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Kokousaika

Torstaina 18.3.2021 klo 17:00 - 19. 03

Kokouspaikka

Sähköinen kokous Teams

Saapuvillaolleet
jäsenet

Antti Toivio

kirkkoherra, puheenjohtaja

3ari Melgin

jäsen

Pekka Riihimäki

jäsen
jäsen

Sari Rimmi

Erja Mutanen
Irja Seppänen
Tomi Penttinen

jäsen
jäsen
varajäsen

kirkkoneuvoston kutsumana
kirkkoneuvoston kutsumana

Muut saapuvilla

Mirja Laitinen

olleet

Timo Kassi
Päivi Anttonen

talousjohtaja

Poissa

3ari Rytkönen

varapuheenjohtaja

Asiat

§ l -§ 10

Valitusosoitus

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

Allekirjoitus

Pöytäkirjaon

Antti Toivio

Päivi Anttonen

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Uurainen 2<5/1' 2021

tarkastettu
c

lari MelgffT

Pekka Riihimäki

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjaon ollut
yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa

22.3.2021 - 22.4.2021

Pöytäkirjan nähtävänadosta on ilmoitettu

Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 22. 3. 2021 - 22.4. 2021

Allekirjoitus
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KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS3A PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto

§l

Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä 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 12.3.2021.
Esitys

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

Esityksen mukaan.

PÖYTÄKIR3ANTARKASTUS
3A NÄHTÄVILLÄPITO
Kirkkoneuvosto

§2

Kirkkoneuvoston ohjesäännönmukaan pöytäkirjatarkastetaan heti tai sen
tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun

3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset,jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettäväsalassa, on saatettava seurakunnanjäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki 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

22.3.2021 - 22.4.2021 väliseksi ajaksi.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan 3ari Melgin ja Pekka Riihimäki. Pöytäkir-

janpitäjäksivalitaan PäiviAnttonen.
Päätös

Esityksen mukaan.

TYÖ3ÄR3ESTrS
Kirkkoneuvosto

§3

Muutoin esityslista toimii työjärjestyksenä.

Pöytäkirjantarkastajiennimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja ^^v

Pöytäkirjantarkastaja
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Päätös

Esityksen mukaan.

PÄÄTÖS
KIRKONYMPÄRISTÖDIPLOMIN
TEKEMISESTÄ
Kirkkoneuvosto

§4

Vuoden 2021 toiminta-ja taloussuunnitelman tavoitteeksi on asetettu,
että Uuraisten seurakunta liittyy "Hiilineutraali kirkko 2030" strategi-

aanja hakee ympäristödiplomia. "Hiilineutraali kirkko 2030" mukaan
yhtenä tavoitteena on, että seurakunnatja kirkon keskushallinto ovat
sitoutuneita ilmastotyöhön.Siihen liittyvänäsuosituksena on mainittu,
että kaikilla seurakunnilla sekä tuomiokapituleilla ja kirkkohallituk-

sella on Kirkon Ympäristödiplomivuonna 2025. Kirkon ympäristödiplomin uusittu kriteeristä on valmistunut vuoden 2020 aikana. Kriteeristä on luettavissa https://evl. fi/ymparistodiplomi/katselmustaulukko. Ympäristöjärjestelmänperusperiaatteisiin kuuluu, että niin
johto kuin työntekijätsitoutuvat ympäristötavoitteisiin. Kirkkoneuvosto sitoutuu ympäristötavoitteisiin hyväksyessäänympäristöohjelman. Näinne tulevat hyväksytyksi myöstulevaan toiminta-ja taloussuunnitelmaan. Valtuusto hyväksyyympäristöasioitakoskevat määrärahatja voi arvioida ympäristötavoitteiden toteutumista käsitellessään
toimintakertomusta. Kirkon ympäristödiplomin hakemisprosessin mukaisesti kirkkoneuvosto käynnistäähakuprosessinja asettaa ympäristötyöryhmän sekä nimeääympäristövastaavan. Työryhmään on luontevaa nimetä samoja henkilöitä,joita onToivo-toimikunnassa: kirkkoherra Antti Toivio, seurakuntamestari Pertti Ruuska, Petri Laitinen,
Timo Kassi, Tellervo Lehtoranta ja Elina Koskinen.
Esitys

Kirkkoneuvosto päättääkäynnistääympäristödiplomin prosessinja nimeäätyöryhmäänympäristövastaavansekäasettaa työryhmänjäsenet.

