Akaan kaupunginvaltuuston kokous 16.6
Äänitteen kesto: 2:57:07
Litterointimerkinnät
sa- sana jää kesken
(sana) epävarmasti kuultu jakso puheessa tai epävarmasti tunnistettu puhuja
(-) sana, josta ei ole saatu selvää
(--) useampia sanoja, joista ei ole saatu selvää
, . ? : kieliopin mukainen välimerkki tai alle 10 sekunnin tauko puheessa

[0:8:18] Puheenjohtaja Janita Puomila

No niin. Tekniikkakin toimii, niin aloitellaan. Hyvää iltaa,
valtuutetut ja viranhaltijat sekä kaikki siellä striimin takana.
Tervetuloa Akaan kaupunginvaltuuston tämän kauden
viimeiseen kokoukseen. On todella mukavaa oikeasti nähdä
teitä ihan ihmisinä eikä vain tuolla ruudun takana.
Ja, tuota, ei muuta kuin mennään ensimmäiseen pykälään 58:
kokoukseen osallistuvien toteaminen sekä kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus. Ja todetaan ensin läsnäolijat. Ole hyvä,
Maija Sieppi.

[0:9:15] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi

Ahonen Jukka.
Bister Salla.
Einola-Virtanen Heli.
Heinonen Hilkka.
Humaloja Matti.
Joronen Hanni.
Järvinen Hannu.
Kallioinen Saila.
Kivi Marko.
Knuutila Heikki.
Kuusisto Kati.

Lapinleimu Sari.
Leinonen Jaakko.
Liehu Vesa.
Nord-Sarkola Kirsi.
Pajasmaa Mika
Peltola Marko.
Piirainen Heli.

[0:10:13] Valtuutettu Heli Piirainen

Piirainen Heli paikalla.

[0:10:15] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi

Pulkkinen Mervi.
Puomila Janita.

[0:10:20] Puheenjohtaja Janita Puomila

Paikalla.

[0:10:22] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi

Rantala Harri.
Rajala Sami.
Roininen Saija.
Rupponen Mika.
Rytkönen Jouko.
Rämö Harri.
Saari Jukka.
Salonen Jouni.

Saramies Jaana.
Setälä Mika.
Toivonen Maija.
Toivonen-Perttunen Tuija.
Turja Sauli.
Vaittinen Jouni.
Vaittinen Kirsi.
Ja sitten varajäsenet. Loppi Inka.
Moisio Aki.
Ja Tammisto Timo.
Elikkä neljä valtuutettua oli poissa. 31 varsinaista ja sitten
kolme varajäsentä.

[0:11:32] Puheenjohtaja Janita Puomila

Neljä varalla.

[0:11:34] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi

Kolme varajäsentä.

[0:11:39] Puheenjohtaja Janita Puomila

Okei. Eli joku puuttuu. Okei, selvä.
Ja viranhaltijat.

[0:11:55] Vs. hallintopäällikkö Maija Sieppi

Ja sitten. (Puheenjohtajan välihuuto.) [0:12:00] Ja sitten vielä
viranhaltijat.
Peltola Antti.
Sieppi Maija paikalla.

Kivistö Tapio.
Carney Tearra.
Anttila Elina.
Silván Lasse.
Jämsén Virve.
Koota Jaana.
Mäkinen Asko.
Puhka-Susi Mari.
Ja Sinivuori Briitta-Liisa.

[0:12:47] Puheenjohtaja Janita Puomila

Kiitoksia. Ja todetaan, että paikalla on 31 valtuutettua ja
kolme varavaltuutettua. Ja valtuustonkokous on kutsuttu
koolle Akaan kaupungin hallintosäännön mukaisesti, joten
valtuusto toteaa nimenhuudolla valtuutetut ja varavaltuutetut,
ja todetaan, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Pykälä
58 on loppuun käsitelty.
Mennään pykälään 59: pöytäkirjantarkastajien vaali ja
tarkastusajankohdan määrääminen. Ja ehdotuksessa on, että
valtuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Jaana Saramiehen ja
Tuija Toivonen-Perttusen, jotka tarvittaessa toimivat äänten
laskijoina, sekä määrää pöytäkirjan tarkastettavaksi
maanantaihin 21.6.2021 kello 15 mennessä. Tarkastettu
pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä viimeistään
keskiviikkona 23.6.2021 Akaan kaupungin kotisivuilla
internetissä.
Sopiiko Saramiehelle ja Toivonen-Perttuselle?
Sopii. Ja en näe muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten
todetaan, että valtuusto on näin päättänyt. Ja pykälä 59 on
loppuun käsitelty.
Mennään pykälään 60: Valkeakosken kaupungin, Akaan
kaupungin ja Urjalan kunnan ympäristönsuojelumääräyksien
muutos. Ja tähän meillä on esittelemässä johtava
ympäristötarkastaja Outi Riihimäki. Ole hyvä.

[0:14:54] Valkeakosken kaupungin johtava ympäristötarkastaja Outi Riihimäki

(-). Onpas haastava paikka. Minusta tuntuu tyhmältä istua,
niin minä seison mieluummin. Elikkä Valkeakosken kaupungin
ympäristönsuojelusta, ja mielestäni olen itsekin teidänkin
viranhaltijanne, ja meitä on kolmen hengen porukka, joka
palvelee, ja me olemme tässä nyt, 10 vuotta sitten on nämä
ympäristönsuojelun määräykset ensimmäisen kerran
vahvistettu täällä. Ja meillä on tässä vuosien varrella ollut
kyllä muutostarpeita, mutta tämä on aika kova prosessi meille
näitä lähteä muuttamaan. Ja sen takia tässä pykälässä myös
valtuustolle on sitten tämä päätösehdotukseen, että jatkossa
sitten näistä pystyisi päättämään ympäristö- tai rakennus- ja
ympäristölautakunta, joka meillä on.
[0:15:41] Puheenjohtaja Janita Puomila

Anteeksi, Outi, sen verran keskeytän: voisitko tulla vaikka
tänne Maijan ja minun väliin, niin näyt myös tuonne striimiin.
Näkee katsojatkin, että kuka puhuu. Kiitoksia.

[0:15:51] Valkeakosken kaupungin johtava ympäristötarkastaja Outi Riihimäki

Jees. Tämä on kyllä hieman kuumottavaa, mutta siitä
huolimatta kaikkeen sitä pääsee näköjään. Niin, niin takaisin
ympäristönsuojelumääräyksiin. Eli sen takia tässä esitetään,
että sitten se - jatkossa nämä muutokset pystyttäisiin
tekemään rakennus- ja ympäristölautakunnassa.
Näihin määräyksiin liittyen: minä olen nyt päässyt näitä
jonkun kerran esittelemään, että mitä kaikkea on muuttunut.
Elikkä käytännössä nämä ovat meille rakennusjärjestykseen
verrattava työkalu ja nämä ovat ympäristönsuojelulakia
täydentäviä määräyksiä. Ja otsikkoina täällä käsitellään meille
läheisiä asioita, elikkä siellä on jätevedet, jätteet, kemikaalit ja
sitten tosiaan nämä muut toiminnot. Elikkä käytännössä
muutoksia on tehty pieniä, ja tätä muotoa on tässä
mielestämme järkevöitetty ja helpotettu. Mutta käytännössä,
kun minä olen näitä esitellyt, niin suurimmat muutokset ovat
ainoastaan se, että jätevesiä koskevissa pykälissä on muutettu
käytännössä sitä määritystä, että mikä on ranta-aluetta meillä.
Elikkä aiemmissa määräyksissä se oli 200 metriä ja nyt, kun
meillä sitten tässä vuosien varrella tuo haja-asutuksen
jätevesilainsäädäntö on uudistunut ja sieltä tulee se 100
metriä, niin ollaan todettu, että käytännön työssä se on liian
mahdoton ymmärtää, että minkä takia on kahta eri säätelyä.
Vaikka (--) [0:17:36] tästä, meidän
ympäristönsuojelumääräyksessä määritellään siitä

puhdistustasovaatimuksesta, joka sitten käytännössä usein
tarkoittaa fosforinpoiston lisäämistä niissä laitteistoissa. Mutta
siellä ranta-alueella on korkeammat prosenttimäärät niin
fosforin kuin biologisen hapen kulutuksen tai typen poistolle.
Niin se on ollut sitten ainoa käytännön ero, mutta se
katsotaan, että se on riittävä sillä valtion tavalla, emmekä me
tarvitse siihen paikallisia lisämetrejä tai sataa metriä.
Ja toinen iso muutos on sitten tosiaan Pikku-MARA, eli siellä
muut toiminnot -osuudessa tulee - betonijätteelle käytännössä
tällä hetkellä, mutta myös tiili, asfalttimurske - niin niiden
hyödyntämiselle, niiden hyödyntämiselle on myös siis erillinen
asetus, jota ELY-keskus ilmoitusmenettelyllä valvoo, mutta
sitten tämä meidän valvontavastuu olisi pienille määrille elikkä
alle 500 tonnin erille, jolla sitten toivotaan, että pystytään
korvaamaan neitseellisiä maa-aineksia, joka on tätä nykyajan
kiertotaloutta, ja meidänkin työssä periaatteessa yritetään sitä
edistää. Elikkä suurista muutoksista ehkä sitten kuitenkaan ei
ole kyse, mutta että nämä ovat käytännössä ne suurimmat.
Koska minulle annettiin vain tällainen rajattu aika, niin en
ajatellut kaikkia sieltä nostaa esille, mutta mielelläni, jos joku
on niitä lukenut, niin voi kysyä.

[0:19:34] Puheenjohtaja Janita Puomila

Avaan asiasta keskustelun.

[0:20:10] Valkeakosken kaupungin johtava ympäristötarkastaja Outi Riihimäki

Mutta ei minulla oikeastaan tämän enempää, koska juuri se,
että minä en tiennyt, kuinka tässä tilanteessa näitä käydään
läpi. Niin yleensä minä olen kyllä (-) [0:20:18] sen.

[0:20:20] Puheenjohtaja Janita Puomila

Pahoittelut. Tässä vielä tarkistettiin liitteitä, että onko meillä
oikeat liitteet, niin sen takia tuli pieni hiljainen hetki. Mutta
tosiaan, jos ei kellään ole mitään kysyttävää, niin kiitoksia
paljon, Outi, tästä selvennyksestä, ja me (jatkamme)
päätöksentekoon.

[0:20:39] Valkeakosken kaupungin johtava ympäristötarkastaja Outi Riihimäki

Kyllä. Ja oikein hyvä, jos saadaan nämä
ympäristönsuojelumääräykset päivitettyä.

[0:20:43] Puheenjohtaja Janita Puomila

Kiitos. Ja en näe edelleenkään pyydettyjä puheenvuoroja,
joten päätän keskustelun, ja mennään päätösehdotukseen. Ja
tosiaan, kaupunginhallituksen ehdotuksena valtuustolle on,
että kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle hyväksyttäväksi
liitteen mukaiset ympäristönsuojelumääräykset. Samalla
hallitus esittää valtuustolle, että se päättää, että
ympäristönsuojelumääräykset tulisivat voimaan 1.12.2021, ja
valtuuston aiemmin hyväksyvät ympäristönsuojelumääräykset
kumottaisiin. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle rakennusja ympäristölautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että
ympäristönsuojelulain (-) [0:21:36] pykälän mukaan
päätösvalta delegoitaisiin kunnalta kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojelulain
muutokselle 19.12.2018 pykälän sanamuotoa muutettiin siten,
että päättävä elin on kunta eikä aiempi kunnanvaltuusto.
Tämä mahdollistaa toimivallan delegoinnin.
Ympäristönsuojelumääräyksissä käsiteltävät asiat ovat
suhteellisen vakiintuneita, mutta määräyksiä tulee pystyä
tarkistamaan säännöllisesti kevyemmällä menettelyllä
lainsäädännön muutosten tai valvonnassa esiin tulleiden
paikallisten tai yleisten muutostarpeiden vuoksi.
Ja tämä on tosiaan ollut kaupunginhallituksessa, ja sinne on
annettu väliaikaiselle hallintopäällikölle valtuudet tehdä
tarvittavat teknisluonteiset korjaukset liitteeseen, ja tosiaan
tässä nyt hieman tarkasteltiin tuota liitettä, ja sen pitäisi olla
ihan se päivitetty liite, se, missä on se vertailu. Joten sen
suhteen ei tule muutoksia.
En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että on
päätetty kaupunginhallituksen päätösehdotuksen mukaisesti.
Ja pykälä 60 on loppuun käsitelty.
Mennään pykälään 61: vuoden 2021 talousarvion
ensimmäinen muutos. Ja täällä on ihan perinteiseen tapaan
hieman muutoksia tullut, ja olette niihin varmasti tutustuneet,
niin en lähde niitä lukemaan. Joten avaan asiasta keskustelun.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten mennään
päätösehdotukseen. Ja kaupunginhallitus ehdottaa

valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2021
talousarvion seuraavat muutokset. Ja siellä on vaikutuksia
paljonkin, mutta totean jälleen, että olette varmasti
päätösehdotuksen lukeneet, niin en lähde niitä toistamaan. Ja
vaikutus tilikauden tulokseen on yhteensä -101100, ja sitten
siellä on poistoeron vähennyksiä, joiden vaikutus tilikauden
yli- ja alijäämään on -115800, ja investointiosaan on tullut 700 vaikutukset, ja vaikutus maksuvalmiuteen -101800.
En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että
valtuusto on päättänyt kaupunginhallituksen ehdotuksen
mukaisesti. Ja pykälä 61 on loppuun käsitelty.
Sitten mennään pykälään 62: lupainsinöörin viran
perustaminen, vakanssinumero 11410005 / kelpoisuusehtojen
ja palkkauksen vahvistaminen. Ja tästä meille asiaa tulee
esittelemään Lasse Silván. Ole hyvä.
Tule tänne.

