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KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS3A PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto

§38

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n

mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisistajäsenistä.
Kokouskutsu on lähetettävä 6 päivääennen kokousta ja esityslista neljä
päivää ennen kokousta.

Kutsuja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 4.11.2021
Esitys
Alkuhartauden pitää puheenjohtaja.

Kokoustodetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Esityksen mukaan.

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS
3A NÄHTÄVILLÄPITO
Kirkkoneuvosto

§39
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen

tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä.KL:n25. luvun
3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäse-

nille yleisesti tiedoksi panemalla päätöksettai ilmoitus niistäjulki seurakunnan ilmoitustaululle.

K3:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava

vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.
Esitys
Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytä-

kirja tarkastetaan kokouksen jälkeen illalla ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle

12.11.2021 -13.12.2021 väliseksi ajaksi.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Erja Mutanen ja Irja Seppänen. Pöytäkir-

janpitäjäksivalitaan PäiviAnttonen.
Päätös

Esityksen mukaan.

TYÖJÄRJESTYS
Kirkkoneuvosto

§40

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Pöytäkirjantarkastajiennimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja C.. Ff

Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA

Viranomainen

Sivu

UURAISTENSEURAKUNTA
11.11.2021

Kirkkoneuvosto

Päätös

Esityksen mukaan.

TOIMINTA- 3A TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2024 3A
TALOUSARVIO VUODELLE 2022
Kirkkoneuvosto

641
K3 15 luvun l §:n mukaan seurakunnan toiminnassa ja talouden hoidossa on

noudatettava talousarviotaja hyväntalouden hoidon periaatteita.
K3 15 luvun 2 §:n mukaantalousarviossa sekäsiihen liittyvässätoiminta-ja
taloussuunnitelmassa hyväksytääntoiminnallisetja taloudelliset tavoitteet kolmeksi
vuodeksi. Talousarvio on toiminta-ja taloussuunnitelman ensimmäinenvuosi.
Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekätoiminta-ja
taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen
turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden
suunnittelukauden aikana.

Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisenja toiminnallisten tavoitteiden
edellyttämätmäärärahatja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten
rahoitustarve katetaan.Määrärahatja tuloarviot otetaan talousarvioon
bruttomääräisinä.

K3 15 luvun 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan

talousarviosekätoiminta-jataloussuunnitelma viimeistäänedellisen vuoden
joulukuussa.
Talousarvio 2022
Tilikauden tulos

2 786, 89 alijäämäinen

Lainojaseurakunnallaon talousarviota laadittaessatulevalle talousarviovuodelle510.000 ,
lainoja lyhennetäänsuunnitelman mukaisesti tulevana vuonna 12.000
Investointeja varten talousarvioon ei ole varattu määrärahoja.
Kokouskutsun mukana lähetetäänToimintasuunnitelmaja talousarviovuodelle
2022 sekä taloussuunnitelma 2023 - 2024 Liite l.

Esitys

Kirkkoneuvosto käsitteleetoimintasuunnitelmanja talousarvion vuodelle 2022 sekätaloussuunnitelman 2023-2024,ja päättäälähettääsen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja

£'/-'/

Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA

Viranomainen

Sivu

UURAISTENSEURAKUNTA
11.11.2021

Kirkkoneuvosto

Iäti Melgin saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16. 14, 3ari Rytkönen saapui klo
16. 24 ja Sari Rimmi saapui klo 16. 55.
SEURAKUNTASIHTEERIN PALKKAUS
Kirkkoneuvosto

642
Kirkkoherranviraston tehtävien hoidon näkökulmasta seurakuntasihteerin

työ onjatkunut muuttumattomanaja edelleen oleellisena vuodella 2021.
Kirkkoneuvosto teki seurakuntasihteerin määräaikaisesta palkkauksesta ajanjaksolle 1.1.-31. 12. 2021 päätöksen kokouksessaan 19. 11.2020 KN 7/20 §
66. Riikka Kotilainenon hoitanut huhtikuusta2020 lähtienkyseenomaisia
tehtäviäja suoriutunut tehtävistä kiitettävästi. Hänet on perehdytetty käyttämaanseurakunnanjärjestelmiä(esim. Kirjurija Kipa). Sihteerintuntijärjestelman mukainen palkkauson huomioitu toiminta-ja taloussuunnittelussa.
Määräaikaisuudenjatkamiselle ei ole enääperusteita, vaan tehtävä on syytä
muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi.

Esitys

Kirkkoneuvosto kutsuu Riikka Kotilaisen toimimaan tuntipalkkaisena seurakuntasihteerin tehtävissä siten, että tehtäväosuus on 40 t/kk. Palkka hinnoit-

teluryhmäT2 mukainen.
Päätös

Esityksen mukaan.

VUODEN 2022 KOULUTUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANON
HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto

S 43
Uuraisten seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2022 pe-

rustuu työtekijäkokouksissaja kehityskeskusteluissa käytyihin keskusteluihin, joilla on pyritty siihen, että seurakunnan tarpeet tulisivat henkilöstökou-

lutuksessa ensisijaisesti otetuiksi huomioon. Koulutussuunnitelmantäytäntöönpano lomake on liitteenä 2.

