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Kokousaika
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Kokouspaikka

Topintie l, 41230 Uurainen

Päätöksen tekijät

Alapiha, Matti

HytönenRaili
Kassi Timo

Laitinen Mirja

Lapinkangas,Maarit
Mattila, Pasi

ei varajäsentä

Melgin, 3ari

varajäsen Raimo Lindfors

Mämmi, Arto
Nieminen, Marko
Penttinen, Tomi
Riihimäki, Pekka
Rimmi, Sari

varajäsen Arja Siikström

Rytkönen, Jari
Saarnio, Julius

etäyhteydellä
ei varajäsentä
ei varajäsentä
ei varajäsentä

Seppänen, Irja

Muut saapuvilla olleet
Anttonen Päivi,talousjohtaja
Toivio Antti, kirkkoherra
Asiat

§1-10

Valitusosoitus

Kirkkolain 24. luvun 5 §:n mukainen valitusosoitus

Allekirjoitus
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Pöytäkirjaon

Mirj^ Laitinen

Päivi Anttonen

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä
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tarkastettu
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2021

/fL^L
Arto Mämmi

Marko Nieminen

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjaon ollut
yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirasto, Topintie l, Uurainen

Julkipanotodistus

Tämän kokouksen asialuettelo on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitus-

taululle 27.5. 2021 - 2. 6.2021 väliseksi ajaksi ja tämän kokouksen pöytäkirjan
nähtävänäolosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 3. 6. 2021
- 3. 7. 2021

Allekirjoitus
^-^
Pöytäkirjantarkastaja

y
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KOKOUKSENALOITUS, LAILLISUUS3A PÄÄTÖSVALTAISUUS
§1
Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että
saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä.

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen l §:n mukaan kokouskutsu on lähetettäväkirkkovaltuuston jäsenille viimeistäänviikkoa ennen kokousta.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan esityslista liitteineen on toimitettava

valtuutetuille vähintäänkolme päivääennen valtuuston kokousta.
Kutsuja esityslista kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetetty 27.5.2021
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Esityksen mukaan.

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS
3A NÄHTÄVILLÄPITO
§2
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen

tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä.
KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston päätökset, jollei niitä kirkkolain
tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan

jäsenilleyleisesti tiedoksi panemalla päätöksettä!ilmoitus niistäjulki seurakunnan ilmoitustaululle. K3:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7

päivää srk:n ilmoitustaululla.
Esitys

Kirkkovaltuusto valitsee kaksijäsentääntarkastamaan pöytäkirjan.Pöytäkirjatarkastetaan heti kokouksenjälkeenja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjannähtävänäpidosta on
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 3.6.2021-4.7.2021 välisen ajan.
Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Mämmija Marko Nieminen.
Ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta on kirkkoherranviraston ilmoitus

taululla 3.6.2021-4.7.2021 välisen ajan.

TYÖJÄRJESTYKSEN
HYVÄKSYMINEN
§3
Esitys

Kirkkovaltuuston työjärjestykseksi hyväksytäänkokouskutsun mukainen asialuettelo.

Pöytakirjantarkastaj a
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henkilöt: Mirja Laitinen, 3ari Rytkönen, Timo Kassi ja 3ari Melgin.

SÄHKÖISEN
KOKOUSMENETTELYNPÄIVITCSTOIMIELINTENOHJESÄÄNTÖIHIN
Kirkkoneuvosto 27. 5. 2021
Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos on tullut voimaan 15. 3. 2021. Uurais-

ten seurakunnan on syytä päivittää kirkkoneuvoston ohjesääntö siten, että siinä on

otettu huomioon sähköistenkokoustenjärjestämismahdollisuussekä mahdollisuus sähköiseen kokouskutsuun. Kirkkovaltuuston kokouksenjulkisuudesta, myös sähköisen
kokouksen osalta, on säädetty kirkkolain 7 luvun 6 §:ssä,joten siitä ei tarvitse välttämatta 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
hiippakunnantuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää,että kirkkovaltuusto hyväksyy muutokset kirkkoneuvoston ohjesääntöönsähköisenkokouksen osalta. Päätöson alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Kirkkovaltuusto

96
Esitys

Kirkkovaltuusto hyväksyy muutokset kirkkoneuvoston ohjesäännössä ja lähettää päätöksen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös

Esityksen mukainen.

SEURAKUNNAN EDUSTAJAT UURAISTEN VANHUS-3A VAMMAISNEUVOSTOON KAUDELLE
2021-2025 (vars. jäsen ja varajäsen)
§18

Uuraisten kunnanvanhus-javammaisneuvoston tarkoituksena on parantaa ikääntyneidenja
vammaisten kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksiaUuraisten kunnassakäynnistämälläkeskusteluja ikäihmistenja vammaisten asioista, tekemällä esityksiä, aloitteita ja antamalla lausuntoja
asioissa,joilla on merkitystä ikääntyneidenja vammaisten elämänja selviytymisen kannalta.
Vanhus-ja vammaisneuvosto kokoontuu 4-5 kertaavuodessaja kuka tahansavoi tuoda asioita
vanhus-javammaisneuvoston käsiteltäväksiottamalla yhteyttä vanhusneuvoston puheenjohtajaan, sihteeriintaijäseniin.