[0:26:04] Kaupunkikehitysjohtaja Lasse Silván

No niin. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Oikeastaan
minä lähtisin sillä tavalla tätä purkamaan, että siinä on yksi
virkaesitys, elikkä tämä lupainsinööri, ja sitten on toimi, eli
kaavasuunnittelijan toimi, ja nämä liittyvät aika olennaisesti
siihen tilanteeseen, mikä meillä kaupunkikehityksessä tällä
hetkellä on, niin minä oikeastaan puran sitä tilannetta vähän
laajemmin tässä tämän viran yhteydessä, ja oikeastaan samat
perustelut sitten pätevät vähän tuohon tehtäväänkin.
Eli, tuota, jos minä lähden kaavoituksen kautta nyt purkamaan
sitä tilannetta, niin meillähän on siellä aika paljon isoja
hankkeita liikkeellä, joista merkittävin on tämä strategisen
yleiskaavan tekeminen koko Akaan alueelle. Ja työmäärältään
se on siis sellainen, että oikeasti se vaatisi yhden ihmisen
kokopäiväisen työpanoksen pitkälle ensi vuoden puolelle. Me
olemme nyt joutuneet tekemään aika paljon perustavaa laatua
olevia selvityksiä, jotta me saamme siitä yleiskaavasta sen
tyyppisen, että se tekee sen tehtävän, miksi sitä tehdään.
Sitten yksi työllistävä on ollut tämä Karhunrahkan
osayleiskaava, jota me joudumme vielä vähän jatkamaan, sen
käsittelyä, ensi vuoden tai tämän vuoden loppupuolella. Sitten
yleensäkin ottaen asemakaavahankkeita on meillä vireillä noin
20 kappaletta. Ja meillä on tosiaan yksi asema- tai
kaavasuunnittelija, eli se on aika paljon. Sitten meidän täytyisi
tehdä kaavoitusohjelma, laatia tässä, mikä olisi, jossa me

katsottaisiin sitten, miten näitä kaavatöitä lähdetään
purkamaan tai tekemään. Sitten meillä on tällainen iso työ,
joka tulee tavallaan strategisen yleiskaavan myötä, on Akaan
asemakaavojen arviointi lähinnä siitä näkökulmasta, että
mitkä niistä ovat vanhentuneita ja mitkä eivät. Ja tämä on
aika iso työ tämäkin, koska meidän täytyy käydä ne kaikki
kaavat, mitä on tehty, läpi, ja arvioida sitten sitä kautta. Ja
tällä työllä on aika isoja vaikutuksia sen suhteen sitten, että
miten me pystymme palvelemaan asiakkaita jatkossa, eli jos
asemakaava on, voidaan katsoa, että se on ajantasainen, me
voimme silloin myöntää rakennusluvan suoraan sen
asemakaavan perusteella. Mutta jos asemakaava on
vanhentunut, joudutaan sitten joko
poikkeamislupamenettelyyn tai johonkin muuhun tällaiseen
huomattavasti raskaampaan lupaprosessiin.
Sitten yksi työllistävä on meillä esim. tämä
kouluverkkoratkaisu ja siihen liittyvät selvitykset ja
maankäytön suunnittelu. Sitten meillä on, oikeastaan tuo
ajantasa-asemakaava on puutteellinen. Siihen lähdetään nyt
tekemään sitten lisää työtä, skannaamaan vanhoja kaavoja ja
niiden liitetiedostoja, että me saisimme ne kaavaselostukset
ajan tasalle sinne nettiin. Ne eivät tällä hetkellä sillä tavalla
vielä ole. Sitten meidän täytyisi arvioida kaavoituksen
taksapolitiikkaa ja maksuja, ja sitten meidän täytyisi, joka
tulee tässä sitten strategisen tai tavallaan tämän maankäytön
suunnittelun myötä ja maapoliittisen ohjelman kautta, on
sitten tämä erityyppisten maankäyttösopimusten ja niiden
korvausten uudelleenmäärittely.
Ja muutama esimerkki tuosta, mitä se käytännössä tarkoittaa
tällä hetkellä nykyresursseilla. Meillä on kaavoja, jotka on
olleet vireillä vuodesta 2014. Se ei ole kyllä kovin kestävää,
jos me ajattelemme sitä maanomistajien oikeusturvan
näkökulmasta. On ollut kaava tekeillä vuodesta 2014;
käytännössä sen kiinteistön myynti on hyvin vaikeaa, kun ei
kukaan tiedä, mitä siinä kaavassa tapahtuu.
No sitten oikeastaan näihin lupa-asioihin mennään sitten
vähän syvemmälle. Eli jos me ajattelemme, mitä 2019
Akaassa oli lupia käsittelyssä. Poikkeuspäätöksiä tehtiin
kahdeksan ja suunnittelutarveratkaisuja kolme. 20-vuonna
poikkeuspäätöksiä seitsemän ja suunnittelutarveratkaisuja
yksi. Ja sitten, jos me katsomme tämän vuoden tilannetta,
poikkeamislupahakemuksia on tullut 17 alkuvuoden aikana. Ja
sovittelutarveratkaisuhakemuksia kolme. Eli nämä määrät ovat
todella huimassa kasvussa. Ja tämä tilanne on aika lailla
yllättänyt, ja se on se syy, miksi me olemme nyt tässä ja

mietimme näitä asioita. Se tarve näille apukäsille on todella
kriittinen.
Mutta tässä, noin, pääsääntöisesti se, mitä minä ajattelin
esittää. Eli todellakin tarve on, ja tietyllä tavalla ongelma on
positiivinen, että tapahtuu, pystytään kehittämään ja
tekemään. Mutta toisaalta sitten se, että jos emme me saa
resurssia tekemään niitä lupia, tarkoittaa sitä, että
rakennushankkeet viivästyvät, niitä ei päästä aloittamaan, ja
se on iso ongelma, koska monesti nämä tarpeet ovat aika
nopeitakin, mitä on, erityisesti elinkeinopuolella. Meidän pitäisi
pystyä palvelemaan asiakkaita nopeammin ja paremmin, ja
sitten yksi, mikä tärkeä on tässä, eli se, että me pystyisimme
ohjaamaan, neuvomaan ja opastamaan paljon paremmin ja
nopeammin kuin nyt. Kiitos.

[0:31:32] Puheenjohtaja Janita Puomila

Kiitoksia, Lasse. Ja sitten pidetään noin 5-10 minuutin pieni
tekninen tauko, koska me emme kaikki näy kuulemma tuonne
striimin puolelle, niin otetaan pieni tauko tähän väliin, mutta ei
poistuta paikoilta, niin ei tarvitse käydä sitten osallistujia
uudestaan.

[0:59:21] Puheenjohtaja Janita Puomila

No niin. Toinen tekninen tauko on pidetty, ja olemme edelleen
kaikki olleet paikoillaan, ja ymmärrän niin, että Saaren Jukan
puheenvuoro ei kuulunut lainkaan tuonne striimiin, joten
aloitetaan siitä kohtaa uudestaan. Joten Jukka Saari, ole hyvä.

[0:59:42] Valtuutettu Jukka Saari

Puheenjohtaja. Niin, olen kiinnostunut siitä, miksi nämä, toimi
ja virka, eivät ole määräaikaisena vaan toistaiseksi voimassa
olevana. Niin ymmärsin kyllä tuosta äskeisestä
puheenvuorosta, asiantuntijan puheenvuorosta, että esim.
saadaan asiakkaiden lupa-asiat niin kuin vakituisesti
nopeammalle tasolle taikka nopeammin käsiteltävälle tasolle.
Mutta jos tästä voisi vielä sanoa jotain perusteita tähän, että
eivät ole määräaikaisia.

[1:00:23] Puheenjohtaja Janita Puomila

Kaupunkikehitysjohtaja Lasse Silván, ole hyvä.

[1:00:32] Kaupunkikehitysjohtaja Lasse Silván

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tässä on
riskinsä, kun minä tulen tänne eteen, niin tuo yhteys katkeaa,
mutta koetetaan olla tällä kertaa niin, että ei kävisi näin.
Tosiaan, nämä ovat, vakituisena haetaan sen takia, että meillä
on aika iso kuorma tuolla kaupunkikehityksessä. Kaavoituksen
puolella on paljon vanhentuneita kaavoja, ja niiden ajan tasalle
saattaminen on pitkä, useamman vuoden kestävä prosessi. Ja
sen lisäksi meille on tulossa näitä isoja kehityshankkeita, niin
kuin tuo asemanseutu, ja niissä tarvitaan sellaista niin kuin
hyvää resurssia. Ja tosiaan, se vielä tuohon oikeastaan, että
nämä maankäytön asiat ovat useimmiten sellaisia, että mitä
pitempi kokemus niistä on ja siitä niin kuin kunnasta tai
kaupungista missä on työssä, niin sen sujuvampaa se työ on.
Niin sen takia on niin kuin tärkeää, että saadaan hyviä
vakituisia työntekijöitä tuonne, että ei meillä aina ole se, että
joudutaan perehdyttämään monta vuotta, ja sitten kun
ihminen alkaa oppia niin valitettavasti siirtyy muihin tehtäviin.

[1:01:36] Puheenjohtaja Janita Puomila

Kiitos. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Jukka Ahonen, ole
hyvä.

[1:01:41] Valtuutettu Jukka Ahonen

Kiitos, puheenjohtaja. Nyt tämä maankäyttö- ja
kaavoitusmonopoli, sehän on yksi kunnan ydintehtäviä, ja
esimerkiksi nämä haasteet tässä yleiskaavan osalta, nämähän
ovat olleet tiedossa vuosikaudet. Niin miksi tähän ei ole
aikaisemmin (-) [1:01:59], miksi vasta nyt?

[1:02:03] Puheenjohtaja Janita Puomila

Kaupunkikehitysjohtaja Silván, ole hyvä.

[1:02:13] Kaupunkikehitysjohtaja Lasse Silván

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. En minä tähän osaa
muuta sanoa, kuin että tämä on juuri näin kuin valtuutettu
tässä esitti. Olen myös ihmetellyt, että miksi näin on päässyt
käymään tässä vuosien saatossa, mutta oikeastaan ei kannata
sitä mennyttä murehtia sen enempää vaan nyt katsotaan
eteenpäin ja lähdetään pikkuhiljaa laittamaan asioita kuntoon
ja sille tasolle, että pystytään näitä asiakkaita palvelemaan
hyvin ja nopeasti ja saadaan laadukkaita, hyviä kaavoja,
saadaan tonttivarantoa. Ja tätä asiaa vietyä siihen mallille,
että me pärjäämme tässä kuntien välisessä kilpailussa.

[1:02:47] Kaupunginjohtaja Antti Peltola

Jos tästä sen verran puheenjohtaja sallii, että jatkan; niin kuin
kaupunkikehitysjohtaja tuossa totesi, niin nyt käytännössä,
kun kaupunki on (lähtenyt) kasvamaan ja kehittymään, niin
noihin asioihin on ihan käytännön toiminnassa törmätty. Eli
tälle resurssille, mitä tässä nyt esitetään, niin sille on todella
arvioitu, että on ihan todellinen tarve.

[1:03:18] Puheenjohtaja Janita Puomila

Kiitos. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä?
En näe, joten päätän keskustelun, ja mennään
päätösehdotukseen. Ja kaupunginhallituksen ehdotus
valtuustolle on, että kaupunginhallitus päättää
henkilöstöjaoston ehdotuksen mukaisesti esittää valtuustolle,
että kaupunkikehitystoimen maankäyttö- ja
kaavoituspalveluihin perustetaan lupainsinöörin virka
(vakanssinumero 11410005) 2.8.2021 lukien
elinvoimalautakunnan esittämällä tavalla.
Palkkauskustannukset tulee huomioon ottaa seuraavassa
talousarviomuutoksessa sekä 2022 talousarviossa ja tulevissa
taloussuunnitelmissa. Henkilöstöjaosto on päättänyt vahvistaa
lupainsinöörin kelpoisuusehdoksi soveltuvan

ammattikorkeakoulututkinnon ja vahvistaa tehtäväkohtaiseksi
palkkaukseksi 3030 euroa kuukaudessa (ts. palkkaryhmä 2,
50102014 vaativuustaso 1.)
En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että
valtuusto on päättänyt kaupunginhallituksen ehdotuksen
mukaisesti ja pykälä 62 on loppuun käsitelty.
Mennään pykälään 63: kaavasuunnittelijan viran perustaminen
(vakanssinumero 11152011); kelpoisuusehtojen ja
palkkauksen vahvistaminen. Ja tästä tosiaan esitteli Lasse
Silván jo tuossa edellisen pykälän aikana, joten mennään
eteenpäin, ja avaan asiasta keskustelun.
En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten mennään
päätösehdotukseen. Kaupunginhallituksen ehdotus
valtuustolle: kaupunginhallitus päättää esittää
henkilöstöjaoston ehdotuksen mukaisesti, että
kaupunkikehitystoimen maankäyttö- ja kaavoituspalveluihin
perustetaan kaavasuunnittelijan toimi (vakanssinumero
111502011) 2.8.2021 lukien. Palkkauskustannukset tulee
huomioon ottaa seuraavassa talousarviomuutoksessa sekä
2022 talousarviossa ja tulevissa taloussuunnitelmissa.
Henkilöstöjaosto päättää vahvistaa kaavasuunnittelijan
kelpoisuusehdoksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon
ja vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkkaukseksi 3509,72 euroa
kuukaudessa (ts. palkkaryhmä 2, 50102014 vaativuustaso 1.)
En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan, että
valtuusto on päättänyt kaupunginhallituksen esityksen
mukaisesti ja pykälä 63 on loppuun käsitelty.
Sitten mennään pykälään 64: muut asiat. Ja tiedustelen, onko
tässä nyt ensin muita, muita asioita.
Pitäkääs kädet ylhäällä hetki, niin minä kirjaan. Joo. Ja sieltä
oli sitten ensimmäisenä Matti Humaloja. Ole hyvä.

[1:07:22] Valtuutettu Matti Humaloja

Puheenjohtaja, valtuutetut. Nyt sanotaan näin, että olen
poisjäävänä valtuutettuna, tämä on niin kuin viimeinen
kokous. Niin jäi askarruttamaan tämän valtuustokauden
aikana muutama asia, ja se, että se oli hieno tilaisuus, kun oli
Turussa valtuustoseminaari, missä puhuttiin Akaan kaupungin
kehittämisestä ja kauniita sanoja, mutta todennäköisesti siellä
jotkut nukkuivat tai eivät olleet kiinnostuneita, tuota, eivät

paneutuneet näihin asioihin. Ja tähän tuon sen esille, että sen
valtuustokokouksen jälkeen me, lähti tapahtumaan sitä, mitä
Urjalan kunnanjohtaja Maijala, kun jäi eläkkeelle, hän lehdessä
toi esille, että jos Kylmäkoskella ei olisi Tokmannia niin siellä ei
olisi mitään. Ja Viiala on kanssa jäänyt kuntakeskuksena aika
heikoille, ja vaikka kuntaliitosta tehtiin, niin sopimuksessa
sanottiin, että kaikkia kolmea kuntakeskusta kehitetään
tasapuolisesti. Mutta meillä on ollut näitä visionäärejä, jotka
ovat kohdistaneet tämän kehittämisen paremmin tuonne
Toijalan kaupungin osaan. Mutta se siitä.
Mutta sitten tässä pari muuta mieltä askarruttavaa asiaa. Oli
se, että kun tätä valtuustokautta ollaan menty eteenpäin, niin
tuli tällaisia, kohdistui viranhaltijaan, kyseenalaistettiin
viranhaltijan toimia ja uhattiin jopa viranomaisilla. Mutta
omalle kohdalleni sattui parikin asiaa. Ensinnä oli tällainen
todella ikävä asia - tässä tuon nimiä esille - perussuomalaisten
valtuutettu Marko Kivi, joka jakoi tällaista monistetta, jossa
luki ihan tässä tekstimuodossa mitä sanon, että
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Matti Humaloja, jolla on
kytköksiä teknisen puolen epäselvyyksiin, ja yrittää estää
näiden epäselvyyksien selvittämistä. Niin minullehan tätä
paperia ei tullut, mutta viranhaltija otti yhteyttä ja sanoi, että
tällainen moniste on jaettu, että se on kunnianloukkausasia, ja
(-) [1:10:00] oikeuteen. Minä kävin lakimiehen juttusilla, ja
tuota, kävin lakimiehen juttusilla, ja sitten asiasta
keskusteltiin, ja lakimies sanoi, että tämä on
kunnianloukkausasia, ja prosessi lähtee eteenpäin. Minä
sanoin sitten, että katsotaan nyt tilannetta, että jos juttu on
paikallislehdessä, sitten lähdetään viemään prosessia
eteenpäin. Ja siinä ei sitten selvitä kympillä eikä kahdella.
Mutta sitten tätä juttua ei tullut paikallislehteen, joten asia jäi
siltä osin niin kuin sille ja siihen tilanteeseen, ja ajattelin sitten
itsekseni, että todennäköisesti tämä valtuutettu oli vain siinä
tällainen välikäsi, että en tiedä sitten, mikä oli todellisuus.
Mutta toinen asia oli sitten, mikä haittasi tarkastuslautakunnan
kokouksia. Siinä tuli sitten taas esiin, kyseenalaistettiin
tarkastuslautakunnan puheenjohtajan asemaa ja tavallaan
samalla niin kuin koko tarkastuslautakuntaa. Siellä oli kyllä
pöytäkirjan allekirjoitukset ja näin edelleen, mutta. No, minä
eräänä syksyisenä iltana tähtikuvioisen taivaan alla poltin
ulkogrillissä nämä tietyt paperit, ja ei jäänyt kuin, nokivana jäi
sitten grillin, sanotaan niin kuin tiileen. Mutta se, että se niin
kuin niin sanotusti ihmetytti, että kun kaupunginhallitus
käsitteli tämän asian, mistä me jouduimme antamaan
selvityksiä, käsitteli kokouksessa ja totesi, että asia on
loppuun käsitelty, niin nykyinen valtuuston puheenjohtaja
laittoi eriävän mielipiteen, vaikka muut jäsenet olivat sitä

mieltä, että asiasta ei ole enää mitään selvitettävää, mutta no,
jokainen taaplaa tyylillään. Tämä oli vain, jos olen väärässä,
niin valtuuston puheenjohtaja voi oikaista, että olinko tai
sanoinko asiat oikein.
Mutta ei se tässä sen enempää. Kiitän kaikkia valtuutettuja
tässä menneestä valtuustokaudesta ja toivotan valtuutetuille
niin kuin (-) [1:12:57] valtuustokautta. Mutta muistakaa
sellainen asia: hallintosäännössä on ohje, että
sidonnaisuusilmoitukset, kenenkä pitää niitä ilmoittaa, niin
ilmoittaa ne heti valtuustokauden aikana, ettei
tarkastuslautakunta joudu useissa kokouksissa ottamaan sitä
asiaa esille. Ja en ole varma vieläkään, että onko kaikki
nytkään, kenenkä piti se sidonnaisuusilmoitus tehdä, niin
ilmoittanut sitä. Mutta toivottavasti uudet valtuutetut, keille
sitten tämä ohje antaa määräykset, tekee nämä
sidonnaisuusilmoitukset heti valtuustokauden alkuun. Ei
muuta.