Koulutuspäivienlisäksityöntekijällävoi olla yksi työalaankuuluva neuvottelupäiväsekäyksittäisiähiippakunnantai rovastikunnantarjoamia koulutuspäiviä(mm. yhteisvastuu-startti, hehu). Koulutuspäivienja neuvottelupäivien
kustannukset on kirjattu kunkin työalan omalle kustannuspaikalle. Kirkkoneuvoston on syytä arvioida koulutuksen ja neuvottelupäivän hyväksymisen
lisäksi niiden tarpeellisuus. Matkustussäännön mukaisesti: Neuvottelupäivät

ja koulutuspäivätluokitellaan kahteeneri kategoriaaneli "välttämättömiin"
ja "hyödyllisiin'.Välttämättömätkoulutukset ovat sellaisia,johon työnantaja
lähettäätyöntekijän. Hyödyllisestäkoulutuksestatyöntekijähyötyytyössä,
mutta osallistuminenei ole työnantajankannaltavälttämätöntä.Välttämättomilta koulutuspäiviltä maksetaan päiväraha, hyödyllisiltä ei makseta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Pöytäkirjantarkastaja ^A//

Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA

Viranomainen

Sivu

UURAISTENSEURAKUNTA
11.11.2021

Kirkkoneuvosto

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2022 koulutussuunnitelman täytäntöön
panon.

Esityksen mukaan.

Päätös

SUORITUSLISÄN MAKSAMINEN VUONNA 2022
Kirkkoneuvosto

644
KIRVESTES 26 §

Viranhaltijalle/työntekijällevoidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuuluvaa euromääräistä
suorituslisää. Suorituslisää maksetaan viranhaltijan/työntekijän työsuorituksen perusteella
tarkoitukseen osoitettujen varojen puitteissa. Suorituslisästä, sen arviointiperusteista,
järjestelmän kirjallisesta kuvauksesta ja suorituslisän maksamisesta päättäätyönantaja.
Soveltamisohje:
Työnantaja vahvistaa vuosittain suorituslisän määränja kenelle sitä maksetaan. Käytettyjen
suorituslisien yhteismääräntulee olla vuosittain vähintään1, 1 % yleisen palkkausjärjestelmän
piirissäolevan henkilöstönperuspalkkojen yhteismäärästä.
KN 12/19 § 87 hyväksyi suorituslisän käyttöönoton palkkauksessa. Tämä päätöstarkoitti
sitä, ettäjatkossa suoritus!isiin on vuosittain varatta yleisen palkkausjärjestelmän piirissäolevien viranhaltijoiden/työntekijöiden peruspalkoista 1, 7 %. Suorituslisiin käytettävä
summa vuonna 2022 on 2232 . Ko summa on huomioitu 2022 talousarviossa.

Suorituslisää maksetaan niille viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka arviointijakson perusteella täyttävät seurakunnassa vahvistetut suorituslisän maksamisen edellytykset. Seurantajakso on 1.12. 2020 - 30. 11. 2021.
Kirkkoherra käymarraskuun lopussa2021 kehityskeskustelut asianomaistentyöntekijöiden
kanssa. Kirkkoherra tekee myös työntekijöiden arvioinnin arviointilomakkeelle, joka pohjautuu työntekijänitsearviointiin. Arvioinnin kriteereinäovat olleet "työssäsuoriutuminen",
"yhteistyökyky" sekä "henkilökohtaiset tavoitteet". Arviointi perustuu työntekijän työsuoritukseen, ei henkilönominaisuuksiin.Arvioinninjälkeen palaute on annettu suoraantyöntekijälle. Arvioinnit on tehty mahdollisimmanyhteismitallisestija henkilöstönjäseniäon kohdeltu mahdollisimmantasapuolisesti.
Arviointiaineisto ei ole julkista ]ulkL:n 24 §:n l mom. 29 kohdan perusteella.
Esitys
l. Kirkkoneuvosto päättääsuorituslisän määrärahan suuruudeksi 2232 .

2. Kirkkoneuvosto päättääkirkkoherran esityksen mukaanjakaa suorituslisän.

Pöytäkirjantarkastajiennimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja _^1__

Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA

Viranomainen

Sivu

UURAISTENSEURAKUNTA
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Kirkkoneuvosto

Päätös

l. Esityksen mukaan.
2. Esityksen mukaan.

PALKANTARKISTUS
Kirkkoneuvosto
§45

Kirkkoneuvosto päättikokouksessaanKN 3/21 §3114.10.2021 kutsuataloudesta vastaavan Uuraisten seurakuntaanvuodelle 2022. Hänen palkaksi määriteltiin 310 mukaisesti 1550 euroa kuussa 50% työpanoksella. Kirkkoherra
kävi hänen perehdyttämisen yhteydessä 24.10.2021 keskustelua myös palkanmäärästä.Keskustelun yhteydessä syntyi tarve tarkistaa palkan määrää.
Neuvottelun tuloksena päädyttiin310palkkaushaarukankeskiarvoon.
Kirkkoneuvosto tarkistaa taloudesta vastaavan palkan määrän 310 mukaisesti

Esitys

1606euroon kuussa. Kyseinenerotus 1550euroon on huomioitu taloussuunnitelmassa 2022.

Esityksen mukaan.

Päätös

MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto
§46

-Itsenäisyyspäivän6.12. seppeleen lasku
-Hautausmaakatselmus 14. 12. klo 15. 00

VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto
547

Puheenjohtaja antaa liitteen mukaisen valitusosoituksen.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto
§48

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.29

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiennimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja

;" l

Pöytäkirjantarkastaja