Päätös

Kirkkoneuvosto päättääkäynnistääympäristödiplomin prosessinja
nimeäätyöryhmäksi Toivon toimikunnan, jonka keskuudesta kehottaa
valitsemaan ympäristövastaavan.

UURAISTENSEURAKUNNANTOIMINTAKERTOMUS3A TILINPÄÄTÖS
2020
Kirkkoneuvosto

§5
Seurakunnan on Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5-6 pykälien mukaan laadittava tilikaudelta tilinpäätösja toimintakertomus. Seurakunnan kirjanpidossaja tilinpäätöksessänoudatetaan kirkkolakiaja -järjestystä, talous-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaj a'^-A/ v

Pöytäkirjantarkastaja
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sääntöäsekäsoveltuvin osin kirjanpitolakia (KPL1336/1997). Dos kirkkolainja -järjestyksen säännöksetpoikkeavat kirjanpitolain säännöksistä,
noudatetaan kirkkolakiaja -järjestystä.
Tilikauden 2020 tulos oli 57.949,92 ylijäämäinen.
Kuluneen vuoden tulos ei ole verrattavissa vuoden 2019 tilikau-

den tulokseen, koska siellä on tulosta parantamassa ollut kiinteistön

myynnistä tulleet tulot sekäveroprosentin nosto 1,95 %.
Kulunut vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen ja tilikauden tulokseen onkin vaikuttanut kuluneen vuoden aikana olleet Covid-19 viruksestajohtuneet rajoitukset. Rajoituksista johtuen toimintaa on ollut paljon vähemman, mikä näkyy niin toimintatuottojen kertymisessä kuin myös toimin-

nan kuluissa. Seurakuntatilojen vuokratuotot ovatjääneetpitämättömien
perhetilaisuuksien vuoksi myös alle budjetoidun.

Em. lisäksi kirjanpidossa on vuosina 2015-2020 kirjattu ryhmähenki-ja
tapaturmavakuutusmaksut talousarviopuolelle toiminnan vakuutuksiin.

Ko. vakutuusmaksut kuuluu kirjata taseeseen luonteensa mukaisille
tileille. Tilinpäätöksessä kirjanpitoa on oikaistu siten, että tuloslaskelman
toiminnan vakuutuksista on kirjattu taseen ryhmähenki-ja taparumavakuutustileille yht. 11. 005, 03 .
Kiinteistöverotuksessa verottaja on verottanut kiinteistöjä, joita

srk:n ei enääomista tai ne on purettu. Virheestäjohtuen kiinteistöveron toteuma kokonaisuudessaan vuodelle 2020 on suurempi kuin

mitä kuuluisi, tästäon tehty verottajalle oikaisuvaatimus.
Marjoniemen kustannuspaikalle kertyi poistoja kiinteistä rakenteistaja
laitteista, ko. hyödykkeestä tehtiin kertapoisto 3. 718, 44 . katkossa ko.

kustannuspaikka poistuu käytöstä.
Kuluneelle vuodelle tehtiin lisätalousarvio 11. 350 , joka jakaantui
seuraavasti:

Kirkon urkujen korjaus 4. 100

As Oy Uuraskodon asunto-osakkeen remontti 7.250
As Oy Uuraskodon asunto-osakkeen myynnistä on tehty esikauppakirja. ja

lopullinen kauppaja myyntitulo toteutuu vuodelle 2021.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja ^ ^l
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Toimintatuottoja kertyi 41.187,25 , joka oli -18.343,75 alle budjetoidun.

Toimintakuluja oli 529.609,10 , alitusta budjetoituun -74.004, 77 .
Verotuloja kertyi 591. 407, 94 , alitusta -3. 092, 06 ja valtionrahoitusta

kertyi 73.080,00 , +1.807,00 yli budjetin.
Henkilöstökulut toteutuivat 87, 3 %:sti, ollen 275. 442, 83 , kun ne
edellisenä vuonna olivat 342. 058, 06 , erotusta -66. 615, 23 .

Henkilöstökulujenvähennyksessänäkyy kirkkoneuvoston edellisvuonna
tekemät päätökset henkilöstön lomautuksesta vuodelle 2020 sekä taloustoimistoyhteistyö Laukaan seurakunnan kanssa, jolloin talouspäällikön
virka on sen avoimeksi tultua voitu jättää täyttämättä.

Vuosikatetta kertyi 107.858,90 , joka kattoi reilusti 46.190,54 :n
poistot.

Liitteenä l Uuraisten seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2020.
Esitys
Kirkkoneuvosto käsittelee liitteen mukaisen toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen.

