Akaan kaupunginvaltuuston kokous 18.8.2021
Äänitteen kesto: 5:32:25
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
[0:00:16] Kaupunginjohtaja Antti Peltola
No niin. Arvoisat valtuutetut, tervetuloa lämpimästi tänne, tuota,
Akaan kaupunginvaltuuston valtuustokauden ensimmäiseen
kokoukseen. Ihan tässä kohtaa vielä kerran, tuota, kaikille valituille
onnittelut ihan tähän alkuun.
Tässä ihan ensimmäiseksi ennen kuin lähdetään menemään
kokouksessa eteenpäin, niin antaisin, tuota, puheenvuoron meidän vs.
hallintojohtaja Maija Siepille. Käydään läpi vähän tällaisia käytännön
järjestelyihin liittyviä kysymyksiä tämän – tai asioita ja hieman tätä
kokouksen juoksutusta. Ole hyvä, Maija.
[0:00:59] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
Onko tämä päällä. Haloo, kuuluuko. No niin, joo, elikkä tosiaan sitten
pitää aina puhua siihen mikkiin, ja tuolta Asko ja Santtu sieltä tuo
sitten sen mikin teille, että voitte istua ihan paikallanne siellä. Ja
sitten meillä on täällä pöydällä näitä lomakkeita, jotka on kaikille
toimitettu, että jos ette ole toimittaneet vielä, niin täältä saatte ja
voitte sitten palauttaa taikka toimittaa myöhemmin sitten tuonne
kaupungintalolle Akaan Portille. Ja sitten täällä on myös näitä luottamushenkilökoulutuksesta lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet, että
täältä voi sitten hakea.
[0:01:50] Kaupunginjohtaja Antti Peltola
No niin, kiitos, Maija. Tulisiko tässä kohtaa vielä kysymyksiä näihin
käytännön järjestelyihin liittyen – vaan lähdetäänkö menemään
eteenpäin?
Mervi Pulkkinen.
[0:02:08] Valtuutettu Mervi Pulkkinen
Miten täällä turvataan meidän kaikkien turvallisuus, koska koronainfon
mukaan STM:n sivuilta on löytynyt tämä ohjeistus, että kaikissa
julkisissa sisätiloissa suositellaan maskin käyttöä. Elikkä voisiko täällä
kaikki ystävällisesti käyttää maskia. Kiitos.
[0:02:26] Kaupunginjohtaja Antti Peltola

No niin, kiitos, Mervi. Eli suositus on, että kaikki käyttävät maskeja.
Meillä on täällä tosiaan maskeja saatavilla sitten, täällä edessä.
Hyvä. Mutta, tuota, voitaisiin mennä eteenpäin ja tosiaan siirtyä
pykälään 1. Ja pyytäisin tänne eteen ehdotuksen mukaisesti – täällä
on ehdotuksena, että valtuusto päättää, että valtuutetuista iältään
vanhin valtuutettu Martti Laajoki avaa kokouksen ja toimii
valtuustokauden 2021-2025 ensimmäisen kokouksen puheenjohtajana
siihen saakka kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Olkaa hyvä.
[0:03:30] Valtuutettu Martti Laajoki
Tervetuloa val-. Onko tämä kunnossa. Tervetuloa valtuustokauden
ensimmäiseen kokoukseen, arvoisa valtuusto, viranhaltijat ja muut
läsnäolijat; niin paikan päällä kuin etänä osallistuvat. Kiitän kunniasta
avata tämä kokous ja valtuustokausi. Meillä on hieno aika
edessämme. Omasta puolestani ensimmäisen kauden valtuutettuna
koen, että ensisijaisesti olemme kaikki täällä akaalaisia yhteisellä
asialla yli puoluerajojen. Valtuustossa on lisäkseni 15 uutta
valtuutettua. Tämä on kuntalaisilta vahva viesti siitä, että uudistusta
ja uudistumista tarvitaan. Otetaan tämä viesti vastaan. Vaikka minulla
ei olekaan aiempaa kokemusta poliittisesta elämästä, niin (-)
[0:04:39] kunnioitusta.
Jokainen kunta tarvitsee ja haluaa tarjota hyvinvointia. Hyvinvointi
syntyy ensisijaisesti työstä. Tarjotaan mahdollisimman hyvät
edellytykset yrityksille sijoittua Akaaseen; toimia ja työllistää ihmisiä.
Ennustettava toimintaympäristö, tehokas kaavoitus, nopea
päätöksenteko ovat yrityksille elintärkeitä. Tehdään samalla työtä sen
eteen, että olemme houkutteleva kotikaupunki uusille töitä tekeville
ihmisille, iloisille veronmaksajille. Uusi raakapuuterminaali, sataman
alueen kehittäminen ja uusi hyvinvointikeskus ovat erinomaisia
esimerkkejä oikeista kehitystoimista. Lähtökohdat jatkaa samaan
malliin ovat erinomaiset. Kaupungin talous on tasapainottunut, ja
ymmärtääkseni kaupungilla on kykyä investoida tulevaisuuteen.
Vaikka Akaan kolmesta eri taajamasta Toijala käsitetään (--)
[0:05:49] huomioikaamme tasapuolisesti kaikki kolme keskusta.
Näillä sanoin toivotan meille oikein hyvää, antoisaa sekä aikaansaavaa
valtuustokautta. Kiitos.
Kokoukseen osallistuvien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja (--)
[0:06:27] Valtuusto toteaa läsnä olevat valtuutetut nimenhuudolla.
[0:06:40] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
Eli nimenhuuto alusta.
Ahola Sami.
Ahonen Jukka.
Einola-Virtanen Heli.
Halme Jussi.
Holkeri-Salmesvuori Suvi-Maria.

Hyötyläinen Sami.
Joronen Hanni.
Järvinen Hannu.
Kallioinen Saila.
Koski Jouni.
Knuutila Heikki.
Käpylä Arttu.
Laajoki Martti.
Leinonen Jaakko.
Liehu Vesa poissa.
Lius Hannu.
Loppi Inka.
Maijala Antti.
Määttä Anni.
Parikka Jouni.
Pulkkinen Mervi.
Puomila Janita.
Rajala Sami.
Rantala Harri.
Rupponen Mika.
Rämö Harri.
Salonen Jouni.
Setälä Mika.
Toivonen Maija.
Vaittinen Jouni.
Vaittinen Kirsi.
Virolainen Mikko poissa.
Virtanen Timo.
Väisänen Laura poissa.
Yli-Koivisto Mari.
Ja varajäsenet. Nurmi Mira.
Koivula Kati.
Oliko Liehu Vesan tilalla varajäsentä? Juu, selvä.
Elkkä Peltola Kim, niinkö? Jari Näsi, anteeksi. Eli Näsi Jari oli sitten
Liehu Vesan tilalla.
Ja sitten vielä viranhaltijat. Peltola Antti.
[0:08:46] Kaupunginjohtaja Antti Peltola
Paikalla.
[0:08:47] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
Sieppi Maija paikalla. Bister Salla, kaupunginhallituksen jäsen.
Kivistö Tapio.
Rytkönen Jouko.
Toivonen-Perttunen Tuija.
Anttila Elina.
Silván Lasse.
Jämsén Virve.
Koota Jaana.
Mäkinen Asko.
Puhka-Susi Mari.
Sinivuori Briitta-Liisa.

Paikalla on 33 valtuutettua, ei kun 33, 32 valtuutettua ja kolme
varajäsentä paikalla.
[0:09:44] Valtuutettu Martti Laajoki
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
[0:09:56] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
Kiitos puheenvuorosta. Eli tosiaan, osa oli ihmetellyt sitä
numerointiasiaa. Tosiaan, meillä aloittaa tällainen uusi, taikka vanhusja vammaisneuvosto on aikaisemmin ollut yhdistettynä, ja nyt sitten
meillä on se eriytetty, niin heillä alkaa se numerointi ykkösellä. Ja
myöskin meillä on uusi perusturvalautakunta, jossa alkaa numerointi
ykkösellä. Niin sitten sovittiin tuossa, että kaikissa toimielimissä
alkaisi ykkösellä. Mutta tuossa on tullut sellaista viestiä, että
jatkettaisiinkin sitten sillä, mihin se numerointi edellisissä kokouksissa
jäi. Elikkä jatketaan sitten siitä. Se voidaan teknisenä korjauksena
tähän pöytäkirjaan tässä kirjata. Ja sitten näissä uusissa toimielimissä
aloitetaan tosiaan siitä ykkösestä sitten.
[0:10:48] Valtuutettu Martti Laajoki
Kohta kolme: pöytäkirjan tarkastajien vaali ja tarkastusajankohdan
määrääminen. Ehdotus. Valtuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi
Sami Aholan ja Jukka Ahosen, jotka tarvittaessa toimivat äänten
laskijoina, sekä määrää pöytäkirjan tarkastettavaksi maanantaihin
23.8.2021 kello 15:00 mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävillä viimeistään keskiviikkona 25.8.2021 Akaan
kaupungin kotisivuilla internetissä.
Oliko muita ehdotuksia?
Kuka tämä on. Niin.
[0:11:50] Valtuutettu Jukka Ahonen
Puheenjohtaja, Jukka Ahonen. Minä menen huomenna työmatkalle,
niin en pysty olemaan pöytäkirjan tarkastaja.
[0:12:08] Valtuutettu Martti Laajoki
Ja Einola-Virtanen Heli on seuraavana listalla.
Ketkä?
Sami Ahola ja Heli Einola-Virtanen valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi.
Sitten seuraava. Valtuuston vaalilautakunnan jäsenten valitseminen
valtuustokaudeksi 2021-2025. Ja kaupunginhallituksen ehdotus
valtuustolle. Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää edellä
toimitetun huomioon ottaen seuraavaa: asettaa keskuudestaan

valtuustossa mahdollisesti toimitettavia suhteellisia vaaleja varten
vaalilautakunnan, suorittaa lautakunnan jäsenten vaalin ja valitsee
lautakuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
valtuuston toimikaudeksi 2021-2025 ja valitsee lautakunnan jäseniksi
valtuutetuista toimivan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Keskustelua.
[0:14:44] Valtuutettu Hannu Järvinen
Niin, arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut ja läsnäolijat. Esitän
seuraavanlaista vaalilautakuntaa. Varsinainen jäsen Jouni Salonen,
varajäsen Hannu Järvinen. Sami Rajala varsinainen jäsen ja varajäsen
Sami Hyötyläinen. Varsinainen jäsen Jukka Ahonen, varajäsen Hanni
Joronen. Varsinainen jäsen Heli Einola-Virtanen, vara Timo Virtanen.
Varsinainen jäsen Inka Loppi, varajäsen Kirsi Vaittinen. Ja
puheenjohtajaksi esitän Jouni Salosta ja varapuheenjohtajaksi Sami
Rajalaa.
[0:15:44] Valtuutettu Martti Laajoki
Sami Rajalalla puheenvuoro.
[0:15:49] Valtuutettu Sami Rajala
Kiitoksia. Kannatan Hannu Järvisen esitystä.
[0:16:06] Valtuutettu Martti Laajoki
Onko esitys valtuustossa yksimielinen? Esitys on hyväksytty.
Minä en niitä millään voi muistaa.
Esitän, että valtuusto valitsee valtuuston vaalilautakunnan varsinaiseksi henkilöt: varsinainen jäsen Jouni Salonen, varajäsen
Hannu Järvinen, varsinainen jäsen Sami Rajala, varajäsen Sami
Hyötyläinen, varsinainen jäsen Jukka Ahonen, varajäsen Hanni
Joronen, varsinainen jäsen Heli Einola-Virtanen, varajäsen Timo
Virtanen, varsinainen jäsen Inka Loppi, varajäsen Kirsi Vaittinen.
Niin, esitän, että valtuusto valitsee valtuuston vaalilautakunnan
puheenjohtajaksi Jouni Salosen ja varapuheenjohtajaksi Sami Rajalan.
Pykälä 5: valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali sekä
näiden toimikauden pituudesta päättäminen.
Ehdotus. Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää edellä
todettu huomioon ottaen seuraavaa: päätös, että valtuuston
puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa valitaan toimikaudeksi
2021-2025, valitsee valtuuston puheenjohtajan ja kaksi
varapuheenjohtajaa sekä suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan vaalin sekä määrää hallintosäännön 90. pykälän
momentin mukaisesti, että valtuuston pöytäkirjan pitäjinä toimii
hallintojohtaja. Käsitellään asia kohdittain. Mennään kohtaan yksi.

