UURAISTENSEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

2/2021

Kokousaika

Torstaina 27.5. 2021 klo 17:00

Kokouspaikka

Sähköinen kokous Teams

Saapuvilla olleet
jäsenet

Antti Toivio

kirkkoherra, puheenjohtaja

3ari Melgin

jäsen

Pekka Riihimäki

jäsen
jäsen

Sari Rimmi

Erja Mutanen
Irja Seppänen

jäsen

3ari Rytkönen

varapuheenjohtaja

Marko Nieminen

varajäsen

Muut saapuvilla

Mirja Laitinen

olleet

Timo Kassi
Päivi Anttonen

jäsen

kirkkoneuvoston kutsumana
kirkkoneuvoston kutsumana

talousjohtaja

Poissa
Asiat

§ 11 - §26

Valitusosoitus

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

Allekirjoitus

Pöytäkirjaon

Antti Toivio

Jari Rytkönen

puheenjohtaja

varapuheenjohtaja
§19

'3ivi Anttonen

pöytäkirjanpitäjä

Uurainen2^ 2021

tarkastettu

'^A/(i^'
Sari Rimmi

^/jaMutanen

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa

28. 5. 2021 - 29. 6. 2021

Pöytäkirjannähtävänäolosta on ilmoitettu

Allekirjoitus

Kirkkoherranviraston

ilmoitustaululla 28. 5. 2021 - 29. 6. 2021

PÖYTÄKIRJA

Viranomainen

Sivu

UURAISTENSEURAKUNTA
27.5.2021

Kirkkoneuvosto

KOKOUKSENALOITUS, LAILLISUUS3A PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto

S 11

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 19.5.2021.
Esitys
Alkuhartauden pitää puheenjohtaja.
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Esityksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS
3A NÄHTÄVILLÄPITO
Kirkkoneuvosto

§12

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 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 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan
nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle
28. 5. 2021 - 29. 5. 2021 väliseksi ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sari Rimmi ja Erja Mutanen. Pöytäkirjanpitäjäksivalitaan PäiviAnttonen.
Päätös

Esityksen mukaan.

TYÖ3ÄR3ESTfS
Kirkkoneuvosto

§13

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja

<£~ /

Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA

Viranomainen
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Esityslista toimii työjärjestyksenä.
Päätös

Esityksen mukaan.

PIISPANVAALINNEUÄNMAALLIKKOVALITSI3ANVALITSEMINEN
Kirkkoneuvosto

§14

Lapuan hiippakunnassasuoritetaan piispanvaali, l. vaalipäivänajankohta on tiistaina 2.11.2021 klo 13.00ja tarvittaessa 2. vaalipäivänajankohta on tiistai
23.11.2021 klo 13.00
Kirkkovaltuuston tulee valita piispanvaalin maallikkovalitsijat 14. 6. 2021 mennessä.

Kirkkolain 23 luvun 16 §:n 3 momentin tarkoitettujen maallikkovalitsijoidenlukumäärä on 475. Saman verran on pappisvalitsijoita. Maallikkovalitsijoihin kuuluvat

mm. hiippakunnasta valitut kirkolliskokouksen maallikkoedustajatja lakimiesasessori sekä 452 seurakuntien valitsemaa valitsijaa. Kunkin seurakunnan maallikkova-

litsijoiden määrämääräytyysrk:n väkiluvun mukaisessa suhteessa. Tuomiokapitulin
ilmoituksen mukaan Uuraisten seurakunnasta piispanvaaliin valitaan neljä maallikkovalitsijaa.

Esitys
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsisi Lapuan hiippakunnassa
2. 11. 2021 suoritettavaa piispan vaalia varten neljä Uuraisten seurakunnan maallikkovalitsijaa.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastaj ien nimikirj aimet:
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Pöytäkirjantarkastaja
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SÄHKÖISEN
KOKOUSMENETTELYNPÄIVITySTOIMIELINTENOH3ESÄÄNTÖIHIN
Kirkkoneuvosto

§15
Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos on tullut voimaan 15. 3. 2021. Uu-

raisten seurakunnan on syytä päivittääkirkkoneuvoston ohjesääntösiten, että siinä
on otettu huomioon sähköistenkokoustenjärjestämismahdollisuussekä mahdollisuus sähköiseenkokouskutsuun. Kirkkovaltuuston kokouksenjulkisuudesta, myös
sähköisenkokouksen osalta, on säädettykirkkolain 7 luvun 6 §:ssä,joten siitä ei
tarvitse välttämättä erikseen määrätä hallinnon sisäisissä määräyksissä. Tältä osin on

kuitenkin kokouskutsussa huomioitava yleisön mahdollisuus seurata kokousta.
Kirkkoneuvoston ohjesäännönmuutokset/lisäykset on merkitty punaisella liitteessä
l