[1:13:50] Puheenjohtaja Janita Puomila

Kiitos. Ja sitten oli puheenvuoropyyntö: Salonen Jouni, ole
hyvä.

[1:14:16] Valtuutettu Jouni Salonen

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja
viranhaltijat ja kaikki siellä striimin takana olevat. Vaikka
vaalit on käyty, niin silti jätän yhden valtuustoaloitteen. Tulee
kai samalla sitten yksi lupauskin lunastettua, mitä on itse
vaaleissa luvannut. Elikkä tällainen valtuustoaloite kuin
skeittiparkin rakentaminen Viialan taajamaan.
Skeittaus sekä skuuttaus on lasten ja nuorten suuressa
suosiossa. Akaasta löytyy jo skeittiparkki Toijalan taajamasta.
Paikka on aktiivisessa käytössä, ja usein käyttäjiä on
ruuhkaksi asti. Viialasta lapsia ja nuoria on kuljetettu
esimerkiksi vanhempien ja isovanhempien toimesta Toijalan
parkin lisäksi muihinkin ympäryskuntiin, ja välillä paikat ovat
niin ruuhkaisia, että kaikki eivät tahdo mahtua mukaan. Yhden
aktiivisen kuntalaisen hiljattain tekemä tiedustelu
Facebookissa skeittiparkin tarpeesta Viialaan toi yhden päivän
aikana kymmenittäin peukutuksia sekä kannanottoja
skeittiparkin puolesta. Mikäli Viialan taajamaan saataisiin oma
skeittiparkki, helpottaisi se huomattavasti monien lasten ja

nuorten pääsyä harrastuksensa pariin, sekä innostaisi varmasti
monia uusiakin harrastajia kokeilemaan lajia. Hyvä paikka
skeittiparkille löytyisi varmasti uuden rakenteilla olevan
liikuntahallin läheisyydestä. Me allekirjoittaneet esitämme, että
Akaan kaupunki käynnistää toimenpiteet skeittiparkin
rakentamiselle Viialan taajamaan, ja että asia otetaan
huomioon vuoden 2022 talousarvion laadinnan yhteydessä.
Akaassa 16.6.2021 Jouni Salonen, ja sitten tässä on
valtuutettuja ja varavaltuutettuja allekirjoittaneita. Jukka
Ahonen, Sari Lapinleimu, Tuija Toivonen-Perttunen, Suvi
Soininen, Inka Loppi, Jukka Saari, Saila Kallioinen, Harri
Rantala, Hannu Järvinen ja Saija Roininen. Ja uskon, että vielä
lisääkin voi laittaa, jos joku haluaa. Kiitos.

[1:16:21] Puheenjohtaja Janita Puomila

Kiitos. Ja sitten oli puheenvuoropyyntö. Kati Kuusisto, ole
hyvä.

[1:16:34] Valtuutettu Kati Kuusisto

Kiitoksia, puheenjohtaja ja valtuutetut. Tekisin myös
valtuustoaloitteen.
Akaan hyvinvointikeskus aloittaa toimintansa elokuussa.
Julkisen liikenteen kehitys palvelemaan erityisesti Viialan ja
Kylmäkosken asukkaiden liikkumista Toijalassa sijaitsevaan
hyvinvointikeskukseen on jäänyt vajavaiseksi. Kuntalaisten
yhdenveroisuuden säilyttämiseksi Vihreä valtuustoryhmä
katsoo, että on syytä aloittaa pikainen suunnittelu, jotta
päästäisiin rakentamaan kuntalaisille toimivaa liikennöinnin
muotoa hyvinvointikeskukseen. Vihreä valtuustoryhmä esittää,
että kutsuliikennepilotin valmistelu aloitetaan välittömästi
kohdennetulle käyttäjäryhmälle, esim. koululaisten
hammashoitopalvelut, niin että pilottitoiminta päästään
aloittamaan viimeistään koulujen alkaessa syksyllä 2021.
Pilotin tuloksia hyödynnetään sisäisen liikenteen
kehittämistyössä sekä tulevissa kilpailutuksissa.
Vihreä valtuustoryhmä; Hanni Joronen, Jaana Saramies, Kati
Kuusisto sekä Kokoomuksen ryhmästä Sami Rajala.

[1:17:44] Puheenjohtaja Janita Puomila

Kiitos. Voisin myös allekirjoittaa kyseisen aloitteen. Sitten
Jaakko Leinonen, ole hyvä.

[1:17:59] Valtuutettu Jaakko Leinonen

Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Niin ikään
teen valtuustoaloitteen. Valtuustoaloite kokoustarjoilujen
palauttamiseksi Akaan kaupungin toimielinten lähikokouksiin.
Perustelut: monet luottamushenkilöt ovat töissä ja tulevat
suoraan töistä kokouksiin. On myös osa kokouskulttuuria
saada hieman virvokkeita ja pitää ns. kahvitaukoja välillä. Ei
ole kenenkään etu, että luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat
nälissään yömyöhään kokouksessa ilman tarjoiluja.
Akaassa 16.6 Jaakko Leinonen, Vesa Liehu, Sami Rajala, Aki
Moisio, Kirsi Vaittinen, Jouni Vaittinen, Jukka Saari, Matti
Humaloja, Jouni Salonen, Hannu Järvinen, Mika Setälä, Tuija
Toivonen-Perttunen, Inka Loppi, Heli Einola-Virtanen ja Kati
Kuusisto.

[1:18:55] Puheenjohtaja Janita Puomila

Kiitos. Ja oliko muita ”muita asioita”, koska näissä muissa
asioissa me pidämme sitten myös ryhmäpuheenvuorot ja
kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja
valtuuston puheenjohtajan puheenvuorot.
Mutta ei näy muita puheenvuoroja, joten kaupunginjohtaja
Antti Peltola, ole hyvä.

[1:19:31] Kaupunginjohtaja Antti Peltola

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja linjoilla olijat.
Tosiaan, niin haluan omasta puolesta ja virkakunnan puolesta
lämpimästi kiittää tästä kuluneesta valtuustokaudesta. Itse
olen saanut tehdä tässä teidän kanssa yhteistyötä reilut kaksi
vuotta, ja tässä tosiaan hieman listasin niitä asioita, joita nyt
tässä niin kuin päällimmäisenä on mielessä, ja mitä on saatu
aikaiseksi.

Nythän ollaan sillä tavalla hyvässä tilanteessa, että
hyvinvointikeskus valmistuu nyt ajallaan, kesäkuussa sinne
päästään muuttamaan, elokuussa. Muistan silloin kun
Akaaseen tulin, niin siinä oli hieman mutkia matkassa;
jouduttiin hakemaan ministeriöstä poikkeuslupa. Valokuitu on
ollut täällä tavoitteena pitkään; valokuituhanke etenee tällä
hetkellä ihan mukavasti, ja meidän tietohallintopäällikkö Asko
antaakin siitä tuossa perjantaina kaupunginhallituksen
seminaarissa lyhyen katsauksen. Ja toki kouluverkko ollaan
nyt jumpattu eteenpäin, ja Viialan ja Kylmäkosken osalta
kouluverkko on kunnossa, mutta niin kuin tiedetään, Toijalan
osalta työ on vielä kesken, ja maakuntamuseon tuoreet kannat
kieltämättä tuo siihen vähän haastetta, eli aikalisä niiltä osin
on luvassa. Mutta kokonaisuutena etenee ihan mukavasti.
Tähän liittyy toki keskuskeittiöhanke, ja sen osalta ratkaisut on
tehty, ja keskuskeittiökin etenee valmistelussa varsin
mukavasti.
Tuossa vasta käsiteltiin vuoden 2020 tilinpäätöstä, ja niinhän
siinä kävi, että tämä vanha alijäämä, joka meillä oli, lähes 9
miljoonaa euroa, saatiin katettua määräaikaan mennessä.
Tarkoittaa sitä, että tämän seurauksena saatiin nyt
merkittävästi lisäaikaa talouden tasapainottamiseen, ja se on
toki tarpeen, koska meillä edelleen niin kuin talouden
tasapainottamisen haasteet on joka tapauksessa merkittävät,
ja sitä lähdetään tässä toki tulevina vuosina varmasti sitten
miettimään.
Toijalan satama, yksi kehittämiskohde, se on edennyt hyvin, ja
viime lauantaina saatiin siellä viettää avajaisia. Toivottavasti
teistä mahdollisimman moni on siellä käynyt palveluihin
tutustumassa ja pääsee nauttimaan Sataman palveluista.
Liikuntapuisto etenee. Sen valmistelu on ollut
päätöksenteossa, lähtee valmisteluun, valmistelu on edennyt
sen osalta hyvin, ja tuo ehdottomasti lisää palveluita nuorille,
lapsille, ja tässä yhteydessä, vaikka konkreettisiin
rakennustöihin ei ole päässyt, olen saanut siellä lapsilta ja
nuorilta, tuolla kadulla, kun on tullut vastaan, niin eri
yhteyksissä positiivista palautetta.
No, yksi sellainen merkittävä kehittämiskohde toki meillä on
Toijalan ja Viialan asemanseutujen kehittäminen, ja tähän
Toijalan asemanseudun kehittämiseen toki isona kysymyksenä
liittyy se, että löydettiin korvaavat tilaratkaisut meidän
kaupungintalolle. Ja nythän ne ovat löytyneet, ja käytännössä
nykyinen kaupungintalo tuossa Myllytiellä, siellähän toiminta
on jo aika vähäistä, eli käytännössä nuorisotila siellä toimii, ja
meillä on tällä hetkellä erilaista arkistoitavaa aineistoa. Mutta
iso osa tähänkin ratkaisuun, tätä asemanseudun kehittämistä.

Tässä siis ihan muutama esimerkki, listaus toki todella pitkä,
mutta tässä sellaiset ihan aidosti päällimmäiset, jotka ovat
olleet tosiaan mielessä. Mutta toki me viranhaltijat teemme
valmistelut, ja te poliitikot päätätte ja teette päätöksiä, ja
olette tehneet hyviä päätöksiä, tarvittaessa nopeastikin, ja
tässä kohtaa iso kiitos teille kaikille valtuutetuille. Tässä
samalla kaikille lautakunnille ja lautakuntien puheenjohtajille
ehdottomasti. Ja tässä kohtaa haluan erityisesti kiittää
hallituksen puheenjohtaja Harri Rämöä hyvästä, erittäin
hyvästä yhteistyöstä ja myös valtuuston puheenjohtaja Janita
Puomilaa.
Mutta se on toki näin, että se, että homma toimii, niin
tarvitaan hyvä joukkue, ja tässä kohtaa erittäin lämpimät
kiitokset koko kaupungin johtoryhmälle. Ilman johtoryhmän
panosta kaupungin johtaminen ja asioiden eteenpäin vieminen
ei missään nimessä onnistu, eli kyllä näistä kaikista asioista ja
siitä, että tavoitteet on saavutettu, niin johtoryhmälle iso kiitos
ja myös kaikille niille johtoryhmän jäsenille, jotka nyt kuluneen
vuoden aikana ovat olleet meillä johtoryhmässä mukana.
Viittaan Jyri Sarkkiseen ja mm. Jari Jokiseen, joilla on ollut
vahva työpanos tässä, ja nyt on hienoa, että on saatu Lasse
myös tänne meille remmiin.
Mutta ollaan vahvasti viety, pyritty tekemään parhaamme
siihen, että saadaan Akaata vietyä kohti strategiassa asetettua
tahtotilaa, ja tuossa oli toki, mitä mainitsin, vain pieni osa
kaupungin organisaatiosta, eli kiitos kuuluu myös koko
kaupungin henkilökunnalle ja kaikille esimiehille, mitä meillä
on. Nyt tosiaan täytyy sanoa, että meilläkin, viranhaltijoilla,
kieltämättä tulevat vaalit vähän jännitti. Se on aina iso muutos
viranhaltijapuolella, ja niin kuin vaalituloksesta nähtiin, niin
kuten aikaisempinakin vuosina, niin lähes puolet tulee olemaan
valtuustossa uusia. Mutta se antaa hyvät lähtökohdat
toiminnan kehittämiselle. Meillä on siellä vahvaa osaamista,
ammattitaitoa eri aloilta, vahvaa kokemusta kunnallisesta
päätöksenteosta. Mutta myös sitten luonnollisesti ihan uusia
ajatuksia varmasti. Ja toivotankin tässä kaikki uudet
valtuutetut, jos ovat siellä linjojen päässä kuulolla,
tervetulleeksi kehittämään Akaata tosiaan yhdessä eteenpäin.
Uudella valtuustolla haasteita varmasti riittää. Ne haasteet
ovat varsin mielenkiintoisia. Tässä ihan muutamia nostoja
niistä. Sote-uudistus näyttää nyt vihdoin etenevän, ja se on
varmasti kuntahistorian yksi suurin muutos ja tulee
vaikuttamaan merkittävästi meidän toimintaan täällä Akaassa.
No, toki Toijalan kouluverkkoon liittyvät ratkaisut; meillä on
huomenna mm. kouluverkkotyöryhmä, missä käydään asiaa
läpi, ja aikalisä tarkoittaa sitä, että käytännössä

kouluverkkoon liittyvät ratkaisut siirtyvät tuonne ensi syksyn
puolelle. Ja sama, että nyt ollaan viranhaltijavalmistelun
puolella otettu kouluverkon yhteydessä myös vähän tiiviimmin
kiinni tästä varhaiskasvatuksen palveluverkon työstämisestä,
ja se etenee myös tässä rinnalla kokonaisuus huomioiden.
Se, että tuossa aikaisemmin viittasin tähän vanhaan
alijäämään, niin toki tämän niin kuin talouden tasapainon
säilyttäminen pitkällä aikavälillä, se on yksi meidän keskeinen
tehtävä, ja niin kuin tiedetään, se ei varmasti ole helppo.
Meidän pitää samaan aikaan luoda niitä veto- ja
pitovoimatekijöitä ja luoda edellytyksiä tälle kaupungin
kasvulle ja elinvoiman vahvistamiselle, mutta löytää myös
niitä ratkaisuja, millä saadaan sitten kulukasvua hillittyä.
Mutta tämän asian edessä varmasti tuleva valtuusto tulee
myös vahvasti työskentelemään. Ja yksi sellainen iso teema,
mitä myös meidän tietohallintopäällikkö Asko
kaupunginhallituksen seminaarissa tulee avaamaan, on
digitalisaatio. Se on ilman muuta sellainen, missä meidän pitää
pysyä mukana ja löytää siihen viimeisen päälle välineet ja
tavallaan palvellut, mihin tällä digitalisaation kehittämisellä
tähdätään, koska on päivänselvää, että meidän täytyy niin
kuin kaupungin tuottavuutta pyrkiä eri tasoin parantamaan, ja
siitä hyötyy kyllä sitten kuntalaiset, mutta myös tämä
organisaatio, mikä meillä täällä on.
Toki niin kuin tuossa aikaisemmissa pykälissä tuli ilmi, ja
kaupunkikehitysjohtaja Lasse kuvasi, niin ylipäätään meidän
kaupungin maapolitiikan uudistaminen, ja sen nimenomaan
toimeenpano sillä tavalla, että samanaikaisesti mahdollistetaan
kaupungin kasvu ja kehittäminen kaikilla tavoin, niin se on
varmasti tässä työsarkana tulevalla valtuustolla myös tulevina
vuosina. Mutta näillä sanoilla lämmin kiitos vielä teille kaikille
ja kiitos tästä erinomaisesta yhteistyöstä, mitä ollaan tehty.
Kiitos.