Päättää, että valtuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa
valitaan toimikaudeksi 2021-2025.
Sami Rajala.
[0:19:21] Valtuutettu Sami Rajala
Kiitos, puheenjohtaja. Minulla on tähän jokaiseen kohtaan
muutosesitys, ja voisin oikeastaan lukea nyt ne kaikki, mutta tosiaan
nyt vissiin mennään kohta kerrallaan, mutta esitän, että valtuusto
päättää edellä todettu ottaen huomioon seuraavaa. 1. päättää, että
valtuuston puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja valitaan
toimikaudeksi 2021-2023 ja 2. valitsee valtuuston puheenjohtajaksi
Saila Kallioisen ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Leinosen. 3. määrää
uuden 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön hyväksytyn 3.
pykälän 4. momentin mukaisesti, että valtuuston pöytäkirjan pitäjänä
toimii hallintojohtaja.
Sanoinko – 96 oli siis sen pykälän numero, annoinko jonkin muun.
Tuon tämän kirjallisena.
[0:20:08] Valtuutettu Martti Laajoki
Hannu Järvinen.
Totean, että Sami Rajala on tehnyt kannatettavan – ai anteeksi, siellä
oli vielä jotain. Pulkkisen Mervi.
[0:20:35] Valtuutettu Mervi Pulkkinen
Kiitos, puheenjohtaja. Esitän, että menemme pohjaesityksen mukaan.
[0:20:42] Valtuutettu Martti Laajoki
Kukas tämä sitten on.
Jouni Vaittinen.
[0:20:57] Valtuutettu Jouni Vaittinen
No niin, arvoisa puheenjohtaja. Ensinnäkin korjaus: puheenjohtaja
luki, että valitaan vuosiksi 21-25, mutta puheenjohtajisto valitaan
vain kahdeksi vuodeksi eli 21-23, kuten täällä tekstissä on. Ja, tuota,
Sami teki tässä uuden esityksen, että yksi varapuheenjohtaja, mutta
et sitten vaivautunut paljon perusteluja kertomaan. Ovatko
verrokkikunnatkin tulleet tälle samalle linjalle, että typistetään
puheenjohtajistoa? Ainakin mitä katsoin naapurikuntaa Urjalaa: siellä
valittiin kolme varapuheenjohtajaa. Joskus vanhassa Toijalassakin on
ollut kolme varapuheenjohtajaa, että sanokaa nyt ihan reilusti, että
mistä tämä tällainen säästölinja johtuu - selvällä suomella.

[0:22:11] Valtuutettu Martti Laajoki
Ahosen Jukka.

[0:22:16] Valtuutettu Jukka Ahonen
Kiitos, puheenjohtaja. Ihan samaa, kuin tuo Vaittisen Jouni, että tässä
2025 taisi tulla puheenjohtajan suusta, ihan sellainen tekninen
kysymys oli, mutta.
[0:22:40] Valtuutettu Martti Laajoki
Siellä on vielä yhtä puheenvuoroa pyydetty.
[0:22:45] Varavaltuutettu Kati Koivula
Ensiksikin: kannatan Mervin ehdotusta. Ja sitten toisekseen ihan
tällaisena yleisenä huomiona, että hyvä puheenjohtaja, hyvät
valtuutetut, (-) [0:22:52] läsnäolijat ja muut kokousta seuraavat
tahot. Parhaat onnitteluni teille valtuustopaikan saaneille näin aluksi.
Toivon kaikille hyvää valtuustokautta ja hyviä, punnittuja päätöksiä.
Edellisen valtuuston loppupuheenvuoroissa oli pitkälti teemana
yhteistyö ja toive sen kehittymisestä ja tiivistymisestä tässä
valtuustossa. Toivottavasti tämä toive ei jää pelkästään sanoiksi, vaan
jatkossa yhteistyötä ihan tosissaan tehdään ja mieluusti myös yli
puoluerajojen toisia kuunnellen ja kunnioittaen.
Itse olin ilahtunut vaaleissa erityisesti Kokoomuksen naisten noususta.
Onnittelut teille ja myös meille hienosta valtuustoryhmästänne. Sitä
suurempi hämmästykseni olikin, kun luin Akaan Seudusta R-26:n
esitykseen tulevia puheenjohtajuuksia. Minne ne naiset ovat
joutuneet? Esitysten mukaan lasikatot pysyvät edelleen ehjinä.
Toivomme jatkossa myös naisten näkyvän isommissakin saappaissa.
Sitä huolta, että rahkeet eivät niihin riittäisi, tuskin on.
Ja yksi hiukan hämmentävä paikka on tämä yhdistetty valtuuston
varapuheenjohtaja – tarkastuslautakunnan puheenjohtaja -titteli, joka
tässä on myös esillä sitten myöhemmin, eli Jaakon kohdalla. Itse
näkisin tuossa yhden potentiaalisen naispaikan lisää kaupungin
tärkeimmissä luottamuselimissä. Kuitenkin noin puolet kuntamme
asukkaista on naisten sosiaaliturvatunnuksella. Onko todellakin niin,
että puolikas ei tarvitse edustajanäkyvyyttä tämän enempää
kaupungin piikkipaikoilla?
Kiitoksia.

[0:24:42] Valtuutettu Martti Laajoki
Maija Toivonen.

[0:24:49] Valtuutettu Maija Toivonen
Kiitoksia. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut. Kokoomuksen
vaaliteemana oli tosiaan yhteistyö ja yhteistyössä pyrittiin näitä
paikkaneuvotteluita ilman teknisiä vaaliliittoja viemään eteenpäin.
Kokoomus on myös pitkään ajanut tätä hallintokulujen pienentämistä.
Siihen kuuluu myös lautakuntien paikkamäärien pienentäminen ja
tällaisten tarpeettomien varapuheenjohtajuuksien vähentäminen, joilla
ei todellisuudessa ole mitään tehtävää. Katsoimme tässä kohtaa, että
yksi valtuuston varapuheenjohtaja riittää.
[0:25:30] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
Poissa tai esteellisiä jossain asiassa, valitaan kokousta tai asian
käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. Eli tässä vastaus tähän
kysymykseen.

[0:25:53] Valtuutettu Martti Laajoki
Jatketaanko tästä samasta aiheesta. Oliko vielä – Jouni Vaittinen.

[0:26:03] Valtuutettu Jouni Vaittinen
Niin, arvoisa puheenjohtaja. Täällä vedottiin, että tämä on myöskin
talouskysymys, niin minä nyt haluaisin tietää, että kuinka suuri säästö
tästä nyt sitten oikein tulee, yksi varapuheenjohtaja valitaan
vähemmän. Vertailun vuoksi sanotaan, että meidän budjetti on rapiat
100000000 euroa.

[0:26:33] Valtuutettu Martti Laajoki
Sami Rajalalla oli.
[0:26:47] Valtuutettu Sami Rajala
Kiitos, puheenjohtaja. Merville vastaan; suoraan kysymykseen suora
vastaus. En ole perehtynyt, miten Urjalassa hallinto on järjestetty. Me
olemme Akaassa, ja Akaassa on päätetty ainakin tässä meidän
ryhmässä, että yksi varapuheenjohtaja riittää, ja muistaakseni
edellisellä kaudella 2. varapuheenjohtaja oli Jouni Vaittinen, enkä
muista häntä puheenjohtajan hommissa nähneeni kertaakaan viime
kaudella, että siitäkin voi vetää tietysti omia johtopäätöksiä. Näitä
palkkioitahan nostettiin tälle kaudelle hieman, ja sitten
varapuheenjohtajallahan on tietysti oikeus osallistua myös
kaupunginhallituksen kokouksiin, jolloin sitten kokouspalkkioita menee
myös sinne. Eli en ainakaan itse pysty perustelemaan tätä toista
varapuheenjohtajaa, koska sillä ei varsinaisesti mitään sellaista työtä
ole. Yhdellä varapuheenjohtajalla on selvitty hyvin tähänkin asti.

[0:27:43] Valtuutettu Martti Laajoki
Hanni Jorosella oli puheenvuoro.
[0:27:53] Valtuutettu Hanni Joronen
Kiitos. Hyvä puheenjohtaja, valtuutetut, läsnä- ja linjoilla olijat.
Haluan kanssa onnitella kaikkia valtuustoon päässeitä ja erityisesti
uusia valtuutettuja. Onneksi olkoon. Käytän tässä kohdassa vähän
pidemmän puheenvuoron, kun on taustana kuitenkin tähänkin
esitykseen, minkä Sami on tehnyt.
Vaalien alla kaikki puhuivat kauniisti yhteistyöstä ja kuinka
seuraavalla kaudella tämä asia hoidetaan toisin. Edellisen
valtuustokauden viimeisessä valtuustonkokouksessa ei ollut yhtään
ryhmää, joka ei olisi omassa ryhmäpuheenvuorossaan
peräänkuuluttanut parempaa, tiiviimpää ja toimivampaa yhteistyötä
eri ryhmien välillä ja ryhmärajat ylittäen. Vaan kuinkas kävikään
vaalien jälkeen? Alkoi yhteistyön määrittäminen. Olen paljon
miettinyt, että kenellä on siihen oikeus ja asema. Kuka määrittelee
yhteistyön, ja millainen yhteistyö on hyvää, sallittua, millainen
kiellettyä ja tuomittavaa? Akaassa ja näissä neuvotteluissa sen tuntuu
määrittäneen kaksi isointa puoluetta. Kun nämä aiemmin melko
kaukanakin joissakin asioissa toisistaan olleet puolueet olivat
löytäneet yhteisen sävelen, he olettivat, että tämä yhteistyön
määritys sitoo kaikkia, että kaikki mukisematta hyväksyvät heidän
yhteistyönsä tuottamat tulokset. Kun puolestaan pienet ryhmät
löysivät saman sävelen, se yhteistyö olikin vääränlaista. Pieniä ryhmiä
on syytetty vallanhimosta, mikä tosin mielestäni kuulostaa absurdilta
ja tästäkin mielellään käyn keskustelua, jos tarve. Mutta tuliko kukaan
miettineeksi, että esimerkiksi melko kaukana toisistaan viime kaudella
olleet Vihreiden ja Keskustan ryhmät löysivät neuvottelujen edetessä
toisensa. Olisiko tätä löytymistä tapahtunut ihan matalalla
kynnyksellä?
Suurten ryhmien yhteistyöstä syntynyt tarjous luottamuspaikoista
pienille oli erittäin vaatimaton, lähes olematon. Jälkikäteen toki voi
puhua muusta, mutta ne puheet olisi tarvittu siellä
neuvottelupöydässä jo heti alkuunsa. Muualla ne ovat vain puheita.
Pienten ryhmää on syytetty keskusteluissa ja rivien välit käännetty
niin, että pienet veivät liitollaan isojen paikkoja. Muistuttaisimme, että
paikat ja paikkamäärät ovat vaaleilla ansaittuja. Kukaan ryhmä tai
liittouma ei voi vaalituloksen perusteella ansaittuja paikkoja toiselta
ryhmältä viedä. Luottamuspaikkajaoissa olisin suonut kuitenkin
mietityn Akaan ja akaalaisten etua, ei vain oman ryhmän
paikkamäärää. Yleisesti ottaen kuntapolitiikassa etu on
moniäänisyydessä, kaikkien ryhmien yhteistyössä ja
edustuksellisuudessa.
Kuulimme äsken, että valtuuston toisen varapuheenjohtajapestin
poistamista perustellaan säästöillä. Mielestäni osoittaisi erinomaista
solidaarisuutta, jos säästöjä haluavat luopuisivat omasta paikastaan
sen sijaan, että poistavat nuo paikat muilta. Akaassa Ryhmä 9:n eli
pienten puolueiden äänestäjät edustavat kuitenkin noin 28%
akaalaisista äänestäjistä – ei mikään pieni osuus. Ei kai kukaan ryhmä

aidosti halua, että näin iso osa äänestäjistä sivuutetaan täysin jo tässä
vaiheessa uutta valtuustokautta.
Olen paljon miettinyt, missä piilee Akaan kuntapolitiikan sudenkuopat.
Miksi me emme onnistu yhteistyössä? Olen päätynyt kahteen asiaan.
Ensimmäinen on se, että meiltä puuttuu yhteinen kieli. Ei tarkoittaa
joillekin kyllä, ehkä tarkoittaa ei missään nimessä jne. Miten kukaan
voi tuollaisen viestinnän keskellä ymmärtää toista puhujaa? Toisena
sudenkuoppana näen, että sen sijaan, että ajattelisimme toisistamme
lähtökohtaisesti hyvää, lähdemme liikkeelle ajatuksesta, että
vastapuoli ei ole pyyteetön.
Uuden kauden alkaessa oli mahdollisuus. Meidän oli ja edelleenkin on
mahdollista rakentaa Akaaseen paras politiikkajoukkue. Nyt on
kuitenkin riskinä edellistäkin kautta syvemmät poterot jo heti
kättelyssä. Emme kuitenkaan ole tämän haasteen edessä
ainutlaatuisia. Hesaria myöten on uutisoitu varsin tutunkuuloisesta
neuvottelemattomuustilanteesta mm. Lahdessa. Toivomme, ettei
Akaa joudu pääkaupunkiseutua myöten kummastelun ja arvostelun
hampaisiin - paitsi positiivisessa mielessä näyttäen mallia, kuinka
tulenarkakin tilanne voi vielä kääntyä voitoksi yhdessä. Joten olisiko
meidän vielä mahdollista oppia yhteistyötä koko valtuustona, yhdessä.
Voisimmeko taipua Akaan vuoksi ja uskoa, että se kaukaisimmankin
ryhmän valtuutettu haluaa samaa kuin minäkin: parasta mahdollista
Akaalle ja akaalaisille. Ja erityisesti katson nyt teitä uusia
valtuutettuja. Haluatteko te olla jatkamassa kyräilyn kehää ja
poteroitumista paikkojen vähentämisellä, vai voisimmeko oppia teiltä
solidaarista ja aitoa yhteistyötä? Meiltä vähän vanhemmilta se
näköjään ei tahdo onnistua. Yhteistyö on kaikkien äänien
kuuntelemista ja mahdollisimman laajan yhteisen sävelen ja kielen
löytämistä. Palvelemme kaikkia akaalaisia parhaiten, kun
huomioimme kaikkien ryhmien näkemykset päätöksenteossa.
Kysymys onkin: olemmeko valmiita ja halukkaita varmistamaan
akaalaisten edustuksen päätöksentekoelimissämme? Voisimmeko
samalla peräti nostaa jo varsin karua äänestysprosenttiamme vai
viestimmekö nyt kolmasosalle äänestäneistä jo tässä vaiheessa
kautta, että he joutunevat huutamaan tuuleen seuraavat neljä vuotta?
Ja näin nitistämme vaikutusmahdollisuuksia ja äänestyshalukkuutta
entisestään. Kiitos.