Ohjesäännönmuutokset on voimaan tullakseen alistettava
hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy muutokset kirkkoneuvoston
ohjesääntöön sähköisen kokouksen osalta. Päätöson alistettava tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

SIIVOOJANPALKKAUS
Kirkkoneuvosto

§16
Seurakuntakodinsiivouksen hoidon näkökulmastaon tarpeen palkata kirkkoherran viranhaltijapäätösten5/2020ja 9/2020tapaan siivooja,joka hoitaisi seurakuntakodinsiistimistehtäviäajalla 1.7.-2021-1.7.2023. Tehtävänmääräaikaisuusnousee Keski-Suomenseurakuntien keskeneräisistärakenneratkaisuistaja tästäjohtuen kyseenomaisentehtävänhenkilösuunnittelun puutteesta. Arja Päänalaon hoitanut elokuusta 2020 lähtien kyseenomaisia
tehtäviäja suoriutunut tehtävistäkiitettävästi.Häneton perehdytetty seurakuntakodinsiistimistarpeisiinja muihin tarvittaviin tehtäviin.Hänenesimiehenääntoimii seurakuntamestari. Siivoojatuntijärjestelmänmukainen palkkauson huomioitu nykyisessätoiminta-ja taloussuunnittelussaja näintulee toimia myösvuoden 2022 osalta. Tehtävänvakinaistamista
on suunniteltava vuoden 2022 aikana henkilöstösuunnitelman yhteydessä.

Esitys

Kirkkoneuvosto palkkaa Arja Päänalanajalle 1.7.2021-1.7.2023 siivoojaksi siten, että tehtäväosuuson n. 40 t/kk. Palkka hinnoitteluryhmäT2 mukainen.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja -<~/~1

Pöytäkirjantarkastaja
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HAUTAUSMAAN PARKKIALUEEN VALAISTUS
Kirkkoneuvosto

517
Hautausmaakatselmuksessa 2020 KN 6/20 nousi esille lisävalaistuksen tarve hautausmaan

parkkialueelle. Alue on pimeä erityisesti talvisaikaan, ja valaistus lisäisi turvallisuutta parkkialueella oleellisin osin.Valaistustarpeenlisääminennosti keskustelun myöskoko parkkialueen uudelleen suunnittelutarpeesta. Tulevinavuosina olisi kartoitettava, mitätälläalueelle voitaisiin/haluttaisiin tehdä. Tehtäviä toimenpiteitä olisivat mm. läjitysalueiden siirto,
haittakasvien poisto, sekähautausmaanlaajennuksenharkinta. Laajennuksenmahdollisesti
toteutuessa tulevaisuudessa valot pyritään sijoittamaan siten, että palvelisivat jatkossakin.
Toivon toimikunta kävi keskustelua kokouksessaanhautausmaanlisävalaistuksesta,ja keskastelussa päädyttiinpitämäännykyisessätilanteessa hyvänäratkaisunavalon lisäämistä
parkkialueella kahdellavalotolpalla.
Kirkkoherra on pyytänyttarjouksen uuraislaiselta C2Smartlighti]ta,joka omalta osaltaanon
kilpailuttanut hankkeen urakoinnin. Liitteenä2 on tarjous kokonaisuudessaan.
Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy hankkeen ja tarjouksen hautausmaan parkkialueen lisävalaistuksesta.

Päätös

Mirja Laitinentodettiin tämänpykälänkeskusteluun esteelliseksi.
Esityksenmukaan.

SEURAKUNNAN EDUSTAJAT UURAISTEN VANHUS- 3A VAMMAISNEUVOSTOON KAUDELLE
2021-2025 (vars. jäsen ja varajäsen)

§18
Uuraisten kunnanvanhus-javammaisneuvoston tarkoituksena on parantaa ikääntyneiden
ja vammaisten kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksiaUuraisten kunnassa käynnistämällä
keskusteluja ikäihmistenja vammaisten asioista,tekemälläesityksiä,aloitteitaja antamalla
lausuntoja asioissa,joilla on merkitystä ikääntyneidenja vammaisten elämänja selviytymisen kannalta.

