Keskustan kirkkovaltuustoryhmä 2013

Keskustan kirkkovaltuustoryhmään kuuluivat samat kuin edelliselläkin kaudella eli Pirjo Aittoniemi, Esa
Hirvilammi, Kari Hokkanen, Minna Julmala, Jussi Juurakko, Heikki Kujala, Jarmo Kyrönlahti, Mikael Luotola,
Hanna Mäkynen, Pekka Niemi, Pirkko Ojaniemi, Martti Pajulammi, Lea Saarinen, Pentti Taipalus, Eila
Turenius, Jouko Ylinen ja Petri Yli-Soini.
Ryhmän puheenjohtajana toimi Jouko Ylinen ja sihteerinä Jussi Juurakko.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Pirjo Aittoniemi ja varapuheenjohtajana Jouko Ylinen.
Kirkkoneuvostoon kuuluivat Jussi Juurakko, Anita Keski-Hirvi, Mikael Luotola, Pentti Taipalus ja Eila
Turenius.
Lea Saarinen edustaa seurakuntaa hiippakuntaneuvostossa.
Ryhmä on toiminut aktiivisesti ja kokoontunut valtuustoa edeltävinä iltoina, neljä kertaa. Osanotto on ollut
hyvä ja rakentava. Valtuuston suurimpana ryhmänä keskusta on kantanut vastuunsa sekä toiminnan että
talouden sektoreilla, ja kummankin tuloksiin voidaan olla varsin tyytyväisiä.
Viime vuosi oli seurakunnan 150-juhlavuosi ja sen merkeissä oli kuukausittain erilaisia tapahtumia, pääosin
alueseurakunnassa.
Merkittävin mahtoi olla piispantarkastus, joka oli ensimmäinen nykyisessä seurakunnassa. Lakeuden
Ristissä oli myös historiallinen ensimmäinen pappisvihkimys, jossa piispa Simo Peura vihki papiksi kolme
teologian maisteria.
Vuoden teemana oli pyhyyden kohtaaminen ja jäsenyys. Eri työmuodot toteuttivat parhaansa mukaan näitä
painopistealueita.
Vuosi 2013 oli ensimmäinen, jossa rippikoulutyö oli koko seurakunnan yhteinen työmuoto. Kokemus tästä
oli pääasiassa myönteinen.
Koko kirkkoa koskettaa voimakas jäsenkato. Seinäjoella se ei ole voimakkainta, mutta suuntaus on sama
kuin muuallakin. Vuonna 2013 kirkosta erosi 575 ja liittyi 147. Julkisuuskuvatutkimus, joka tehtiin viime
vuonna antaa eväitä työn suunnitteluun ja tähän haasteeseen vastaamiseen.
Talouden kiristyminen toi uusia haasteita seurakuntatyöhön. Tavoitteena oli säästää henkilökuluissa.
Vuoden lopussa olikin 11 henkilöä vähemmän työssä. Toki kaikki eivät olleet koko vuotta poissa, vaan
vuoden aikana luontaisen poistuman kautta saatiin vähennettyä tämä määrä. Näin suuresta vähennyksestä
huolimatta, henkilöstökulut supistuivat vain 26000 euroa.
Henkilöstösuunnitelmaa on valmisteltu viime vuoden aikana. Se on kiinteistöstrategian kanssa tärkeä
työkalu linjattaessa tulevien vuosien suuntaa.
Verotuloissa oli kasvua edellisvuoteen verrattuna noin 900000 mutta talousarvioon nähden vain vähän noin
60000 euroa.
Sijoitustoiminta tuotti noin 200000 euroa, lisäksi kiinteistöjen vuokratulot.

Kiinteistöstrategian mukaisesti myytiin joitakin kiinteistöjä, merkittävin Ruukinkoto. Satunnaiset tuotot
olivat noin miljoona euroa, kulut 375000 euroa. Netto tuotto 678000 euroa.
Vuosikate oli 1054748 euroa ja poistot 930000 euroa. Tilikauden ylijäämä 800000 euroa plussalla, kun
edellisvuonna tuli tappiota 480000 euroa.
Tekemistä kuitenkin riittää, niin talouden kuin toiminnankin suhteen. Tärkeintä on seurakunnan
perustehtävän hoitaminen, evankeliumin hyvänsanoman julistaminen lähellä ja kaukana.
Keskustan ja sitoutumattomien valtuustoryhmä suurimpana ryhmänä on kantanut vastuunsa ja
rakentavalla tavalla kehittänyt seurakuntaa näinä vaikeina aikoina. Haasteista huolimatta näemme kirkon
tulevaisuuden Seinäjoella hyvänä ja luotamme huomiseen.