[1:28:31] Puheenjohtaja Janita Puomila

Sitten seuraavaksi olisi vuorossa kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Harri Rämö, ole hyvä.

[1:28:39] Valtuutettu Harri Rämö

Joo, kiitos, kuuluuko ääneni? Hyvä puheenjohtaja, hyvät
kanssavaltuutetut, viranhaltijat ja sitten siellä jossakin

televisioruudun takana. Mutta jos sopii, että minä istun, kun
minulla on tällainen lippulappusysteemi tässä tällä kertaa, niin
minä pian sekoan näiden lappujeni kanssa.
Mutta nyt ollaan, niin kuin aika moni tietää, niin ollaan minun
lempipykälässäni, eli muut asiat. Voi puhua ihan mitä vaan, ja
ihan ensin ajattelin kysyä lumenaurauksesta, ja sitten minä
teen yhden valtuustoaloitteen. No, vitsi, vitsi, ei kumpaakaan.
Mutta minä en ole ymmärtänyt puheita siitä – ja sitten hei,
täytyy sanoa, Antti vei sanoja suustani, ja me ei yhdessä
sovittu yhtään mitään, ehkä siihen vaikuttaa se, että olen 39
vuotta ollut virkamies ja vain ja ainoastaan virkamiehenä
julkishallinnossa jollain tapaa sisällä, ja katsoo sitä myöskin
sisältä päin, ei pelkästään luottamushenkilönä. Mutta en ole
koskaan ymmärtänyt niitä puheita siitä, että Akaassa ei
tapahdu mitään tai ei ole tapahtunut mitään. Ja se tuntuu
oudolta, kun jotkut luottamushenkilötkin tällaista kuvaa
luovat, että täällä ei saataisi mitään aikaiseksi. Onkohan
sanojien havainnointikyvyssä jotain puutteita? En uskalla
käyttää sanaa ”vikaa”, ettei kukaan loukkaannu. Tuota,
Suomi-Venäjä –pelin tauolla piti ihan kirjata ylös keskeisimpiä
Akaan tapahtumia viimeisen neljän vuoden ajalta. Lista on
pitkä ja osoittaa sen, että aikaan on saatu, ja sitä pohdintaa,
taikka sitä pöhinää ja positiivista fiilistä, on laitettu liikkeelle
hyvinkin paljon.
Valtuustokauden alkaessa Viialan koulujen sisäilmaongelmat
oli sellainen keskeinen keskustelunaihe ja päätöksentekoaihe.
Väistötilat ja niiden hankinta - voi kuinka monta tuntia niitä
käsiteltiinkään eri luottamuselimissä. Ja sanon näin, että
melkoisella tarkkuudella myöskin kaupunginhallituksessa, ja
puolenyön aikaan päättyivät kokoukset, jotka alkoivat kello
18. Mutta väistötilat hankittiin, saatiin hankittua, ja ovat
toimineet niin kuin on pitänytkin.
Kylmäkoskelle saatiin heti-kohta uusi koulu. Valokuitua
vedetään tällä hetkellä Akaaseen kovalla tohinalla. Se oli
myöskin mielenkiintoinen päätöksentekoprosessi: palautettiin
uudelleenvalmisteluun ja taas uudelleenvalmisteluun, en
laskenut, oliko se kolme vai neljä vai viisi kertaa.
Uudesta hyvinvointikeskuksesta päätettiin tällä
valtuustokaudella uudestaan, kuten tuossa Anttikin totesi.
Mutta päätökset on tehty ja ne palvelevat akaalaisia.
Skeittiparkki tuli tänne Toijalan puolelle, Savolan kenttä,
Viialaan uusi koulu, vähän olen arvostamani
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Matti Humalojan kanssa
eri mieltä siitä, että Viialaan ei ole mitään, Viialaan kylään ei
ole mitään tässä hankittu tällä valtuustokaudella. Kyllä minun

mielestä Viialaan rakennetaan uutta liikuntahallia ja uusi koulu
on ihan kohta, rakentaminen alkamassa. Joo, ei mitään.
Sitten tekojää tuli, keskuskeittiö, Best Park. Silloin kun Antti
soitti ensimmäistä kertaa ja kertoi tällaisesta ajatuksesta, että
Best Park tuonne satamaan, niin se oli yksi taasen niitä asioita,
mistä innostuin, kun siinä nähtiin se, että tällaisen Best Parkin
myötä itse satama alkaa kehittyä, mitä se ei ole valitettavasti
tehnyt 50 vuoteen sitä ennen, mutta nyt kehittyy. Ja se on
hienoa, että viranhaltijat ovat omalla hallintosäännöstä
saamallaan toimivaltuudella alkaneet yhdessä yrittäjien kanssa
siellä toimia. Silloin kun toimitaan hallintosäännön puitteissa,
ja näin on toimittu, niin ei siinä tarvita luottamushenkilöitä
aina. Asiat ehkä silloin mutkistuvat; tulee niitä palautuksia
uudelleenvalmisteluun jne. Mutta sataman kehittäminen on nyt
hyvässä vauhdissa, ja se on hienoa.
Sitten meillä oli tässä tällä valtuustokaudella
kaupunginjohtajan uudelleenvalinta. Se oli oma pitkä
prosessinsa. Taidettiin siinäkin pistää uudelleenvalmisteluun eli
haettiin toiseen kertaan ja hyvä niin, että sitten siinä
hakukierroksella tuli Antti kuvioihin mukaan. Ja voin sen tässä
paljastaa, että kun menin käymään odotusaulassa, missä Antti
istui, ja käteltiin ja morjesteltiin, niin menin sisään, ja jos joku
muistaa, niin totesin, että nyt tulee seuraavaksi sitten
haastatteluun meidän uusi tuleva kaupunginjohtaja. Ja se on
ollut erittäin hyvä päätös.
No, sitten me käytimme aikaa keskusteluun 2019-vuoden
lopulla, yhtiöitetäänkö vai ei, se oli omanlaisensa keskustelu.
Sitten on henkilöstöresursseja lisätty tällä valtuustokaudella.
Taloutta on tasapainotettu. Ja toki sitten, että oli siinä ikävällä
koronalla osuutensa, mutta se oli hyvässä alussa muutenkin,
ja siellä on, jokainen voi laskea ne luvut, alijäämä katettiin,
taseeseen kertynyt alijäämä katettiin määräaikaan mennessä.
Ei olla kriisikunta. Sitäkin keskustelua käytiin aika pitkään
2019 ja vielä sen jälkeen. On kouluverkkoselvitystä tehty.
Sitten meitä on keskusteluttanut oikeastaan kaksi asiaa, mitä
en olisi halunnut itsekään enää mainita: valokuitu ja
Mäntymäki. Mutta molemmat mainitsen. Eli Mäntymäki hiersi
tässä matkan varrella, ja siitä on käyty omaa keskustelua.
Eli paljon on saatu aikaan, tehty hyviä päätöksiä. Varmasti
historia osoittaa sitten, että ovatko päätökset tosiaankin olleet
hyviä vai huonoja vai jotain siltä väliltä. Se, mitä itse välillä
kaipaan, on se, että päätösten vaikutuksia pitäisi ehkä
tarkemmin sitten jälkikäteen vielä punnita ja arvioida.
Tämän valtuustokauden alkutilanne, tai ainakin
kaupunginhallituksen näkövinkkelistä ja sitten puheenjohtajan

näkövinkkelistä, mitä tässä itse edustan, oli tietysti se, että oli
juuri päivää ennen irtisanottu kaupunginjohtaja, kun sitten
uusi valtuustokausi alkoi, ja se varmasti loi siihen omaa
mielenkiintoaan. Sitten siinä valtuustokauden alussa, totean
nyt näin, että Akaassa maailma alkoi pyöriä aika paljon
väistötilojen sopivuuden tai sopimattomuuden parissa ja sitten
koulujen sisäilmaongelmien. Ja olihan siinä tämän
valtuustokauden ensimetreillä ihan tällainen historiallinen
kaupunginhallituksen kyselytuntikin, jossa sai sitten esittää
kaupunginhallituksen jäsenille kysymyksiä. Ja siitä oppii. Niitä
pitää vissiin alkaa ensi kaudella ihan pitää useamminkin kuin
vain kerran kaudessa. Se on ihan, hallintosäännössä lukee
sekin.
Sitten olen itse miettinyt, että olemmeko unohtaneet tässä
vanhukset. Nuorissa on tulevaisuus, mutta edelleen siteeraan
arvostamaani, kovasti arvostamaani Kokoomuskunnallispoliitikko Juha Vuorista, kun hän sanoi, että yhteisön
sivistyneisyyden tason näkee siinä, miten se kohtelee
vanhuksiaan.
Sitten ihan tuolta, olen siinäkin ollut mukana kaavoittamisessa
ja monessa muussa, niin se, mikä oli erittäin hienoa, näiden
uusien kerrostalojen nouseminen Akaaseen, että olen jossakin
todennutkin, että silmiä hivelee, kun torilla istuskelee
aamukahvilla keskiviikkoisin ja katselee sinne entisen
kaupungintalon suuntaan, kun siinä näkyy tämä ensimmäinen
kerrostalo, ja sitten aika usein ajeltua Pätsiniemen kautta
taikka Asemantietä pitkin, ja siinä näkee kaksi hienoa, tai nyt
yhden hienon tornitalon ja onneksi kohta sen toisenkin.
Sitten on tällä valtuustokaudella paljon uusia hyviä
liikennejärjestelyitä saatu aikaiseksi. Raakapuuterminaali, se
on hienoa, että valmistui, piti olla 1.6 valmis, eilen piti vissiin
toiminta alkaa. Siellä uteliaisuuttani eilen itse kävin
katsomassa, että joko siellä junat liikkuvat, mutta ei siellä.
Mutta hienot olivat radanpätkät.
Akaa Pointiin on panostettu nyt uusien teiden muodossa; siellä
on investoitu, ollaan investoitu niihin teihin, ja jatkossakin näin
tehdään. Ja sitten, mikä on kuitenkin myönteinen asia, vaikka
siinä on omat, taikka se, että ei ole välttämättä vaikuttanut
niin paljon verotuloihin, mutta hienoa on se, että Akaan
asukasluvun lasku on saatu taittumaan. Ja saattaa olla
pitkästä aikaa ensimmäinen vuosi, kun voidaan päästä jopa
pieneen kasvuun. Katsotaan, miten käy.
Lautakunnat ovat tehneet – te tiedätte lautakunnan jäsenet –
te olette tehneet mittavan määrän erilaisia päätöksiä
akaalaisten hyväksi. Toki sitten tuulivoimaan liittyvät

päätökset, niitä on tehty ja osin ne jäivät vissiin sitten
sellaiseen lepotilaan, että katsotaan, miten jatko sitten niiltä
osin etenee. Uusi hallintosääntö saatiin aikaiseksi. Ja heti
alussa yksi sellainen erittäin tärkeä merkittävä asia, ja iso
ponnistus, oli kuitenkin kuntastrategian aikaansaanti ja sen
tekeminen. Ja saatiin se tehtyä määräaikaan mennessä, ja
siinäkin vaikka olimme kaikki siinä osallisia enemmän taikka
vähemmän, niin minun mielestä aina kunnia sille kelle kunnia
kuuluu, niin siinä tuo silloinen valtuuston puheenjohtaja
Jaakko Leinonen teki mittavan työn, että se saatiin pakettiin,
ja siinä tehtiin todella hyvä ja suuri pohjatyö. Toki Riku
Rekonen oli silloin siinä hyvänä apuna.
Tuota, sitten, tätä valtuustokautta ensin alkuun minun
mielestä leimasi se, että oli muutamia valtuutettuja, ehkä
muitakin luottamushenkilöitä, että haluttiin kauheasti puuttua
operatiiviseen johtamiseen. Ehkä vielä sitten tällainen
epäluottamus virkamiesvalmisteluun on ollut sellainen yksi
tunnusomainen piirre. Ja ihan kun itse olen, ja vissiin, että kun
Rämö puhuu virkavastuusta, niin minä todellakin, se, että kun
viranhaltija valmistelee jotain, hän valmistelee sen
virkavastuulla, ja se virkavastuu koskee myös meitä
luottamushenkilöitä. Eli kaikessa julkisessa toiminnassa on
noudatettava tarkoin lakia. Tämä on erittäin normisidonnaista
tämä kunnallinen päätöksenteko niin kuin olette huomanneet.
Ja välillä kokoukset ovat pitkiä ja puuduttavia, mutta
normisidonnaisuus on keskeinen. Ja virkamiesvalmistelu on
siinä se peruslähtökohta. Perustuslaissa on säännös ihan
virkavastuusta. Eli perustuslaissa 118. pykälä, sieltä löytyy se
virkavastuu. Viranhaltijat ja luottamushenkilöt toimivat
virkavastuulla ja vastaavat toimensa lainmukaisuudesta. Ja
sitten on tällainen kuin hyvän hallinnon periaatteet, joka löytyy
myös hallintolaista. En ala sitä tässä sen enempää käydä
lävitse. Hallinnon oikeusperiaate, tämähän on tätä, kun
viranhaltija valmistelee jonkin pykälän, niin hänellä on nämä
kaikki siellä selkäytimessä, eli se lainmukaisuus, hyvän
hallinnon periaate ja sitten vielä hallinnon oikeusperiaate. Ja
olen miettinyt, että onko asioita, kun niitä on palautettu
valmisteluun, niin onko tosiasiassa ollut kyse puutteellisesta
valmistelusta, jostakin virheellisyyksistä, vai onko vain haluttu,
että viranhaltija valmistelisi juuri sellaisen esityksen kuin
minä, siis lainausmerkeissä minä, haluaisin tai jokin
taustaryhmä haluaisi. Eli että päätösehdotus ei ole miellyttänyt
luottamushenkilöä, niin sitten se on haluttu palauttaa
uudelleenvalmisteluun. Sitä on syytä pohtia.
Ja arvostan viranhaltijoita, siis siitä, että eivät ole lähteneet
pohjaesityksiään muuttamaan näissä tilanteissa.
Lisäselvityksiä toki ovat tehneet niin kuin on edellytetty, mutta

sitten on, pohjaehdotus on ollut nimenomaan se, mikä
perustuu lakiin jne. Ja pitää muistaa, että esittelijällä on,
hänellä on laillinen ja jakamaton oikeus esittelyynsä, ja siihen
ei pidä kenenkään puuttua etukäteen.
Valmistelutyötä muun virkatyön ohessa on tehty valtaisa
määrä, mitä nämä kaikki meidän isot hankkeetkin, olivat ne
sitten valtuustotasoa, hallitustasoa, lautakuntatasoa, ne ovat
vaatineet paljon aikaa, niiden pykälien valmistelut ja
ylipäätään kaikki muu virkatyö. Ja siinä on tällä
valtuustokaudella ja varmaan viimeisen parin vuoden aikana
esim. Jaana osallistunut aika lukuisiin kilpailutuksiin
ansiokkaasti. Uudelleenvalmisteluun palauttamisessa on tällä
valtuustokaudella varmaan tehty ennätys. Sen voi tietysti
laskea tuolta pöytäkirjoista.
Tuosta pitkästä listasta, mitä kerroin, taikka mitä meidän
pitää, ja mitä tiedämme, että on saatu aikaan, saattoi jotain
jäädä pois, mutta se osoittaa, että paljon on saatu tällä
valtuustokaudella aikaan eikä sitä voi perusteettomasti,
perusteettomilla puheilla meiltä pois ottaa. Enkä tiedä, missä
kokouksissa, taikka siis, että missä kokouksissa minä olen
ollut, niin ei siellä kyllä ole riidelty. Sekin tuntuu niin kuin
erikoiselta. Kuntalaisilla – ruokkiiko sitä niin kuin joku, sellaista
näkemystä, että lautakuntien, hallituksen kokouksissa
riideltäisiin. Minä olen istunut neljä vuotta aika monessa
kokouksessa, lautakuntien ja hallitusten, enkä ole siellä
kertaakaan nähnyt riitelyä. Asiallista keskustelua, asioista on
keskusteltu, niitä on punnittu monelta kannalta. Ja sitten pitää
aina huomioida se, että Akaan ja akaalaisten parasta – sitä voi
lähestyä ainakin kahdesta näkövinkkelistä, usein varmaan
useammistakin. Että se on ollut ihan hedelmällistä.
Sitten äänestäminen – se ei ole riitelyä, vaan se on
demokratian, se on niin kuin sivistynyt tapa ratkoa
erimielisyydet, ja sitä ei pidä katsoa, että se olisi jotain
riitelyä. Nyrkeinkö ne pitäisi ratkaista tai pakottaa muut
olemaan itseni kanssa samaa mieltä? Sekö se olisi sitä
johtamista? No, ei ainakaan tämän päivän johtamista. Riitely
ja tappelu eivät kuulu näihin hommiin. Sitten hei, perusteltu
poliittinen keskustelu kyllä. Ja varsinkin valtuustossa, niin
tämä on paikka, missä poliittista debattia pitääkin käydä. Ja
railakaskin keskustelu on täällä ihan ok, kunhan se ei mene
henkilökohtaisuuksiin eikä henkilöön. Ja sitten se, että ei se
saa loukata ketään. Ne niin kuin on, ne tietysti kuuluvat jo
sellaisiin perusasioihin, jotka kaikki tietää.
Sitten ihan lopuksi haluan kiittää kaikkia
kaupunginhallituksessa kuluneella kaudella olleita, myöskin
varajäseniä. Eli teille kiitos siitä, että kokoukset on viety

