
RIL-Seniorit Kokouspöytäkirja 
_____________________________________________________________________ 

 
Syyskokous     
 
 
Aika: Torstai 28.10.2021 klo 14:00 – 15:20 
Paikka: RIL:n toimiston kokoustila Joutsen ja Teams-etäyhteys 
Läsnä: 28 osallistujaa (luettelo osallistujista liitteenä 1.) 
 
  
 
1. Kokouksen avaus  
 
Johtoryhmän puheenjohtaja Jaakko Heikkilä avasi kokouksen.  
 
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valin-
ta 
 
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jaakko Heikkilä, kutsuttiin sihteeriksi Heikki 
Teräsvirta sekä valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kimmo Fischer ja Risto Pesonen.  
 
3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 
 
Todettiin, että kokous on kutsuttu kokoon Senioreiden Toimintaohjeen mukaisesti 
syyskuussa (22.9.2021) ilmestyneessä Seniorikuulumisissa ja että kokous on näin 
ollen päätösvaltainen. 
 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista ehdotetussa muodossa.  
 
4. Uuden puheenjohtajan ja uusien jäsenten valinta vuoden 2022 johtoryhmään 
 
Todettiin, että johtoryhmän puheenjohtaja Jaakko Heikkilä on erovuorossa. Kokouk-
sen puheenjohtaja esitti Senioreiden kunniapuheenjohtajien ja johtoryhmän yhteisen 
ehdotuksen, että uudeksi johtoryhmän puheenjohtajaksi valittaisiin Auni Palo. Ehdo-
tusta kannatettiin ja se hyväksyttiin.  
 
Todettiin, että ensimmäisen kaksivuotisen toimikauden jälkeen erovuorossa johto-
ryhmän jäsenyydestä ovat Marja-Kaarina Söderqvist ja Markku Tuhola. Puheenjohta-
ja esitti johtoryhmän ehdotuksen, että Söderqvist ja Tuhola valittaisiin johtoryhmän 
jäseniksi toiselle toimikaudelle. Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin.   
 
Todettiin, että toisen kaksivuotisen toimikauden jälkeen erovuorossa johtoryhmän 
jäsenyydestä ovat Kimmo Fischer, Rita Piirainen ja Heikki Teräsvirta. Puheenjohtaja 
esitti johtoryhmän ehdotuksen, että Tapio Aho, Juha Hetemäki ja Kyösti Oasmaa. 
valittaisiin uusiksi johtoryhmän jäseniksi. Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin.   
 
Vuoden 2022 johtoryhmän kokoonpano on liitteenä 2.  
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5. AK-ryhmän kokoonpano vuonna 2022 
 
Todettiin, että johtoryhmä on vahvistanut vuoden 2022 AK-ryhmän kokoonpanon. 
Uusina jäseninä aloittavat Tapani Jylhä ja Juha Nurmi. Kari Lautso ja Hannu Virtasa-
lo jäävät pois ryhmästä. Vuoden 2022 AK-ryhmän kokoonpano on liitteenä 3.  
 
6. Kulttuuriryhmän kokoonpano vuonna 2022 
 
Todettiin, että johtoryhmä on vahvistanut vuoden 2022 Kulttuurirymän kokoonpanon. 
Kokoonpano on liitteenä 4.  
 
7. Historiaryhmän kokoonpano vuonna 2022 
 
Todettiin, että johtoryhmä on vahvistanut vuoden 2022 Historiaryhmän kokoonpanon. 
Uutena jäsenenä ryhmässä aloittaa Kimmo Fischer. Auni Palo ja Matti-Pekka Rasilai-
nen jäävät pois ryhmästä. Vuoden 2022 Historiaryhmän kokoonpano on liitteenä 5.  
 
8. Vuoden 2021 Toimintasuunnitelman hyväksyminen 
 
Sihteeri esitteli johtoryhmän ehdotuksen vuoden 2022 Toimintasuunnitelmaksi. Toi-
mintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Suunnitelma on liitteenä 6.  
 
9. Evästyskeskustelu 
 
Puheenjohtaja kertoi rakentamista koskevan kirjallisen materiaalin säilyttämistä ja 
arkistointia koskevasta kehittämishankkeesta. Hanke on käynnistetty Kari Sipilän 
kuluvan vuoden alkupuolella tekemän aloitteen pohjalta.  
 
Toivottiin, että hyvä käytäntö kayttää nimilappuja Senioreiden tilaisuuksissa säilytet-
täisiin. Todettiin, että nimilapun saa RILin toimistosta Ossi Liangilta.  
 
Keskusteltiin ulkomaanmatkojen järjestämisestä. Suunnitelmissa on ainakin kulttuu-
rimatka Berliiniin. Ensi vuodelle tullaan suunnittelemaan myös muita ulkomaanmat-
koja.  
 
Ehdotettiin, että järjestettäisiin puhetaidon koulutusta. Kouluttajana voisi toimia alan 
kouluttajana kunnostautunut teol. tri Juhana Torkki.    
 
10 Muut asiat 
 
Olli-Pekka Poutanen ja Rita Piirainen kertoivat kevään 2022 ohjelman valmistelusta.  
 
Kimmo Fischer esitti syyskokouksen puolesta Senioreiden johtoryhmän väistyvälle 
puheenjohtajalle Jaakko Heikkilälle kiitokset nelivuotisen puheenjohtajuuden menes-
tyksellisestä hoitamisesta.  
 
Varsinaisten kokousasioiden jälkeen RILin uusi toimitusjohtaja Janne Tähtikunnas 
vieraili kokouksessa esittelemässä itsensä ja kertomassa RILin ajankohtaisista asiois-
ta.  
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11. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia aktiivisesta osallistumisesta ja RILin toim-
tusjohtajaa vierailusta kokouksessa sekä päätti kokouksen klo 15:20. 
 
 
 
Jaakko Heikkilä  Heikki Teräsvirta 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
Pöytäkirja tarkastajat 
 
 
 
Kimmo Fischer  Risto Pesonen   
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on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelussa.

Nimi: Kimmo Fischer
Sähköposti: kimmo.fischer@gmail.com

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

Kimmo Fischer
Allekirjoitettu 2021-11-10 10:59:22 (EET)

Nimi: Heikki Teräsvirta
Sähköposti: heikki.terasvirta@gmail.com

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

Heikki Teräsvirta
Allekirjoitettu 2021-11-10 15:08:18 (EET)

Nimi: Jaakko Heikkilä
Sähköposti: jaakko.heikkila@growcarecoach.fi

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

Jaakko Heikkilä
Allekirjoitettu 2021-11-10 18:30:31 (EET)

Nimi: Risto Pesonen
Sähköposti: pesonen.risto@gmail.com

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

Risto Pesonen
Allekirjoitettu 2021-11-18 14:06:24 (EET)
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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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