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KOKOUKSENALOITUS, LAILLISUUS3A PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto

§ 18

Kokouksen päätösvaltaisuudenedellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n
mukaan, ettäsaapuvilla on enemmän kuin puolet silloisistajäsenistä.

Kokouskutsu on lähetettävä 6 päivääennen kokousta ja esityslista neljä

päivääennen kokousta.

Kutsuja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty09.06.2022.
Esitys

Alkuhartauden pitääpuheenjohtaja.
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖTTÄKIR3ANTARKASTUS3A NÄHTÄVILLÄPITO
Kirkkoneuvosto

§19

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen

tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitävarten valittuajäsentä.KLn25. luvun
3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset,jollei niitä kirkkolain tai kirkko-

järjestyksen mukaan ole pidettäväsalassa, on saatettava seurakunnanjäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistäjulki seurakunnan ilmoitustaululle. K3:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava
vähintään7 päivääsrk:n ilmoitustaululla.
Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytä-

kirja tarkastetaan kokouksen jälkeen illallaja ilmoitus tarkastetun pöytä-

kirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle

22.6.2022-23.7.2022väliseksiajaksi.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pekka Riihimäki ja Sari Rimmi. Pöytäkirjanpitäjäksi valitaan Hannu Kokkonen.
Päätös

Päätöstehtiin esityksen mukaisesti.

TrÖ3ÄR3ESTTS
Kirkkoneuvosto

§20

Muutoin esityslista toimii työjärjestyksenä.

Pöytäkirjantarkastajiennimikirjaimet:

Pöytäkirjantarkastaja /~J^<

" c/z

Pöytäkirjantarkastaja

Viranomainen

PÖYTÄKIRJA

Sivu

UURAISTEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

Päätös

22. 6. 2022

Päätöstehtiin esityksen mukaisesti.

SEURAKUNTAMESTARIN VIRKAVAPAAPYYNTÖ
Kirkkoneuvosto

§21

Seurakuntamestari Pertti Ruuska on pyytänyt sähköpostitse virkavapäätäseurakuntamestarin virasta.

Virkavapaapyynnön pituus on kuusi (6 kk) kuukautta alkaen
01. 06. 2022.

Liite l Virkavapaapyyntö

Kirkkoherra on omalla viranhaltijapäätökselläänmyöntänyt Pertti
Puuskalle yhden (l kk) kuukauden virkavapaata 1.6-30. 6. 2022.
Esitys

Kirkkoneuvosto myöntääPertti Puuskalle harkinnanvaraista palkatonta virkavapaata viisi (5 kk) kuukautta ajalle 01.07.2022 - 30. 11.2022.
Päätös

Päätöstehtiin esityksen mukaisesti.

MÄÄRÄAIKAISENSEURAKUNTAMESTARIN PALKKAUS
Kirkkoneuvosto

§22

Seurakuntamestarin virkavapaan ajaksi on lupautunut 3yrki Tapio Paananen (s. 31. 3. 1971).

Hän on tehnyt tähän saakka toimituspalkkiolla seurakuntamestarin vapaaviikonloppuja suntion tehtävissä.

Kirkkoherra on omalla viranhaltijapäätöksellään palkannut Paanasen
määräajaksi 60 %:n osalta ajalle 1. 6. - 30. 06. 2022 seurakuntamestarin

viransijaiseksi. Paanasen mahdollisuudet hoitaa sijaisuutta vaihtelevat,
joten on syytä tarkastella viranhoito-osuutta lyhyemmillä virkamää-

räyksillä Samaten Kirkkolain luvun 6:13 § kelpoisuusehdot rajoittaa
palkkauksen kahteen kuukauteen.
Esitys

Määräaikaiseksiseurakuntamestariksi ajalle 01.07.2022 - 31.08.2022
palkataan 3yrki Paananen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
PöytäkirjantarkastajJa.7'^^^ Pöytäkt
Pöytäkirjantarkastaja ^<.

PÖYTÄKIRJA

Viranomainen

Sivu
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22.6.2022
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Palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmän 402 mukainen 80 %:n osuudella.
Päätös

Päätöstehtiin esityksen mukaisesti.

KIRKON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄNMUUTOS
Kirkkoneuvosto

§23
Uuraisten kirkon lämmitysjärjestelmän muuttamista on tutkittu.

