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KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS 3A PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto

§l

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n
mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä.
Kokouskutsu on lähetettävä 6 päivää ennen kokousta ja esityslista neljä
päivää ennen kokousta.

Kutsuja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 10. 3. 2022.
Esitys

Alkuhartauden pitää puheenjohtaja.
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖTTÄKIR3ANTARKASTUS3A NÄHTÄVILLÄPITO
Kirkkoneuvosto

§2

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen
tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun
3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkko-

järjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille 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. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen illalla ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle

18.3.2021 -19.4.2021 väliseksi ajaksi.
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jari Rytkönenja 3ari Melgin. Pöytäkirjanpitäjäksi valitaan Hannu Kokkonen.
Päätös

Esityksen mukaisesti.

T^Ö3ÄR3ESTVS
Kirkkoneuvosto

§3

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajiennimikirjaimet:

Pöytäkirjantarkastaja ^^-y Pöytäkirjantarkastaja --^
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UURAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 3A TILINPÄÄTÖS2021
Kirkkoneuvosto

§4

Seurakunnan on Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5-6 pykälien mukaan laadittava tilikaudelta tilinpäätösja toimintakertomus. Seurakunnan kirjanpidossaja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöäsekä soveltuvin osin kirjanpitolakia (KPL 1336/1997). 3os kirkko-

lainja -järjestyksen säännöksetpoikkeavat kirjanpitolain säännöksistä,
noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä.

Tilinpäätöksessänoudatetaan uutta Kirkkohallituksen virastokollegion
7.10.2021 antamaa ohjeistusta seurakuntatalouden tilinpäätöksenlaatimisesta.

Seurakuntatalouden tilinpäätökseensovelletaan kirjanpitolakia tämän ohjeen mukaisesti (KL 22 luku 2 § kohta 7 c). Tämä
ohje on voimassa 1. 1. 2022 alkaen ja sitä noudatetaan laadittaessa tilinpäätöstä vuodelta 2021. Ohje korvaa Kirkkohalli-

tuksen aiemmin antamat ohjeet seurakunnan ja seurakuntayhtymäntilinpäätöksenlaatimisesta.
Kirkkohallitus

Uuraisten seurakunnan tilikauden 2021 tulos oli 35. 323, 62 ylijäämäinen.

Kulunut vuosi oli edelliseen tilinpäätökseen nähden varsin samankaltainen, mutta kuitenkin normaaliin toimintavuoteen ennen Covidia verrattuna hieman erilainen.

As Oy Uuraskodon asunto-osakkeen myynnistä tehty lopullinen kauppa ja
myyntitulo toteutui vuodelle 2021. Myyntivoitto 10.824 parantaa näinollen tulosta.

Toimintatuottoja kertyi 44.432 , jotka olivat -15.888 alle budjetoidun.

Toimintakuluja oli 591. 333 , alitusta budjetoituun -4. 567 .

Verotuloja kertyi 625. 719 , ylitystä 36. 719 budjetoituun ja vattionrahoitusta kertyi 71. 940 , +667 yli budjetin.

Pöytäkirjantarkastajiennimikirjaimet:
'Pöytäkirjantarkastaja

Viranomainen
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Henkilöstökulut toteutuivat 100, 7 %:sti talousarvioon, ollen 303. 407 .
Edellisenä vuonna kulut olivat 275. 443 . Erotusta edelliseen vuoteen

+27. 964 .
Vuosikatetta kertyi 81. 348 , joka kattoi reilusti 46. 024 :n
poistot.

Liitteenä l Uuraisten seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2021.
Esitys

Kirkkoneuvosto käsittelee liitteen mukaisen toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen.

Kirkkoneuvosto allekirjoittaa Uuraisten seurakunnan tilinpäätöksen vuo-

delta 2021,ja päättääantaa senja toimintakertomuksen tilintarkastajalle
tarkastettavaksi.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Uuraisten

seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, ja että ylijäämä
35.323, 62 euroa kirjataan taseen omaan pääomaantilille "Tilikauden
yli/alijäämä".

