KAJAAN IN ORTODOKS INEN SEURAKUNTA
Seurakunnanvaltuusto

PÖYTAKIRJA
16.8.2021

SEU RAKU N NANVALTU USTON 3. KOKOU S 2O2L

Teams:

Ma 16.8.2021k|o 18.00
Kajaa n i n ortodoksine n se ura kuntasa I i, Vä i nä möisenkatu 29 A 1, Kajaa ni
Heikki Haruola, Sakari Hukkanen, Reijo Marjomaa, Seija Mäkiaho, Jyrki Säppi, Matti
Tikkunen, Päivi Tervonen, Tuija Toivonen
Ulla Kyllönen, Noora Lumpo, Eila Valtanen

2t5

Puheenjohtaja MattiTikkunen avasi kokouksen klo 18.15

229

Todetti i n läsnäolijat. Koko seura kunna nva ltu usto osa I listui kokoukseen.

235

Kokous

249

Pöytäkirjan tarkastajiksija taruittaessa ääntenlaskijoiksivalittiin PäiviTervonen ja
Tuija Toivonen

2sg

Hyvä ksytti i n kokou kse n työjä rjestys m

26S

Käsitellään Kajaanin, Lapin ja Oulun ortodoksisten seurakuntien yhdistymissopimus ja
se n I iitteet, päätetää n yhd istymissopim ukse n hyvä ksymisestä. (Liite 1)

Aika:
Paikka:
Läsnä:

todettiin

la il

lisesti kokoon kutsutu ksi ja päätösva lta iseksi

u

utoksitta.

Seurakunnanvaltuusto keskusteli sopimusluonnosten sisällöstä ja totesi, että
Kajaanin ortodoksinen seurakunta ei ole koskaan halunnut yhdistymistä, mutta
pakon edessä valtuusto ei voi muutakaan. Kainuun ortodoksien palvelujen ja Kainuun
nykyiste n pyhä kkojen sä ilyminen tu levaisu udessa huolettaa va ltuutettuja.
Puheenjohtaja esitti sopimuksen hyväksymistä. Varapuheenjohtaja Eila Valtanen
vastusti sopi muksen hyvä ksymistä, jote n seu ra kunna nva ltuusto ää nesti
sopimuksesta. Äänestyksen tulos: 8 puolesta ja 3 vastaan. Seurakunnanvaltuusto
hyväksyi liittymissopimuksen. Eila Valtanen jätti pöytäkirjaan liitettäväksi eriävän
mielipiteen. (Liite 1)

305

Muut asiat
- keskusteltiin yleisesti seurakunnan korjaushankkeista ja niiden rahoituksesta.
- kirkkoherra informoi tulevasta seurakunnanvaltuustovaalista.
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Puheenjo

ätti kokouksen klo 18.59

1,

/

Ma ttiTikkunen
puheenjohtaja

Tuija Toivonen
pöytä kirja n ta rkastaja

sihteeri

@lTw'nt^(
PäiviTervonen
pöytä ki rja n ta rkastaja

Kajaanin ortodokisen seurakunnanvaltuuston 3.kokous 16.g.2021
Eriävä mielipide 26 5

Kiitän kolmen itsenäisen ortodoksisen seurakunnan neuvottelijoita hyvästä yhteistyosta
uuden, pinta-

alaltaan maailman suurimman ortodokisen seurakunnan syntyneuvotteluissa. Toivotan
myös uudelle
seurakunnalle, sen luottamushenkilöille ja toimihenkilöille siunausta ja mitä parhainta
menestystä
vaativassa tehtävässä.
HWåstä valmistelutyöstä huolimatta en vatitettavasti pysty hyväksymään
keskusjohtoisesti viritertyä ja
pääosin pakotettua yhdistymistä seuraavista syistä, joiden

haluan kirjautwan aikakirjoihin:

- Kajaanin ortodoksisella seurakunnalla olisiollut kaikki
mahdollisuudet jatkaa itsenäisenä talouden sekä

väestöpohjan perusteella
- Kajaanin ortodoksinen seurakunta on tiihänastisissa päätökissään johdonmukaisesti
vastustanut
yhdistymistä, yhdenkään jäsenen en ole kuullut kannattavan yhdistymistä

- muissa hiippakunnissa kuin oulun hiippakunnassa yhdistymistä vastustaneiden
seurakuntien
itsenäisyyden on sallittu säilyä (Saimaa, Turku), mikä merkitsee kirkon sisällä Kajaanin
seurakunnan ja sen
jäsenten epätasa-a rvoista kohtelua m uuh un suomeen

verrattuna

- suuri pinta-ala ja suuret etäiffydet sekä oulu keskuspaikkana vie
seurakunnan rivijäsenihä motivaation
sitoutua syntyvän seurakunnan toimintaan

- kulttuuriltaan syntpä seurakunta on hajanainen, henkinen yhteys esimerkiksi
sevettijärven ja Kuhmon
välillä on olematon
- Kainuussa asuvat seurakuntalaiset menettävät itsenäisen päätösvallan
ortodoksisen kirkon toiminnasta ja
taloudesta
- kainuulaisten kirkolliweroprosentti nousee 1,95 % ->2,!yo,mikä
merkitsee kåytännössä noin 45 000
euron lisäveroa, jonka kåytöstä päätetään uudessa seurakunnassa, ei Kainuussa,
mikä voi johtaa
jäsenkatoon
- seurakunnan talouteen

liit\rvät rahavirrat, talletukset ja velat siirtyvät pois kainuulaisilta pankeilta, mikä
heikentää yhteistyötii paikallistasolla
- yhdistämissopimus ei takaa työntekijöiden säilymistä Kainuun
alueelta
- Kajaanin seurakunnan hallinto on ollut tehokasta, papin työajasta 2 h viikossa
on kulunut hallintoon, joten
saavuteftavat hyödyt lienevät teoreettisia
Kuhmossa, Kajaanin ortodoksisen seurakuntavahuuston kokouksessa
16.8.2021

hJatVa-Wa,v<-.^Eila Valtanen

Kajaanin ortodoksisen seurakunnan kirkkovattuutettu 2016-2021
metsänhoitaja, eMBA, toimitusjohtaja, auktorisoitu opas