Kirkon lämmitys toimii tällä hetkellä öljylämmityskattilalla, joka sijaitse kirkon viereisessä huoltorakennuksessa. Kattila huolehtii huol-

torakennuksenja kirkon lisäksi myös Tapulin lämmtyksestä. Lämmitysöljysäiliö sijaitsee huoltorakennuksen sisälläomassa erillisessä tilassaan.

Nykyinen öljylämmityksen korvaavaavia vahtoehtoja on haettu ja vertailtu.

Tavoitteena oli löytäänykyisille kiinteistöille energiatehokkain ja hiilineutraalein käyttötarkoitukseen soveltuvin vaihtoehto.
Benet Oy:n Keski-Suomen Energiatoimistolta tilattiin 27. 1.2022 tar-

jouksen mukaisesti lämmitystapavertailu, jossa verrataan eri lämmitysmuotoja;

.
.
.
.

Kaukolämpö
Maalämpö
Ilmavesilämpöpumppu
Biopolttoainekattila

Liite 2 Benet Oy:n Lämmitystapavertailu 10.03.2022

Eri lämmitysmuotojen vertailussa nähdäänpaitsi lämmitystavan
säästöeuroissa nykyiseen öljylämmitykseen verrattuna myös investointien määrät sekä vastaavat takaisinmaksuajat.

Investoinnin takaisinmaksuajan perusteella soveltuvimpia vaihtoehtoja olisivat lämpöpumpputekniikan ratkaisut; maalämpötai ilmavesilämpöpumppu.

Pöytäkirjantarkastajiennimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja,

^e'

Pöytäkirjantarkastaj a
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Kirkkoneuvosto

Kirkkohallituksen yliarkkitehti Edla Mäkelänkanssa on käyty keskusteluja Uuraisten seurakunnan mahdollisuudesta saada investointitukea hankkeelle.

Avustuksen määrävanhan rakennuskannan energiahankkeisiin pienille seurakunnille on n. 40%.
Liite 3 Hiilineutraalisuusavustus 2021-2023

Lämmitystapavertailussa on nostettu esille nykyisen öljykattilan säilyttäminen uuden lämpöpumppu ratkaisun ohessa.
Tällöin nykyistä öljykattilaa käytettäisiin kylmien huippukausien aikana ns. lisälämmönlähteenä tai varakattilana huoltokatkojen varalla.

Kysyimme tästärinnakkaisvaihtoehdosta Kirkkohallituksen kantaaja
sen mahdollista vaikutusta avustuksiin.

Niin valitettavaa kuin se onkin, niin tämäöljylämmityksen varalle jättäminen on osoittautunut useammassa kohteessa ainoaksi vaihtoehdoksi.

Kirkkohallitus voi myöntääavustusta myös tällaiselle kohtee//e, mutta esim. ARA:n ehtojen mukaan ei myönnetä.
(ARAn avustukset pitäisi tulla haettavaksi tänäkeväänä.)
Kirkkohallitus tietysti kannustaa löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja öljylle, esim. myöntämällä avustusta ensin suunnitte/uun.
Terveisin,

Edla Mäkeläyliarkkitehti Kirkkohallitus

Uuraisten Kirkon lämmitysjärjestelmän muutokselle on tehty hanke-

suunnitelma, jonka mukaan tehdäänsyys-lokakuussa 2022 avustushakemus Kirkkohallitukselle.

Olemme tällöin vuoden 2023 avustusten piirissä, joista KH tekee päätökset saamamme tiedon mukaan maalis-huhtikuussa 2023.

Tarjouspyyntöihin sekä muutosprojektin toteutukseen pääsisimme
tuolloin kesä-heinäkuussa2023.
Liite 4 Hankesuunnitelma

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaj a

Pöytäkirjantarkastaj a
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Sivu

UURAISTEN SEURAKUNTA
22. 6. 2022

Kirkkoneuvosto

Esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se tekee vuoden

2023 talousarvioon investointipäätöksen Kirkon lämmitysjärjestelman muutoksesta lämpöpumppu tekniikkaan - maalämpö.

Investointivarauksen kokonaisarvo 114. 233 , josta avustuksen osuus
45. 000 .
Kirkkoneuvosto päättäähankesuunnitelman mukaisesta Hiilineutraalisuusavustuksen hakemisesta kirkkohallituksen vuoden 2023 avusfuksista.
Päätös

Kirkkoneuvosto päättääjatkaa yhteistyötä Benet Oy:n kanssa tarjous-

ten hakemisessa maalämpö-ja pelletti/hakejärjestelmiin.
Selvitetään Kirkkohallitukselta onko pelletti/hakejärjestelmä avustusten pi irissä.

