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KUTSU ESPOON HELLUNTAISEURAKUNNAN VUOSIKOKOUKSEEN 24.4.2022 
 
Kutsu 
 
Kutsumme Suomen Helluntaikirkkoon kuuluvan Espoon Helluntaiseurakunnan jäsenet seurakunnan 
vuosikokoukseen sunnuntaina 24.4.2022 klo 13.00 Espoon helluntaikirkolla, Luomanportti 8, Espoo. 
Kokouksessa käsitellään Suomen Helluntaikirkon yhdyskuntajärjestyksen mukaiset sääntömääräiset asiat.  
 
Kokousmateriaali 
 
Vuosikokousmateriaali lähetetään sähköpostitse niille seurakunnan jäsenille joiden sähköpostiosoite on 
johtoryhmällä tiedossa. Seurakunnan jäsenet voivat myös pyytää kokousmateriaalia toimistolta ottamalla 
yhteyttä toimistosihteeriin sähköpostitse, toimisto@espoohsrk.fi. Samalla ilmoittamasi sähköpostiosoite 
korjataan tai lisätään jäsentietorekisteriin.  
 
Kokouksessa käsiteltävät asiat  
 
Vuosikokouksen keskeisiä asioita ovat vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapauden 
myöntäminen johtoryhmälle sekä johtoryhmän uusien jäsenten valinta. Vuosikokouksen asialista, 
tilinpäätös ja toimintakertomus ovat liitteenä.  
 
Uudet johtoryhmän jäsenet 
 
Johtoryhmä esittää, että seurakunnan johtavaksi pastoriksi valittu Petri Mäkilä valitaan myös seurakunnan 
johtoryhmän jäseneksi ja vanhimmaksi alkaen 15.8.2022, jolloin hänen työsuhteensa alkaa.  
 
Petri Mäkilä on ollut seurakunnassa esittäytymässä ja saarnaamassa 20.3.2022 jumalanpalveluksessa. Tämä 
on katsottavissa seurakunnan Youtube-kanavalta ( https://www.youtube.com/watch?v=-Ri-xuABecU ). 
 
Johtoryhmä esittää uudeksi johtoryhmän jäseneksi myös Maria Laaksoa. Maria on toiminut seurakunnassa 
muun muassa solunvetäjänä, perhekerhon vetäjänä sekä paimenuusjaoston lisäjäsenenä.  
 
Palautteen esityksestä voi antaa ennakkoon johtoryhmän puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle tai 
seurakunnan pastoreille.  
 
Kokouskutsu netissä ja ilmoitustaululla 
 
Vuosikokouskutsu julkaistaan sääntöjen mukaisesti seurakunnan verkkosivulla www.espoohsrk.fi sekä 
seurakunnan ilmoitustaululla. Lisäksi välitämme kutsun sähköpostitse niille, joiden osoite on tiedossamme.  
 
Osallistujien jäsenyys ja äänioikeus tarkistetaan ja osallistujat kirjataan. Seurakunnan varsinaisilla jäsenillä 
on osallistumis-, puhe- ja äänioikeus. Sääntöjen mukaan myös muilla seurakunnan johtosäännön 
oikeuttamilla henkilöillä on osallistumis- ja puheoikeus.  
 
Tervetuloa!  
Espoon Helluntaiseurakunta 
Johtoryhmä 
 
puolesta,  
Kari Hissa, johtoryhmän pj.   Miikka Soini, johtoryhmän varapj. 
kari.hissa@espoohsrk.fi  miikka.soini@espoohsrk.fi 
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Liitteet:  
 
Vuosikokouksen asialista 
Tilinpäätös, Toimintakertomus 
 
 
Espoon Helluntaiseurakunnan seurakunnan kokous 24.4.2022.  
 
Asialista 
 
 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokousvirkailijat 

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat (2) ja 
ääntenlaskijat (2) 

3. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen asialista 

5. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta 

6. Esitetään vuosikokouksen valitseman tilintarkastajan lausunto edellisen vuoden tileistä ja 
hallinnosta 

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 

9. Valitaan mahdolliset johtoryhmän uudet jäsenet 

10. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 

11. Hyväksytään mahdollinen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi 

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

13. Kokouksen päättäminen 

 
 