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2021 tilinpäätöksenylijäämäkirjausta on 725. 100,41 euroa.
Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen, toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi, ei ole tarvetta.
Päätös

Esityksenmukaisesti.

HINNASTOT VUODELLE 2022
Kirkkoneuvosto

§5
Kirkkoneuvosto käsittelee vuosittain hinnastot.

Liitteenä 2 ja 3 ovat esitykset hinnastoista vuodelle 2022.
.
.

Liite 2 Hautaustoimen hinnasto 2022
Liite 3 Tilavuokrat 2022

Hautaustoimen hinnasto

Vuoden 2019 hinnastoon tehtiin neuvoston 8.11. 2018 päätöksellä + 8 %:n
korotus (+/-Pyöristys).
Pöytäkirjantarkastajien nimikujaimet:
Pöytäkirjantarkastaja
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Hautauspalvelumaksut sekä haudankaivuupalvelut kirjautuvat Varsinaisen
hautaustoimen kustannuspaikalle. Hautaustoimen hinnastosta käytiin lähetekeskustelua Toivo-toimikunnan 18. 2. kokouksessa.

Toteutuma vuosilta 2021 ja 2020:
2021
Haudankaivuupalvelut
o Palvelujen ostot
. Haudankaivuupalvelut 12. 161 10. 701
o Toimintatuotot yhteensä
12. 161 10. 701

Vuodelle 2022 esitetään, että hautaustoimen hinnat säilyisivät vuoden
2021 tasolla.
Tilavuokrien hinnasto

Tilavuokrien hinnastoon vuonna 2020 tehtiin joitakin poistoja ja tarkennuksia (mm. kaste kirkossa ja seurakuntakodissa maksuton).
Vuodelle 2022 esitetään, että tilavuokrien hinnat säilyisivät vuoden 2021
tasolla.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaiset hinnastot vuodelle 2022 ja
edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Hautaustoimen hinnaston vahvistaa kirkkovaltuusto.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

TyöSU03ELUPÄÄLLIKÖN
NIMEÄMINEN
Kirkkoneuvosto

§6

Työsuojelupäällikkö toimii työnantajan edustajana työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa. Työnantaja nimeäätyösuojelupäällikön. Työsuojelupäällikön tulee olla työpaikkaja työn luonne sekätyöpaikan laajuus huomioon ottaen riittävän pätevä. Suoritettua tutkintoa tai muuta
osoitettua pätevyyttä päälliköltäei edellytetä. Työsuojelupäällikön tulee olla perehtynyt työpaikan olosuhteisiin ja työsuojelusäännöksiin.
Hänellä tulee olla edellytykset työsuojelun yhteistoiminta-asioiden käsittelyynja yhteistoiminta-asioiden järjestämiseen. Päällikönkoulutuksenja perehdytyksen tarve on yksilö-ja työpaikkakohtaista. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työsuojelupäällikölle onjärjestetty riit-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkasta)

P oi

^
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Kirkkoneuvosto

tavat toimintaedellytykset tehtävien hoitamista varten. Työsuojelupäälliköntehtävänäon: . avustaa työnantajaa työsuojeluasiantuntemuksen hankinnassa

. avustaa työnantajaa yhteistyössä työsuojeluviranomaisten kanssa
. avustaa työnantajaa yhteistoiminnassa työterveyshuollon ja muiden
työsuojelun asiantuntijatahojen kanssa
. toimia työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan järjestä-

miseksija ylläpitämiseksi . kehittäätyösuojelun yhteistoimintaa työpaikalla

. osallistua työsuojelutoimikunnan kokouksiin silloinkin, kun ei ole
senjäsen

. osallistua työsuojelutarkastuksiin Työsuojelupäälliköllä ei päällikön
ominaisuudessa ote oikeudellista työturvallisuusvastuuta. Työsuojelu-

päällikkönäUuraisten seurakunnassa on toiminut viimeksi PäiviAnttonen. Yhteistyösopimuksen purkauduttua seurakunnan tulee nimetä
työsuojelupäällikkö.
Esitys