[0:33:46] Valtuutettu Martti Laajoki
Harri Rämöllä oli vielä puheenvuoro.
[0:33:55] Valtuutettu Harri Rämö
No niin, kiitoksia. Joo, hyvät valtuutetut, puheenjohtaja ja sitten muut
läsnäolijat. Ihan tuohon Mervin ja Jounin kysymykseen. Se on tosiaan
näin kuntalaissa, että valtuustoon valitaan riittävä määrä
puheenjohtajia, ja kyllä oma kokemukseni tässä nyt on, että yksi
varapuheenjohtaja on ihan riittävä määrä. Se, että jos molemmat on
esteellisiä tai molemmat on poissa, niin kuin tuossa hallintojohtaja

luki, niin se on meidän hallintosäännössä todettuna, että silloin
kokoukseen valitaan tilapäinen puheenjohtaja yhdeksi kerraksi ja se
on sillä sipuli. Minun mielestäni hallitukseenkin riittäisi ihan hyvin yksi
varapuheenjohtaja, mutta hallintosääntö on meillä tällä hetkellä sillä
tavalla, että se edellyttää kaksi varapuheenjohtajaa.
Se valtuuston varapuheenjohtajan rooli - en muista, se on todella
harvoin – meillä on onneksi ollut terveitä, ei esteellisiä ja todella
tunnollisia valtuuston puheenjohtajia, jotka ovat hoitaneet sen
tehtävä aina ihan niin kuin itse. Sairaskohtauksia saattaa tulla, että
sairauden takia on pois, mutta se on hei äärettömän harvinaista, että
olisi. 24 vuoden aikana, mitä itse muistan, ei ole kertaakaan menty
tilanteeseen, että olisi tarvittu sitä toista varapuheenjohtajaa. Ja
sitten täytyy, kun tuossa Jouniko mainitsi, että Toijalassa oli aikanaan
jopa vissiin kolme varapuheenjohtajaa, niin se oli tosiaankin siihen
aikaan Keskustan iltalypsy, että näin täällä on kerrottu, että haluttiin.
Kaikki ymmärtäisivät sen, että sen valtuuston varapuheenjohtajan
keskeisin tehtävähän on, taikka se mandaatti on se, että saa sen
läsnä- ja puheoikeuden siellä kaupunginhallituksessa. Ei niin kuin ole
mitään oikeastaan juuri muuta tehtävää. Samaten hei, hallitukseen –
hallituksen puheenjohtaja on ainoa, jolle tulee se tehtävä ja toimivalta
ihan kuntalaista, ja se on myöskin hallintosäännössä erikseen
mainittu.
Tuota, se siitä. Eli riittävä määrä, ja minun mielestä yksi
varapuheenjohtaja riittää. Turha puhua mistään verrokkikunnista, kun
se on kunnan, kunnalla on itsehallinto, ja jokainen kunta saa sen itse
päättää, ja toivotaan, että Akaa päättää, että yksi varapuheenjohtaja
valtuustoon.
Sitten. Sen verran kanssa näitä neuvotteluja avaan, että kyllä se oli
kuitenkin suurempien ryhmien – Demareiden, Kokoomuksen ja sitten
vaalien voittajan, Perussuomalaisten – lähtökohta se, että näissä
paikkajaoissa nimenomaan kunnioitetaan vaalin tulosta. Mutta se
tyssäsi sitten sen Ryhmä 9:n osalta niihin vaatimuksiin, mitä
esitettiin. Ja haluan nyt senkin, kun se on ihan julkista, avointa – on
tehty hyvät muistiinpanot, muistiot. Se ei ole mitenkään kuntalakiin
liittyvää, että pitäisi julkaista, mutta ne ovat ihan minun mielestä
julkisia muistioita. Ja on jäänyt mieleen, kun oltiin siinä
ensimmäisessä yhteisessä neuvottelussa, niin neuvottelujen vetäjä
Hannu Järvinen vielä lähteissä totesi, että jos nyt sitten syntyy jotain
tällaisia teknisiä vaaliliittoja, niin ilmoittakaa hänelle etukäteen. Niitä
ei ilmoitettu, vaan se ilmoitettiin sitten siellä kokouksessa, mihin oltiin
varauduttu, ihan muunlaiseen yhteistyökeskusteluun kuin mitä siellä
sitten esitettiin. Muistikuvat saattavat olla - ja tarinat - erilaisia. Hanni
kertoi yhden tarinan näistä neuvotteluista. Minulla on niistä
toisenlainen näkemys, ja sitten Janitalle kiitoksia – hän teki
ansiokkaat muistiot kaikista käydyistä keskusteluista. Mutta se, että
lähtökohta oli nimenomaan yhteistyö, se oli Demareiden,
Kokoomuksen ja Perussuomalaisten lähtökohta, ja haluttiin myöskin
koko ajan kunnioittaa sitä lähtökohtaa, että Perussuomalaiset oli
vaalien voittaja Akaassa. Ja sitten taasen kun mennään siihen
suhteellisuuteen, niin mikään matematiikka valitettavasti ei kahdella
valtuutetulla anna hallituspaikkaa. Siitähän tässä on koko ajan ollut
kyse, että Keskusta keskiryhmien nimissä halusi kaksi hallituspaikkaa,
mikä olisi tullut sitten se, Vihreille ja Vasemmistoliitolle olisi tullut
yhteistyön kautta myöskin se hallituspaikan jakaminen, mikä ei

käynyt silloin niissä ekoissa neuvotteluissa millään muotoa Vihreille.
Eikä se käynyt Keskustallekaan. Mutta se tosiaan, että näitä, totuutta,
se on aina, että kuka sen esittää. Mutta näin minä muistan kyllä
näiden neuvotteluiden menneen. Ja edelleenkin, niistä on todella
hyvät muistiot. Mutta se siitä.
Vielä kolmannen taikka neljännen kerran: Demarit, Kokoomus,
Perussuomalaiset – lähtökohta oli se, että halutaan kunnioittaa vaalin
tulosta. Ja se oli niin kuin niiden neuvotteluiden lähtökohta, mutta
siihen tuli sitten selkeä viesti, että halutaan enemmän. Nyt on tietysti,
kun mennään tähän valtuuston toiseen varapuheenjohtajaan, niin
sehän on keskiryhmien asia ja sitten Ryhmä 9:n niiltä osin, että nyt
siinä tulee käymään sillä tavalla, että kun olen jostain kuullut, että –
puhutaan nimillä. Eli nyt sitten Setälän Mikaa oli ajateltu siihen ja
tullaan varmaan esittämään valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi.
Antakaa Mikalle hallituspaikka. Eihän tämä sen kummoisempaa ole.
Sehän on silloin reilua meininkiä. Mutta ei muuta. Kiitoksia.
[0:40:25] Valtuutettu Martti Laajoki
Jukka Ahosella oli puheenvuoro.
[0:40:30] Valtuutettu Jukka Ahonen
Arvoisa puheenjohtaja ja muut läsnäolijat. Tämä kaksi
varapuheenjohtajaa, sehän on hallituksen pohjaesitys, ja tämä on
myöskin kaupunginjohtajan esitys, niin kysyisin, mitkä perusteet
kaupunginjohtajalla oli silloin, kun hän teki hallitukselle tämän
pohjaesityksen?

[0:40:57] Valtuutettu Martti Laajoki
Kaupunginjohtaja haluaa vastata.
[0:41:00] Kaupunginjohtaja Antti Peltola
Arvoisat valtuutetut, arvoisa puheenjohtaja. Tuossa tuli kysymys, ja
sehän on aika lailla vallitseva käytäntö, mutta niin kuin tässä on
todettu, niin se on kuitenkin kunnan päätettävissä oleva asia, ja
näissä puheenvuoroissa aika hyvin käytiin sitä historiaa läpi, mutta
toki sen verran niin kuin omaa kokemusta ja historiaa, niin tällainen
kahden puheenjohtajan käytäntö varmaan on yleisempi, mutta
jokaisella kunnalla on varmasti omat syyt, ketä siihen valitaan ja
montako valitaan, ja hyvin usein kyse on ihan poliittisista päätöksistä.

[0:41:47] Valtuutettu Martti Laajoki
Ja seuraava puheenvuoro: Mervi Pulkkinen.

[0:41:54] Valtuutettu Mervi Pulkkinen
Kiitos, puheenjohtaja. Elikkä arvoisat valtuutetut, viranhaltijat, kaikki
paikalla olijat, lehdistön edustaja sekä siellä kotona tätä Akaan
kaupunginvaltuuston istuntoa kuuntelevat. Onko tulkittavissa edellisen
kauden hallituksen puheenjohtaja Harri Rämön puheesta niin, että
tämä valtuuston, Akaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajien määrä,
määrän vähentäminen, on kostotoimenpide
luottamuspaikkaneuvottelussa tehdystä teknisestä vaaliliitosta?
Onko se säästötoimenpide aidosti vai onko tässä kyse kuitenkin
kostotoimenpiteestä? Ja ne, jotka eivät politiikkaa muuten ole
seuranneet, niin kerrottakoon vielä, kerrataan historiaa sen verran
taaksepäin, että 2017-vuonna Harri Rämö on ollut itse perustamassa
vaaliliittoa, juosten vienyt liittopaperia Akaan Seudun postilaatikkoon,
että liitto pitää. Jos viisi pienintä puoluetta tekevät liiton turvatakseen,
että viiden pienimmän puoleen ääni saadaan johonkin kuuluviin niin,
ettei kahta laiteta täysin sivuun, vaan heille annetaan joitakin
paikkoja, ei vain varapaikkoja, vaan vaikuttamisen paikkoja suoraan.
Niin onko se nyt jotenkin väärin?
Kuntalaiset ovat äänestäneet, ja Vihreä liitto ja Vasemmistoliitto ovat
saaneet kaksi valtuutettua läpi. Onko se oikein äänestäjien mielestä,
että he eivät saa mitään vaikuttamisen paikkoja? On sanottu, että he
olisivat voineet löytää toisensa ja tehdä oman liiton. Kyllähän se niin
on. Mutta täytyy ottaa huomioon, että tässä liitossa on myös kaksi
vieläkin pienempää: yhden valtuutetun Kristillisdemokraatit, jotka tässä on nyt sitten tulossa myöhemmässä vaiheessa esitys, että hän
saisi äänestystuloksen perusteella luottamustehtävän valtuuston
puheenjohtajistoon. Yhden valtuutetun ryhmä, Kristillisdemokraatit,
sai kolmanneksi eniten ääniä tässä kaupungissa, äänikuningas, niin
onko nyt kyse siitä, että tämä äänikuningas kostotoimenpiteenä
meidän vaaliliiton takia syrjäytetään puheenjohtajistosta, että
hänelläkään ja heidän ryhmällä ei ole mitään vaikuttamisen paikkaa?
Jos me emme olisi liittoa tehneet ennen vaaleja ja vaalien jälkeen
ottaneet vielä vaalihäviäjät mukaan tähän leikkiin – nyt alkaa
tuntumaan leikiltä. Me olemme kuitenkin täällä tulevaisuudessa
tekemässä päätöksiä Akaan asioista. Onko kyse kostotoimenpiteestä
vai säästötoimesta? Voisitteko kertoa, mikä tekee tästä nyt sitten niin
väärän, että yhden miehen valtuustoryhmä ei voisi olla mukana
puheenjohtajistossa? Kiitos.
[0:45:57] Valtuutettu Martti Laajoki
Sitten Antti Maijala halusi puheenvuoron.
[0:46:05] Valtuutettu Antti Maijala
Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Valtuutetut, muut läsnäolijat ja siellä
etäyhteyksien kautta kokousta seuraavat akaalaiset. Oli pakko ottaa
puheenvuoro, kun tässä Vasemmistoliittokin on mainittu.
Paikkaneuvotteluissa Vasemmistoliittohan ei kahdella valtuustopaikalla
ollut vaatimassakaan kokonaista hallituspaikkaa missään vaiheessa.
Meille kyllä ihan piisasi se kaksivuotinen hallituskausikin kyllä, että ei
tässä mitään epäselvyyttä jää sitten kenellekään, koska se menee sen
suhteellisuudenkin mukaankin näin. Eli juuri se, mitä sieltä kuuluikin.