Kirkkoneuvosto allekirjoittaa Uuraisten seurakunnan tilinpäätöksenvuodelta 2020,ja päättääantaa senja toimintakertomuksen tilintarkastajalle
tarkastettavaksi.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Uuraisten

seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen,ja että tilikauden
ylijäämä57.949,92 siirretääntaseen yli/alijäämätilille.
Kirkkoneuvosto jatkaa toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi.
Päätös

Esityksen mukaan.

HINNASTOTVUODELLE2021
Kirkkoneuvosto

S6
Kirkkoneuvosto käsittelee vuosittain hinnastot.

Pöytäkirjantarkastajiennimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja
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Liitteenä2 ja 3 ovat esitykset hinnastoista vuodelle 2021.
.

Liite 2 Hautaustoimen hinnasto 2021

.

Liite 3 Tilavuokrat 2021

Hautaustoimen hinnasto

Vuoden 2019 hinnastoon tehtiin neuvoston 8. 11. 2018 päätöksellä + 8 %:n

korotus (+/-Pyöristys).
Hautauspalvelumaksut sekä haudankaivuupalvelut kirjautuvat Varsinaisen

hautaustoimen kustannuspaikalle. Hautaustoimen hinnastosta käytiin lähetekeskustelua Toivo-toimikunnan 18.2. kokouksessa.
Toteutuma vuodelta 2020:

Haudankaivuupalvelut
o Palvelujen ostot
. Haudankaivuupalvelut
o Toimintatuotot yhteensä

-11.417
10.701

Vuodelle 2021 esitetään, että hinnat säilyisivät vuoden 2020 tasolla.

Tilavuokrien hinnasto

Tilavuokrien hinnat nostettiin keskusteluun Toivo-toimikunnan 18.2. ko-

kouksessa, eikä koronatilanteen vuoksi hintojen muutokselle nähty tar-

vettä. Joitakin poistojaja tarkennuksia on hinnastoon kuitenkin tehty
(mm. kaste kirkossaja seurakuntakodissa maksuton).
Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaiset hinnastot vuodelle 2021ja
edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Hautaustoimen hinnaston vahvistaa
kirkkovaltuusto.

Päätös

Esityksen mukaan.

TOIMIKUNTIENSEURAKUNTA3ÄSENTENNIMEÄMINEN
Kirkkoneuvosto

§7

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja -^/"^
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Kullakin työalalla (USKO, RAKKAUS,TOIVO)on oma toimikuntansa,joka on tarkoitettu tueksi työhönja avuksi työalantoiminnan toteuttamiseen. Toimikunnan
toimikausi on kaksi vuotta. Toimikunnat on kirkkoneuvosto nimittänyt kokouksessaan KN 2/19 § 17. Toimikuntien seurakuntalaisjäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:
Uskon toimikunnan seurakuntalaisjäseniksivalittiin SannaAhonen, Vaito Isomöttönen, 3aakko Koivunen, Simo Koskinen, Riikka Kotilainen, Marko Kyppö, Eija Noponen, Julius Saarnio(varajäsenet valitaan ensimmäisessäkokouksessa).
Rakkauden toimikunnan seurakuntalaisjäseniksi valittiin Irja Seppänen, Mauno
Kaartinen, Mari Vanhala, Riitta Hintikka, Alma Muhonenja varajäseniksi Samuli
Mattila, Kaarlo Lyhty, 3uhana Nissinen.

Toivon toimikunnan seurakuntalaisjäseniksivalittiin Timo Kassi, Petri Laitinen, Tellervo Lehtorantaja varajäseneksi Elina Koskinen.
Esitys

Kirkkoneuvosto nimeäätoimikuntiin seurakuntalaisjäsenet. Uskon toimikunnassa
seurakuntalaisjäseninä lopettaisi omasta tahdostaan Sanna Ahonen, Vaito Isomöttö-

nenja JaakkoKoivunen. Uusina tulisivat Katja Poikanenja Samuli Niiles.
Rakkaudentoimikunnan seurakuntalaisjäseninälopettaisi Samuli Mattilaja 3uhana
Nissinen.Tilalle ei ole tulossa uusiajäseniä.
Toivon toimikunnan kokoonpano pysyisi ennallaan.
Päätös

Esityksen mukaan.

MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto

§8

-Kirkkoherran viranhaltijapäätökset1/2021ja 2/2021
VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

§9

Puheenjohtaja antaa liitteen mukaisen valitusosoituksen.
KOKOUKSENPÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto

§10

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.03

Päätös

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja

J(^

Pöytäkirjantarkastaja