kuitenkin, ne on viety hyvin mallikkaasti loppuun. Ja arvostan
teidän tapaa työskennellä, koska se on ollut vastuullista,
vastuun kantamista, ja sitten se, että on myöskin pyritty
hakemaan niitä yhteisiä näkemyksiä välillä muutenkin kuin
äänestämällä. Ollaan viilattu muutamia pykäliä varmaan aika
pitkäänkin, että löytyy se yhteinen näkemys. Mutta kiitoksia
teille kaikille, kaikille siitä, että se yhteistyö on ollut hyvää.
Erittäin hyvästä yhteistyöstä haluan kiittää myös valtuutettuja.
Te olette kaupunginhallituksen esityksiä sitten käsitelleet sillä
tavalla niin kuin pitääkin. Välillä olette olleet, useimmiten
olette olleet samaa mieltä, ja sitten jos ollaan eri mieltä, sitten
taasen ollaan. Tuota, kiitos toimialajohtajille ja teidän alaisille,
työntekijöille. Teidän kanssa on myöskin ollut helppo, mukava
työskennellä. Ja sitten vielä erikseen kiitän toki Briitta-Liisaa
siitä kahdesta vuodesta ja Anttia tästä kuluneesta kahdesta
vuodesta. Että on ollut Antin kanssa todella mukavaa ja
miellyttävää tehdä yhteistyötä, keskustella, jutella. Niin siitä
todella lämpimät kiitokset ihan tässä julkisesti.
Tuota, se on aina minun mielestä, on hyvä tilanne silloin, jos
saa jotain yhteistä hoitaakseen ja voi kuitenkin ihan kirkkain
mielin todeta, että se yhteinen hyvä jää parempaan kuntoon,
kun itse siirtyy sivuun. Niin silloin on niin kuin, se on niin, että
yhteistä hyvää pitää vaalia paremmin kuin sitä omaansa. Ei
me omaammekaan – tai jotkut tietysti rikkovat ja pirstovat –
mutta ei, se ei ole niin kuin ihmiselle luontaista. Mutta tästä on
hyvä uusien luottamushenkilöiden jatkaa, eli tämä on, toki
meidän vanhojenkin. Mutta ennen kaikkea, uusien
valtuutettujen ja tulevien hallituksen jäsenten ja lautakuntien
jäsenten on tästä todella hyvä jatkaa.
Vielä kerran kiitoksia kaikille, hyvää kesää ja hyvää
juhannusta, ja hymyillään kun tavataan. Tietääkseni en ole
kenenkään kanssa riidellyt, vaikka siitä (--) [1:48:57] riitaisaa,
mutta en ole kenenkään kanssa riidellyt, päinvastoin on tullut
erittäin hyviä ystäviä tässä matkan varrella, henkilöitä, joiden
kanssa on tullut juteltua aika paljonkin. Ja ihan nyt totean
näin, että yli puoluerajojen. En nyt nimiä – no, ei se nyt, kun
pääsin – anteeksi, puheenjohtaja, nyt on mennyt 8 minuuttia,
tämä on muut asiat, niin saa puhua vapaasti. Mutta tästä näin,
kun lähtee, niin siellä on, jos tietysti oma hallitusryhmä, oma
valtuustoryhmä, se on ilman muuta, heille kiitoksia, kun ollaan
keskusteltu. Mutta sitten näistä ei-omista, niin kyllä sitten se
on tuo Ahosen, anteeksi, Saaren Jukka, kenen kanssa. Sauli,
Jouni, ja sitten hyvin paljon kiitoksia Samille ja Jaakolle. On
ollut hyviä keskusteluja sillä tavalla, että on näkemyksiä
vaihdettu. Ja toki en nyt tässäkään, mutta kaikille omasta
puolestani kiitoksia.

Ja sitten hei, minä pyydän, minä vielä käytän nyt sen verran,
minua jäi nimittäin, tai on vaivannut. Minä pyydän tuolta
Humalojan Matilta anteeksi sitä, että minä taivuttelin sinut
tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi aikanaan, ja se asia on
minua vaivannut, koska ihan teille kaikille tiedoksi, jotka ette
niissä neuvotteluissa olleet, niin tarkastuslautakunnan
puheenjohtajan paikka oli varattu Vihreälle naiselle. Ja aivan
viime metreillä sitä Vihreää naista ei koskaan löytynyt, joka
olisi sen tarkastuslautakunnan puheenjohtajuuden itselleen
ottanut, ja siinä neuvottelussa todettiin, että ihan, tyyliin että
nyt kun vain löytyisi, kun se oli se viimeinen
luottamushenkilön paikka, että saadaan tämä nykyinen paketti
kasaan. Ja sitten siinä kyseltiin joitakin ihmisiä, ja sitten tuli
se, että mitäs jos Humalojan Matti. Ja Matti oli silloin siellä,
missä aina halusi olla, eli teklassa jäsenenä. Ja minä aloin
soittaa Matille ja vedota Matin vastuullisuuteen, kun tiesin,
että on vastuullinen henkilö. Ja voin sanoa, että Matti aika,
minä sen näin, että melkoista vastuuntuntoa tuntien sanoi
sitten loppujen lopuksi, että hän lähtee siihen hommaan. Niin
tämä on niin kuin historia sille. Silloin kun oli tämä, minkä
Matti tuossa otti esille, niin kyllä se minua harmitti kovasti. Eli
ellen olisi Mattia taivutellut, niin hän olisi päässyt aika paljon
helpommalla siinä julkisessa keskustelussa.
Mutta koskaan ei saa lopettaa tällaisiin synkkiin ajatuksiin. Nyt
siellä on helle tulossa jne. Niin nyt minä lopetan. Kiitoksia teille
kaikille. Yksi kysymys vielä. Ei vaan. Kiitoksia teille kaikille ja
hyvää kesää, hyvää jatkoa.

[1:52:01] Puheenjohtaja Janita Puomila

Kiitoksia, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Rämö.
Sitten mennään ryhmäpuheenvuoroihin, ja meillä on
ensimmäisenä SDP. Ja Saija Roininen, ole hyvä.

[1:53:08] Valtuutettu Saija Roininen

No niin. Tässä palaa valo, eli tämä mikrofoni toimii.
Hyvät valtuutetut, virkamiehet ja yleisö. Jännittävä tilanne:
onhan tämä viimeinen puheeni valtuustossa ja päättäjänä yli
20-vuotisen urani aikana. Jälleen yksi valtuustokausi on ohi.
Elokuussa uusi valtuusto ottaa hanskat käteen tai
paremminkin kehittää istumalihaksia ja ostaa vastuun Akaan
päätöksistä. Tällä kaudella on ollut paljon suuria päätöksiä eikä

niistä päästä uudella kaudellakaan. Nykyinen valtuusto on
onneksi osannut löytää myös iloa tunnelin päästä, vaikka
puskista huutelijat eivät ole valtuutettujen antaa tehdä työtään
rauhassa. Somekäyttäytyminen on ollut monesti törkeää ja on
mennyt päättäjän henkilökohtaisiin asioihin. Itse suosin sitä,
että keskustellaan kasvotusten tai puhelimessa. Monesti asiat
selviävät paremmin kuin somessa haukkumalla ja mollaamalla.
Äänestysprosentti oli huono, enkä yhtään ihmettele. Se
öyhötys eri palstoilla oli niin henkilöön menevää ja muutenkin
pelkkää paskanjauhamista, että uskon äänestäjien väsyneen
ja kyllästyneen koko politiikkaan. Tämän kauden isoista
päätöksistä osa on saatu valmiiksi ja osa on työn alla. Kuten
äsken mainitsin, tätä raskasta työtä on tehty välillä hampaat
irvessä, mutta myös ilon kautta. Suurimmat hankkeet ovat
saaneet jopa lempinimet. Sanotaanhan, että rakkaalla lapsella
on monta nimeä. Kuka muistaa vielä pisuparakit, Kemin
kaltevan kentän, Kootanlinnan kullatut vessanovenkahvat,
Ahosen vesiputket jne.
Kylmäkosken koulu valmistui tämän kauden aikana – tosin
liian pienenä, mutta se on sentään (-) [1:54:59]. Viialan
yhtenäiskoulun projekti on jo pitkällä. Viialan liikuntahalli
nousee hurjaa vauhtia. Satamassa on tapahtunut paljon –
tosin kukaan ei tunnu tietävän, missä kaikki tilatu tavarat
ovat, kuka teki minkäkin päätöksen ja mikä kuuluu kenellekin.
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Maija Toivonen meinasi
tässä eräänä päivänä joutua riitaan, kun koetti tuleville
päättäjille kertoa, ettei tekninen lautakunta ole millään tavalla
vastuussa eikä lautakunnassa ole tehty ainuttakaan päätöstä
asiaan liittyen. Toivotaan, etteivät tilintarkastajat ja
tarkastuslautakunta isommin puutu asiaan.
Kehitys on kuitenkin hieno asia. Pitäisi vain muistaa, miten
asiat pitää hoitaa ja missä järjestyksessä. Siitä pääsenkin
antamaan vinkkejä uusille valtuutetuille. Ideahan on se, että
ensin ryhmät keskustelevat asioista omissa porukoissaan.
Tämän jälkeen ryhmäneuvottelijat käyvät asiat läpi ja tekevät
yhteisiä linjauksia. Lautakunnat ovat ne työrukkaset, joissa
asiat käydään läpi, hiotaan, palautetaan, tehdään uusiksi ja
päätetään. Kaupunginhallitus valvoo, että päätökset ovat
menneet oikein ja tekee tarvittaessa muutoksia tai palauttaa
valmisteluun tai toteaa, että homma on hyvä ja eteenpäin.
Valtuustossa asioiden pitäisi olla valmiiksi pureskeltuja.
Valtuustojen ei ole tarkoitus kestää tuntitolkulla. Nykyinen
valtuusto on pitänyt siitä huolen, että istuttua on tullut tunti
jos toinenkin. Tämä on siis uusille vinkkinä: tehkää se
pohjatyö hyvin valmiiksi, niin valtuustot eivät kestä
ikuisuuksia. Uusille myös vinkkinä se, että teidän

luottamusmiesten tehtävä on päättää asioita, ei tehdä. Monelle
uudelle se varmaan tulee olemaan vaikeaa, kun huomaavat,
että asioiden hoitaminen on istumista ja puhumista eikä
konkreettista tekemistä. Tärkeä oppi on: operatiiviseen ei saa
puuttua.
Moni on somessa parjannut, ettei puolueidenvälistä yhteistyötä
ole ollut. Aluksi ryhmäneuvottelijat kokoontuivat. Jonkin ajan
päästä se osoittautui turhaksi, koska neuvotteluissa sovitut
asiat eivät enää pitäneetkään seuraavana päivänä. Tällainen ei
ole hyvää politiikkaa eikä hyvää yhteistyötä. Jokaisella
ryhmäneuvottelijalla on vastuu neuvotella asiat niin, että oma
ryhmä pystyy olemaan päätösten takana. Yhteistyötä yli
puoluerajojen tarvitaan, jotta asiat tulee hoidettua.
Vaalivalvojaisten perusteella voin todeta, että ryhmienväliset
neuvottelut alkoivat heti tulosten tultua ja jatkuvat vielä
juhannuksen jälkeenkin. Itselle jäi hyvä fiilis näistä
keskustelunaloituksista. Toivon suuresti, että sama linja
jatkuu.
Kyllä tältä kaudelta myös hyvää yhteistyötä löytyy. Itse
ainakin olen saanut uusia ystäviä, tuttuja ja kuuntelijoita.
Toivon, että vaikka tämä oma poliittinen ura loppuukin, nämä
hyvät tyypit jäisivät ystäviksi. Yhteenvetona tästä menneestä
valtuustokaudesta voin todeta, että se on ollut kuin eräätkin
vaalivalvojaiset. Ensin ollaan omissa porukoissa, sitten
lyöttäydytään yhteen, kaikilla on kivaa, puhutaan asioista
hyvässä hengessä, kunnes tulee erimielisyyksiä, ja jäljelle jää
suuri sotku, jonka siivoamiseksi muutama harva joutuu
käärimään hihansa ja tekemään sen likaisen työn. Ei siinä
mitään. Jälkimainingit on kuitenkin käyty nauraen yhdessä
läpi.
Toivon uudelle valtuustolle ja lautakunnille enemmän
talkoohenkeä, että sotkutkin pystytään siivoamaan yhdessä, ja
vielä enemmän yhteisiä seminaareja ja koulutuksia, jotta
uudet päättäjät pääsevät asioista perille. On tärkeää, että
ihmiset ovat tuttuja keskenään, että päätöksenteko on
sujuvampaa ja helpompaa, kun vaikeistakin asioista pystytään
keskustelemaan avoimesti.
Mistä on hyvä yhteistyöpulla tehty? Kuuntelusta, toisten
mielipiteen kunnioittamisesta, asiallisesta käytöksestä,
erilaisten näkökulmien ymmärtämisestä, keskustelusta,
hyvistä illanvietoista. Nykyisessä valtuustotyössä paljon
käytetty mauste, someöyhötys, suosittelen jättämään pois,
koska se latistaa yhteistyöpullan littanaksi ja siitä jää kaikille
vain paha maku.

Omasta puolesta kiitän teknistä lautakuntaa, Jaana Kootaa ja
Maija Toivosta. Teklassa on ollut todella loistava yhteistyö.
Akaan demarien puolesta kiitän tästä valtuustokaudesta
kaikkia päättäjiä, virkamiehiä ja konsultteja. Toivomme kaikille
aurinkoista kesää ja rentoa lomaa.

[1:59:54] Puheenjohtaja Janita Puomila

Kiitos. Sitten on Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro. Ja
puheenvuoron aloittaa Rajalan Sami.