Vanhus-javammaisneuvosto kokoontuu 4-5 kertaavuodessaja kuka tahansavoi tuoda
asioitavanhus-ja vammaisneuvoston käsiteltäväksiottamalla yhteyttävanhusneuvoston
puheenjohtajaan,sihteeriintaijäseniin.
Uuraisten vanhus-javammaisneuvostoon kaudelle2017-2021valittiin Irja Seppänenvarsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi Matti Alapiha.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsisi Uuraisten vanhus-ja vammaisneuvostoon kaudelle 2021-2025 varsinaisen jäsenen ja hänelle varajäsenen

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja £^J l

Pöytäkirjantarkastaja
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YLIMMÄN30HDON PALKANTARKISTUS
Asian valmistelu talousjohtaja Päivi Anttonen, ja pykälän käsittelyn ajan pu-

heenjohtajan toimii varapuheenjohtaja 3ari Rytkönen.
§ 19

OTE Kirkon Työmarkkinalaitoksenyleiskirjeestä A3/2021
Seurakunta tarkistaa ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvan viranhaltijan
peruspalkkaa 1. 8. 2020 lukien 1,4 %:n yleiskorotuksella ja 1.5. 2021 lukien 1,6 %:n

yleiskorotuksella. Tämänjälkimmäisenyleiskorotuksen sijasta seurakunta voi
päättäätarkistaa ylimmänjohdon peruspalkkoja johdolle aiemmin asetettujen
tavoitteiden ja niistä suoriutumisen arvioinnin perusteella. Tällaisen tarkistuksen
kokonaiskustannusvaikutuksen on kuitenkin oltava sama kuin 1, 6 %:n

yleiskorotuksella ylimmän johdon palkoissa.

Johdon palkkojen tarkistaminen 1.5.2021 ns. suoriutumisen arvioinnin perusteella
on vaihtoehto yleiskorotukseen perustuvalle tarkistukselle. Siihen valmistautumi-

nen on aloitettava hyvissäajoin. Perusteltua on hyödyntääkokemuksiaja käytäntöjä,joita on syntynyt KirVESTES2018-2020 mukaisia paikalliseenjärjestelyerään
perustuvia tarkistuksia tehtäessä. Päätöksen yleiskorotuksen korvaavasta peruspalk-

kojen tarkistamisesta tekee seurakunnan kirkkoneuvosto tai seurakuntayhtymässä
yhteinen kirkkoneuvosto tai muu asiassa toimivaltainen elin. Se on tehtävä niin,
ettei KirVESTES 2020-2022 allekirjoituspöytäkirjan 4 §:ssä määrättyä tarkistetun
palkan maksamisen aikarajaa ylitetä. Myös Kipan määrittelemät palkka-ajojen aika
taulut on huomioitava.

Tarkistuksiin käytettävä 1, 6 %:n yleiskorotusta vastaava erä lasketaan ylimmän
johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden tavanomaisen kuukauden peruspalkoista muodostetusta palkkasummasta. Yksittäisessä seurakunnassa palkkasumma muodostetaan kirkkoherran ja johtavan talous-ja henkilöstö

hallinnon viran haltijan peruspalkasta. Seurakuntayhtymässäse muodostetaan seurakuntayhtymänjohtavan talous-ja henkilöstöhallinnonviran haltijanja seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien kirkkoherran viran haltijoiden peruspalkoista.

Suoriutumisen arviointiin perustuvalla erällävoidaantarkistaa kaikkienjärjestelmän
piiriin kuuluvien palkkoja tai sitä voidaan suunnata vainjonkun tai joidenkin palkkoihin.

Uuraisten seurakunnan osalta yleiskorotus koskee kirkkoherranvirkaa, hänentavanomaisesta kuukausipalkasta laskettuna 1, 6 % korotus on 68, 81 /kk.

Esitys

Kirkkoherran palkkaa korotetaan yleiskorotuksella takautuvasti 1.5.2021 alkaen
68, 81 /kk.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja
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Päätös

7

Esityksen mukaan.

Kirkkoherra oli tämänpykälänajan kokouksesta pois.
TAR30UKSETMETSÄSUUNNITELMANLAATIMISESTA
§ 20

Seurakunnan metsäsuunnitelma on ollut voimassa vuosina 2011-2020.

Metsänhoitoyhdistykseltä sekä Metsäpalvelu Marko Salminen Ky:ltä on pyydetty
tarjoukset uuden metsäsuunnitelman laatimisestaja päivittämisestäajantasalle.
Mhyn:n tarjous on 2759 sis. alv:n 24 %,ja Marko Salmisen tarjous on 10 /ha+alv
24 %. Suunnitelmassa on n. 160 ha, jolloin Salmisen tarjous verollisena on 1984 .

Tarjoukset liitteenä 3 (Mhy:n tarjous samassa liitteessä metsänhoitotöidenkanssa)
Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee Metsäpalvelu Marko Salminen Ky:n laatimaan seurakun-

nalle uuden metsäsuunnitelman, n. 160 ha hintaan 10 /ha+ alv 24 %,yhteensä

Päätös

Esityksen mukaisesti.

METSÄNHOITOTYÖT
§21

Metsänhoitoyhdistykseltä on budjetoinnin yhteydessä pyydetty tarjous (2232 sis.
alv:n) metsäsuunnitelman mukaisista metsänhoitotöistä. Liite 3 Ehdotuksena on

Marjoniemen tilalta kuvioiden 31,0 34,0 ja 68,0 taimikon varhaisperkaus. Budjetissa metsänhoitotöihin on varattu 3000 .