HAUTAUSMAAN RAKENNUKSEN MAALAUS
Kirkkoneuvosto

§24
Uuraisten hautausmaan keskellä sijaitseva noin 30 m2:n kokoinen rakennus huoltomaalataan.

Rakennuksen käyttötarkoitus on viimeisimpänä ollut lähinnä hautausmaan työkalujen ja pienkoneiden varastotilana toimiminen.
Vuoden 2021 hautausmakatselmuksessa 14. 02. 2021 todettiin:

" Hautausmaanviihtyisyyttäja kunnostusta tullaan tavoitteiden mukaisesti tekemäänvuoden 2022 aikana.

Myösyksittäisiä tarvikehankintoja ja telineitä tullaan tekemaan. Huonokuntoisten puiden kaato tulee myössuorittaa tulevän kesän aikana."

19. 04.2022 tehtiin tarjouspyyntö hautausmaan rakennuksen maalausurakasta.

Seurakunta sai kolme tarjousta Uuraisten alueelta toimivilta yrityksiltä.

Pöytäkirjantarkastaj ien nimikirj aimet:

.,, A^

Pöytäfcirjantarkastaj a

Pöytäkirjantarkastaj a
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12. 05. 2022 päivätyn tarjousten avauspöytäkirjan mukaan valittiin

urakan suorittajaksi Keski-Suomen Sisustusmiehet Oy kokonaishinLiite 5 Hautausmaan rakennuksen maalausurakka
Maalausurakka toteutetaan alkukesästä 6. 6. - 10. 7. 2022 välisenä aikana.

Talousvastaava teki viranhaltijapäätöksen 12. 5. 2022 - 2/2022 Keski-

Suomen Sisustusmiehet Oy:ltä.
Esitys
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi maalausurakan.
Päätös

Päätöstehtiin esityksen mukaisesti.

TALOUSTOIMISTO YHTEISTYÖ
Kirkkoneuvosto

§25

Uuraisten seurakunta aloitti taloustoimistoyhteistyön Laukaan seurakunnan kanssa Uuraisten kirkkovaltuuston pyynnöstä 8.5.2020. Laukaan seurakunnan taloustoimisto hoiti Uuraisten seurakunnan tehtäviä

vuoden 2021 aikana. Laukaan seurakunta joutui kuitenkin irtisanomaan yhteistyösopimuksen seurakuntaliitoksen tuoman työtaakan
vuoksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Kirkkoherra on käynyt neuvotteluja taloustoimistoyhteistyön jatkosta naapuriseurakuntien, mutta
myös Laukaan seurakunnan kanssa. Laukaan seurakunnan kanssa

osoittautunut toimiva yhteistyö erityisesti talousjohtaja Päivi Anttosen
kanssa on toimivin vaihtoehto Uuraisten seurakunnan näkökulmasta.

Taloustoimiston kulut tultaisiin jakamaan aikaisemman sopimuksen
mukaisesti. Kustannustenjaossa onjakotekijöinä seurakunnan jäsenmäärä,vakituisten työntekijöiden määräx 10 sekä kiinteistöjen määrä
x 10. Liite 6

Laukaanja Uuraisten kirkkoherrat ja talousjohtaja ovat keskustelleet
yhteistyön jatkamisesta.
Sopimuksen voimaantulopäivämäärätavoite on viimeistään 1. 1. 2023
tai silloin, kun kirkkovaltuustojen päätös on saanut lainvoiman.

Pöytäkirjantarkastaj ien nimikirj aimet:

Pöytäkirjantarkastaja / »^^

Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA

Viranomainen
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Laukaan kirkkoneuvosto käsittelee sopimusasiaa seuraavassa kokouksessaan.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää Laukaan seurakunnalle pyynnön talousyhteistyön jatkamisesta viimeistään 1.1. 2023 alkaen ja hyväksyy sopimuksen liitteen 6, sekä esittää kirkkovaltuustolle sen hyväksymistä.

Päätös

Päätöstehtiin esityksen mukaisesti.