[2:00:07] Valtuutettu Sami Rajala

No niin. Kiitoksia, puheenjohtaja ja viranhaltijat ja striimin
seuraajat. Varmaan kaikki jo jännittää, että saanko minä
kuinka paljon yli kahdeksan minuuttia menemään tässä, mutta
teen yllätyksen ja annan kohta mikrofonin eräälle toiselle
puhujalle. Mutta tähän eteen, ensin ajattelin sanoa. Meidän
hyviä hankkeita ja muita on tässä toistettu jo useampaan
otteeseen, en lähde niitä toistamaan, mutta kaiken kaikkiaan
olo on levollinen, että neljän vuoden aikana on ainakin
yrittänyt saada paljon aikaan, ja minun mielestä ollaan
saatukin. On toki ollut niitä erimielisyyksiäkin, mitä tässä on
puitu, mutta itselle on jäänyt hyvä maku suuhun.
Tuota, minä haluan nyt ensimmäisenä meidän koko
valtuustoryhmän puolesta kiittää tietenkin kaikkia muita
valtuutettuja. Tätä ei kukaan yksin tee eikä tätä pysty
tekemään oikein omalla ryhmälläkään. Yhdessä näitä
päätöksiä on tässä tehty kuitenkin, joskus on oltu eri mieltä,
joskus samaa mieltä. Päätökset ovat kuitenkin syntyneet. Ja
erikseen nyt haluan tästä nostaa kaksi henkilöä esiin.
Kolmannelle annan vielä mikrofonin, mutta kaksi niistä, toinen
niistä on Harri Rämö, joka käytti varmaan historiansa
pisimmän puheenvuoron äsken. Oli patoutunutta puhumisen
tarvetta ilmeisesti. Hyvä puheenvuoro. Harrilta olen oppinut
paljon kaupunginhallituksessa ensimmäisellä kaudella neljä
vuotta istuneena siitä, mitä kuntapäättäminen on, ja Harri niin
kuin mainitsikin, niin ollaan Harrin kanssa kyllä käyty
keskustelua useampaan otteeseen kokousten ulkopuolellakin.
Ja toinen on Antti Peltola, meidän uusi kaupunginjohtaja,
jonka esittelyistä on ilo tehdä päätöksiä
kaupunginhallituksessa, ja olen ollut todella tyytyväinen siihen,
että valittiin Antti, ja sain kunnian olla valintaryhmässäkin

mukana. Ja samalla lailla mielessäni totesin kuin Harrikin
tuossa sanoi, että tässä se meidän uusi kaupunginjohtaja
taitaa olla, ja hyvä, että asiat menivät näin. Paljon positiivista
pöhinää on tullut, ja varmasti sama jatkuu vielä.
Tietysti onnea niille, jotka valittiin vielä jatkokaudelle. Jotkut
toiselle, jotkut kolmannelle ja jotkut jättäytyivät jo
viisaampana poiskin. Ja tuota, itsekin päätin näköjään nyt
toiselle kaudelle tässä lähteä ja mandaatin siihen äänestäjiltä
sain. Tietysti kiitoksia varmaan kaikkien puolesta kuntalaisille,
jotka tätä jaksavat seurata ja äänestelläkin vielä siinä sivussa.
Ja tuota, nyt tosiaan, vaikka tästä voisin jatkaa pitkääkin,
ajattelin luovuttaa puheenvuoron nyt sellaiselle
veteraanivaltuutettu Mika Pajasmaalle, joka on tässä neljä
valtuustokautta vetänyt ja päätti nyt jättäytyä pois, ei
asettunut enää ehdolle, ja ajattelin, että Mika voi varmasti
myös kertoa meille tuoreille kasvoille vähän sellaisia pikku
vinkkejä ja ohjeita. Kiitoksia, ja Mika, ole hyvä.

[2:03:09] Valtuutettu Mika Pajasmaa

Joo. Voinko minä puhua näin tästä, kun minulla on pikku
paperi tässä? Eli tuota, tosiaan, 16 (--) [2:03:17] neljä kautta
olen tässä hommassa ollut, ja ihan pääsääntöisesti positiivista,
mutta kyllä tällaisia negatiivisiakin juttuja tietysti on liittynyt.
Minä muistan aina nämä, niin kuin nämä kaksi ensimmäistä,
kahdeksan vuotta, niin jotenkin tämä homma toimi silloin,
valtuustoryhmät keskustelivat paljon enemmän niin kuin viime
kaudella. Että kyllä tämä, nämä tässä, mitä tässä matkan
varrella on ollut näitä ns. ikäviä asioita, niin kyllä ne vähän
vaikuttivat henkilösuhteisiin, mutta kuvittelisin, että nyt
varmaan tämä tuleva valtuusto – siis avoimesti keskustellaan
paljon kaikesta, ja tosiaan on, ja sellainen on, että kaikista
tärkeintä minun mielestäni politiikassa on se, että pystytään
tekemään kompromisseja. Kukaan ei koskaan saa niin kuin
täysin sitä omaa juttuaan läpi, vaan tehdään yhteistyötä ja
ymmärretään, ymmärretään sitä kaveriakin, ja oikeastaan se
on se kaikista tärkein.
Eli Saijahan tosi ansiokkaasti tuossa puheessaan oikeastaan
tyhjensi pajatson. Minunkin piti aika paljon puhua näille uusille
valtuutetuille, että mitä he niin kuin odottavat. Ja minä ainakin
muistan omat fiilikset, että silloin kun lähdin, kauan sitten
lähdin tähän hommaan, niin silloin päätin, että muutan ihan
kaiken, minä parannan maailman, minä saan rötösherrat kuriin
ja pistän kaikki asiat järjestykseen. Mutta eihän se ikinä
käynyt niin. Mutta tämän 16 vuoden aikana kuitenkin todella

paljon ollaan saatu kaikkea aikaiseksi, että tämä on ihan eri
kaupunki kuin silloin joskus, kun lähdin tähän hommaan.
Ja, tuota, sitten täytyy ymmärtää, että yksittäinen valtuutettu,
sinä et tavallaan yksin juurikaan tee mitään. Sinä olet sitten
ehkä vain seinäkukkasena, mutta kun sinä keräät kymmenen
muuta kaveria, niin te saatte yllättävän paljon asioita
aikaiseksi. Että se täytyisi niin kuin ymmärtää. Ja se on ikävää
joskus, kun jotkut lähtevät, niin on liian suuret odotukset, ja
sitten he pettyvät siihen, ja sitten ehkä he jäävät niin kuin
vuoden jälkeen pois. Onhan näitä tullut ihan, että on jäänyt
sitten vaikka vuoden sisällä valituksi tultuaan pois, ja se on
vähän jotenkin noloa silloin.
Mutta tosiaan: kiitän kaikkia kanssavaltuutettuja, lautakuntien
jäseniä ja tosiaan meidän virkamiehistöä, että on ollut todella
kivaa. No tietysti tämä meidän elinvoimalautakunta, mitä
kaikki on kadehtinut. Meillä on todella hyvä porukka siellä
ollut, ja siellä on ollut todella kivat ne kokoukset. Ollaan ihan
niin kuin kavereita keskenämme, ja tässä 16 vuoden, ei kun
hetkinen, kahdeksan vuottako olen ollut elinvoimassa, niin
kerran on äänestetty, ja sen minä muistan sen takia, että
minä myöhästyin siitä kokouksesta. Ei muuta. Kiitos.

[2:05:54] Puheenjohtaja Janita Puomila

Kuuluuko tämä? No niin. Kiitoksia. Ja sitten on Keskustan
ryhmäpuheenvuoro. Jouni Vaittinen, ole hyvä.

[2:06:07] Valtuutettu Jouni Vaittinen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Neljä vuotta on aina
pitkä aika, kun sitä ajattelee eteenpäin, mutta aika lyhyt, kun
ainakin näin vanhemmiten sitä ajattelee taaksepäin. Tämä
valtuustokauden alku, sehän oli niin kuin meille poliitikoillekin
ja varmaan virkamiehille hyvin haasteellista aikaa, kun kuten
aikaisemmin mainittiin, oltiin tilapäisjärjestelyyn, ei ollut
vakituista kaupunginjohtajaa, ja valtavat ongelmat tuolla
koulupuolella. Siitä Briitta-Liisalle iso kiitos, että siitäkin
selvittiin. Ja sitten puolivälissä saatiin Antti kehiin, ja nyt
ollaan päästy sillä lailla niin kuin normaalitilaan, ja tässä on
nyt saatu paljonkin aikaiseksi.
Minä otan yhden esimerkin näistä hyvistä hankkeista, eli
Kylmäkosken koulun. Sehän meni niin kuin malliesimerkki,

että ensin harkittiin tarve, korjataanko vanhaa, tehdäänkö
uusi. Päätettiin tehdä uusi. Suunniteltiin budjettia,
kilpailutettiin ja valittiin siihen toimikunta, ja sen jälkeenhän
se tuli vallan ripeään tahtiin, ja vähän samaan tapaan on
tehty, mutta pidemmällä aikajanalla, tätä hyvinvointikeskusta,
joka nyt valmistuu. Siinä minä olen ollut mukana oikeastaan
alusta asti niin kuin Jaakkokin ja muutama muu. Harri oli siellä
kanssa ihan alusta asti. Niin siinä on meillä ollut ihan
toimikunnassa hyviä kokouksia, ja minun mielestä se hanke on
mennyt mallikkaasti eteenpäin. Nyt varsinkin, kun se
rakennettiin tai rakentaminen alkoi, niin on pysytty
aikataulussa ja budjetissakin noin suurin piirtein.
Elinvoimapuolella nyt on tullut näitä satamahankkeita ja
muutakin pöhinää, ja talouspuolella alijäämät saatiin ehkä
hiukan onnekkaastikin katettua, ja uuden valtuuston on tästä
hyvä jatkaa. Kokonaisuutena sanoisin niin kuin vanhan
talonpojan ohje: talo pitää jättää jatkajalle aina paremmassa
kunnossa kuin se on itse saatu. Ja tämä valtuusto on siihen
nyt onnistunut.
Minä oikeastaan, suurista ongelmista, tai en minä tiedä, onko
tämä nyt ongelma, mutta nämä pitkät kokoukset, mitä tässä
vähän nytkin harrastetaan, tosin ihan hyviä puheenvuoroja.
Mielellään näitä on nyt kuunnellut, mutta en minä tiedä,
jaksaako näitä kukaan meidän lisäksi kuunnella, ja meistäkin
osa sen takia, kun on pakko. Mutta näihin minä toivon kyllä
parannusta, ja voitaisiin kyllä ensi kaudella niitä
ryhmäpuheenjohtajakokouksia ja keskusteluja olla vähän
enemmän, että tullaan vähän niin kuin yhtenäisemmällä
mielipiteellä valtuustoon. Jos ollaan eri mieltä, niin ei se
pitkistä puheista parane. Sitten äänestää pätkäytetään ja
jatketaan eteenpäin.
Eli näillä sanoilla kiitän viranhaltijoita ja puheenjohtajia
Janitaa, ja Jaakko oli kaksi vuotta, Harria.
Henkilökohtaisuuksiin ei saisi mennä, mutta tässä meillä on
porukka, joilla ei voi hiukset paljon harmaantua. Harrilla ne on
valmiiksi, Jaakolla ei paljoa ole ja Janitakin on
vaaleatukkainen. Näillä sanoilla oikeastaan Keskustaryhmä
toivottaa kaikille hyvää kesää ja riemukasta juhannusta.
Neuvotellaan paikat kesän aikana ja palataan elokuussa
asiaan.

[2:10:19] Puheenjohtaja Janita Puomila

Kiitoksia. Ja sitten on Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro.
Jukka Saari, ole hyvä.

[2:10:35] Valtuutettu Jukka Saari

No niin. Heräsi. Ja tekisi mieli jokaisesta näistä
puheenvuorosta, mitä on ollut, niin poimia muutama helmi.
Eniten tukeudun tuohon Harri Rämön puheenvuoroon, koska
hän listasi niitä asioita, mitä on tapahtunut. Ja todellakin pitää
nähdä niin, että Akaassa on tapahtunut paljon. Puheeseen.
Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, muut paikallaolijat ja
striimausta seuraavat. Akaan Vasemmistoliitto ja sen
valtuustoryhmä kiittävät päättyvästä valtuustokaudesta
kaikkia osapuolia. Yhteistyö on sujunut virka- ja
toimihenkilöiden kanssa. Luottamushenkilöt ovat päätännän
eri vaiheissa mukana, mutta erityisesti lopullisissa päätöksissä.
Kiitos kanssapäättäjille. Kuntalaiset, kaupungin jäsenet,
ansaitsevat oman kiitoksensa. He ovat rakentaneet
maksamillaan veroilla Akaan kaupunkia ja ylläpitäneet sen
palveluita. Juuri verotus ja sen korkea prosentti Akaassa on
ollut paljon keskustelun aiheena. Siitä lisää myöhemmin.
Vertailu edellisen ja päättyvän kauden välillä on tarpeen, jotta
nykytilanne on ymmärrettävissä. Edellisen, vuonna 2012
alkaneen kauden aluksi tehtiin paikkaneuvottelut ja
neuvottelut valtuustosopimuksesta. Siinä yhteydessä
korostettiin taloudellista kriisitietoisuutta. Se valtuustokausi
olikin niukka. Varsinaisessa päätännässä tehtiin kireä
tasapainotusohjelma. Meidän päättyvällä ja 2017 alkaneella
kaudella on noudatettu tuota tasapainotusohjelmaa. Se on
ollut suureksi osaksi käytännössä. Siksi päättyvällä kaudella ei
ole tarvinnut suurta kulujen perkaamista tehdä, kun tuo
tasapainotusohjelma tuli perintönä. Rahankäyttöä on nyt jopa
lisätty joillekin toimialoille, esimerkiksi elinvoimaan kolme
henkilöä minun mielestä tämän päivän päätökset laskettuna
yhteen.
Edellinen valtuustokausi oli niukkaa myös investoinneissa,
joihin tasapainotusohjelma ei sinänsä ottanut juurikaan
kantaa. Niukkuus johti kuitenkin niukaksi suunniteltuihin
investointeihin, joista pahin epäonnistuminen oli alimitoitettu
Keskustan koulutalon sisäilmalähtöinen peruskorjaus. Itsekin
siinä, kun asia äänestyksellä päätettiin, niin äänestin
peruskorjauksen puolesta. Edellisen valtuustokauden lopussa
ilmapiiri muuttui Keskustan koulurakennuksen
peruskorjauksen epäonnistuttua. Riittävän suuri osa silloisia

valtuutettuja halusi uutta terveydenhuollon ja
sosiaalipalvelujen kohdalla. Päätettiin tehdä uudisrakennus,
uusi hyvinvointikeskus. Se on voimauttanut meidän päättyvän
valtuuston ja Akaan ilmapiiriä. Niinpä vaikka edellinen
valtuustokausi oli niukka, eivät kauden ole tarkkarajaisia, vaan
seuraava valtuusto kehittää Akaata edellisen pohjalta.
Nyt on ollut rakentamisen kausi ja juuri tapahtumisen kausi
niin kuin Harri Rämö tuossa esitti. On rakennettu ja valmisteltu
uuden rakentamista. Kylmäkoskelle valmistui uusi koulu ja
Viialaan on rakenteilla liikuntahalli koulun yhteyteen sekä itse
koulu on hyvässä valmisteluvaiheessa. Nähtäväksi jää,
jatkuuko uuden rakentaminen Akaan Toijalaan päin kouluissa
syksyllä alkavalla valtuustokaudella. Millä ilmapiirillä seuraavat
luottamushenkilöt jatkavat? Akaan ilmapiiri on juurikin
voimautunut, mikä on nähtävissä valtuuston toiminnassa,
kuntalaisissa ja yrityskentässä. Paikallislehti on saanut
myönteisiä aiheita kirjoitettavaksi. Muuttoliike on
rakenteeltaan Akaan toiminnan kannalta tutkitusti hyvä.
Väestön määrän kehitys on kääntymässä myönteiseksi.
Päättyvän valtuustokauden alussa 2017 ei muistini mukaan
tehty valtuustosopimusta. Ajateltiin, että asiat ratkaistaan
strategian mukaan edustuksellisen demokratian puitteissa.
Ryhmämme ei ota tässä enempää kantaa valtuustosopimuksen
tarpeellisuuteen. Sen kannan muodostaa meidän sitten uusi
ryhmä.
Vielä erikoinen yksityiskohta viime kausista. 2012 alkanut
kausi venyi uuden vaalilainsäädännön mukaan 2017
kevääseen, johon vaalien piti jäädä ja jääkin kyllä
tulevaisuudessa. Mutta 2017 alkanut kausikin venyi kesään
2021. Tämä on poikkeus tunnetuista syistä.
Loppuun verotuksesta, joka pitää suhteuttaa palveluihin.
Kuluvalla kaudella oli monta uutta valtuutettua, mikä vaikutti
siihen, että tasapainotusohjelma ja sen perusteellisuus ei ollut
kaikkien tiedossa kokonaisuudessaan. Se säästää
vanhustenhuollosta, omaishoidontuesta, koulujen ryhmäkoosta
ja erikseen luettelematta kaikista toimialoista.
Kunnallisveroprosentin alennus olisi purrut edellä mainituista
lisää. Siksi ryhmämme on päätynyt nykyisen veroprosentin
kannalle. Akaan Vasemmistoliitto ja sen ryhmä toivoo, että
erimerkiksi koulujen ryhmäkoot voidaan pienentää, kirjastot
saadaan auki lauantaisin ja kulttuuria voidaan tukea
strategiakohdan ”Akaa on hyvä kumppani” mukaisesti.
Toivomme, että tasapainotusohjelmaa voidaan purkaa, minkä
jälkeen toivomme, että veroprosenttia voi laskea. No, tämä on
tässä tarkoittamaani palveluiden suhteuttamista verotukseen.