No sitten tästä vaaliliitosta oli puhe. Harri puhui siitä, että kun sitä ei
etukäteen ilmoitettu. No itse asiassa kun se hommahan meni niin,
että kun se perustettiin juuri ennen sitä luottamuspaikkaneuvottelua,
koska mehän odottelimme, että tapahtuuko jotain muutosta, koska
siinä ensimmäisessä neuvottelussa kyllä aika tarkkaan linjattiin, mitä
paikkoja kukakin on saamassa. Ja nyt puhutaan hallituksesta. Koska
hallitushan se oli, mikä siinä hiersi; sen nyt voi sanoa ääneen. Ja
sitten, jos mietitään sitä, että jos 24 vuotta on nyt menty valtuustossa
niin, ettei ole toinen varapuheenjohtaja joutunut missään kohtaa
puheenjohtajan tehtäviin, niin mikäs sen nyt tekee, sen tilanteen, että
se on nyt juuri se paikka, kun se pitää poistaa, se toinen
varapuheenjohtaja? Tässä nyt tulee vähän sitten – Mervi juuri puhui,
että oliko tämä nyt sitten kostotoimenpide. Käytin ehkä itse sanaa
vastaisku. Oliko se nyt sitten tästä johtuvaa? Ja eihän kukaan niissä
neuvotteluissa ole missään vaiheessa vaalivoittaja Perussuomalaisia
väheksynyt, että ei sitä niin kuin kannata miettiä. Kyllähän se on
tunnustettu ihan täysin, ja ei meillä ole ollut mitään, niin kuin siinä
kohtaa mitään kärhämää.
Ja sitten tuossa, kun tosiaan esityksenä siihen toiseksi
varapuheenjohtajaksi nyt on Setälän Mika, mies, jota nyt uskoisin,
että kaikki, jotka ovat Akaan valtuustossa istuneet, oletan että
varmaan pystyvät arvostamaan miestä aika paljon. Tulee kaikkien
kanssa toimeen ja hyvin pätevä kunnallispoliitikko. Niin itse kyllä olen
todellakin sen kannalla, että toinen varapuheenjohtaja valitaan. Kiitos.

[0:48:50] Valtuutettu Martti Laajoki
Harri Rämöllä puheenvuoro.
[0:48:57] Valtuutettu Harri Rämö
No niin, taasen hyvät valtuutetut, puheenjohtaja ja muut läsnäolijat.
Ei ole, Mervi, kyse mistään kostosta. Sinä se osaat aina käyttää kovia
sanoja. Ei todellakaan, ei täällä hei kukaan mitään kosta. Edelleenkin:
riittävä määrä, ja sitten se, että tulee siitä säästöä. Nyt en minä
muista, että nostettiinko varapuheenjohtajien vuosipalkkiota
tuhanteen euroon, niin siinä tulee kuitenkin säästöä, ja sitten
kokouspalkkiot. Eli säästöä, mutta ei kostoa. Ja riittävä määrä.
Ja sitten se on hauska, kun sanoit että minä juoksin. Minä aloin oikein
muistella, että minä en ole hei kyllä mitään paperia vienyt Akaan
Seutuun. En ainakaan juoksujalkaa, enkä varmaan vienyt ollenkaan,
että tuon haluan kyllä, että sinä julkisesti selvität, soitat Akaan
Seutuun ja kysyt, että onko Harri Rämö vienyt sinne juosten jonkin
paperin tästä teknisestä vaaliliitosta. Minä nimittäin rohkenen väittää,
että en todellakaan ole. Sinä voit kysyä vaikka Akaan Seudun
toimittajilta, että minkälainen suhde minulla valitettavasti on ollut
siihen. Niin ihan oikeasti hei Mervi, totuudessa pysyminen on tärkeä
asia julkisissa kokouksissa. Rämö ei todellakaan ole juossut mihinkään
viemään mitään papereita.
Sitten, kun joku – taisi olla Mervi – vielä viittasi niihin 2017
neuvotteluihin, niin niissähän tosiaan kunnioitettiin kyllä todella hyvin

vaalin tulosta, mikä oli nytkin Demareiden, Kokoomuksen ja
Perussuomalaisten lähtökohta, että kunnioitetaan vaalin tulosta.
Haluan nimittäin muistuttaa sen, että silloin ei edes keskusteltu siitä,
kun todettiin, että Mika Setälästä tulee silloin puheenjohtaja. Ja sitten,
silloin järjestettiin tosiaan sillä tavalla, haluttiin kunnioittaa vaalin
tulosta, niin Jouni Vaittinen valittiin kyllä ihan Demareiden, ei millään
– no, myötävaikutuksella – ja Kokoomuksen, valtuuston silloiseksi
toiseksi varapuheenjohtajaksi. Eli edelleenkin, vaalin tulos, sitä on
haluttu kunnioittaa; säästöt, riittävä määrä, muttei todellakaan kosto.
Ja soita Mervi nyt Akaan Seutuun ja kysy, onko Harri juossut sinne
2017 kiikuttaen jotain paperia. Kiitos.

[0:51:32] Valtuutettu Martti Laajoki
Sitten Hannu Järvinen.
[0:51:40] Valtuutettu Hannu Järvinen
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kaikki seuraajat. Kyllä
minä nyt rupesin – minä itse vedin noita neuvotteluita, ja niissä
käytiin aika monta, ennen juhannusta ja juhannuksen jälkeen aika
paljon keskusteltiin. Sittenhän se meni siihen, että käytiin
neuvotteluja kahden ryhmittymän välillä. Oli Ryhmä 9 ja R-26.
Kellään ei ole mitään kostotoimenpidettä. Hyvin siellä keskusteltiin
asioita, ja kyllä, ajatellaan kaupungin tilannetta ja taloutta, niin
kyllähän meillä aina talous pitää olla tiukalla, ja tämä voi olla, tämä on
ihan hyvä säästötoimenpide niin kuin menossa, että aloitetaan se
tästä. Kaikki muistaa, minä vedin talouden tasapainottamisen 3ryhmää, niitä oli 1,2 ja 3, en muista, että mekö veimme ne 3000
euron lasten luokkaretkirahatkin, niin me voimme tästä nyt laittaa ne,
tästä varapuheenjohtajan palkkiosta niitä sitten, että tällä lailla.
[0:52:52] Valtuutettu Martti Laajoki
Oliko vielä puheenvuoroja?
Jos ei, niin – joo. Nyt, kun on kaksi eriävää ehdotusta kohdassa 1,
niin siitä pitää äänestää. Sopiiko nimenhuutoäänestys? Ilmeisesti.
Ne, jotka ovat kaupunginhallituksen pohjaesityksen kannalla
äänestävät jaa, ja ne, jotka ovat Sami Rajalan muutosesityksen
kannalla, äänestävät ei.
Niin, äänestetään tosiaan kohdasta yksi.

[0:54:16] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
Eli Ahola Sami.
Elikkä jaa oli tämä hallituksen pohja ja ei oli tämä Rajalan esitys.

Ahonen Jukka.
Einola-Virtanen Heli.
Halme Jussi.
Holkeri-Salmesvuori Suvi-Maria.
Hyötyläinen Sami.
Pöytäkirjan tarkistajat voisivat muuten tulla tänne äänten
varmistajiksi. Ai mitä? Niin niin. Eli samalla myös nämä pöytäkirjan
tarkistajat toimivat äänten laskijoina.
Sitten Joronen Hanni.
Järvinen Hannu.
Kallioinen Saila.
Koski Jouni.
Knuutila Heikki.
Käpylä Arttu.
Laajoki Martti.
Leinonen Jaakko.
Liehu Vesa oli poissa.
Lius Hannu.
Loppi Inka.
Maijala Antti.
Määttä Anni.
Parikka Jouni.
Pulkkinen Mervi.
Puomila Janita.
Rajala Sami.
Rantala Harri.
Rupponen Mika.
Rämö Harri.
Salonen Jouni.
Setälä Mika.
Toivonen Maija.
Vaittinen Jouni.
Vaittinen Kirsi.
Virolainen Mikko on poissa.
Virtanen Timo.
Väisänen Laura poissa.
Yli-Koivisto Mari.
Sitten Nurmi Mira.
Ja Koivula Kati.
Anteeksi, Näsi Jari. Voi ei. Eli nyt saatiin kaikkien äänet mukaan.
Sain 9 jaa ja 26 ei.
[0:57:42] Valtuutettu Martti Laajoki
Minkälaisen tuloksen pöytäkirjan tarkastajat saivat? Heli Virtanen.
Äänestyksen tulos: 9 jaa, 26 ei. Näin ollen valtuuston päätös,
päätökseksi äänin, äänin 9-26. Niin, valtuusto päättää, että valtuuston
puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja valitaan toimikaudeksi 2123.
Siirrytään kohtaan 2.

Missä?
On tällainen ehdotus tullut, kun valtuuston puheenjohtajaksi Saila
Kallioinen ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Leinonen.
Voitaisiin keskustella asiasta.
Mervi Pulkkinen.
[0:59:50] Valtuutettu Mervi Pulkkinen
Kiitos, puheenjohtaja. Voisiko hallintojohtaja selventää, selventää tätä
kuviota nyt sitten hyvin yksiselitteisesti. Elikkä olemme lehdestä
saaneet – Akaan Seudusta – lukea tosiaan jo aikaisemmin sitä, että
tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi olette myös esittämässä
Jaakko Leinosta. Onko se lain ja hyvän hallinnon periaatteiden
mukaisesti oikein, että tarkastuslautakunnan puheenjohtajana oleva
henkilö on puheoikeudella kaupunginhallituksen kokouksessa, kun
vielä tiedetään, että onneksi meillä on tuollainen Jaakko Leinonen,
joka puhuu aina, kun hänellä on jotain sanottavaa. Eli onko se laillista
ja sitten taas toisaalta onko se millään muotoa hyväksyttävää, että
toimintaa tarkastava henkilö istuu tarkastettavassa kohteessa elikkä
kokouksessa? Kiitos.
[1:01:10] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
Tuota, en osaa ottaa kantaa tähän, kun nämä valinnat ovat kesken ja
muuta, mutta jos on kaupunginhallituksessa jäsenenä niin silloin ei ole
tarkoituksenmukaista, että olisi tarkastuslautakunnassa.
[1:01:29] Valtuutettu Martti Laajoki
Janita Puomila.
[1:01:35] Valtuutettu Janita Puomila
Kiitos, puheenjohtaja. Tuota, ei me lähdettäisi tällaiseen esitykseen,
jos se ei olisi laillinen. Eli asia on kyllä selvitetty. Urjalassa esimerkiksi
– otitte aiemmin esimerkiksi – Urjalassa on valtuuston
puheenjohtajana toiminut tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, joten
esitys on ihan hyvin mahdollinen, että esitämme Jaakko Leinosta
myös tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi, vaikka hän toimii
valtuuston varapuheenjohtajana. Kiitos.
[1:02:22] Valtuutettu Martti Laajoki
Pulkkinen Mervi.
[1:02:27] Valtuutettu Mervi Pulkkinen

Kiitos, puheenjohtaja. Voisiko kaupunginjohtaja ottaa tähän asiaan
kantaa ja antaa jonkinlaisen tulkinnan tähän julkisuuteen nyt siitä,
että Akaan kaupungissa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja tosiaan
istuu jatkossa sitten hallituksen kokoukset, että tästä asiasta ei tulisi
sitten mitään jälkipuintia, vaan että se on ihan oikeasti mahdollista. Ja
sitten jatkan nyt, ettei ihan tarvitse koko aika tässä juosta, samaan
syssyyn, että tässä kohdassa 2 tosiaan esitämme sinne
puheenjohtajistoon nyt sitten tämän kahden hengen joukkueeseen
tätä meidän Akaan äänikuningasta edelleen, joka oli
edellisvaaleissakin äänikuningas, elikkä nauttii äänestäjien
luottamusta, ja on kokemusta myös puheenjohtamisesta sieltä
sivistyslautakunnasta. Ja tosiaan, Harri Rämölle sen verran vielä, että
se on ollut oikein hyvä esitys, että te olette meidän puolesta tai kenen
puolesta, mutta silloin aikanaan suoraan tarjonneet Mika Setälälle
sivistyslautakunnan puheenjohtajuutta, koska äänien perusteella
tietysti yhden miehen valtuustoryhmä olisi voitu silloinkin sivuuttaa,
mutta hän sai silloin lautakunnan puheenjohtajuuden.
Eli esitetään niin, että se, joka on saanut kuntalaisilta vaaleissa
vahvan mandaatin, hän olisi myös Akaan ykköspäätöksentekoelimissä
mukana, elikkä puheenjohtajistossa, kahden puheenjohtajan
kokoonpanossa toinen toistaan tukien. Ja esitän nyt sitten tässä
samalla, että tämä kohta 2 mennään enemmistövaalilla suljetuin
lipuin.
[1:04:30] Kaupunginjohtaja Antti Peltola
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja linjoilla olijat. Tässä
tosiaan esitetään hyviä kysymyksiä, ja tosiaan kaikkiin ei välttämättä
ole ihan tällaisella nopealla ajalla ihan täysin vedenpitäviä vastauksia,
että yleensä ne on hyvä niin kuin selvittää etukäteen. Mutta jos
lähdetään siitä, että tarkastuslautakunnan pääasiallinen tehtävä on
arvioida sitä, että miten valtuuston asettamat tavoitteet on saavutettu
- sekä toiminnalliset että taloudelliset – ja tästä lähtökohdasta, jos
tarkastuslautakunnan jäsen on valtuuston varapuheenjohtaja, niin en
näe siinä mitään estettä, ja luonnollisesti aseman kautta on
kaupunginhallituksessa läsnä ja puheoikeus. Ei mitenkään hirvittävän
yleinen tilanne, mutta tuossa juuri kuultiin, että asia on selvitetty, ja
toki luotan siihen, mutta en voi toki ihan sataprosenttisen varma olla.
Mutta uskoisin näin, ettei siinä ongelmaa ole. Kiitos.
[1:05:43] Valtuutettu Martti Laajoki
Ole hyvä.
[1:05:46] Valtuutettu Mervi Pulkkinen
Kiitos sinulle kovasti tästä. Joo, tarkentavana kysymyksenä vielä
kysyn sieltä hallintoihmisiltä nyt, että onko mahdollisesti, että tämä
esitys tekee tästä koko päätöksestä valituskelpoisen. Voiko tulkita
niin?
[1:06:09] Kaupunginjohtaja Antti Peltola