Pöyläkirjalita
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tilinpäätöksen,ja että tilikaudenylijäämä 57. 949, 92 siirretääntaseen yli/alijäämä
tilille.
Kirkkoneuvosto jatkaa toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi
Liitteenä: Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Päätös

Esityksen mukaan.

PIISPANVAALINNEUÄNMAALLIKKOVALITSI3ANVALITSEMINEN
Kirkkoneuvosto 27. 5. 2021

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 sekä452
seurakuntien valitsemaa valitsijaa. Kunkin seurakunnan maallikkovalitsijoiden määrä
määräytyy srk: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.

Kirkkovaltuusto

Esitys

Kirkkovaltuusto valitsee Lapuan hiippakunnan piispan vaalia varten 4 maallikkovalitsijaa Uuraisten seurakunnasta.

Päätös

Kirkkovaltuusto valitsi Lapuan hiippakunnan piispanvaalia varten seuraavat
r

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

UURAISTENSEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

PÖYTÄKIR3A
1/2021
2. 6. 2021

As Oy Uuraskodon asunto-osakkeen myynnistä on tehty esikauppakirjaja
lopullinen kauppaja myyntitulo toteutuu vuodelle 2021.
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 päätöksethenkilöstönlomautuksesta vuodelle 2020 sekätaloustoimistoyhteistyö Laukaanseurakunnan kanssa,jolloin talouspäällikönvirka on sen
avoimeksi tultua voitu jättää täyttämättä.

Vuosikatetta kertyi 107.858,90 , joka kattoi reilusti 46.190,54 :n poistot.
Liitteenäl Uuraisten seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös2020.
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.
Kirkkoneuvostojatkaa toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi.
Päätös

Esityksen mukaan.

Kirkkovaltuusto

§4
Esitys

Kirkkovaltuusto vahvistaa Uuraisten seurakunnan toimintakertomuksen ja
^z-
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Päätös

Esityksen mukaan.

UURAISTENSEURAKUNNANTOIMINTAKERTOMUS3A TILINPÄÄTÖS
2020
Kirkkoneuvosto 18. 3. 2021

Seurakunnan on Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5-6 pykälien mukaan laadittava tilikau

delta tilinpäätösja toimintakertomus. Seurakunnan kirjanpidossaja tilinpäätöksessä
noudatetaan kirkkolakiaja -järjestystä, taloussääntöäsekäsoveltuvin osin kirjanpitola
kia (KPL1336/1997). 3os kirkkolainja -järjestyksen säännöksetpoikkeavat kirjanpito
lain säännöksistä, noudatetaan kirkkolakia ja -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. Rajoituksistajohtuen toimintaa on ollut paljon vähemmän,mikä näkyy
niin toimintatuottojen kertymisessä kuin myös toiminnan kuluissa. Seurakuntatilojen
vuokratuotot ovatjääneetpitämättömienperhetilaisuuksien vuoksi myös alle budjetoidun.

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

Ko. vakuutusmaksut kuuluu kirjata taseeseen luonteensa mukaisille
tileille. Tilinpäätöksessä kirjanpitoa on oikaistu siten, että tuloslaskelman

toiminnan vakuutuksista on kirjattu taseen ryhmähenki-jataparumavakuutustileille

yht. 11.005,03 .
Kiinteistöverotuksessaverottaja 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. hyödykkeestätehtiin kertapoisto 3.718,44 . katkossa ko.
kustannuspaikka poistuu käytöstä.

Kuluneelle vuodelle tehtiin lisätalousarvio11.350 , joka jakaantui
seuraavasti:

Kirkon urkujen korjaus 4.100
As Oy Uuraskodon asunto-osakkeen remontti 7.250
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Uuraisten vanhus-ja vammaisneuvostoon kaudelle 2017-2021 valittiin Irja Seppänen varsinaiseksijäseneksija varajäseneksiMatti Alapiha.

Esitys

Kirkkoneuvostoesittää;että"kirkkovaltuusto valitsisi Uuraisten vanhus-ja vammaisneuvostoon
kaudelle2021-2025varsinaisenjäsenenja hänellevarajäsenen

Päätös

Esityksen mukaan.

Kirkkovaltuusto

§7
Esitys

Päätös

Kirkkovaltuusto valitsee Uuraisten vanhus-ja vammaisneuvostoon kaudelle 2021
2025 varsinaisenjäsenenja hänellevarajäsenen
Kirkkovaltuusto valitsi varsinaiseksijäseneksi Irja Seppäsenja varajäseneksi Matti
Alapihan.

MUUT ASIAT
§8

Muita asioita ei ollut.

TIEDOTETTAVATASIAT
§9

Ei ollut.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN,OIKAISUVAATIMUSOH3E 3A VALITUSOSOITUS
§10

Puheenjohtaja päättääkokouksen. Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä
Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.00

Pöytäkirjantarkastaja y