KirvesTes 2022-2024 LIITTEEN 18 MUKAISTEN TOIMITUSPALKKIOIDEN SOVELTAMINEN
Kirkkoneuvosto

§26

KirVESTES 2022-2024 Liite 18 mukaisesta toimituspalkkiosuosituksesta papeille ja kanttoreille on sovittu Kirkon työmarkkinalaitoksen ja
3ulkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö 3UKO ry:n sekä Kirkon alat
ry:n kesken. Suositussopimus on voimassa 1. 3. 2022-29. 2. 2024. Seura-

kunnassa suositussopimus tulee voimaan kirkkoneuvoston päätöksellä.
Sopijaosapuolet ovat määritelleet tässä sopimuksessa palkkiot toimituksiinja tehtäviin, joita on vakiintuneesti hoidettu toimituspalkkioperusteisesti. Seurakunta voi tämän suosituksen hyväksymisen yhtey-

dessä vahvistaa palkkion myös sellaista toimitusta tai tehtäväävarten,
jota ei ole suosituksessa mainittu, mutta jota on seurakunnassa totuttu
toimituspalkkioperusteisesti hoitamaan. Suositussopimuksen mukaisesti seurakunta voi vahvistaa sopimuksen palkkioita alemmat taksat

sellaisia toimituksen suorittajia varten, joilta sopimuksen tarkoittama
kelpoisuus puuttuu. Tällä hetkellä voimassa olevaa palkkiotaksaa on
kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti sovellettu 10 prosenttia pienempänä, mikäli virkaan vaadittava tutkinto puuttuu. Liitteenä 7 KirVESTES 2022-2024 liite 18 suositussopimus toimituspalkkioista.
Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy pappien ja kanttorien toimituspalkkiot
1. 6. 2022 alkaen liitteenä olevan suositussopimuksen enimmäismäärien
mukaisesti, kuitenkin niin, että palkkio suoritetaan niiltä toimituksen

suorittajille, joilta sopimuksen tarkoittama kelpoisuus puuttuu, 10 %
alennettuna.

Päätös

Päätöstehtiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastaj ien nimikirj aimet:
Pöytäkirjantarkastaja / <^_, Pöytäkirjantarkastaja
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LAPUAN HIIPPAKUNNAN ALUEELLISEN KESKUSREKISTERIN SOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN 2022
Kirkkoneuvosto

§27
Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin perusti 1. 1. 2020 alkaen 35
seurakuntaa, jotka solmivat seurakuntien yhteistoiminnasta sopimuksen. Voimassa olevan sopimuksen mukaisesti sopimustekstin muuttaminen edellyttää jokaisen sopijaosapuolen kirkkovaltuuston päätöstä,

kuitenkin siten, että muuttaminen on mahdollista, mikäli jäsenmääräisesti (seurakuntien läsnä olevan väestön väkiluku) laskettu enemmistö

sopijaosapuolista päättääsen puolesta. Solmitun sopimuksen ulkopuolelle jääneistä Lapuan hiippakunnan seurakunnista Alavus, Vimpeli ja
Ähtäri liittyivät uusina sopijaosapuolina joulukuussa 2020 sopimukseen

siten, että Alavuden seurakunnan jäsenyys aluekeskusrekisterissä alkoi
1.1.2021 ja Vimpelin sekä Ähtärin seurakuntien jäsenyys vastaavasti
1. 1. 2022. Joulukuussa 2020 solmitun uuden sopimuksen sopijaosapuo-

lia oli 38. Silloisista sopijaosapuolista Multian seurakunta on liittynyt
1.1.2022 Keuruun seurakuntaan (joka on yksi sopijaseurakunnista) sekä
Karstulan ja Kyyjän/en seurakunnat ovat liittyneet Saarijärven seurakuntaan (joka niin ikään on yksi sopijaseurakunnista) 1. 1. 2022 alkaen,

joten sopijaosapuolia on tällä hetkellä 35 (Laukaan seurakuntaan liittyneen aiemman Konneveden seurakunnan mukaantulo ei nostanut sopi-

jaosapuolten lukumäärää).Aiemmista sopimuksista ulkopuolelle jättäytyneen Soinin seurakunnan kirkkoneuvosto on 3. 2. 2022 hyväksynyt

liittymisprosessin käynnistämisen Soinin seurakunnan liittämiseksi yhdeksi sopijaosapuoleksi Lapuan hiippakunnan alueellista keskusrekisteriä koskevaan sopimukseen. Uuden sopijaosapuolen hyväksyminen teh-