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tilannehan on se, että
kaikista asioista voi valittaa halutessaan, ja sitten ne katsotaan
prosessissa, mikä se tilanne lopulta on, että sinänsä ei lähdetä tässä
vielä ennakoimaan, miten siinä käy, mutta niin kuin tuossa totesin,
niin en usko, että siinä on mitään ongelmaa. Tuossa kuultiin, että
vastaavia käytänteitä on. Ne eivät ole hirveän yleisiä, mutta en
sataprosenttisesti sitä voi tässä kuitenkaan vannoa.
[1:06:41] Valtuutettu Martti Laajoki
Heli Einola-Virtanen
[1:06:49] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen
Arvoisa puheenjohtaja, kanssavaltuutetut. Tahtoisin Merviltä
tarkentaa, että teitkö esityksen, koska ainakaan itse en saanut kiinni,
että olisi ollut jotain esitystä. Kuulin sanat äänikuningas ja
puheenjohtajisto, mutta kuitenkin esität suljettua lippuäänestystä.
[1:07:15] Valtuutettu Martti Laajoki
Oliko vielä puheenvuoroja?
Kukas tämä sitten on.
Jukka Ahonen.
[1:07:28] Valtuutettu Jukka Ahonen
Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja ja muut läsnäolijat.
Kaupunginhallitushan vastaa kunnan hallinnosta ja nimenomaan
taloudenhoidosta, ja tällainen tilanne, että kun kaupunginhallitus on
tarkastuslautakunnan arviointityössä keskeisin kohde, niin onhan se
vähintäänkin kiusallinen tilanne, että tarkastaja istuu hallituksessa
tarkastettavan luona puheoikeudella. Ja nämä määreethän, minkä
takia nämä vaalikelpoisuudet on tähän tarkastuslautakuntaan, niin
siinähän on hyvin yksiselitteiset tavoitteet, että nimenomaan tämän
tarkastustoiminnan riippumattomuus ja ennen kaikkea luotettavuus.
Niin kyllä tässä niin kuin rima heiluu, ja minusta niin kuin Jaakon
kannattaisi ihan tarkkaan miettiä vielä tätä asiaa.

[1:08:25] Valtuutettu Martti Laajoki
Mervi Pulkkinen.
[1:08:30] Valtuutettu Mervi Pulkkinen

Kiitos, puheenjohtaja. Valtuutettu Einola-Virtaselle tarkennuksena:
esitän Mika Setälää puheenjohtajistoon, esitän, että enemmistövaalilla
ja suljetuin lipuin. Kiitos.
[1:09:06] Valtuutettu Martti Laajoki
Mennään vaaliin kohdasta 2.
Jaakko Leinonen.
[1:09:22] Valtuutettu Jaakko Leinonen
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kanssavaltuutetut ja striimin seuraajat.
Haluan vastata Jukka Ahoselle, että olen tätä asiaa miettinyt, ja tämä
ei tule mitenkään yllätyksenä. Olemme näitä miettineet etukäteen
aika paljon, näitä asioita.
[1:09:47] Valtuutettu Martti Laajoki
Mennään kohtaan 2: vaalit. Sopiiko – niin, oliko nyt se lippuäänestys.
[1:10:14] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
No niin, elikkä enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin
sitä vaatii, ja nyt sitä on sitten vaadittu. Ja tosiaan, sitten suljetuin
lipuin, eikö näin ollut, Mervi Pulkkinen sitä vaati tuossa.
Mitä?
Elikkä tosiaan, sitten suhteellinen, tai siis, elikkä sitten siinä
äänestyksessä äänestäjän on taitettava, tästä saatte äänestyslipun, ja
äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä, ja äänestysliput
sitten otatte tästä ja sitten tuolla käytte äänestämässä. Ja tosiaan,
äänen voi antaa kenelle tahansa vaalikelpoiselle ehdokkaalle taikka
ehdokasparille, ja tosiaan, jos valittavia on enemmän kuin yksi, eli
tässä tapauksessa kaksi, niin sitten jäsenellä on käytettävissä yhtä
monta ääntä kuin on valittavia henkilöitä tässä vaalissa. Ja yhdelle
ehdokkaalle voi antaa vain yhden äänen, ja kaikkia ääniä ei ole pakko
käyttää. Ja sitten myöskin sellainen vielä, että kun vaali toimitetaan
suljetuin lipuin, niin pöytäkirjan tarkistajat toimivat samalla äänten
laskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa jollei valtuusto
toisin päätä.

[1:11:53] Valtuutettu Martti Laajoki
Kukas tuolla vielä pyytää puheenvuoroa?
Jouni Salonen.
[1:12:05] Valtuutettu Jouni Salonen

Kiitos, puheenjohtaja. Ihan sellainen tekninen kysymys tähän
äänestykseen, eli onko nyt niin, että äänestyslippuun laitetaan
erikseen puheenjohtaja ja erikseen varapuheenjohtaja, vai niin, että
kaikki, jos esimerkiksi laittaa kaksi nimeä, niin ne ovat niin kuin tasaarvoiset, ja lasketaan sitten kaikkien nimien perusteella, kenestä tulee
se varsinainen ja kenestä vara?

[1:12:34] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
Elikkä siihen äänestyslippuun sen pj ja sitten vpj laitatte, kummallekin
sen oman. Erikseen kyllä.
Joo, anteeksi, korjaus. Kiitos, Mervi on perillä. Elikkä äänen voi
tosiaan antaa kelle tahansa ehdokkaalle tai ehdokasparille, ja niistä
sitten lasketaan äänten - pöytäkirjan tarkistajien kanssa saadut äänet
sitten.

[1:13:15] Valtuutettu Martti Laajoki
Ei minulle ole mikään selvää.
Harri Rämö.
[1:13:30] Valtuutettu Harri Rämö
No niin, kiitoksia. Siis nyt ihan tässä omasta ja ehkä muidenkin
puolesta: nyt äänestetään puheenjohtajasta ja yhdestä
varapuheenjohtajasta. Mutta jos sinne kirjoittaa Saila Kallioinen ja
Jaakko Leinonen, vaikka nyt sitten 25 henkeä, he saavat molemmat
25 ääntä. Miten ratkaistaan se, kumpi on puheenjohtaja ja kumpi
varapuheenjohtaja? Eikö tässä olisi nyt niin kuin selkeyden vuoksi, ja
minun mielestä tämä 2-pykälä antaa siihen mahdollisuuden, että
ensin valitaan puheenjohtaja suljetuin lippuäänestyksin vaalilla, ja
siinä eniten ääniä saanut tulee valtuuston puheenjohtajaksi, ja sen
jälkeen täällä on esitetty – minun mielestä ei nyt kyllä Mervi Pulkkinen
selkeästi esittänyt Mika Setälää valtuuston 1. varapuheenjohtajaksi.
Jaakko Leinosta on esitetty. Niin silloin tämä olisi kyllä niin kuin
selkeintä, että sitten äänestetään sen jälkeen valtuuston 1.
varapuheenjohtajasta, jota on Jaakko Leinosta esitetty ja ilmeisesti
myös Mika Setälää. Näin saadaan niin kuin jokin tolkku tähän, mutta
jos sinne pistetään kaksi nimeä eikä mitään varapuheenjohtaja ja
puheenjohtaja, niin kuka sitten on puheenjohtaja ja kuka
varapuheenjohtaja? Mutta tässä tuota noin, nyt kertokaa askelmerkit
tarkemmin. Ei muuta.

[1:14:56] Valtuutettu Martti Laajoki
Janita Puomila.

[1:15:03] Valtuutettu Janita Puomila
Kiitos, puheenjohtaja. Tuota, puoluekokouksessa me käytimme
sellaista käytäntöä, että ensimmäinen nimi on puheenjohtaja ja toinen
on sitten varapuheenjohtaja. Eli sillä nimen järjestyksellä on
merkitystä. Eli ensimmäinen nimi on puheenjohtajaääni ja toinen nimi
on varapuheenjohtajaääni, jolloin se on selkeä ja voidaan käydä
yhdellä suljetulla lippuäänestyksellä tai lippuvaalilla läpi. Kiitos.
[1:15:39] Valtuutettu Martti Laajoki
Mervi Pulkkinen

[1:15:43] Valtuutettu Mervi Pulkkinen
Kiitos, puheenjohtaja. Nyt toivoisin, että hallintojohtaja selkeästi
sitten tulkitsee ja kertoo vaalimenettelyn, eli jos mennään suoralla
vaalilla, niin puheenjohtajisto on valittava samassa äänestyksessä.
Siinä ei erotella kenelle sitä ääntä annetaan. Siihen lippuun
kirjoitetaan yksi nimi. Jos siihen kirjoitatte Vaittinen, esimerkkinä, niin
ääni tulee hylätä, koska täällä on kaksi Vaittista, eikö niin. Jos siihen
kirjoitetaan Janita Puomila ja Saila Kallioinen, niin he kumpikin saavat
yhden äänen. Jokaisessa lipussa voi siis olla kerättynä kaksi ääntä.
Siinä ei erotella, kumpi on kumpi, vaan eniten ääniä saanut tulee
valituksi valtuuston puheenjohtajaksi, ja se, joka saa toisiksi eniten
ääniä, hänestä tulee se valtuuston ensimmäinen ja ainoa
varapuheenjohtaja. Pyydän, että tämä selkeästi nyt kerrotaan
valtuutetuille, ettei vaali mene sen takia uusittavaksi, koska tässä nyt
tuntuu olevan vähän epäselvyyttä.

[1:17:05] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
Joo, tosiaan, meillä hallintosäännössä sanotaan, että
enemmistövaalissa äänen voi antaa kenelle tahansa vaalikelpoiselle
ehdokkaalle taikka ehdokasparille, tässä nyt on kolmea henkilöä
ehdotettu, ja he ovat kaikki vaalikelpoisia ehdokkaita. Ja jos valittavia
on enemmän kuin yksi, eli tässä tapauksessa valittavia on kaksi, niin
toimielimen jäsenillä on käytettävissä yhtä monta ääntä kuin on
valittavia henkilöitä tai ehdokaspareja. Eli kaikilla on kaksi ääntä,
tässä on kolme ehdokasta ilmoitettu, ja yhdelle ehdokkaalle voi antaa
sen yhden äänen, ja kaikkia ääniä ei ole pakko käyttää. Ja minun
ymmärtääkseni siihen lippuun pitäisi se pj ja vpj laittaa.

[1:18:01] Valtuutettu Martti Laajoki
Mitäs sitten?

Sopiiko tämä kaikille?
Ja taas.
Joo. Inka Loppi. Kuka se toinen oli?
[1:18:25] Valtuutettu Inka Loppi
Kiitos, puheenjohtaja. Minä pyydän nyt kokoustaukoa, jotta
selvitetään tämä asia, että se menee varmasti oikein. Meillä on tänä
iltana paljon valintoja tehtävänä, niin en haluaisi, että joudutaan
uudestaan äänestämään tästä asiasta, niin pyydän kokoustaukoa ja
sitten ihan sellaista varmaa, pitävää selvitystä, että mitä sinne nyt
pitää kirjoittaa, valitaanko puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, voiko
laittaa ehdokasparin nimenomaan niin, että puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja, vai miten tehdään. Kiitos.

[1:19:05] Valtuutettu Martti Laajoki
Jos kaikille käy, niin pidetään 10 minuutin kokoustauko. 19:50
jatketaan.
[1:37:27] Valtuutettu Martti Laajoki
Huudolla.
[1:37:41] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
Ahola Sami.
Ahonen Jukka.
Einola-Virtanen Heli.
Halme Jussi.
Holkeri-Salmesvuori Suvi-Maria.
Hyötyläinen Sami.
Joronen Hanni.
Järvinen Hannu.
Kallioinen Saila.
Koski Jouni.
Knuutila Heikki.
Käpylä Arttu.
Laajoki Martti.
Leinonen Jaakko.
Liehu Vesa poissa.
Lius Hannu.
Loppi Inka.
Maijala Antti.
Määttä Anni.
Parikka Jouni.
Pulkkinen Mervi.
Puomila Janita.
Rajala Sami.

