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SYYSKOKOUS 
 
 
Aika: Keskiviikkona 25.11.2020, klo. 19:00 
 
Paikka: Jakun koulu, Jakuntie 85, 91210 Jakkukylä 
 
 
1. Kokouksen avaaminen 

- Hannu Kaisto avasi kokouksen ja piti lyhyen historiakatsauksen joka tallennetaan 
pöytäkirjan liitteeksi ja lähetetään jäsenille. 

2. Kokouksen järjestäytyminen  
- puheenjohtajaksi valittiin Hannu Kaisto 
- sihteeriksi valittiin Pentti Räihä 
- pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Teuvo Päkkilä ja Mirja Päkkilä  
- ääntenlaskijoiksi valittiin Teuvo Päkkilä ja Mirja Päkkilä 

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
- Kokouskutsu on laitettu nettisivuille 16.11.2020, lähetetty sähköpostilla jäsenille 

16.11.2020 ja kokousilmoitus on julkaistu Rantapohja –lehdessä 17.11.2020. Todettiin 
kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Esityslistan hyväksyminen 
- Hyväksyttiin esityslista. 

5. Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkioista 
päättäminen 

- Hallituksen esitys: ei makseta palkkioita.  
- Hyväksyttiin hallituksen esitys ja palkkioita ei makseta. 

6. Seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuista päättäminen 
- Hallituksen esitys: ed. vuoden maksut 10€ jäsen, 20€ kann. jäsen, 65€ yritys/yhteisö, johon 

sis. mainos nettisivuilla. 
- Hyväksyttiin 

7. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen seuraavalle vuodelle 
- Anne Matikainen esitteli kyläyhdistyksen toimintasuunnitelman ja se vahvistettiin. 
- Saatiin lisäksi uusia ideoita kyläyhdistyksen tutkittavaksi / edistettäväksi: 

o puskat/pajukot heikentävät jokimaisemaa molemmilla puolin jokea. Tutkitaan 
voitaisiinko kyläyhdistyksen kautta organisoida puskien raivausta näköalapaikoilta. 

o kunnallinen viemäröinti on tulossa Raasakkaan, ylläpidetään vuoropuhelua 
kuntalaisten ja kunnan kanssa jotta ollaan asiasta perillä 

o kylällä on innokkaita lentopallon ja tenniksen harrastajia, joten tutkitaan 
mahdollisuutta perustaa lentopallokentät molemmille puolin jokea sekä kunnostaa 
olemassa olevat tenniskentät 

o kylätalo: tutkitaan mahdollisuutta kylätalolle. Mistä, mihin tarkoitukseen, jne. 
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- Erkki Niskala esitteli yhdistyksen talousarvion vuodelle 2021 joka osoittaa 1994,25 euroa 
ylijäämää. Talousarvio vahvistettiin. 

8. Päätetään hallituksen jäsenten määrä 
- Hallituksen esitys: pj + 6 jäsentä, kuten tähänkin saakka. Esitys hyväksyttiin. 

9. Hallituksen puheenjohtajan valinta 
- Hannu Kaiston ilmoitti ettei ole käytettävissä puheenjohtajaksi joten tilalle täytyy valita 

uusi puheenjohtaja.  
- Uudeksi puheenjohtajaksi esitettiin Matti Rätyä ja häntä kannatettiin joten Matti Räty 

valittiin kyläyhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi.  

10. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle 
- Erovuorossa ovat Pentti Räihä, Anne Matikainen ja Maarit Sippola. Kukaan erovuoroisista 

ei ole hallituspaikkaansa jättämässä joten näiden henkilöiden jatkaminen hallituksessa 
hyväksyttiin. 

- Uusi puheenjohtaja valittiin nykyisistä hallituksen jäsenistä, joten hänen tilalleen täytyy 
valita yksi uusi jäsen hallitukseen. Hannu Kaiston tilalle valittiin Aki Lohi. 

11. Toiminnantarkastajien valinta 
- Toiminnantarkastajiksi valittiin Juhani Sakko ja Vesa Sikala 

12.  Kokouksen päättäminen 
- Kokous päätettiin klo. 20:25. 

 
 
Allekirjoitukset 
 
Kokouksen puheenjohtaja 
 
____________________________ 
Hannu Kaisto 
 
 
Sihteeri 
 
____________________________ 
Pentti Räihä 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Teuvo Päkkilä   Mirja Päkkilä 
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on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelussa.

