudelle
- Tuija Toivonen
- Ulla Kyllönen
- Jyrki Säppi

L0s



2

L15

t2E

L3S

145

1sg

165

175

185

Va I itti i n Kajaa ni n Kristu kse n ki rkastu m isen ki rkon isä nnöitsijäksi 2020 a I kava I le
kaudelle Heikki Määränen ja varaisännöitsijäksi Markku Mustonen ja Jyrki Säppi

Valittiin Sotkamon Jumalansynnyttäjän suojeluksen kirkon isännöitsijäksi 2020
alkavalle kaudelle Veikko Halonen

Valittiin Kuhmon Karjalan valistajien kirkon isännöitsijäksi 2020 alkavalle kaudelle
Pekka Myllylä

Valittiin Kuivajärven Pyhän Nikolaoksen tsasounan isännöitsijäksi 2020 alkavalle
kaudelle Hannele ja Tommi Niskanen

Valittiin Suomussalmen Pyhän Ristin tsasounan isännöitsijäksi 2020 alkavalle kaudelle
Nina Sivula

Valittiin Kajaanin pyhittäjä Lasari Muromalaisen tsasounan isännöitsijäksi 2020
al kavalle kaudelle Martti Taurovaa ra

Valittiin Kajaanin ortodoksisen seurakunnan tilintarkastajaksi 2020 alkavalle
valtuustokaudelle Ernst & Young Oy:n asettama henkilö ja varatilintarkastaja samasta
tilintarkastusyhtiöstä. Tilintarkastajaksi, joka on kirkon jäsen valittiin Tuija Toivonen

Käsiteltiin ehdotusta Kajaanin, Lapin ja Oulun ortodoksisten seurakuntien välisestä
yhd istymissopi m u ksesta ja se n I i itte i nä olevia Kajaa nin ortodoksisen
ka ppel iseura kunna n sää ntöehdotusta ja ohjesää ntöe hdotusta yhd istyneen
suurseura kunnan toiminnan jä rjestä misestä.

Seura ku nna nva ltu usto päätti yksi miel isesti, että yhd istymissopimus,
kappeliseurakunnan sääntö ja ohjesääntö toiminnan järjestämisestä hylätään ja
ne uvottel ut lopetetaa n tuloksettomina.
Perustel ut: Kajaa nin ortodoksi nen se u ra kunta on päättä nyt yksi mielisesti sä ilptää
itsenäisyytensä ja ilmoittanut sen aikaisemmissa lausunnoissaan. Kirkollishallituksen
kokouksessa 25.t1.20t9 esittely ja päätös ovat virheellisiä tältä osin. Esittelyssä ei ole
tuotu esille Kajaanin seurakunnan esittämää yksimielistä vastustusta eikä Kajaanin
se ura kuntava ltuuston esittä miä vaati mu ksia.

Kajaanin seurakuntavaltuusto vaatiija esittää kirkollishallitukselle, että Kajaanin
ortodoksinen seurakunta siirretään välittömästi Karjalan hiippakuntaan. Esityksen
perustelut:
1) Kajaanin seurakunnan jäsenet polveutuvat suurelta osin Karjalan evakoista aina
1920-luvulta alkaen (Feodoroff, Ardenjeff, lvanofl lpatov etc.). Yhteydet sekä Vienan
että Suomen Karjalaan ovat nykyaikanakin tiiviimmät kuin Ouluun ja Lappiin. Pari
vuotta sitten neuvoteltiin fuusiosta Nurmeksen seurakunnan kanssa, mikä vahvisti
kulttuur ista ylrteyl.tä Pulrjuis-Karjalaarr.
2) Kajaanin ortodoksinen seurakunta on ekumeeninen seurakunta. Luterilaisten
piispanistuin on Kuopiossa. Hiippakunnan vaihto syventäisi hyvin tarpeellista
ekumeniaa
3) Maantieteellinen välimatka Kajaanista, Sotkamosta ja Kuhmosta Kuopioon on
lyhyempi kuin Ouluun.
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4) On todennäköistä, että Venäjän ortodoksinen kirkko seuraa tarkasti muutosta.
Kajaanin seurakunnan jäsenistöstä merkittävä osa on peräisin Venäjältä.
Seurakunnan itsenäisyys ja itäinen henkinen perinne on heille äärimmäisen tärkeä.
On mahdollista, että Venäjän kirkko reagoi länteen kallistumiseen arvaamattornalla
tavalla
5) Seurakuntajaon muutoshanke on johtanut siihen, että Kajaanin seurakunnasta on
eronnut kaksinkertainen määrä jäseniä v 20t9 aikana. Heidän takaisin saamisensa ja
uusien jäsenten rekrytointi edellyttää hyvin toimivaa hiippakuntasuhdetta, joka nyt
on valitettavasti kariutunut. Veroprosentin nousu lisää todennäköisesti kirkosta
eroamisten määrä.

Seurakunnanvaltuusto lähettää asian seurakunnanneuvostolle valmisteltavaksija
tuomaa n asia va ltuuston kokoukseen toukokuussa.

Käsiteltiin seurakunnanneuvoston ehdotusta vaalialuejaosta mahdollisessa
se u ra kunna nva ltu uston vaa I issa ma rrasku ussa 2020.

Seurakunnanneuvosto yksimielisesti esittää, että nykyinen Kajaanin ortodoksinen
seurakunta muodostaa mahdollisessa valtuustovaalissa 2020 yhden vaalialueen.
Asia jätettiin pöydälle, eikä siitä tehty päätöstä.

Seurakunnanvaltuusto hyväksyi seurakunnanneuvoston esityksen yksimielisesti

Muut asiat ja tiedotukset
- metropoliitta Elia siunaa luottamushenkilöt tehtäviinsä liturgiassa 26.1.2020
- Reijo Marjomaa kertoi Kajaanin kirkkoherra/pappi tilanteesta, josta käytiin
keskuste I ua. Seura kun na nneuvosto pyytää hii ppaku nna n pi ispaa la itta maa n Kajaa ni n

ortodoksisen se u ra kunna n ki rkkohe rra n toi m i avoime ksi.
- seuraava kokous ajankohta 9.5. klo 15

21S Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.26

1e5

20s

t/oa
MattiTikkunen
puheenjohtaja 65-215

nna Kononow

arJomaa

u njohtaja 15-5S, sihteeri

/
)9rki/ pöyt

säp
äkirj

W1
an tarkastajapöytä ki rja n ta rkastaja