Rantala Harri.
Rupponen Mika.
Rämö Harri.
Salonen Jouni.
Setälä Mika.
Toivonen Maija.
Vaittinen Jouni.
Vaittinen Kirsi.
Virolainen Mikko poissa.
Virtanen Timo.
Väisänen Laura poissa.
Yli-Koivisto Mari.
Nurmi Mira.
Koivula Kati.
Ja Näsi Jari.
Elikkä kaikki on paikalla; voidaan jatkaa.

[1:39:25] Valtuutettu Martti Laajoki
Kaikki paikalla; voidaan jatkaa kokousta.
Hannu Järvinen.
[1:39:41] Valtuutettu Hannu Järvinen
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Nyt täällä menee näin
monimutkaiseksi asia, niin esitän, että käytetään suhteellista
vaalitapaa.

[1:39:57] Valtuutettu Martti Laajoki
Leinonen.

[1:40:00] Valtuutettu Jaakko Leinonen
Kannatan Järvisen esitystä.
[1:40:04] Valtuutettu Martti Laajoki
Janita Puomila.

[1:40:08] Valtuutettu Janita Puomila
Kannatan Järvisen esitystä.

[1:40:16] Valtuutettu Martti Laajoki
Rajala.
[1:40:18] Valtuutettu Sami Rajala
Kiitos, puheenjohtaja. Kannatan myös Järvisen esitystä.
[1:40:21] Valtuutettu Martti Laajoki
Inka Loppi.
[1:40:27] Valtuutettu Inka Loppi
Kiitos. Kannatan Järvisen esitystä.
[1:40:30] Valtuutettu Martti Laajoki
Heli Einola-Virtanen.
[1:40:36] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen
Kannatan Järvisen esitystä.
[1:40:42] Valtuutettu Martti Laajoki
Harri Rämö.
[1:40:45] Valtuutettu Harri Rämö
Kannatan Hannu Järvisen esitystä.
[1:40:48] Valtuutettu Martti Laajoki
Mika Rupponen.
[1:40:52] Valtuutettu Mika Rupponen
Kannatan Järvisen esitystä.
[1:40:55] Valtuutettu Martti Laajoki
Kirsi Vaittinen.
[1:40:59] Valtuutettu Kirsi Vaittinen

Kannatan Järvisen esitystä.
[1:41:04] Valtuutettu Martti Laajoki
Saila Kallioinen.
[1:41:12] Valtuutettu Saila Kallioinen
Kiitos, puheenjohtaja. Kannatan Hannu Järvisen esitystä.
[1:41:17] Valtuutettu Martti Laajoki
Harri Rantala.
[1:41:21] Valtuutettu Harri Rantala
Kannatan Hannu Järvisen esitystä.
[1:41:24] Valtuutettu Martti Laajoki
Sami Ahola.
[1:41:28] Valtuutettu Sami Ahola
Kannatan Järvisen ehdotusta.
[1:41:31] Valtuutettu Martti Laajoki
Heikki Knuutila.
[1:41:35] Valtuutettu Heikki Knuutila
Kannatan Hannu Järvisen esitystä.
[1:41:42] Valtuutettu Martti Laajoki
Jouni Salonen.
[1:41:44] Valtuutettu Jouni Salonen
Kannatan Hannu Järvisen esitystä.
[1:41:48] Valtuutettu Martti Laajoki
Timo Virtanen.

[1:41:58] Valtuutettu Timo Virtanen
Kannatan Järvisen esitystä.
[1:42:10] Valtuutettu Martti Laajoki
Mervi Pulkkinen.
[1:42:14] Valtuutettu Mervi Pulkkinen
Kiitos, puheenjohtaja. Ilo kuunnella, kun täällä paljon kannatellaan,
mutta nyt herää kysymys, että mitäs täällä nyt kannatellaan. Eli,
tuota, onko Ryhmä 26 toimittanut suhteellisen vaalin listan
allekirjoituksineen, niin kuin tapaan kuuluu? Kiitos. Eli kuinka paljon
saadaan aikaa listojen laatimiseen, puheenjohtajalta kysymys, siis.

[1:42:39] Valtuutettu Martti Laajoki
15 minuuttia.
Lue sinä vain.
[1:43:12] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
No niin, elikkä luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena,
jos sitä vaatii läsnä olevista toimielinjäsenistä vähintään määrä, joka
saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärä
lisättynä yhdellä. Eli nyt meillä on kaksi jäsentä valittavana, eli pitäisi
kahdentoista jäsenen sitä vaatia, ja täällä on 14 ihmistä sitä vaatinut.
Eli nyt on sitten tehty tästä ehdotus.
[1:43:54] Valtuutettu Martti Laajoki
On saatu tarvittava ehdotus tähän vaaliin.
[1:44:39] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
No niin, minä annan ohjeita. Elikkä jäsenet ja varajäsenet valitaan
tässä samassa vaalitoimituksessa, ja tosiaan sitten.

[1:44:58] Valtuutettu Martti Laajoki
Nyt pidetään tauko, jonka aikana ehdokaslistojen laatiminen. 15minuuttinen tauko.
Mervi Pulkkinen.

[1:45:22] Valtuutettu Mervi Pulkkinen
Puheenjohtaja, ennen kuin siirrytään siihen suhteelliseen vaaliin ja
listojen jättämiseen, niin voisiko puheenjohtaja ystävällisesti lukea
sen, ketkä ovat vaatineet suhteellista vaalia. Eli onko se lista
toimitettu ja siinä riittävä määrä nimiä?
[1:45:50] Valtuutettu Martti Laajoki
Luen ääneen nämä.
Hannu Järvinen esitti, että käytetään suhteellista vaalitapaa. Jaakko
Leinonen, Janita Puomila, Sami Rajala, Inka Loppi, Heli EinolaVirtanen, Harri Rämö, Mika Rupponen, Kirsi Vaittinen, Saila Kallioinen,
Harri Rantala, Sami Ahola, Heikki Knuutila, Jouni Salonen, Timo
Virtanen kannattivat esitystä.
Yhteensä 14 ihmistä kannatti esitystä. On saatu tarvittava määrä
kannatusta vaalitoimittamiseen. Puheenjohtaja totesi, että pidetään
viiden minuutin tauko, 15 minuutin tauko ehdokaslistojen
jättämiseen.

[1:47:23] Valtuutettu Jukka Ahonen
Puheenjohtaja, työjärjestys. Mistä tuli tuo luku 12?
[1:47:37] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
Kiitos. Tosiaan, luottamushenkilöille vaali toimitetaan suhteellisena,
jos sitä vaatii läsnä olevista toimielinjäsenistä vähintään määrä, joka
saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä, eli 35 valtuutettua,
valittavien lukumäärä lisättynä yhdellä, eli meillä on tässä kaksi
jäsentä valittuna, eli 35 jaettuna 2+1, eli 35 jaettuna kolmella on
11,66, ja se korotetaan 12 jäseneen. Ja tässä on 14 jäsentä tätä
esitystä suhteellisesta vaalista kannattanut.

[1:48:24] Valtuutettu Martti Laajoki
Onko asia selvä?
Pidetään tauko. Pidetään tauko, ja jatkuu 20:25.
[2:05:23] Valtuutettu Martti Laajoki
Jatketaan kokousta. Pidetään nimenhuutoäänestys.

[2:05:43] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
Eli Ahola Sami.
Ahonen Jukka.
Einola-Virtanen Heli.
Halme Jussi.
Holkeri-Salmesvuori Suvi-Maria.
Hyötyläinen Sami.
Joronen Hanni.
Järvinen Hannu.
Kallioinen Saila.
Koski Jouni.
Knuutila Heikki.
Käpylä Arttu.
Laajoki Martti.
Leinonen Jaakko.
Liehu Vesa poissa.
Lius Hannu.
Loppi Inka.
Maijala Antti.
Määttä Anni.
Parikka Jouni.
Pulkkinen Mervi.
Puomila Janita.
Rajala Sami.
Rantala Harri.
Rupponen Mika.
Rämö Harri.
Salonen Jouni.
Setälä Mika.
Toivonen Maija.
Vaittinen Jouni.
Vaittinen Kirsi.
Virolainen Mikko on poissa.
Virtanen Timo.
Väisänen Laura poissa.
Yli-Koivisto Mari.
Ja sitten varajäsenet: Nurmi Mira.
Koivula Kati.
Ja Näsi Jari.

[2:07:17] Valtuutettu Martti Laajoki
Kaikki on paikalla. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Käykö
kaikille, että vaalitapa on kädennostoäänestys? Kaikille käy.
Mervi Pulkkinen.
[2:07:52] Valtuutettu Mervi Pulkkinen
Kiitos, puheenjohtaja. Nyt ei ihan tässä pysy mukana, mutta eikö se
kuntalaki sano tästä, että suhteellinen vaali käydään aina suljetuin
lipuin?

[2:08:08] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
Kyllä, elikkä sitten, kun luen täältä teidän äänet, te tulette tänne
yksitellen sitten äänestämään. Elikkä se kädennostoäänestys
tarkoittaa sitten sitä. Elikkä ei äänestetä sillä tavalla, että minä luen
teidän nimet täältä, ja sitten jokainen kertoo, ketä hän haluaa
äänestää, vaan täältä jokainen vuorotellen sitten äänestää sitä
ehdokaslistaa.

[2:08:37] Valtuutettu Martti Laajoki
Jouni Salonen.
[2:08:39] Valtuutettu Jouni Salonen
Kiitos, puheenjohtaja. Tuota, eikös tämän suhteellisten vaalien
vaalilautakunnan pitäisi ensin tarkastaa nämä listat ennen vaalia? Ja
laatia myös yhdistelmä niistä?
[2:08:54] Valtuutettu Martti Laajoki
Kyllä.
Varsinainen jäsen on Jouni Salonen, Sami Rajala, Jukka Ahonen, Heli
Einola-Virtanen, Inka Loppi.
He voisivat kokoontua.
Kokous keskeytetään ja vaalitoimitus aloitetaan 15 minuutin kuluttua.

[2:26:55] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
Ahola Sami.
Ahonen Jukka.
Einola-Virtanen Heli.
Halme Jussi.
Holkeri-Salmesvuori Suvi-Maria.
Hyötyläinen Sami.
Joronen Hanni.
Järvinen Hannu.
Kallioinen Saila.
Koski Jouni.
Knuutila Heikki.
Käpylä Arttu.
Laajoki Martti.
Leinonen Jaakko.
Liehu Vesa poissa.
Lius Hannu.
Loppi Inka.

Maijala Antti.
Määttä Anni.
Parikka Jouni.
Pulkkinen Mervi.
Puomila Janita.
Rajala Sami.
Rantala Harri.
Rupponen Mika.
Rämö Harri.
Salonen Jouni.
Setälä Mika.
Toivonen Maija.
Vaittinen Jouni.
Vaittinen Kirsi.
Virolainen Mikko poissa.
Virtanen Timo.
Väisänen Laura poissa.
Yli-Koivisto Mari.
Nurmi Mira.
Koivula Kati.
Näsi Jari.
Eli todetaan vielä viranhaltijat. Peltola Antti.
[2:28:50] Kaupunginjohtaja Antti Peltola
Paikalla.
[2:28:51] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
Sieppi Maija paikalla. Bister Salla.
Kivistö Tapio.
Rytkönen Jouko.
Toivonen-Perttunen Tuija.
Anttila Elina.
Silván Lasse.
Jämsén Virve.
Koota Jaana.
Mäkinen Asko.
Puhka-Susi Mari.
Sinivuori Briitta-Liisa.
[2:29:15] Valtuutettu Martti Laajoki
Kaikki on paikalla, niin voidaan jatkaa kokousta.

[2:29:56] Valtuutettu Jouni Salonen
Voi varmaan täältä kertoa. Eli tuota, oli alun perin jätetty kolme
ehdokaslistaa, mutta siellä oli päällekkäisiä nimiä ja yhden ehdokkaan
nimi saa olla vain yhdellä listalla, eli sitten tiedusteltiin, tai ensin siinä
kävi niin, että yksi asiamies otti sitten listansa pois vallan, eli tuota, ei

jättänyt sitä sitten, eli jäi kaksi ehdokaslistaa, ja niissä oli sitten vielä
päällekkäinen nimi. Tiedustelimme sitten tältä kyseiseltä henkilöltä,
että kummalla listalla hän haluaa olla, ja tämän jälkeen sitten
kyseisen listan – tai sen listan, johon hän ei jäänyt – sen listan
asiamies sitten korjasi oman listansa ja jätti sitten uuden listan, ja sen
jälkeen listat tarkastettiin uudestaan. Ja tosiaan, kaksi listaa ja lista
yksi: siinä on Saila Kallioinen varsinaiseksi puheenjohtajaksi ja Jaakko
Leinonen varapuheenjohtajaksi, ja sitten listalla kaksi oli vain
ainoastaan yksi nimi eli Mika Setälän nimi, ja hän sitten tuon
varsinaisen puheenjohtajan paikalle. Kiitos.