Käyttäjätili: Pentti Räihä
Sähköposti: pentti.raiha@gmail.com

Allekirjoituksen tyyppi: Sähköinen allekirjoitus
Tunnistamistapa: Kevyt
Varmenteen haltija: Platform of Trust Oy
Varmenteen liikkeellelaskija: Digi- ja väestötietovirasto

Pentti Räihä
Allekirjoitettu 2020-11-25 18:41:14 (GMT)

Käyttäjätili: Hannu Kaisto
Sähköposti: hannu.kaisto@icloud.com

Allekirjoituksen tyyppi: Sähköinen allekirjoitus
Tunnistamistapa: Kevyt
Varmenteen haltija: Platform of Trust Oy
Varmenteen liikkeellelaskija: Digi- ja väestötietovirasto

Hannu Kaisto
Allekirjoitettu 2020-11-25 19:52:30 (GMT)

Käyttäjätili: Mirja Päkkilä
Sähköposti: mirja.pakkila@gmail.com

Allekirjoituksen tyyppi: Sähköinen allekirjoitus
Tunnistamistapa: Kevyt
Varmenteen haltija: Platform of Trust Oy
Varmenteen liikkeellelaskija: Digi- ja väestötietovirasto

Mirja Päkkilä
Allekirjoitettu 2020-11-26 12:22:58 (GMT)

Käyttäjätili: Teuvo Päkkilä
Sähköposti: teuvo.pakkila@luukku.com

Allekirjoituksen tyyppi: Sähköinen allekirjoitus
Tunnistamistapa: Kevyt
Varmenteen haltija: Platform of Trust Oy
Varmenteen liikkeellelaskija: Digi- ja väestötietovirasto

Teuvo Päkkilä
Allekirjoitettu 2020-11-26 12:40:56 (GMT)
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Dokumentin allekirjoittaja(t) on tunnistettu palvelussa seuraavasti

SignSpace® on sähköisen allekirjoittamisen palvelu, jonka tarjoaa SignSpace, Platform of Trust Oy, Business ID 2980005-2,
Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo, Finland.

Tähän dokumenttiin liitetty allekirjoitus on eIDAS asetuksen (N°910/2014) mukainen sähköinen allekirjoitus. 

Allekirjoittajat on tunnistettu palvelussa seuraavasti:

Kevyt – Käyttäjä on tunnistettu sähköpostin varmennuksen kautta joko SignSpace-tilin rekisteröimisen yhteydessä tai tämän
allekirjoitustapahtuman yhteydessä käyttäjän sähköpostiosoitteeseen lähetetyn kertakäyttöisen koodin avulla.

Vahva – Käyttäjä on tunnistettu vahvan tunnistamisen menetelmällä seuraavasti:

(a) allekirjoittaja on tunnistettu vahvan tunnistamisen menetelmällä tämän allekirjoitustapahtuman yhteydessä, tai

(b) allekirjoittaja on rekisteröitynyt SignSpace-käyttäjä, joka allekirjoittaa kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella (AES) käyttäen
henkilökohtaista AES-varmennetta, Henkilö on kirjautunnut palveluun SignSpace-tunnuksillaan ja hänen henkilöllisyytensä on
varmistettu vahvan sähköisen tunnistamisen menetelmällä AES-varmenteen haun yhteydessä.

Allekirjoituksen autenttisuuden tarkistaminen

SignSpace-palvelu tarjoaa käyttöliittymän sähköisten allekirjoitusten tarkastamiseen. Palvelu on sekä palvelun käyttäjien, että
ulkoisten tahojen käytössä. Palvelun avulla vastaanottaja voi varmistua, että hänelle toimitettu allekirjoitettu asiakirjakokonaisuus on
alkuperäinen ja muuttumaton. Tarkistuspalvelussa käyttäjän palveluun lataamien tiedostojen eheys tarkistetaan ja näitä verrataan
palvelussa tallennettuihin alkuperäisiin tietoihin.

Ohje SignSpace -palvelussa allekirjoitetun asiakirjan tarkistamiseen:

Tarkistajalla tulee olla käytettävissään allekirjoitettu asiakirja sähköisessä muodossa.
Asiakirja voi olla yksi PDF-tiedosto, jonka lopussa on allekirjoitussivu, tai yhden tai useamman tiedoston ja näihin liittyvän PDF-
muotoisen allekirjoitussivun kokonaisuus.
Tarkistaja avaa www.signspace.fi/verification-fi.html sivuston.
Tarkistaja lataa palveluun allekirjoitetun asiakirjan allekirjoitussivuineen ja saa tiedon palvelun tekemien tarkistusten tuloksista.
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