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Kokouspaikka

Seurakuntakoti, Topintie l, 41230 Uurainen tai sähköinen kokous Teams

Saapuvilla olleet
jäsenet

Antti Toivio

kirkkoherra, puheenjohtaja

Jari Melgin
Pekka Riihimäki

jäsen
jäsen

Sari Rimmi

jäsen

Erja Mutanen
Irja Seppänen

jäsen
jäsen

3ari Rytkönen

varapuheenjohtaja
kirkkoneuvoston kutsumana
kirkkoneuvoston kutsumana

Muut saapuvilla

Mirja Laitinen

olleet

Timo Kassi
Päivi Anttonen

talouiijohtLija

Riikka Kotilainen

Toimistosihteeri

Asiat

§27 -§ 37

Valitusosoitus

Kirkkolain 25. luvun 2 §:n mukainen valitusosoitus § 9

Allekirjoitus
Riikka Kotilainen

Antti Toivio
puheenjohtaja

Pöytäkirjaon

Uurainen

pöytäkirjanpitäjä

/

2021

tarkastettu

':7-7^

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjaon ollut
yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa

15. 10. 2021 -16. 11.2021

Pöytäkirjannähtävänäolosta on ilmoitettu
Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 15. 10.2021 -16. 11.2021
Allekirjoitus
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KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS3A PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto

6 27

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

Kutsuja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 8.10.2021
Esitys

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

Esityksen mukaan
PÖYTÄKIRJANTARKASTUS
3A NÄHTÄVILLÄPITO
Kirkkoneuvosto

§28
Kirkkoneuvoston ohjesäännönmukaan pöytäkirjatarkastetaan heti tai sen
tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KLn 25. luvun
3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkko-

järjestyksen mukaan ole pidettäväsalassa, on saatettava seurakunnanjäsenille 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 jäsentääntarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen illalla ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle

15.10.2021-16.11.2021väliseksiajaksi.
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Irja Seppänenja Jari Rytkönen. Pöytäkirjanpitäjäksi valitaan Riikka Kotilainen.
Päätös

Esityksen mukaan

TYÖ3ÄR3ESTTS
Kirkkoneuvosto

§29

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Esityslista toimii työjärjestyksenä.
Päätös

Esityksen mukaan

SEURAKUNTAKODINPIHA-ALUEIDENHOITAMINEN
Kirkkoneuvosto

HuoltoS Oy irtisanoi 29.6. 2021 päivätyllä sähköpostilla yhteistyösopimuksen Uuraisten Seurakuntakodin (Topintie l, Uurainen) talvikunnossapidosta lopetettuaan palvelut Uuraisilla. Sopimuksen mukaan irtisanomis-

aika oli 3 kuukautta,joten irtisanoutuminen päättyi30.9.2021.
Seurakuntakodin talvikunnossapitoa ei pystytä hoitamaan seurakunnan
omalla kalustolla ja resursseilla. Sen vuoksi on tarpeen kilpailuttaa tehtä-

väänuusi toimija. Kirkkoherra on pyytänyt tarjouksia toimijasta seuraavilla ehdoilla:

Talviaikaan

.
.

lumityöt koneellisesti piha-alueeltaja käytäviltä
lumityöt miestyönälumentyöntimellä, kolalla tai harjalla sieltä minne
kone ei pääse

Kartoituksen pohjalta lähestyttiin eri toimijoita Uuraisillaja otettiin yhteyttä
puhelimitse; 2 yksityishenkilöäja 3 toiminimeä/yritystä.
Niille,jotka olivat kiinnostuneita piha-alueidenhoidosta, annettiin tarjouspyyntö.

Tarjouksen sisältökiteytettynä:
Haemme ensisijaisesti talviaikaista kumppania ulkoalueiden hoitoon.
Tarjousta pyydetään myös työn osuudesta ensisijaisesti kiinteähintaisena eriteltynä seuraavasti:
. Talvikuukausille lokakuu - huhtikuu

o

ma-pe

Hinta

o

la tai su

Hinta

Myös tuntihintaiset tarjoukset käsitellään.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja ^.^
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Hinta
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Pyydämmetarjoustanne syyskuun loppuun mennessä 2021siten, että
työt voisivat alkaa marraskuussa 2021.

Seurakunta pidättääoikeuden hyväksyätai hylätätarjouksen tai päättää ottaa jonkun osa-alueen tarjouksesta.
Liite l

Tarjouspyyntöseurakuntakodinulkoalueidenylläpidosta.

Tarjouksia määräaikaan mennessä saapui 3 kpl.

Liite 1.1
Liite 1.2
Liite 1.3

Tarjous - Raimo Hurskaiselta, Uurainen
Tarjous KaivutyöSalmelaOy, Uuraisilta
Tarjous PetäjämäkiOy, Jyväskylästä

Esitys
Kirkkoneuvosto käsittelee saadut tarjoukset ja päättääseurakuntakodin
talvikunnossapidosta.
Päätös

Kirkkoneuvostovalitsi yhteistyökumppaniksiKaivutyöSalmela Oy:nja valtuut.
taa kirkkoherran allekirjoittamaanyhteistyösopimuksen.

