Keskustan ja sitoutumattomien kirkkovaltuustoryhmän vuosikertomus 2015

Ryhmään ovat kuuluneet: Pirjo Aittoniemi, Milla Hautala, Kari Hokkanen, Satu
Hänninen, Jussi Juurakko, Ville Karhu, Piia Kattelus, Heikki Kujala, Suvi Lehtimäki,
Mikael Luotola, Anna Mäki-Paavola, Hanna Mäkynen, Pekka Niemi, Paula Sihto,
Pentti Taipalus, Mervi Uusi-Pohjola, Jouko Ylinen ja Petri Yli-Soini.
Ryhmän puheenjohtajana toimi Mikael Luotola, varapuheenjohtajana Jouko Ylinen
ja sihteerinä Jussi Juurakko.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Pirjo Aittoniemi ja varapuheenjohtajana
Jouko Ylinen.
Kirkkoneuvostoon kuuluivat Jussi Juurakko, Piia Kattelus, Suvi Lehtimäki, Mikael
Luotola, Hanna Mäkynen ja Pentti Taipalus. Läsnäolo ja puheoikeudella Pirjo
Aittoniemi ja Jouko Ylinen.
Hiippakuntavaltuustossa on toiminut Lea Saarinen. Vuoden 2015 vaaleissa
Kirkolliskokoukseen valittiin Jouko Ylinen ja Hiippakuntavaltuustoon Suvi Lehtimäki.
Heidän kautensa alkoi vuoden 2016 alusta.
Ryhmä on kokoontunut ennen valtuuston kokouksia viisi kertaa sekä vaalien jälkeen
muutamiin järjestäytymiskokouksiin. Osanotto on ollut hyvä ja ilmapiiri rakentava.
Suurimpana ryhmänä keskustan valtuustoryhmä on vahvasti kantanut vastuuta
talouden ja toiminnan sektoreista.
Yleisesti on todettava, että perustoiminta jatkui vahvana. Seurakunnan eri
työmuodot eivät menettäneet merkitystään ihmisten keskuudessa. Seurakunta on
vahva toimija koko kaupunkiseudulla. Kaupunki, seurat ja eri yhteisöt ovat tärkeitä
yhteistyökumppaneita monissa yhteyksissä.
Toiminnan yhteisenä painopistealueena oli sunnuntai takaisin teema. Lisäksi
työmuodot asettivat omia tavoitteitaan.
Vuonna 2015 kirkosta eroaminen väheni ja Seinäjoen Seurakunnan jäsenmäärä
kääntyi jälleen kasvuun, vuoden 2014 notkahduksen jälkeen. Seinäjoen
seurakunnasta erosi 580 henkilöä ja liittyi 188. Vuoden 2015 lopussa seurakunnalla
oli 51565 jäsentä (2014: 51495). Yleinen maallistuminen ja toisaalta uusien

kirkkokuntien ja uskonnollisten yhteisöjen syntyminen tuo isoja haasteita
seurakunnalle tulevaisuudessa.
Seurakunnan talous kehittyi myönteisesti. Vuosikate oli 2 221 486 €. Poistot 824
185€. Talouden ylijäämä 1 397 301 €. Verotulot olivat lähes edellisvuoden tasoa,
jota voidaan pitää tyydyttävänä. Hyvä taloudellinen tulos saavutettiin tiukalla
talouskurilla, jossa kaikki osapuolet toimivat tehokkaasti. Vuoden 2015 hyvä tulos
saatiin satunnaisten tuottojen suurella määrällä, joten ilman niitä tulos olisi ollut
lähellä ”nolla -tasoa”. Voidaankin todeta, että seurakunnan talous on terveellä
pohjalla, mutta vaatii jatkossakin erittäin tarkkaa ja suunnitelmallista taloudenpitoa.
Vuosi 2015 oli kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalivuosi. Keskustan ja
sitoutumattomien ehdokaslista sai hyvän tuloksen, saavuttaen molempiin kirkon
keskeisiin toimielimiin jäsenen mukaan. Jouko Ylinen valittiin suurella äänimäärällä
Kirkolliskokousedustajaksi ja Suvi Lehtimäki tuli valituksi niin ikään selvin lukemin
Hiippakuntavaltuustoon.
Keskustan ja sitoutumattomien valtuustoryhmä haluaa rakentaa osaltaan
seurakuntaa myönteisessä hengessä, pitäen mielessä seurakunnan perustehtävän,
evankeliumin julistamisen ja siitä huolehtimisen, ettei kukaan jäisi osattomaksi
Jumalan armosta.
Seinäjoella 27.4.2016
Mikael Luotola, kirkkovaltuustoryhmän puheenjohtaja