Varhaisperkausta on esitettyjä pari vuotta aikaisemmin, mutta se onjäänyttaloushallinnon muutosten myötätekemättä.
Kirkkoneuvoston tulee päättää,tilataanko varhaisperkaus Mhy:ltävai pyydetäänkö
tarjous työstämyös muilta toimijoilta.
Esitys

Kirkkoneuvosto päättäämetsänhoitotöidentilaamisesta Mhy:ltä.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja

d \

Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA

Viranomainen

Sivu

UURAISTENSEURAKUNTA
27. 5. 2021

Kirkkoneuvosto

8

PELLONVUOKRASOPIMUS
§22

Ulla Heinosella ja Pellervo Kassilla on ollut seurakunnan omistamaa peltoa vuokralla 0, 54 ha määräaikaisella vuokrasopimuksella ajalla 1. 1.2015 - 31. 12. 2019.

Seurakunnan vuokraama pellonosa liittyy kiinteästi heidänviljelykäytössäoleviin
vuokrapeltoihin. Seurakunnan etu on, että vuokrasopimus uudistetaan,jolloin alue
säilyy myös "hoidetun"näköisenä.
Esittelijän ehdotus on, että vuokrasopimus tehdäänmääräaikaisenaajalle 1.1.2021
31.12.2025. Vuokrasopimukseen tulee lause:Vuokrasopimus raukeaa,jos jompikumpi sopijaosapuoli irtisanoo sopimuksen kasvukauden päätyttyä, viimeistään

31.10.
Pellon vuokra on ollut 50 vuosi. Uuraisilla pellonvuokrien ha hinnat ovat olleet

hyvin maltilliset vaihdellen vajaan 100 - n. 200 /ha välillä, hintaan vaikuttaa
mm. sijainti, maanlaatu, pellon tukikelpoisuusjne. Vuokraan ehdotan 10 % korotusta,jolloin vuosivuokra olisi 55 . Vuokraajat ovat myös viljelleet peltoalaa
vuonna 2020 joten esitän, että heiltä peritään takautuvasti kasvukauden 2020
vuokrana 50 .

Esitys

Timo Kassi todettiin esteelliseksi tämänpykälänkeskusteluun.
Kirkkoneuvosto päättä,että
l. Ulla Heinoselleja Pellervo Käsillevuokrataan0,54 ha peltoa ajalle 1.1.2021 31. 12. 2025,
2. vuosivuokra on 55 , jonka vuokralainen maksaa seurakunnan tilille vuosittain viimeistään 31. 10.,

3. vuokralaisilta peritääntakautuvasti kasvukaudelta2020 vuokrana 50 ,joka heidän
tulee maksaa srk:n tilille 31. 10. mennessä,

4. valtuutetaan kirkkoherra tai talousjohtaja allekirjoittamaan vuokrasopimus.

Päätös

l - 4. Esityksen mukaan.

LUOTTOTAPPIOT
§23

Kipatoimittaa vuosittain luottotappioehdotukset seurakuntatalouksiin.Ehdotuksella ovat
kaikki laskurivit,jotka ovat erääntyneetyli 45 päiväälaskun eräpäivästä,mukaan lukien
perintälukitut "perintälukitus° S"sekäperintätoimistoonsiirretyt laskut "perintälukitus =
*". Liitteenäon luottotappioehdotus,johon pyydämmemerkitsemäänseurakuntataloutenne luottotappioksi kirjattavat laskut viimeiseen sarakkeeseen X-merkinnällä.
Pyydämmepalauttamaan hyväksytyn luottotappioehdotuksen 9.6. mennessä. Kipa
kirjaa palautetut luottotappioehdotukset kesäkuunkirjauskaudelle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja j^^f
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Luottotappioehdotuksessa on yksi rippikoululaskutuksen 70 :n erääntynyt saatava.
Lisäksi esitän, että luottotappioksi kirjataan myös 25. 3.2021 laskutettu 100 :n hautausmaksusaatava. Laskun kohteena olevasta kuolinpesästä on toimitettu perunkirja, jonka
mukaan pesä on varaton.

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää,että luottotappioehdotuksessa oleva 70 :n saatava kirjataan luottotappioksi, lisäksi päätetäänkirjata varattoman kuolinpesän 100 :n hautausmaksu luottotappioksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto

§24

Asunto Oy Uuraskoto allekirjoitus
Kirkkoherran viranhaltijapäätös3/21
VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

§25

Puheenjohtaja antaa liitteen mukaisen valitusosoituksen.
KOKOUKSENPÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto

§26
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja

^-^ __ Pöytäkirjantarkastaja