TALOUSYHTEISTYÖ
Kirkkoneuvosto

§31

Laukaan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti irtisanoutua talousyhteistyöstä Uuraisten seurakunnan kanssa kokouksessaan 3. 6. 2021:

Kirkkovaltuusto päättää, että Laukaan seurakunta irtisanoo taloustoimistoyhteistyösopimuksen Uuraisten srk:n kanssa. Kirkkoneuvosto
kuuli talousjohtaja Päivi Anttosta 25. 5. 2021. Perustelut irtisanomiselle:

Konnevedenseurakunnan liittyminen Laukaan seurakuntaan työllistää
jatkossa talousjohtajaa huomattavasti. Seurakunnan tulee huolehtia

seurakunnan velvoitteista ja työntekijöidensäjaksamisesta.
Irtisanoutumisaika on yhteistyösopimuksen mukaan 6 kuukautta päätöksen saatua
lainvoiman.

Seurakunnan talouden ja hallinnon hoitaminen tulee järjestää kirkkoneuvoston ohje-

säännönmukaisten 12 § tehtävien pohjalta.
Kirkkoherra on neuvotellut yhdessä Laukaan talousjohtajan kanssa mahdollisten yh-

teistyökumppaniseurakuntien kanssatulevasta talousyhteistyöstä,mutta neuvottelut
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaj a
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eivät ole toistaiseksi tuottaneet tulosta. Muutamat seurakunnat ovat kuitenkin anta-

neet mahdollisuuden harkita yhteistyön aloittamista tai jatkamista vuoden kuluttua
omien asioidenjärjestelyjen selkiydyttyä.
Kirkkoherra on tiedustellut Uuraisten seurakunnan eläkkeellejääneeltätalouspäällikoita Hannu Kokkoselta mahdollisuutta saapua hoitamaanvuodelle 2022 niitätalouteen ja hallintoon liittyviä tehtäviä, joita talousyhteistyössä on Laukaan seurakunnalta

ostettu. Tämä antaisijatkoaikaa pyrkiä löytämäänratkaisu taloushallinnon hoitamiseen Uuraisten seurakunnassa. Hannu Kokkonen on antanut tehtävän hoitoon suullisen suostumuksensa.

Arvion mukaan työpanos olisi vuoden 2022 ajalta 50% työajastajohtavan talous- ja
henkilöstöhallinnonviran 3-hinnoitteluryhmällä3 10.
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää palkata Hannu Kokkosen hoitamaan vuoden 2022 talou-

desta vastaavantehtäviä.Työaikaon 50 % kokonaistyöajastaja palkkaus on 3 10 mukaisesti 1550 e/kk.
Päätös

Esityksen mukaan

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA
2022-2024
Kirkkoneuvosto

§32
Henkilöstösuunnitelman laatimisesta on määräys Kirkon yhteistoimin-

tasopimuksen 3 §:n 2 mom. soveltamisohjeessa. Tässä mainitaan, että
henkilöstösuunnitelma tulisi tehdä seurakunnassa, jonka henkilöstön
lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20. Kuitenkin suunnitelma kan-

nattaa tehdä myös pienemmissä seurakunnissa, kuten piispantarkastuksen 2018 yhteydessä myös todettiin. Tavoitteena on luoda selkeyttä
Uuraisten seurakunnan tulevaisuuden henkilöstörakenteeseen ja -tarpeeseen. Liite 2
Esitys

Kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy henkilöstösuunnitelman vuosille 2022 - 2024.

Päätös

Päätettiin, että Riikka Kotilainen jäävää itsensä keskustelusta. 3ääväys-

päätöshyväksyttiin.
Esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja.

PÖ1
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VEROPROSENTTIVUODELLE2022
Kirkkoneuvosto

§33
Kirkkovaltuuston tulee vahvistaavuosittain tuloveroprosentti KL15 luvun 2 §:n mukaan.
Talousarvion mukaanverotuloja on arvoitu kertyvän5891 . Talousarvio on 9/2021
toteutunut 79,6 % %,jolloin verotuloja on kertynyt 468.859 .
Nykyinenveroprosentti riittäätulevana vuonnakin kattamaansrk:n menot, edellyttäen
ettei käyttötalousosanmenoja kasvateta nykyisestä.

Esitys

Kirkkoneuvostoesittääkirkkovaltuustolle, että Uuraisten seurakunnanveroprosentiksi
vuodelle 2022 vahvistetaan 1, 95 %.

Päätös

Esityksen mukaan

LISÄTALOUSARVIO
§34
Kirkon harjaristin korjaus on tullut maksamaan n. 5700 , kyseiseen tarkoitukseen ei
talousarviossa ole varattu määrärahaa. Kirkon kustannuspaikalla rakennusten rakentamis-ja kunnossapitopalveluihin on varattu vain 500 . Tilille on kirjattu harjaristin

kunnostuksen lisäksi muita korjaus menojajo tähänmennessä n. 9500 .
Kustannuspaikan ylitys tulee kattaa lisätalousarviolla.
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkon kustannuspaikalle myönnetään talousarvioon 9500 :n lisämääräraha kattamaan harjaristin korjauksesta ja
muista korjauskustannuksista aiheutuneet menot.

Päätös

Esityksen mukaan

MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto

§35

-Kirkkoherran viranhaltijapäätös5/213umalanpalvelusyhteistyö

VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

§36

Puheenjohtaja antaa liitteen mukaisen valitusosoituksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

an.rkasta,^

Pöytäkirj, antarkastaj,

Pöytäkirjantarkastaja
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KOKOUKSENPÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto

§37

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiennimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja

/--)

Pöytäkirjantarkastaja
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