
KAJAAN I N ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
Seurakunnanvaltuusto

SEU RAKUN NANVALTU USTON 2. KOKOUS 2O2O

PÖYTAKIRJA

23.5.2020

Aika:
Paikka:

Läsnä kokouspaikalla
Vid eoyhteyd essä :

Poissa:

lauantai 23.5.2020 klo 15.00
Kajaanin ortodoksinen seu raku ntasali, Väinä möisen katu 29 A I, Kajaan i

MattiTikkunen, Tuija Toivonen ja Reijo Marjomaa
Sakari Hukkanen, Ulla Kyllönen, Eila Valtanen, Johanna Kononow
Päivi Tervonen tuli videokokoukseen mu kaa n 27 5;n aikana

Noora Lumpo tuli mukaan 305:n aikana

Jyrki Säppija Seija Mäkiaho

228 Puheenjohtaja Matti Tikkunen avasi kokouksen, jota käytiin kokouspaikalla olleiden
kesken ja videoneuvotteluyhteyd ellä.

23S Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle laillisestija kokous on päätösvaltainen.

248 Valittiin kokouspöytäkirjan tarkastajiksi Tuija Toivonen ja Johanna Kononow

2s5 Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi kokouskutsussa ollut esityslista
Muissa asioissa käsitellään Kuhmon kirkon isännöitsijän valinta.

265 Käsiteltiin seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2079 ja tilintarkastajien kertomus

275 Seurakunnanvaltuusto vahvisti yksimielisesti esitetyn taseen ja tilinpäätöksen
vuodelta 2oL9.

285 Myön nettiin yksi mielisesti tili- ja vastu uvapa us tilivelvol lisille

29S Todettiin vuosikertomus 2018-20L9 ja toivottiin siihen seuraavia lisäyksiä:
- Kuhmon kirkon juhla, Kyproksen sukkaprojekti, Kajaanin kirkon juhla,

Uskonnon etäopetus Puolangalle ja Kirkkokuoron toimintakertomus liitteeksi

309 Käsiteltiin seurakunnan talouden ja rahoituksen tilaa kuluvana vuonna 2020

Seu rakun nan neuvosto esittää, että toi m intasu unnitelman mu kaisten
raken nushan kkeiden rahoittam iseksi myydää n metsää ja asu nto-osakkeita.
Liitteenä kokouskutsussa oli Mhy Kainuun laatima leimausseloste.

Seurakunnanvaltuusto päätti, että metsän myyntitoteutetaan leimausselosteen
mukaisesti. Seurakunnanvaltuusto valtuuttaa kirkkoherran tekemään puukaupan

kilpail utuksen ja parhaan tarjou ksen perusteella.
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Asunto-osakkeiden myyntiä ja talouden muuta tilaa, säästökohteita ja rakentamisen
rahoitusta käsitellään la 22.8. klo 15.00 pidettävässä seminaarikokouksessa.
Kiinteistölautakunta valmistelee kiinteistöasiaa ja -suunnitelmaa.

Pääkirkon suu nnittelu käyn nistetään metsärahojen tultua

Muut asiat
- tiedoksi seurakunnanneuvoston lausunto kirkollishallitukselle
- valitaan Kuhmon Karjalanvalistajien kirkon isännöitsijäksi Eeva Pulkkinen, joka

aloittaa tehtävässään välittömästi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo L6.05
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Tuija Toivonen
pöytäkirjan tarkastaja
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Johanna Kononow
pöytäkirjan tarkastaja