Kun näemme valtuustokausien erot ja yhtäläisyydet, on
mielenkiintoista nähdä uuden luottamushenkilöstön ja
ilmapiirin rakentuminen. Tässä lasken uusiksi myös ns. vanhat
valtuutetut, koska he ovat joutuneet uudistamaan
mandaattinsa kunnallisvaaleissa. Toivottavasti meidän
kautemme antaa hyvän pohjan uudelle kaudelle. Akaan
Vasemmistoliitto ja ryhmä toivottaa hyvää tulevaa uutta
valtuustokautta kaikille osapuolille. Uusia on taas paljon.
Esimerkiksi oman ryhmämme varsinaiset jäsenet vaihtuvat
täysin, joten toivotamme hyvää alkavaa valtuustokautta
haikein mielin ja tosissaan lykästystä toivoen.

[2:18:14] Puheenjohtaja Janita Puomila

Kiitoksia. Ja sitten on Vihreiden ryhmäpuheenvuoron aika. Ja
Hanni Joronen, ole hyvä.

[2:18:31] Valtuutettu Hanni Joronen

Kiitos. Hyvä puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja linjoilla
kokousta seuraavat. Vihreä ryhmä on toistuvasti nostanut esiin
yhteistyön merkityksen. Useimmissa ryhmäpuheenvuoroissa
olemme sivunneet teemaa ja siihen pureudumme tänäänkin.
Viime viikolla Akaan Seudussa julkaistiin Vihreän
valtuustoryhmän ja kuntavaaliehdokkaidemme
mielipidekirjoitus, jossa toivoimme, että olemme kaikki ryhmät
oppineet tältä kaudelta, kuinka tärkeää on yhdessä tekeminen,
muiden kuunteleminen ja kuuleminen. Kuluneella kaudella
poliittisten toimijoiden välinen yhteistyö ja politiikalle niin
tärkeä konsensuksen hakeminen ei ole ollut vahvuutemme. Ja
nyt puhumme kaikista ryhmistä, myös itsestämme. Moni
muistaa ees taas sahannet Mäntymäkigaten, valokuituverkon,
tuulivoimalat ja yhtiöittämispäätökset. Muitakin
kompastuskiviä kuluneelta kaudelta löytyy. Ja tähän kohtaan
sanon, kun Harri mainitsi tarkastuslautakunnan
puheenjohtajauudesta, että me Vihreät uudet olimme silloin jo
ennen neuvotteluja ilmoittaneet, että emme ota
puheenjohtajuuksia vastaan, vaikka meille sellaisia olisi toki
vaalimenestyksen perusteella kuulunut. Näin on.
Monessa olemme kuitenkin onnistuneet. Monesti sen taustalla
löytyy se ryhmienvälinen yhteistyö ja luottamushenkilöiden,
viranhaltijoiden ja kuntalaisten keskeinen yhteistyö ja yhteinen
tahtotila. Esimerkkejä yhteistyön helmistä kuluneelta kaudelta

ovat olleet Viksu-kaupunkistrategia, Hinku-verkostoon
liittyminen, Kylmäkosken koulun rakentaminen, Viialan koulun
ja liikuntahallin rakentaminen, varhaiskasvatuksen
arviointiraportin loppusuositukset mm. perhepäivähoidon
säilyttämisestä, 5-vuotiaiden maksuttoman
varhaiskasvatuksen kokeiluun mukaan lähtemisestä – jolle
tulee todennäköisesti vielä jatkoa – sekä tuntivälysten
lisäämisestä hoitoaikamuotoihin. Ja tämäkin on jo vakiintunut
käytäntö.
Me Vihreät lupaamme sitoutua jatkossakin laaja-alaiseen
yhteistyön rakentamiseen. Toivomme, että heti
valtuustokauden aluksi voidaan yhdessä miettiä jokaisen
ryhmän tavoitteita tulevalle kaudelle. Yhdessä ryhmien kesken
meidän tulee löytää suuntia ja tahtotiloja, joihin voidaan kaikki
sitoutua. Toiminnassa tulee jatkossakin ottaa huomattavasti
enemmän huomioon yhteistyön merkitys muiden kaupungin
toimijoiden kanssa: kuntalaisten, paikallisten yritysten ja
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Nuorisovaltuustoa,
vammaisneuvostoa sekä vanhusneuvostoa tulee hyödyntää
aktiivisesti päätöksenteossa. Tämä on vähän unohtunut tällä
kaudella. Emme halua kuulla enää yhdestäkään
suunnitelmasta, jossa esteettömyyttä ei ole huomioitu tai
paikallisia yhdistyksiä, yrityksiä ei ole hankinnoissa huomioitu.
Tämän päivän julkinen toiminta ja päätöksenteko vaativat,
suorastaan huutaa, osallisuutta ja monimuotoisen äänen
kuuntelemista, kuulemista ja huomioon ottamista.
Uskomme, että yhteistyö on enemmän kuin laiha sopu tai
lihava riita. Me voimme rakentaa Akaata aidosti yhdessä ja
vain enemmistön, eikä vain enemmistön väkisin läpi ajamana.
Yhteistyö vaatii luottamusta, toisen ihmisen tai toisten ryhmien
arvostamista, itsensä alttiiksi laittamista ja vastaan tulemista.
Tämän kauden onnistumiset näyttävät, että me poliitikotkin
pystymme tähän tahtoessamme.
Vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää erittäin lämpimästi
onnistuneista ja hedelmällisistä yhteistyön hetkistä kaikkia
luottamushenkilöitä, ryhmiä, viranhaltijoita ja yhteistyötahoja.
Haluamme kiittää myös niistä haastavista hetkistä. Ne ovat
niitä parhaita opinantajia, jos ne sellaisena halutaan nähdä.
Toivomme tulevalle kaudelle entistä enemmän ymmärtämistä,
kuulemista, kohtaamista läpi kaikkien ryhmien. Toivomme
seuraavalle askelmalle astumista yhdessä. Toimitaan siis niin,
kuten kaikki puhuvat. Ihanaa kesää kaikille. Nauttikaa
lämmöstä, rauhasta ja (-) [2:22:38]. Kiitos.

[2:22:42] Puheenjohtaja Janita Puomila

Kiitoksia. Ja sitten on perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro.
Ja Einola-Virtanen Heli, ole hyvä.

[2:23:02] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kuulijat. Kiva
nähdä livenä kaikkia, kohdata kaikki vielä kerran ennen tämän
valtuustokauden loppua. On ollut melkoinen kausi kaikkine
käänteineen, mutta olen onnellinen, että olen saanut olla
mukana, tehdä yhteistyötä yli puoluerajojen. Ilmeisesti meillä
tytöillä on ollut kivempaa kun muutamat herrat olivat niin
negatiivisia. Mutta ollaan saatu muutettua Akaan suuntaa
parempaan. Akaa kehittyy, ja sen todistavat kaikki meneillään
olevat investoinnit ja yleinen positiivinen vire. Haluan kiittää
kaikkia viranhaltijoita, luottamushenkilökavereita, kaupungin
työntekijöitä ja ennen kaikkea kuntalaisia, jotka ovat ottaneet
yhteyttä ja kiinnostuneet oman kotikaupunkinsa asioista.
Akaan Perussuomalaisten valtuustoryhmä haluaa toivottaa
kaikille oikein hyvää kesää. Uuteen valtuustokauteen tulemme
elokuussa triplana ja rytinällä.

[2:24:06] Puheenjohtaja Janita Puomila

Kiitoksia. Ja sitten olisi Kristillisdemokraattien puheenvuoro, eli
Mika Setälä, ole hyvä.

[2:24:18] Valtuutettu Mika Setälä

Kuuluuko? Yksi kaksi kolme, ilmeisesti kuuluu. No niin. Arvoisa
puheenjohtaja ja hyvät kanssavaltuutetut ja ne striimin
katsojat, jotka siellä vielä roikutte. Ihan yksi nosto tästä
päättäjän olemisen vaikeudesta tältä kaudelta. Monessa
asiassa olemme ihan vielä täällä valtuustossa joutuneet kukin
pohtimaan, mitä laki käsiteltävässä asiassa meiltä vaatii.
Poliittinen päätöksenteko on ollut välillä lain tulkintaa. Ja se on
aika ymmärrettävää; asiat ovat vaikeita, ja se tarkoittaa myös
sitä, että niihin vaikeisiin asioihin liittyvät lait ovat hyvin
monisäikeisiä, ehkäpä monitulkintaisia. Valmistelevilla

virkamiehillä on ollut omat tulkinnat, meillä poliitikoilla sitten
omat, ja lopullista sanaa on haettu myös oikeusistuimilta.
Toivotaan, että ensi kaudella erityisesti satsataan siihen, että
tuota lakipuolta väännetään meille päättäjille kunnolla
rautalangasta virkahenkilöstön toimesta, ja ryhmissäkin
haemme yhteistä tulkintaa. Jos laki on jossain asiassa
yksiselitteinen, tehdään niin kuin laki vaatii, ja jos
tulkinnanvaraa on, mennään sitten politiikan kautta ja
(äänestetään). Ennustan, että ensi kaudella tuosta soten
ulkoistumisesta maakuntiin saadaan Akaassa vielä monta
poliittista jännitysnäytelmää aikaiseksi, varsinkin kun poliittiset
voimasuhteet ovat aika lailla fifty-sixty täällä Akaassa vaalien
jälkeen.
Politiikkavapaata ja lämmintä kesää meille valtuutetuille ja
virkahenkilölle. Ja seuraava ryhmä.

[2:26:13] Puheenjohtaja Janita Puomila

Kiitoksia. Ja sitten seuraavana Sininen tulevaisuus ja Sauli
Turja, ole hyvä.

[2:26:26] Valtuutettu Sauli Turja

Saa nähdä, osaanko minä käyttää tätä laitetta ollenkaan.
Kuuluuko mitään?
Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, arvoisa kaupunginjohtaja
ja läsnä olevat viranhaltijat sekä kuulolla olevat kuntalaiset.
Kuten kuka tahansa valtuutettu, minäkin voin olla kiitollinen
niille henkilöille, jotka ovat valtuuttaneet minut toimimaan
kaupungin päättävissä elimissä. Tässä epätasa-arvoisessa,
valikoituneessa valiojoukossa. Jotkut käyttävät mielellään
näissä tehtävissä toimimisesta sanaa valta, mutta se on vain
tarkoin lakien ja asetusten ja kaikenlaisten reunaehtojen
sanelemaa päätösvaltaa tai paremminkin oikeutta päätösten
tekemiseen yhdessä muiden kanssa. Luottamushenkilönä
toimiminen on itselleni keskeisesti vastuun kantamisen paikka,
ja vastuuta kannetaan toiminnan rahoittajien, veronmaksajien,
puolesta. Osaltaan siitä on johtunut, että tällä menneelläkään
valtuustokaudella minua ei voi syyttää kansalaisten rahojen
törsäämiseen tähtäävästä toiminnasta. En ole tehnyt
ainoatakaan menoja lisäävää valtuustoaloitetta. Ehkä olen

ollut huono luottamushenkilö siinäkin mielessä, etten ole
puheenvuoroillani juuri kokouksia pitkittänyt.
Itselleni kaupungin kaunistus on paljolti kansalaiset,
kaupunkilaiset, joilla ei ole esitettävänä loputtomasti itseään
tavalla tai toisella hyödyttäviä vaatimuksia vaan se, että
pyritään toimimaan niin, ettei aiheutettaisi kaupungille
ylimääräisiä kuluja ja harmeja. Vertailun vuoksi voi todeta
tähän valtakysymykseen, että paikallislehti voi halutessaan
käyttää suoraviivaisempaa valtaa kuin mikään
luottamushenkilö, elin tai yksityinen viranhaltija.
Veroja kantavat yhteisöt ovat mieluisia yhteistyökumppaneita
mille taholle tahansa. Erityisen kipeästi menneellä
valtuustokaudella olemme joutuneet painimaan sen tosiasian
kanssa, miten aikaisemmalla rakennustoiminnalla on tuotettu
paljon vahinkoa kaupungillemme ja annettu myös tällä tavoin
taloutemme todelliseen vaikeuteen. On helppoa syyllistää
vähin resurssein toimivaa kaupungin rakennusvalvontaa.
Aikaisempina aikoina on voitu luottaa suomalaisen työn
laatuun, tekijöiden ammattitaitoon ja kestävään, kauan
kestävään lopputulokseen. Ehkäpä on aiheellista tottua siihen,
että kaikki on valmistettu vain elinkaartansa varten, ja sen ei
tarvitse olla kovin pitkäkään.
Oma elinkaareni ei ole vielä päättynyt, vaikka tämä on tässä
vaiheessa viimeinen kokoukseni todennäköisesti, varsinaisena
valtuutettuna ainakin. Ehkä näettekin minua vielä jossakin. Jos
johonkin ryhdyn, olen nimittäin luonteeltani aika uskollinen.
Siksi olen Sinisenä matkalla, matkassa edelleen, pitääkseni
vaikkapa sitten vain turhaa toivoa yllä tälle Siniselle liikkeelle,
tässä Sinisessä liikkeessä.
Sinisen liikkeen valtakunnassa harvinaisena edustajana
toivotan tälle akaalaiselle luottamushenkilö- ja kunnalliselle
viranhaltijakunnalle hienoa tulevaisuutta. Kyllä me vielä tästä
nousemme ja pääsemme erinomaisiin tuloksiin. Aamen.

[2:31:02] Puheenjohtaja Janita Puomila

Kiitoksia. Ja sitten meillä olisi Ryhmä 2020 puheenvuoro,
mutta Jukka Ahonen joutui poistumaan tuossa hieman
aikaisemmin, enkä ole havainnut, että hänen tilalleen olisi
tullut varaa. Joten mennään seuraavaan puheenvuoroon, ja
puheenvuoro tällä hetkellä menee sitten valtuuston
puheenjohtajalle, entiselle puheenjohtajalle, 2017-2019.
Jaakko Leinonen, ole hyvä.

