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§19-25

Valitusosoitus

Kirkkolain 24. luvun 5 §:n mukainen valitusosoitus
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Kirkkoherranvirasto, Topintie l, Uurainen

3ulkipanotodistus

Tämän kokouksen asialuettelo on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 5. 12-12. 12. 2021 väliseksi ajaksi ja tämän kokouksen pöytäkirjan
nähtävänä olosta

on

ilmoitettu

13.12. 2021-14. 1.2022
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KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS3A PÄÄTÖSVALTAISUUS
§19
Kokouksen päätösvaltaisuudenedellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että
saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä.

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen l §:n mukaan kokouskutsu on lähetettäväkirkkovalluuston jäsenille viimeistäänviikkoa ennen kokousta.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan esityslista liitteineen on toimitettava
valtuutetuille vähintäänkolme päivääennen valtuuston kokousta.
Kutsu ja esityslista kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetetty 3. 12. 2021
Esitys
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Päätettiin esityksen mukaan.

PÖTTÄKIR3ANTARKASTUS
3A NÄHTÄVILLÄPITO
§20
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen4 §:n mukaan pöytäkirjatarkastetaan heti tai sen
tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitävarten valittua jäsentä.
KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston päätökset, jollei niitä kirkkolain

tai kirkkojärjestyksen 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

päivääsrk:n ilmoitustaululla.
Esitys

Kirkkovaltuusto valitsee kaksijäsentääntarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirjatarkastetaan heti kokouksenjälkeenja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjannähtävänäpidosta on
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 13. 12. 2021 -14. 1. 2022 välisen ajan.
Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irja Seppänenja Matti Alapiha.

TYÖ3ÄR3ESTYKSENHYVÄKSYMINEN
§21
Esitys

Kirkkovaltuuston työjärjestykseksi hyväksytään kokouskutsun mukainen asialuettelo.
Päätös

Päätettiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastaja

^f

Pöytäkirjantarkastaj a

UURAISTENSEURAKUNTA

PÖTTÄKIR3A
12.12.2021

KIRKKOVALTUUSTO

3/2021

TOIMINTA- 3A TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2024 3A
TALOUSARVIO VUODELLE 2022
Kirkkoneuvosto § 41/11. 11.2021

K3 15 luvun l §:n mukaan seurakunnantoiminnassaja talouden hoidossaon
noudatettava talousarviotaja hyväntalouden hoidon periaatteita.
K3 15 luvun 2 §:n mukaantalousarviossa sekäsiihen liittyvässätoiminta-ja
taloussuunnitelmassa hyväksytääntoiminnallisetja taloudelliset tavoitteet kolmeksi
vuodeksi. Talousarvioon toiminta-ja taloussuunnitelman ensimmäinenvuosi.
Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekätoiminta-ja
taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen
turvataan.Tulojenja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden
suunnittelukauden aikana.

Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisenja toiminnallisten tavoitteiden
edellyttämätmäärärahatja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten
rahoitustarve katetaan. Määrärahatja tuloarviot otetaan talousarvioon
bruttomääräisinä.

K3 15 luvun 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston on hyväksyttäväseurakunnan
talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden

joulukuussa.
Talousarvio 2022
Tilikauden tulos

2 786, 89 alijäämäinen

Lainojaseurakunnallaon talousarviota laadittaessatulevalle talousarviovuodelle510.000 ,
lainoja lyhennetäänsuunnitelman mukaisesti tulevana vuonna 12.000
Investointeja varten talousarvioon ei ole varattu määrärahoja.
Kokouskutsunmukana lähetetäänToimintasuunnitelmaja talousarviovuodelle
2022 sekä taloussuunnitelma 2023-2024 Liite l.

Esitys
Kirkkoneuvosto käsittelee toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022 sekä talous-

suunnitelman 2023-2024,ja päättäälähettääsen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös

Esityksen mukaan.
3ari Melgin saapuitämänpykälänkäsittelyn aikanaklo 16.14, Jari Rytkönensaapui klo 16.24ja
Sari Rimmi saapui klo 16. 55.

622
Esitys

Kirkkovaltuusto hyväksyytoimintasuunnitelmanja talousarvionvuodelle 2022 sekätaloussuunnitelman vuosille 2023-2024.
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Päätettiin esityksen mukaan.

PERHEASIANNEUVOTTELUKESKUKSEN3A PALVELEVANPUHELIMENYHTEIS30HTOKUNNAN3ÄSENENVALINTA
§23
Uuraisten seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt 6.10.2009 sopimuksen kirkon perheneuvonnanja palvelevan puhelimen hoitamisesta KeskiSuomessa. Johtosäännön 4 §:ssä todetaan, että sopimuksen solmineiden seu-

rakuntien kirkkovaltuustot nimeävätvaalikaudeksi kukin yhdenjäsenenja
hänelle henkilökohtaisenvarajäsenen perheasian neuvottelukeskuksen yhteisjohtokuntaan. Jäsenen ja varajäsenen on oltava vaalikelpoinen oman seurakuntansa luottamustoimeen.

Riikka Kotilainen valittiin kirkkovaltuuston

kokouksessa 1/2019 § 7 varsinaiseksijäseneksija Enni Nieminen varajäseneksi. Riikka Kotilainen on kuitenkin menettänyt vaalikelpoisuutensa KN

7/20 § 68 päätöksenmukaisesti. Kirkkovaltuusto voi ottaa asian käsittelyyn
suoraan ilman neuvoston varsinaista valmistelua, koska asia ei käsittele määrärahaa.

Kirkkovaltuusto nimeääUuraisten seurakunnan edustajan perheasian neu-

Kirkkovaltuusto

vottelukeskuksen ja palvelevan puhelimen yhteisjohtokuntaan viimeiselle
vuodelle 2022 ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Perheasian neuvottelukeskuksen varsinaiseksijäseneksi valittiin Enni

Päätös

Nieminen ja varajäseneksi Virpi Lapinoja.

TIEDOTETTAVATASIAT
§ 24

Strategia ilta 20.1.2022

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN,OIKAISUVAATIMUSOH3E 3A VALITUSOSOITUS
§25

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

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13. 00
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