tyyn sopimukseen tarkoittaa käytännössäsopimuksen muuttamista niin
paljon, että voidaan puhua uuden sopimuksen hyväksymisestä. Siksi sopimus on vietävä jokaisen sopijaosapuolen kirkkovaltuuston hyväksyt-

tavaksi. Varsinaista sopimustekstiä on päivitetty sopijaseurakuntien,
niiden lukumäärätietojenja tiettyjen päivämäärien osatta. Ainoana varsinaisena uutena asiana sopimukseen on sisällytetty käytäntö siitä, mi-

ten toimitaan, kun kaksi tai useampi sopijaosapuoli, joilla on edustus
johtokunnassa, muodostavat seurakuntaliitoksen tai uuden seurakunnan. Suunniteltujen seurakuntaliitosten myötä tapahtuva sopijaosapuolten lukumääräntodennäköinen laskeminen vuoden 2023 alusta ei ai-

heuta tarvetta uudistaa nyt solmittavaa sopimusta (koska aiemman itsenaisen seurakunnan velvoitteet siirtyvät sille seurakunnalle, johon liitytään), vaikkakin ne tuovat muutoksia johtokunnan jäsenyyksiin. Uudis-

tettu sopimusteksti on liitteenä 8. Aiempaan sopimukseen nähden

Pöytäkirjantarkastaj ien nimikirj aimet:
Pöytäkirjantarkastaja /

/^-.

Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA
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muutetut kohdat on merkitty punaisella. Varsinaisen sopimuksen liitteinäovat tehtäväluettelo Liite 9 ja kustannustenjakolaskelma Liite 10
Seurakuntien tulee lähettää uuden sopimuksen seurakuntakohtaiset allekirjoitussivut ilman tarpeetonta viivästystä Jyväskylän seurakuntaan.
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy uuden sopimuksen ja lähettää sen allekirjoitettuna Jyväskylän seurakuntaan arkistoitavaksi.

Päätös

Päätös tehtiin esityksen mukaisesti.

KANTTORI 30NNA-MARI KOIKKALAISEN VIRAN MUUTTAMINEN TÄYSIAIKAISEKSI
(100%) MÄÄRÄAJAKSI1.9.2022 ALKAEN
Kirkkoneuvosto

§28
Kanttori 3onna-Mari Koikkalainen työskentelee osa-aikaisessa kantto-

rin virassa (80 %). Työtehtävien kokonaisuutta on arvioitu ottaen huomioon kuorotoiminnan lisääntyminen, ilmeiseksi on tullut lisätyöajan
tarve. Tällä hetkellä esimerkiksi Uuraisten kirkkokuoron johtaminen on
hoidettu palkkiotoimisesti. Jonna-Mari Koikkalainen on valmis siirty-

maan täysiaikaiseksi työntekijäksi 1.9.2022 lukien. Määräaikaisuus on
voimassa vuoden loppuun saakka. Määräaikaisuuden perusteena on ta-

loudelliset syyt. Palkkauksen vaativuusryhmään ja vuosidonnaisen palkanosan perusteisiin muutos ei vaikuta. Asialla ei ole kirkkojärjestyksen
mukaisia lapsivaikutuksia (K3 23:3 §).
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että kanttori 3onna-Mari Koikkalaisen virka
muutetaan määräaikaisesti täysiaikaiseksi (100 %) 1. 9. 2022 lukien vuoden 2022 loppuun asti.

Päätös

Päätöstehtiin esityksen mukaisesti.

MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto

§29

Kirkkoherran päätökset3/22 ja 4/22
3/22 Virkavapaushakemus
Virkavapaata seurakuntamestarin viranhaltijalle l kk alkäen 01.06.2022.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Pöytäkirjantarkastaja_/_^\_

Pöytäkirjantarkastaja
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4/22 Määräaikaisenseurakuntamestarin palkkaus
Jyrki Paanasen palkkaus ajalle 01.06. 2022 - 30.06. 2022
Talousvastaavan päätökset1/22 ja 2/22
1/22 Uuraisten hautausmaalta kaadettavia puita
Enintään5:den lahon taijuuriltaan vioittuneen koivun
poitaminen sekä lahojen oksien poistaminen terveistä
puista.
2/22 Hautausmaan rakennuksen maalausurakka.

Tilaus 12.5.2022 Keski-Suomen Sisustusmiehet Oy:ltä
maalausurakasta kokonaishinnalla 2.480 .

VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

§30
Puheenjohtaja antaa liitteen mukaisen valitusosoituksen.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto

§31
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:08
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