Kirkkoneuvosto nimeää Uuraisten seurakunnan työsuojelupäälliköksi
kirkkoherra Antti Toivion.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

VAALILAUTAKUNNAN PERUSTAMINEN
Kirkkoneuvosto

§7

Kirkkoherran vaalia ja seurakuntavaalia varten kirkkovaltuusto valitsee
viimeistään vaalivuoden toukokuussa vaalilautakunnan. Vaalilauta-

kunta toimittaa vaalit. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan pu-

heenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan
itselleen varapuheenjohtajan. Vaalilautakunnan minimikoko on kirkkoherra (viran puolesta) ja neljä jäsentä sekä viisi varajäsentä, jotka eivät ole henkilökohtaisia.

Kirkkovaltuusto voi myös jakaa seurakunnan äänestysalueisiin. Seurakunnan pieni koko ei edellytä äänestysalueisiin jakautumista. KL 8:6ja
KIRKON VAALI3ÄR3ESTYS (1056/1993) 2 Luku Kirkkoherranvaali ja
seurakuntavaalit (12.5.2005/239/2006)
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle:

l. että sevalitsee vaalilautakuntaan neljäjäsentä
2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan

Pöytäkirjantarkastajiennimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastajä^^^-^ Pöytäkirjantarkastaj ;
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3. valitsee kutsujarjestyksessä viisi varajäsentä,jotka eivät ole henkilökohtaisia

4. että kirkkovaltuusto eijaa seurakuntaa äänestysalueisiin
Päätös

Esityksen mukaisesti.

PANKIN TIUN LOPETTAMINEN
Kirkkoneuvosto

§8
Uuraisten seurakunnalla on Lanneveden Osuuspankissa (Pop-Pankki)
pankkitili.

Tiliä on vuosia aiemmin käytetty hautojenhoidon maksutilinä sekä adressien myyntitilinä.

Nykyääntilille tulee ainoastaan seurakunnan adressimyyntituloja PopPankin osalta.

Seurakunnan painatuksella olevia adresseja myydään sekäTopintien kirkkoherranvirastossa, että Pop-Pankissa.

Tilin saldo päättyneessätilinpäätöksessä oli 2.415, 81 , josta on maksettu
vuonna 2021 pankin palvelumaksuja 198, 00 .
Pop-Pankin osuus adressimyynnistä on noin 120-180 /vuodessa.
Vaikka palvelumaksuja saataisiin pienennettyä, kattaa myyntituotosta valtaosa silti palvelumaksuja.
15. 2. 2022 kävimme neuvottelut pankin ja Paikallislehden toimituksen

edustajien kanssa. Päädyimme kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun,
jossa adressimyynti hoituu paikallislehden toimistosta.
Tulojen tilitys tapahtuu diakonin toimesta, samalla tavalla kuin kolehti-ja
keräystilitykset.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää lopettaa Lanneveden Osuuspankin (POP Pankki)

pankkitilin maaliskuun 2022 aikana, viimeistään 31. 3.2022 mennessä.
Tilillä olevat varat siirretään seurakunnan Keski-Suomen Osuuspankin

päätilille (FI80 5089 2210 0012 01).

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Pöytäkirjantarkastaja ^'^^^'/^Poytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA

Viranomainen

Sivu

UURAISTEN SEURAKUNTA
17. 3. 2022

Kirkkoneuvosto

8

Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Antti Toivion (s. 22. 02. 1982) alle-

kirjoittamaan asiakirjat ja taloudesta vastaavan hoitamaan käytännön asiat.
Päätös

Esityksen mukaisesti.

PANKIN TILIN LOPETTAMINEN
Kirkkoneuvosto

§9
Uuraisten seurakunnalla on Keski-Suomen Op:n pankkitili, joka on perustettu Seurakuntakodin rakennusprojektia varten vuonna 2015-2016.

Tilin saldo päättyneessä tilinpäätöksessä oli 5. 343, 45 , josta ei lemaksettu vuotuisia palvelumaksuja.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättäälopettaa Keski-Suomen Op:n rakennusaikaisen
pankkitilin (Saldo5. 343, 45 ) maaliskuun 2022 aikana, viimeistään
31. 3.2022 mennessä.