[2:31:37] Valtuutettu Martti Laajoki
Puheenjohtaja on lukenut nämä listat, ja ne ovat nähtävillä täällä
taululla.
Siirrytään äänestykseen.
Äänet annetaan listoille.
Sopiiko valtuustolle nimenhuutoäänestys?
Sopinee. Jaakko Leinonen.
[2:32:29] Valtuutettu Jaakko Leinonen
Arvoisa puheenjohtaja, kysyisin hallintojohtajalta vielä
tarkennuksena, että eikö suhteellinen vaali mennä lippuäänestyksellä
eikä nimenhuutoäänestyksellä.
[2:32:42] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
Kyllä. Elikkä siis, kun minä huudan teidän nimet tästä, niin te tulette
ja otatte tästä lipun ja sitten te menette tänne äänestämään ja te
äänestätte siinä ja jätätte lipun sitten tuosta uurnaan. Kyllä, juuri
näin.
[2:33:07] Valtuutettu Martti Laajoki
Rajala.
[2:33:09] Valtuutettu Sami Rajala
Kiitos, puheenjohtaja. Haluan nyt vielä – täällä on paljon
ensikertalaisiakin – niin varmistaa myös heidän, tuota niin, vuokseen,
että kirjoitetaanko siihen lappuun nyt pelkästään numero 1 tai 2?
[2:33:27] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
Kyllä, elikkä listan numeron kirjoitatte.

[2:33:37 Valtuutettu Martti Laajoki
Aloitetaan äänestys.
Aloitetaan äänestys.
[2:35:02] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
Eli Ahola Sami.
[2:35:48] Valtuutettu Martti Laajoki
Ensimmäinen äänestäjä varmistaa, että uurna on tyhjä.
[2:33:54] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
Ahonen Jukka.
Heli Einola-Virtanen.
Halme Jussi.
Holkeri-Salmesvuori Suvi-Maria.
Hyötyläinen Sami.
Joronen Hanni.
Järvinen Hannu.
Kallioinen Saila.
Koski Jouni.
Knuutila Heikki.
Käpylä Arttu.
Laajoki Martti.
Leinonen Jaakko.
Lius Hannu.
Loppi Inka.
Maijala Antti.
Määttä Anni.
Parikka Jouni.
Pulkkinen Mervi.
Puomila Janita.
Rajala Sami.
Rantala Harri.
Rupponen Mika.
Rämö Harri.
Salonen Jouni.
Setälä Mika.
Toivonen Maija.
Vaittinen Jouni.
Vaittinen Kirsi.
Virtanen Timo.
Yli-Koivisto Mari.
Nurmi Mira.
Koivula Kati.
Ja Näsi Jari.

[2:53:05] Valtuutettu Martti Laajoki
Äänestys on päättynyt. Kokous keskeytetään vaalilautakunnan
kokouksen ajaksi.
[3:05:01 Valtuutettu Martti Laajoki
(Todetaan), että kaikki ovat läsnä. Nimenhuuto.
[3:05:20] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
Ahola Sami.
Ahola Sami onko paikalla?
Ahonen Jukka.
Einola-Virtanen Heli.
Halme Jussi.
Holkeri-Salmesvuori Suvi-Maria.
Hyötyläinen Sami.
Joronen Hanni.
Järvinen Hannu.
Kallioinen Saila.
Koski Jouni.
Knuutila Heikki.
Käpylä Arttu.
Laajoki Martti.
Leinonen Jaakko.
Liehu Vesa poissa.
Lius Hannu.
Loppi Inka.
Maijala Antti.
Määttä Anni.
Parikka Jouni.
Pulkkinen Mervi.
Puomila Janita.
Rajala Sami.
Rantala Harri.
Rupponen Mika.
Rämö Harri.
Salonen Jouni.
Setälä Mika.
Toivonen Maija.
Vaittinen Jouni.
Vaittinen Kirsi.
Virolainen Mikko poissa.
Virtanen Timo.
Väisänen Laura poissa.
Yli-Koivisto Mari.
Nurmi Mira.
Koivula Kati.
Näsi Jari.
Ja sitten viranhaltijat. Peltola Antti.

[3:06:48] Kaupunginjohtaja Antti Peltola
Paikalla.
[3:06:50] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
Sieppi Maija paikalla. Anttila Elina.
Silván Lasse.
Jämsén Virve.
Koota Jaana.
Mäkinen Asko.
Puhka-Susi Mari.
Sinivuori Briitta-Liisa.
[3:07:24] Valtuutettu Martti Laajoki
Kaikki paikalla. Jatketaan kokousta.
Vaalilautakunnan puheenjohtaja voisi esittää tämän vaalin tuloksen.
[3:07:52] Valtuutettu Jouni Salonen
Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Eli annettuja ääniä oli kaiken kaikkiaan
35, joista hyväksyttyjä ääniä 34 ja yksi hylätty. Ja äänet jakautuivat
niin, että lista 1 sai 26, anteeksi, 25 ääntä ja lista 2 yhdeksän ääntä.
Ja suhteellista vaalitapaa käyttäen listalta 1 ensimmäisenä nimenä
Saila Kallioinen saa täten 25 ääntä eli sen koko listan äänet. Toisena
oleva Jaakko Leinonen saa puolet siitä eli 12,5 ja listalta 2 listan
ensimmäisenä ja ainoana ollut saa listan kaikki äänet. Eli yhdeksän
ääntä.
[3:09:22] Valtuutettu Martti Laajoki
Näin ollen valtuuston päätös äänin 25-9 on tullut Sami Rajalan
muutosesitys.
Valtuusto päättää Saila Kallioisen puheenjohtajaksi ja Jaakko Leinosen
varapuheenjohtajaksi.
Ja siirrytään kohtaan 3. Määrätään hallintoneuvoston 90. pykälän 4.
momentin mukaisesti, että valtuuston pöytäkirjan pitäjänä toimii
hallintojohtaja.
Niin. Sami Rajala pyytää puheenvuoroa.
Siis mitä?
Sami Rajala on esittänyt uuden 1.8.2021 voimaan tulleen
hallintosäännön 96. pykälän 4. momentin mukaisesti, että valtuuston
pöytäkirjan pitäjänä toimii hallintojohtaja. Hannu Järvinen on tätä
kannattanut.
Halutaanko tästä asiasta keskustelu?

Ei muita ehdotuksia, niin –
Niin voiko valtuusto yksimielisesti hyväksyä tämän ehdotuksen, että
määrää uuden 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 96. pykälän
4.momentin mukaisesti, että valtuuston pöytäkirjan pitäjänä toimii
hallintojohtaja?
Pykälä on loppuun käsitelty.
Onnittelen uutta puheenjohtajaa. Nyt minä häivyn.
Siis missä ne äänestystulokset on?
[3:14:25] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
No niin. Arvoisat valtuutetut, viranhaltijat ja striimin seuraajat.
Valtuuston puheenjohtajiston, eli Jaakon ja omasta puolestani, kiitän
saamastamme luottamuksesta. Meillä on alkamassa uusi ja myös
erilainen valtuustokausi. Hyvinvointialueiden pitäisi aloittaa
toimintansa vuoden 2023 alusta, ja se siirtää meiltäkin sosiaali- ja
terveyspalvelut tuolle uudelle toimijalle. Toki meille jää niin sanottu
ennaltaehkäisevä työ, ja sen merkitys tässä muutoksessa vahvistunee
toivottavasti. Tällä siirtymällä myös kaupungin talouteen, tällä
muutoksella tai siirtymällä on myös kaupungin talouteen suuri
merkitys, kun sekä menoista että tuloista iso osa siirtyy pois
kaupungin budjetista.
Akaassa on tällä hetkellä menossa hyvä pöhinä. Kaupungissa
tapahtuu isoja ja pieniä asioita. Pitkästä aikaa täällä nousee
kerrostaloja. Omakotirakentajiakin on työn touhussa. Akaa Point sai
puuterminaalinsa ja odottaa nyt uusia toimijoita. Muustakin
yritystoiminnasta on meillä hyviä signaaleja. Hyvinvointikeskus
valmistui. Kylmäkoskella toimii uusi koulu. Viialaan on rakentumassa
uusi koulukampus liikuntahalleineen. Toijalan kouluverkkoratkaisu
tulee meille lähitulevaisuudessa käsittelyyn.
Taloudessa on meillä edelleen haasteita, ja toisaalta meidän
henkilöstörakenteemme on joiltain osin kovin haavoittuva. Eli
työsarkaa meillä kyllä riittää. Toivoisin kovin, että valtuusto pysyttelee
strategisen tason päätösten tekijänä eikä lähde operatiivisen
toiminnan puolelle. Meillä on siihen tehtävään viranhaltijat, ja
toimialueilla on lautakunnat.
Meillä on paljon puhuttu myös viime vuosina kaupungin
markkinoinnista ja kuntamaineesta. Meillä luottamushenkilöillä,
valtuutetuilla, on siinä myös merkittävä rooli. Pidetään huolta, että
osaltamme emme heikennä kaupungin mainetta ja siten vähennä
myös sen markkina-arvoa. Pyritään sujuvaan päätöksentekoon,
hyvään ja keskustelevaan keskinäiseen yhteistyöhön sekä
luottamukseen perustuvaan yhteistyöhön viranhaltijoiden kanssa.
Osaltani lupaan tehdä parhaani sen eteen, että valtuutetuilla on
riittävät tiedot ja eväät tehdä niitä päätöksiä.
Kuntalaiset ovat meille vaaleissa antaneet luottamuksensa. Ollaan
tämän luottamuksen arvoisia myös käyttäytymisemme suhteen niin
täällä valtuustossa kuin sen ulkopuolella.

No niin. Ja sitten siirrytään asialistan kohtaan 6: valtuuston
kokoontuminen ja kokousten koolle kutsuminen vuonna 2021-2025
sekä kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen. Ja täällä meillä
on valtuustolle kaupunginhallitukselta kolmekohtainen päätösehdotus.
Mennään kohdittain. Elikkä hallitus ehdottaa valtuustolle, että Akaan
valtuusto päättää valtuustonkokouksista ja kokousten koolle
kutsumisesta vuosina 2021-2025 seuraavaa. Ja siinä ensimmäisenä
tosiaan asia- päätösehdotuksen kohta 1 käsittelyn pohjana; siitä
keskustelu alkaa. Keskustelu päättyy. Ehdotus hyväksytty.
Kohta 2, jossa käsitellään valtuuston kokouskutsun ja esityslistan
lähettämistä. Tässä päätösehdotus keskustelun pohjana. Keskustelu
alkaa. Keskustelu päättyy. Kohta hyväksytty.
Ja sitten vielä kohta 3: valtuuston kokouksen, kokouksesta julkaistaan
kuulutukset kaupungin nettisivuilla, ja kuulutus sisältää esityslistalla
olleiden asioiden listan. Tästä keskustelua; keskustelu alkaa.
Keskustelu päättyy. Kohta hyväksytty, ja näin ollen koko kohta 6
loppuun käsitelty. Valtuusto hyväksyi asialistan kohdan 6
yksimielisesti.
Sitten pääsemme asialistan kohtaan 7: kaupungin kuulutusten ja
ilmoitusten julkaiseminen vuosina 2021-2025. Ja täällä on myös
kolmekohtainen päätösehdotus valtuustolle, ja voidaan siinäkin
mennä selkeästi kohdittain. Eli siellä on kohta 1; hallituksen esitys
käsittelyn pohjana. Keskustelu alkaa. Keskustelu päättyy. Kohta
hyväksytty. Kohta 2; päätösehdotus siellä keskustelun pohjana.
Keskustelu alkaa, päättyy. Ehdotus hyväksytty. Ja kohta kolme vielä
käsittelyssä. Pohjaehdotus; siitä keskustelu alkaa, päättyy. Ja
hyväksytty. Näin ollen kohta 7 on loppuun käsitelty ja valtuusto on
yksimielisesti hyväksynyt asialistan kohdan.
Sitten päästään asialistan kohtaan 8: Akaan kaupunginvaltuuston
2021-2025 valtuustoryhmät. Ja – okei. Elikkä täällä sitten, tuota,
valtuuston puheenjohtajalle on mahdollisuus tuoda julki ne kirjalliset
ilmoitukset, jotka on lähetetty, ja sitten täällä todetaan myöskin
juhlallisesti, että valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet.
Valtuutettu Rämö. No niin, hyvä.
Okei.
Kaiva se sieltä. Elikkä täällä on nyt sitten seuraavat valtuustoryhmät
muodostuneet, elikkä Keskustan valtuustoryhmä: täällä on Mervi
Pulkkinen, Jouni Vaittinen, Vesa Liehu, Jukka Ahonen, Jari Näsi, Tiina
Räsänen, Kim Peltola. Onko ryhmäpuheenjohtajaa tiedossa?
Aha, selvä. Te äänestätte vielä, äänestätte suhteellisesti. Asia selvä.
Sitten täällä on ilmoitus, tuota, Akaan Vasemmistoliiton
valtuustoryhmästä. Valtuustoryhmän jäsenet: Antti Maijala, Mikko
Virolainen, Mira Nurmi, Jorma Kivi. Valtuustoryhmän puheenjohtajana
toimii Antti Maijala.
Ja sitten. Ja siellä on sitten, joo, Vihreän valtuustoryhmän
kokoonpano, elikkä siellä on Hanni Joronen, puheenjohtaja, Laura