[2:31:41] Valtuutettu Jaakko Leinonen

Kiitos. Pitääkö minun nyt sitten tulla sinne striimiin, kun minä
haluan nähdä valtuutetut, kun minä puhun teille.
Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, viranhaltijat sekä
yleisö. Paikan vaihto. Otetaan uudestaan.
Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, viranhaltijat sekä
yleisö. Otan tällaisen lyhyen kertauksen merkittäviin asioihin,
jotka ovat ottaneet tärkeän vaiheen tällä kaudella. Nyt
avattavaan Akaa Pointiin on tehty töitä yli viiden
valtuustokauden ajan. Nyt meillä on kuitenkin juhlan hetki,
kun saadaan toivottaa pienemmät ja suuremmat yritykset
tervetulleiksi Akaa Pointiin. Meillä on tarjota pistoraide, joka on
sähköistetty, Länsi-Suomen puuterminaali, ikään kuin Akaa
Pointin kasvun siemenenä.
Hyvinvointikeskuksesta on puhuttu moneen otteeseen. Suuri
kiitos Rantalan Harrille ja Jouni Vaittiselle, kun oltiin aikanaan
ohjausryhmässä laittamassa hanketta (jatkoajalle).
Rakentamisen vaiheen lähestyessä sitten valittiin
rakentamistoimikunta, ja siihen Maija Toivonen
puheenjohtajaksi ja rakentamistoimikuntaan monta uutta
jäsentä. Kiitos heille hyvästä työstä ja viranhaltijoille matkan
varrella. Erityisesti viranhaltijoille heittäytymisestä hankkeen
aitoon valmisteluun. Siellä teipattiin isoja huoneita
pienemmiksi, testattiin, voidaanko niissä oikeasti toimia. Sotehenkilöstö osasi heittäytyä, ja tekninen toimi osasi heittäytyä.
Suuret kiitokset siitä jälkikäteen. Uskallan edelleen väittää,
että nyt valmistuva hyke on Pirkanmaan, ellei koko Suomen
paras hyvinvointikeskus.
Sitten hypätään vähän strategiaan. Siitäkin puhuttiin paljon.
Erittäin suuri kiitos kaikille työhön osallistuneille valtuutetuille
ja viranhaltijoille. Kiitän kaikkia siitä työstä, mitä yhdessä
tehtiin. Nyt voidaan katsoa meidän strategiaa yhdellä taululla.
Käsiteltiin kuitenkin tuhansia sivuja erilaista materiaalia,
taustatietoa. Iso kiitos Rikulle aikanaan, kun auttoi siinä
valtavassa työssä. Ja iso kiitos viranhaltijoille ja lautakunnille
valmisteluista, näistä toimenpideohjelmista, jotka ohjaavat
lyhyemmän aikavälin tekemistä. Mutta Viksu Akaa 2018-2025
on erittäin hyvä kaupunkistrategia. Varmasti kaipaa
päivittämistä, mutta päivitellään sitten.
Sitten mennään kaupunginjohtajavalintaan.
Kokonaisuudessaan suuri asia Akaalle – todella suuri. Kiitän
edelleen kaikkia virkaa hakeneita mielenkiinnosta Akaata

kohtaan. Tässä auditoriossa tammikuussa 2019 oli meillä
kolme kandidaattia loppusuoralla yleisötentissä, ja valtuusto
teki päätöksensä, valitsi Antti Peltolan, ja minusta Antti on
tehnyt aivan loistavaa työtä Akaan eteen ja jalkauttanut
meidän hyväksymää strategiaa Akaan kaupungin ja
kuntalaisten parhaaksi. Sitten yksi pieni nyanssi: vihdoinkin
joulukuussa 2020 avattiin tekojää noin kymmenen vuoden
valmistelun jälkeen.
Kiitän tässä vaiheessa luottamuksesta, jota olen teiltä
äänestäjiltä ja valtuutetuilta saanut. Sain johtaa valtuustoa
ensimmäiset kaksi vuotta. Hyvinvointikeskuksen
ohjausryhmään puheenjohtajana sain toimia. Niin ikään
strategiatyöryhmän, kaupunginjohtajan valintatyöryhmän
puheenjohtajana. Ne olivat antoisia, mutta välillä aika
raskaitakin aikoja. Iso kiitos ihan kaikille, ihan kaikille
luottamushenkilöille, viranhaltijoille sekä Akaan työsuhteessa
oleville henkilöille, jotka olette tehneet tätä yhteistä Akaata
tällä kaudella. Olemme saaneet aikaiseksi Kirkonkylän koulun
ja monia muita tärkeitä asioita. Valokuitu vihdoin etenee,
mihin viitattiin aika monessa puheenvuorossa. On saatu
liikenneympyrä, ja miljoonasillan järjestelyt ovat
loppusuoralla, ja Akaan eduksi sitten unohtamatta kuitenkaan
juuri avattua Toijalan satamaa, Akaan helmeä, joka luokoon
virkistystä ja kulttuuria ihan kaikille.
Tämä hyvä suunta ja meininki on saanut myös monet yritykset
investoimaan Akaaseen. On valmistunut (-) [2:36:30],
tornitaloja nousee, halleja tehdään, omakotitalotonttikauppa
käy, ja toivon, että pian saamme uutisia uusista Akaaseen
sijoittuvista – eli lähinnä viittaan yrityksiin.
Sitten toive. Toivon nyt, että kun yhdessä neuvotteluissa
sovitaan luottamushenkilöpaikat, niin ei heti toisessa
kokouksessa kyseenalaisteta neuvotteluiden tulosta ja
valtuuston päätöksiä. Se ei ole kovin rakentavaa. Sen sijaan
neuvotelkaa riittävästi, ja neuvotellaan riittävästi, jotta
saadaan alkavalle valtuustokaudelle yhteisen Akaan ja
luottamustoimissa toisiinsa luottavat luottamushenkilöt
paikoilleen tekemään työtä Akaan eduksi.
Valtuustosopimukseen viitattiin, ja niin viittaan minäkin. Voisi
olla hyvä sitä harkita tehtäväksi 21-25 –valtuustokaudelle
rytmittämään keskeisimmät asiat, joita tavoittelemme uudella
kaudella. Uskon aiempien kausien kokemuksella
valtuustosopimuksen sitouttavan jokaisen ryhmän
keskeisimpien asioiden taakse.
Sitten lopuksi. No, hyppää sivu kerrallaan. Mitäs nyt tapahtuu.

Olemme tehneet todella merkittäviä investointipäätöksiä,
mainitakseni vain suurimmat: liikuntahallin ja palloiluhallin,
jotka ovat alkaneet toteutuksen tai toteutukseen tulossa. Ne
olkoon Akaan eduksi ja vetovoiman lisäämiseksi. Suuri kiitos
ihan kaikille, valtuuston puheenjohtajille, hallituksen
puheenjohtajalle Harri Rämölle, jonka kanssa sain tehdä hyvin
läheistä yhteistyötä ensimmäiset kaksi vuotta. Harri on tehnyt
valtavan työn meidän kaupungin eteen. Sitä ei moni
tiedäkään. Hän ei itse sitä ehkä tuo niin esille, mutta minä
tiedän, kun seurasin hyvin läheltä ensimmäiset kaksi vuotta.
Edelleen kaikille hallituksen jäsenille, kaikille lautakunnan
jäsenille ja muissa toimielimissä Akaata edustaneille
henkilöille.
Odottakaas hetki. (--) [2:38:43].
Meillä niitä muita tahoja ovat sairaanhoitopiirit, on YHrakennuttajat, on erilaiset yhdistykset, KS-vedet ja niin
edelleen. Ne ovat merkittäviä meidän yhteistyökumppaneita,
osaomistusyhtiöitä, joissa tehdään paljon töitä meidän
akaalaisten eteen. Sitten suuri kiitos kokeneemmille
luottamushenkilöille opista kuntapolitiikkaan. Ja kehotankin
nyt samalla teitä kokeneita valtuutettuja jakamaan tietoa
uusille valtuutetuille siitä, miten politiikka toimii ja miten
yhdessä tehdään päätöksi. Tämä ei ole mikään yksilölaji. Tämä
on joukkuepeli.
Suuret kiitokset kokeneille valtuuston jättäville. Täällä on
Sauli, täällä on Mika ja niin edelleen. Aikanaan muistan, kun () [2:39:37] kanssa järjestettiin torisähly Toijalan torilla.
Pelattiin sählyä ja pidettiin hauskaa siinä vaalikampanjan
lomassa. Pajasmaa on valmentanut vuodesta toiseen meitä
nuorempia. Saaren Jukkiksen kanssa on monta kertaa
keskusteltu asioista hyvin hedelmällisesti. Välillä se johtaa
johonkin ja välillä ei mihinkään. Tässä vain muutamia
mainitakseni. Matka on täynnä hyviä muistoja. Hymyillään,
kun tavataan ja jatketaan ystävinä.
Toivon, että uusi alkava valtuustokausi on yhteistyön kausi.
Blokkeja perustamalla emme saa vietyä Akaan asioita
eteenpäin. Mennään yhdessä kohti Akaan uutta nousua. Onnea
kaikille uudelleenvalituille valtuutetuille sekä uusille
valtuutetuille ja varavaltuutetuille, ja erityisesti voimia
politiikan kärkipaikoille nouseville henkilöille tulevalla
valtuustokaudella. Vielä suuri kiitos Janitalle tämän kauden
loppupuolen valtuuston puheenjohtajuudesta. Kiitos, että otit
nuijan 2019 ja olet tehnyt loistavaa työtä viimeiset kaksi
vuotta. Hyvää kesää ja aurinkoista lomakautta kaikille teille ja
meille.

[2:41:02] Puheenjohtaja Janita Puomila

Kiitoksia, Jaakko. Meinasi mennä hiljaiseksi, kun aletaan
kiitellä. Minäkin nousen seisomaan, helpompi pitää tätä
puhetta.
Nyt olen se valtuuston puheenjohtaja sitten tämän
jälkimmäisen kauden, kun Jaakko oman kautensa ns. jätti
kesken, mutta eihän se kesken ollut, kahdeksi vuodeksi oli
sovittu.
Hyvät valtuutetut. Valtuustokautemme viimeinen
kokouksemme on päättymäisillään. Olemme tehneet hyvää
työtä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa pahimmillaan
melkein 10 miljoonan alijäämän kanssa. Olemme investoineet
Kylmäkosken kouluun, joka saatiin käyttöön syksyllä 2019.
Investoinnit ovat käynnissä myös Viialassa, johon on
rakenteilla liikunta-areena, ja piakkoin myös uuden
yhtenäiskoulun rakentaminen alkaa. Upouusi
hyvinvointikeskus avaa ovensa elokuussa, ja kuten monesti
tässäkin on jo todettu, niin sataman kehitystä ei pidä unohtaa.
Se on ottanut hienon startin.
Saimme koronan turvin jopa käännettyä Akaan kaupungin
talouden positiiviseksi. Ilman koronaa olisi jääty vielä
negatiivisen puolelle. Uudet valtuutetut ovat
lähtöasetelmiltaan siis helpommassa tilanteessa kuin me neljä
vuotta sitten, mutta tie ei tule olemaan siltikään helppo.
Taloutta on edelleen tasapainotettava, mutta
lisäinvestointejakin on tehtävä.
Viimeiset neljä vuotta on ollut henkilökohtaisesti melkoista
kasvun aikaa. Juurikaan en ollut politiikkaa seurannut
päättäessäni lähteä ehdolle 2016, paitsi Viialan koulupäätöksiä
toki, mutta vaikuttamisen tahto oli erittäin kova. Uusia asioita
on opeteltu ja roppakaupalla. Välillä asiat ovat olleet
haastavia, kuten tässä on monesti jo todettu. Mutta ei kukaan
ole tätä hommaa helpoksi väittänytkään. Osa konkareista on
jopa sanonut, että tämä on ollut haastavin kausi koskaan.
Viimeiset kaksi vuotta valtuuston puheenjohtajana ovat olleet
erittäin mielenkiintoiset: vieneet tapahtumiin ja paikkoihin,
joihin en olisi koskaan kuvitellut pääseväni. Muistan
jännittäneeni ensimmäistä vetämääni kokousta niin paljon,
että kirjoitin lähes sanasta sanaan käsikirjoituksen itselleni,
jotta varmasti muistan kaikki tarpeelliset muodollisuudet, joita
tähän valtuustonkokouksen vetämiseen kuuluu. Näin 17
valtuustoa kokeneempana ei jännitä enää niin paljoa – paitsi

ehkä nämä puheen pitämiset. Toki koronan vuoksi valtuuston
johtaminen Teamsilla aiheutti alkuun myös omat
sydämenpompotukset. Mutta kaikkeen oppii, ja tarpeen tullen
luonnistuu myös Pirkanmaan sote-uudistuksen lähes
satahenkisen ohjausryhmänkin johtaminen ihan lennosta, kun
Lyly ei päässyt paikalle.
Uusi valtuustokausi lähestyy, toki poikkeuksellisesti vasta
elokuun alusta. Tulevalla valtuustokaudella, jolla saan kunnian
myös olla mukana monen muun kanssa, toivon, kuten moni
muukin täällä aikaisemmin, että valtuustoryhmien yhteistyö
kukoistaa, ja teemme yhdessä parhaamme Akaan kaupungin
ja kuntalaisten eteen.
Arvoisat kuulijat. Näin valtuustokauden lopuksi haluan kiittää
kaikkia valtuutettuja, valtuuston varapuheenjohtajia Saijaa ja
Jounia, valtuustoryhmien puheenjohtajia, kaupunginhallituksen
puheenjohtajia sekä jäseniä, lautakuntien puheenjohtajia sekä
jäseniä ja nuoriso- sekä vanhus- ja vammaisneuvoston
edustajia kuluneesta kaudesta. Lämpimät kiitokset
viranhaltijoille ja koko kaupungin henkilökunnalle tästä
kaudesta. Kiitos myös valtuuston striimien tekniikasta
huolehtiville sekä kaikille, jotka huolehtivat, että asiat sujuvat
kokousten aikana. Hienosti on päästy eteenpäin, vaikka
tänäänkin hieman teknisiä vaikeuksia.
Arvoisat valtuutetut, viranhaltijat ja muut kuulijat siellä
striiimin (-) [2:45:59]. Omasta puolestani haluan toivottaa
teille kaikille oikein hyvää kesää. Kiitos.
Ja sitten meillä olisi tosiaan, kun on todettu, että tästä on
kaudesta jäämässä ihmisiä pois valtuustosta, niin halutaan
muistaa poisjääviä kukkasin. Ja, tuota, meillä on täällä ensin
yli 10 vuotta ns. palvelleille viirit ja kukat, ja toimitaan siten,
että kun sanon nimen, niin tulette tänne alas. Valitettavasti
koronan vuoksi ei nyt halailla eikä kätellä, mutta saatte tulla
täältä ottamaan kukkasen, ja näille ensimmäisille sitten viirit.
Ja tullaan tänne meidän selän taakse sitten, jotta näkyy myös
tuonne striimin toiselle puolelle kaikille.
Joten ensimmäisenä poisjääviä on valtuuston 1.
varapuheenjohtaja Saija Roininen. Ole hyvä.
Tänne taakse. Näytään tuonne striimiin.
Sitten Matti Humaloja.
Ja sitten tosiaan yli 10 vuotta mukana ollut ja ei vielä viiriä
saanut Hilkka Heinonen. Ole hyvä.
Ja laatikosta tosiaan löytyy Akaan kaupungin viiri.

Sitten Sari Lapinleimu.
Ja Mika Pajasmaa.
Ja sitten sinne meille striimin taakse Heli Piirainen.

[2:50:14] Valtuutettu Heli Piirainen

Saija lupasi ottaa ruusun.

[2:50:18] Puheenjohtaja Janita Puomila

Kukkaset toimitetaan sitten jälkikäteen lähetin toimesta.
Ja sitten myös yli 10 vuotta mukana ja ei vielä viiriä saanut,
joten viirin kera: Jukka Saari, ole hyvä.
Ja sitten Jaana Saramies.
Ja sitten vielä Tuija Toivonen-Perttunen, ole hyvä.
Sitten Maija räpsii tuolta muutaman kuvan, ja sen jälkeen
saatte mennä takaisin paikoille.
Sitten näin kauden lopuksi on ollut tapana muistaa myös
puheenjohtajistoa, joten muistetaan kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Harri Rämö. Ole hyvä.
Ja kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko
Leinonen, ole hyvä.
Ja kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Mervi Pulkkinen,
ole hyvä.
Ja sitten valtuuston 1. varapuheenjohtaja Saija Roininen.
Tulethan ruusun kanssa tänne.
Ja sitten valtuuston 2. varapuheenjohtaja Jouni Vaittinen.

[2:54:22] Kaupunginjohtaja Antti Peltola

Ja lopuksi vielä ilman muuta valtuuston puheenjohtaja Janita
Puomila.

[2:55:33] Puheenjohtaja Janita Puomila

Meillä jäi ruusuja jäljelle, joten se tarkoittaa sitä, että meillä
on myös muitakin saajia. Ja halutaan kiittää ensinnäkin tämän
kauden alussa kaksi vuotta toiminutta henkilöstöjohtajaa, joka
on toiminut kaupunginjohtajana, joten Briitta-Liisa Sinivuori,
ole hyvä.
Ja tokihan me emme unohda tätä viimeistä kahta vuotta
kaupunginjohtajana toiminutta Antti Peltolaa. Ole hyvä.
Tuletteko tännepäin. Pääsee striimikuvaan.
Kiitoksia. Kello on 20:53 ja juuri karvan alle kolmen tunnin
päätetään tämä kokous. Kiitos kaikille. Kokous on päättynyt.