Tilillä olevat varat siirretään seurakunnan Keski-Suomen Osuuspankin

päätilille(FI805089 2210 0012 01).
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Antti Toivion (s. 22. 02. 1982) alle-

kirjoittamaan ja taloudesta vastaavan hoitamaan käytännönasiat.
Päätös

Esityksen mukaisesti.

LAINANYLIMÄÄRÄINENLYHENNYS
Kirkkoneuvosto

§10

Uuraisten seurakunnalla on seurakuntakodin rakennusurakasta jäljellä
lainaa 507 Tuhatta euroa (31. 12. 2021 tilinpäätösluku).

Laina on Keski-Suomen Op:stäja kokonaismäärä on kahtena lainana:
.
.

Laina l
251. 000
V4vuosittain 3.000 + korot
Laina 2
256. 000
Korot + omaehtoinen lyhennys

Pöytäkirjantarkastajien nimikujaimet:
Pövtäkirjantarkastaj^>^t£-^ Pöytäkirjantarkastaj a

^ IA
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2021 lopussa ' 2020 lopussa 2019 lopussa;

Valtionrahoitus

625719
71 940

591907,
73080

573660
71364'

Rahavarat

311 670

215112

137001

Kirkollisverotulot

Esitys

Seurakunta tekee ylimääräisen lyhennyksen K-SOp:n lainalle 2.
Lyhennyksen suuruus on 100. 000 ja lyhennys tehdään viimeistään
toukokuun 2022 loppuun mennessä.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Antti Toivion (s. 22.02.1982)

allekirjoittamaan ja hoitamaan toimenpiteen.
Päätös

3ari Rytkönen ehdotti esityksestä poiketen, ettäjätetääntämäasia
pöydälleja esitystä kannatti Pekka Riihimäki.
Suoritettiin äänestys.

Esityslistan mukainen esitys ei saanut kannatusta.
Jari Rytkösen esitystä kannattivat: Pekka Riihimäki, 3ari Melgin, Erja
Mutanen, Irja Seppänen ja Antti Toivio.

Päätöksenäasiajätetäänpöydälle.
HENKILÖSTÖNHUOMIOIMINEN YLIMÄÄRÄISELLÄ
VAPAAPÄIVÄLLÄ
KORONA-A3AN
JAKSAMISESTA 3A TYÖNTEOSTA
Kirkkoneuvosto

§11

Kirkkoneuvosto voi päättääKirvestesin mukaisesti harkinnanvaraisista
palkallisista vapaapäivistä. Useissa seurakunnissa on päätetty myöntää
työntekijöille ylimääräinen vapaapäivä korona-ajan jaksamisesta ja
työnteosta. Vapaapäivä ei koske kausityöntekijöitä ja sen pitämisestä
sovitaan esimiehen kanssa. Se on pidettävä 31. 12. 2022 mennessä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Pöytäkirjantarkasfaja^^^^-.^Pöytäkirjantarkastaj
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10

Uuraisten seurakunnan työntekijöille, jotka olivat virassa tai työsuhteessä (pl. kausityötekijät) vuoden 2021 aikana myönnetään yksi ylimääräinen palkallinen vapaapäivä.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

TIEDOSTA TOIMEEN HANKKEEN IRTISANOMINEN
Kirkkoneuvosto

§12

Uuraisten seurakunta on osallistunut vuosien 2020-2022 ajan Tiedosta
toimeen hankkeeseen, joka on toteutettu korona-ajasta johtuen Teamsympäristössä. Päätösosallistumisesta tehtiin KN 5/19 § 54.
Hankkeeseen on liittynyt seurakuntien kehittämiseen tähtäävätyöpajojen sarja ja proluotain kyselyjä työyhteisölle ja kirkkoneuvostolle kolmeen otteeseen. Työpajoista Uuraisten seurakunta on osallistunut lähinnä työssäjaksamispajoihin ja luottamushenkilöpajoihin. Hankkeessa
on mukana ollut tiedonkeruun teknisenä toteuttajana Persona! Results.

