05.02.2015
Valittiin kirkkoneuvoston edustajat työalajohtokuntiin toimikaudeksi 2015-2016 seuraavasti:
Julistustyön johtokunta
Marianna Kuusikko
Kasvatustyön johtokunta
Reijo Lempinen
Palvelutyön johtokunta
Hannu Valli
Päätettiin, että kirkkoneuvoston kokoukset pidetään pääsääntöisesti tarvittaessa torstaisin klo
17.30.
Päätettiin, että kirkkoneuvoston toimikautena 2015-2016 Parkanon seurakunnan nimen
kirjoittavat kirkkoherra ja talouspäällikkö yhdessä tai erikseen. Toimikauden 2015-2016 aikana
Parkanon seurakuntaa edustaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa
viranomaisissa kirkkoherra tai kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja tai heidän jommankumman
valtuuttama henkilö.
Päätettiin, että johtoryhmään kuuluvat kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja, kirkkoherra ja talouspäällikkö. Johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa.
Myönnettiin sivutoimiluvat Klaus Myllymäelle, Timo Ojalaiselle ja Tapio Kivelälle 31.12.2016
saakka.
Päätettiin lunastaa Oma Säästöpankin säästövakuutus ja tehdä Taaleritehdas Oyj:n kanssa
sopimus vakuutussäästön jatkosijoittamisesta.
Esitettiin
kirkkovaltuustolle,
että
se
hyväksyy
Etelä-Pohjanmaan
neuvottelukeskuksen johtosäännön ja valitsee edustajan Etelä-Pohjanmaan
neuvottelukeskuksen johtokuntaan vuosille 2015-2018.
Valtuutettiin talouspäällikkö tekemään
päärakennuksen keittiölaitteista.

hankintapäätös

Poikkeusharjun

perheasian
perheasian

leirikeskuksen

Todettiin, että Parkanon seurakunta ei anna lausuntoa asemakaavan muutoksesta Kallion
kaupunginosassa.
.
05.03.2015
Esitettiin kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy uusitun toimituspalkkiosopimuksen.
Hyväksyttiin vuoden 2014 tilinpäätös ja toimintakertomus.
Hyväksyttiin kukkasrahaston vuoden 2014 varojen käyttö.
Esitettiin kirkkovaltuustolle, että
1) Parkanon seurakunnan 2. seurakuntapastorin virka lakkautetaan
31.05.2015 lukien,
2) Parkanon seurakuntaan perustetaan kappalaisen virka 01.06.2015
lukien ja

3) seurakuntapastori Marianne Kyrönviita siirretään ko. kappalaisen
virkaan 01.06.2015 lukien.
09.04.2015
Päätettiin, että valtuustokaudesta 2015 lähtien ei valita rovastikunnallista lähetystoimikuntaa
Nimettiin kirkkoneuvoston keskuudesta
kirkkovaltuuston kokouksiin Hannu Valli
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Valittiin seurakuntatalon sisäilmatyöryhmän uusiksi jäseniksi Helena Ojennus ja Pasi Viitasalo.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että sisäilmatyöryhmä kokoontuu kartoittamaan korjaustoimenpiteitä ja kirkkoneuvosto päättää toimenpiteistä sen jälkeen.
Esitettiin kirkkovaltuustolle vuoden 2014 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä
tilintarkastuskertomuksen hyväksymistä.
Hyväksyttiin vuoden 2015 rippikoulusuunnitelma ja ryhmäkoon enimmäismäärän ylitys.
Hyväksyttiin henkilöstön vuosilomat kesäkaudelle 2015.
Päätettiin, että nuorisotyönohjaaja Soila Pollarille ei myönnetä virkavapautta.
21.05.2015
Todettiin nuorisotyönohjaaja Soila Pollarin virkasuhteen päättyvän 01.08.2015 eroilmoituksen
perusteella.
Päätettiin nuorisotyönohjaajan viran täyttämisestä.
Täydennettiin ostolaskujen hyväksymismenettelyä kappalaisen osalta.
Päätettiin, että kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto ovat kesäaikaan 01.06.-31.08. avoinna mape klo 9-13.
Päätettiin Poikkeusharjun leirikeskuksen vanhan saunan purkamisesta, puuvajan hankinnasta ja
rannan puuston harventamisesta.

17.06.2015
Valittiin nuorisotyönohjaajan virkaan Maiju Pitkäranta 01.08.2015 lukien.

20.08.2015
Päätettiin hautausmaakatselmuksen johdosta tehtävistä toimenpiteistä.
Myönnettiin Sami Salomaalle palkatonta virkavapaata (opintovapaa) ajalle 01.09.201531.05.2016, 01.08.2016-31.05.2017 ja 01.08.2017-31.12.2017.

Merkittiin tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta 01.01.-30.06.2015.
Esitettiin kirkkovaltuustolle, että Parkanon seurakunnan vuoden 2016 tuloveroprosentiksi
määrätään 1,75.
Hyväksyttiin vuoden 2016 talousarvion laadintaohje.
Hyväksyttiin seurakuntatalon peruskorjauksen suunnittelutarjoukset.
Päätettiin, että kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto ovat avoinna ma-pe klo 9-13.
24.09.2015
Esitettiin kirkkovaltuustolle, että se valitsee varaedustajan Etelä-Pohjanmaan perheasiain
neuvottelukeskuksen johtokuntaan vuosille 2015-2018.
Esitettiin kirkkovaltuustolle, että Parkanon seurakunnan kirkkoherranviraston toimistonhoitajan
virka lakkautetaan ja tehtävä muutetaan työsuhteeksi 01.01.2016 lukien.
Esitettiin lausuntona Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille, että Parkanon seurakunnan
seurakuntapastorin virkaan määrättäisiin Riina Nieminen 50 % työajalla 01.01.2016 lukien.
Hyväksyttiin kiinteistöjen pelastussuunnitelmat.
Esitettiin kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy 43.000 euron lisämäärärahan vuoden 2015
talousarvion investointiosaan seurakuntatalon korjaussuunnitteluun.