Hankkeessa on päätösseminaari pidetty 9.3.2022 eikä Uuraisten seurakunnalla ole tarvetta jatkaa tässähankkeessa mukana.
Esitys

Uuraisten seurakunta irtisanoo välittömästi Tiedosta toimeen-hank-

keen sopimuksen Persona! Results Oy:n kanssa noudattaen sopimuksessa määriteltyjä irtisanomisaikoja.
Päätös

Esityksen mukaisesti.

YHTEISTYÖSOPIMUS PETÄ3ÄVEDENSEURAKUNNAN KANSSA 3UMALANPALVELU-

SELÄMÄNPALVELUISTAPAPPIENOSALTA
Kirkkoneuvosto

§13
Kirkkoherra on neuvotellut Petäjäveden edustajan, kirkkoherra Laura
Laitisen, kanssa siitä, että Petäjäveden seurakunnan papisto toimittaisi

Uuraisten seurakunnassa jumalanpalveluksen kerran kuussa. Tästä on
kokeilujakson kokemusta puolen vuoden ajalta. Uuraisten seurakunta
maksaa Petäjäveden seurakunnalle papin työstä KirVesTesin mukaisen
toimituspalkkion + matkakorvaukset Petäjävesi-Uurainen-Petäjävesi.
Tämä yhteistyösopimus on voimassa 1. 4. 2022-31. 12. 2022

Pöytäkirjantarkastaj ien nimikirj aimet:
Pöytäkirjantarkastaj a '^<^^?Pöytäkirjantarkastaj;
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Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy yhteistyön ja valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan liitteenä olevan sopimuksen. Liite 4 Sopimuksen voimaantulo edellyttää Petäjäveden seurakunnan hyväksyntää.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

HAUTAUSMAAKATSELMUS
Kirkkoneuvosto

§14
Hautaustoimen ohjesäännön 16 §:n mukaan kirkkoneuvosto huolehtii

siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain.

Katselmuksessa päätetääntoimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta
vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta.

Erityisesti katselmuksessa todetaan,
l) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan
käyttösuunnitemaa noudatettu;

2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa;

3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja

4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten
ja annettujen määräysten mukaista.

Vuoden 202114. 12. 2021 katselmuksessa, johon osallistui kirkkoneuvoston jäsenten lisaksi Toivo-toimikunta. Muistioon kirjattiin:
"Hautaustoimen ohjesääntöäja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitemaa on
noudatettu. Tämän lisäksi hautakirjanpito on yhtäpitäväähautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa. Yksityisiä hautoja on kunnostettuja hoidettu ohjesäännon mukaisesti yhteistyökumppani Annukan viherpalvelun kanssa ja hautojen hoito
ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista. Hautaoikeuden voimassaoloa
on alettu kartoittamaan vuoden 2021 aikanaja jatketaan. Myös hautakortiston digitointia on alettu tekemään. Hautausmaan parkkialueen valaistus havaittiin onnistu-

neeksija toimivaksi toimenpiteeksi. Hautausmaan viihtyisyyttä ja kunnostusta tullaan tavoitteiden mukaisesti tekemään vuoden 2022 aikana. Myös yksittäisiä tarvikehankintoja ja telineitä tullaan tekemään. Huonokuntoisten puiden kaato tulee
myös suorittaa tulevan kesän aikana. Hautausmaan yleisilme on ollut siisti ja hyvin
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hoidettu. Tästä kiitos kuuluu erityisesti seurakuntamestarin tekemälle työpanokselle."

Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2021 katselmuksen ja kirjausten

Esitys

asiat.

Esityksen mukaisesti.

Päätös

MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto

§15
.

Kirkkoherran päätökset

1/22 Seurakuntasihteerin muutos tuntisopimuksesta kuukausisopimukseksi.
2/22 Henkilökohtainen palkanlisä
.

Kirkkohallituksen 8. 3. 2022 antama 1. 910, 00 :n verotulojen

täydennysavustus

VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

§16

Puheenjohtaja antaa liitteen mukaisen valitusosoituksen.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto

§17

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:47

Päätös
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