Väisänen, varapuheenjohtaja, sitten muut valtuustoryhmän jäsenet:
Kati Kuusisto ja Kati Koivula. Eli näin.
Ja sitten on, tuota, Akaan SDP:n valtuustoryhmä, ja täällä on sitten
Harri Rämö, puheenjohtaja, Inka Loppi, sihteeri, Hannu Järvinen,
Saila Kallioinen, Jouni Salonen, Kirsi Vaittinen, Harri Rantala, Heikki
Knuutila, Sami Ahola, Mika Rupponen, Sanni Harjula, Päivi
Lehmusvirta, Aki Moisio, Salla Bister, Voima Kulmala, Kirsi NordSarkola, Susanna Kilpinen, Sari Savikko, Heli Inkinen ja Juha
Kaukojärvi.
Eli näin. Sitten Setälä Mika, ole hyvä. Ah. Sinä saat nämä. Joo, hyvä,
kiitoksia. Elikkä sitten täällä on, tuota, Akaan Kokoomus RY ja Akaan
Liberaalipuolue - Vapaus Valita valtuutetut ja varavaltuutetut. Heillä
on, tuota, valtuustoryhmä nimellä Akaan Kokoomuksen
valtuustoryhmä. Puheenjohtajana toimii Maija Toivonen,
varapuheenjohtajana Suvi-Maria Holkeri-Salmesvuori, sihteerinä
valtuutettu Jouni Koski, ja täällä on sitten Toivonen Maija, Rytkönen
Jouko, Rajala Sami, Illman Bjarne, Hyötyläinen Sami, Murola Anton,
Holkeri-Salmesvuori Suvi-Maria, Rajala Terhi, Leinonen Jaakko,
Nyström Jussi, Puomila Janita, Peltola Marko, Määttä Anni, Vikman
Anttijussi, Parikka Jouni, Rajala Jukka, Koski Jouni, Löflund Lari, YliKoivisto Mari ja Seppänen Erik.
Ja sitten oli Setälä Mika. Ole hyvä. Kiitoksia. Eli täällä on sitten
valtuustoryhmä KD Akaa, jonka jäsenet ovat: varavaltuutettu Virpi
Jääskeläinen ja valtuutettu Mika Setälä, joka toimii ryhmän
puheenjohtajana. Hyvä. Näin.
Eli siinä oli nyt sitten valtuustoryhmät, ryhmät, tuota, tuotu julki, ja
näistä oli tosiaan ne kirjalliset – ah, siellä, Heli Einola-Virtanen.
Hyvä, kiitos. Eli täällä on sitten, tuota, Perussuomalaisten
valtuustoryhmä kaudelle 2021-2025, ja valtuustoryhmän
puheenjohtajana toimii Heli Einola-Virtanen, varapuheenjohtajana
Jussi Halme, ja muut ryhmät jäsenet: Arttu Käpylä, Timo Virtanen,
Hannu Lius, Martti Laajoki ja varavaltuutetut Tapio Kivistö, Tero Mäki,
Timo Räsänen, Elina Talonen-Ojanperä, Jani Toivonen, Martti Ekman.
Eli siinä on yksi lisää. Nyt sitten, oliko vielä? Eli nyt pitäisi olla kaikki.
Hyvä. No niin, eli tosiaan, nyt on tuotu julki kirjalliset ilmoitukset,
jotka tänne puheenjohtajalle on jätetty, eli siltä osin asialistan kohta
on loppuun käsitelty.
Ja sitten päästään asialistan kohtaan 9: kaupunginhallituksen
asettaminen toimikaudeksi 2021-2023 ja jäsenten vaali vuosiksi
2021-2023. Ja täällä sitten – saadaankos me.
No niin, joo, hyvä.
Eli siellä sitten kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto
päättää edellä todettu huomioon ottaen, ja kohta 1. asettaa
kaupunginhallituksen toimikaudeksi 2021-2023 ja suorittaa
kaupunginhallituksen jäsenten vaalin sekä valitsee 11 jäsentä
kaupunginhallituksen jäseniksi ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
vuosiksi 2021.
No niin, Hannu Järvinen, ole hyvä.

[3:26:51] Valtuutettu Hannu Järvinen
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja sivusta seuraajat.
Kaupunginhallitus. Seuraavanlaiseksi vuosi 2021-2023. Hannu
Järvinen, vara Aki Moisio, Sami Rajala, vara Jouni Parikka, Mervi
Pulkkinen, vara Antti Maijala, Heli Einola-Virtanen, vara Elina TalonenOjanperä, Harri Rämö, vara Salla Bister, Maija Toivonen, vara SuviMaria Holkeri-Salmesvuori, Jouni Vaittinen, vara Jukka Ahonen, Arttu
Käpylä, vara Jussi Halme, Inka Loppi, vara Timo Tammisto, Janita
Puomila, vara Anni Määttä, Hanni Joronen, vara Kati Kuusisto. Ja
sitten esitetään hallituksen puheenjohtajaksi Sami Rajala, 1.
varapuheenjohtajaksi Heli Einola-Virtanen ja 2. varapuheenjohtajaksi
Mervi Pulkkinen.
[3:27:58] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Mervi Pulkkinen.
[3:28:05] Valtuutettu Mervi Pulkkinen
Kiitos ja anteeksi, puheenjohtaja. Teen tähän pienen
korjausmuutoksen, elikkä johtuen pykälästä 5 vaihdamme sinne Mervi
Pulkkisen varajäseneksi Jukka Ahosen ja Jouni Vaittisen
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mika Setälä.
[3:28:27] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
No niin. Sieltä varmaan tulee kirjallinen esitys, niin sihteeri pysyy
kartalla.
Onko muita puheenvuoropyyntöjä tähän päätösehdotuksen kohtaan
1?
Ei ole. Elikkä näin ollen valtuusto on päättänyt, että kaupunginhallitus
muodostuu sitten 11 jäsenestä, eli siellä on Hannu Järvinen, hänellä
henkilökohtainen varajäsen Aki Moisio, Sami Rajala, varajäsen Jouni
Parikka, Mervi Pulkkinen ja varajäsen oli nyt sitten Jukka Ahonen, ja
sitten Heli Einola-Virtanen, varajäsen Elina Talonen-Ojanperä, Harri
Rämö, varajäsen Salla Bister, Maija Toivonen, varajäsen Suvi-Maria
Holkeri-Halmesvuori, Jouni Vaittinen, henkilökohtainen varajäsen Mika
Setälä, Arttu Käpylä, varajäsen Jussi Halme, Inka Loppi, varajäsen
Timo Tammisto, Janita Puomila, varajäsen Anni Määttä, Hanni
Joronen, varajäsen Kati Kuusisto. Eli näin on hallituksen jäsenet
valittu.
Sitten päätösehdotuksen kohta 2: päättää, että kaupunginhallitukseen
valitaan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Tästä asiasta
keskustelua. Alkaa, päättyy. Ehdotus hyväksytty. Sitten oli kohta 3:
valitsee kaupunginhallituksen jäseniksi valituista puheenjohtajan ja
kaksi varapuheenjohtajaa. Ja täällä oli jo, Hannu Järvinen luki
esityksen, eli puheenjohtajaksi ehdotetaan Sami Rajalaa, 1.
varapuheenjohtajaksi Heli Einola-Virtasta ja 2. varapuheenjohtajaksi
Mervi Pulkkista. Muita ehdotuksia ei liene. Keskustelu asiasta päättyy,

ja näin ollen on puheenjohtajisto hallitukselle valittu ja asialistan
kohta loppuun käsitelty.
Sitten, hyvä valtuusto, olisiko mahdollista muuttaa työjärjes- tuota,
asialistan järjestystä sen verran, että meillä on siellä asialistan kohta
25: valtuustoaloite päiväkeskus Päivikin toiminnan uudelleen
käynnistäminen vuoden 2021 alusta, että käsiteltäisiin se tässä
kohtaa, niin me pystyisimme täältä vapauttamaan vähän meidän
viranhaltijoita. Kello alkaa olemaan likempänä kymmentä, niin
jatketaan sitten näitä luottamushenkilöpaikkavalintoja, kun on tämä
ainoa varsinainen asialistan kohta sinällään käsitelty. Sopiiko
yksimielisesti käsittelyjärjestyksen vaihtaminen? Hyvä. Eli otetaan
seuraavaksi sieltä se pykälä 25.
Tosiaan, valtuustoaloite päiväkeskus Päivikin toiminnan uudelleen
käynnistäminen vuoden 2021 alusta. Ja tämä on sitten lähtenyt
liikkeelle valtuustoaloitteesta ja tullut sitten tuolta
perusturvalautakunnan kautta hallitukselle ja sieltä sitten tänne
valtuustoon, Ja, tuota, tässähän on oma historiansa, elikkä Viialassa
oli aikoinaan entisen Mäntymäen vanhainkodin alakerrassa tällainen
päiväkeskus Päivikki, joka sitten näissä säästötoimenpiteissä karsittiin
pois, ja sitten asia on virinnyt uudestaan, että sille olisi selkeästi
tarvetta.
Haluaako meidän perusturvajohtaja Elina sanoa asiasta jonkun sanan?
[3:32:24] Perusturvajohtaja Elina Anttila
Joo, kiitos, puheenjohtaja. Tosiaan, tilanne on tällä hetkellä se, että
olemme nyt järjestämässä tätä päivätoimintaa niin, että Yrjö- ja
Hanna-kodit tuottaisivat sitä palvelua, ja niin kuin
perusturvalautakunnan päätöksessä lukee, niin ainakin nyt sitten
vuoden loppuun asti. Todennäköisesti tehdään kuitenkin toistaiseksi
voimassa olevaa sopimusta, jossa on irtisanomisaika, jotta päästään
sitten tarvittaessa sen vuodenvaihteen yli, jos tässä vielä loppuvuoden
aikana mietitään jotain muita vaihtoehtoja tätä palvelua tuottaa.
Mutta ollaan siis nähty myös viranhaltijatasolla, että tämän tyyppinen
toiminta on todella järkevää ja ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävää,
ja tässä tilanteessa ja palvelurakenteessa on ehdottoman tärkeää
tuottaa tätä palvelua.
[3:33:18] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Kiitoksia. Onko Elinalle jotain kysymyksiä?
Ei ole. Mennään päätösehdotukseen, joka on kaksikohtainen.
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että kaupunginhallitus vie
päätöksenä selvityksen tiedoksi valtuustolle, eli merkitään selvitys
tiedoksi, näin päätetty. Ja sitten kohta 2: kaupunginhallitus esittää
valtuustolle, että se toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Tästä
keskustelu alkaa, päättyy. Ja päätösehdotus hyväksytty
kokonaisuudessaan yksimielisesti. Näin, niin voi viranhaltijakaappi
sieltä sitten poistua niin halutessaan, kunhan ei Kati poistu, mutta.

Näin, ja sitten palataan takaisin sinne normijärjestykseen, eli hallitus
tuli valittua, niin sitten päästään sinne asialistan kohtaan 10:
tarkastuslautakunnan asettaminen vuosiksi 2021-2025 ja
tarkastuslautakunnan jäsenten vaali vuosiksi 2021-2025. Ja, tuota,
täällä sitten päätösehdotus on kaksikohtainen myöskin. Elikkä kohta
1: asettaa tarkastuslautakunnan toimikaudeksi 2021-2025 sekä
suorittaa tarkastuslautakunnan jäsenten vaalin ja valitsee
tarkastuslautakuntaan seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet.
Ja täällä on sitten esitys. Siellä on esitys. Hannu Järvinen.
[3:35:23] Valtuutettu Hannu Järvinen
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, tarkastuslautakunta
vuodeksi 2021-2025 on seuraavanlainen. Mika Rupponen, varajäsen
Josefina Harju, Jaakko Leinonen, vara Sari Lapinleimu, Sauli Turja,
vara Satu Raiski-Koivukoski, Marjo Rantala, vara Aki Andersson, Pirjo
Huuhtanen, vara Sakari Nieminen, Anton Murola, vara Eero VehkaAho, Maria Koivuniemi, vara Antti Orava. Sitten esityksenä on, että
puheenjohtajaksi Jaakko Leinonen ja varapuheenjohtajaksi Mika
Rupponen.
[3:36:14] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
No niin, ja siellä oli tosiaan esitetty. Muita ehdotuksia ilmeisesti
lautakunnan jäseniksi ei ole, tai varajäseniksi. Näin, ei ole. Elikkä,
tuota, tuolla luetellut henkilöt on sitten valittu tarkastuslautakuntaan
jäseneksi ja varajäseneksi. Eli Mika Rupponen, varalla Josefina Harju,
Jaakko Leinonen, varalla Sari Lapinleimu, Sauli Turja, varalla Satu
Raiski-Koivukoski, Marjo Rantala, varalla Aki Andersson, Pirjo
Huuhtanen, varalla Sakari Nieminen, Anton Murola, varalla Eero
Vehka-Aho, Maria Koivuniemi, varalla Antti Orava. Ja tasa-arvokin
näyttää toteutuvan.
Ja sitten kohta 2: valitsee tarkastuslautakuntaan valituista jäsenistä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden on oltava varsinaisia
valtuutettuja, ja täällä oli ehdotus, että puheenjohtajaksi Jaakko
Leinonen ja varapuheenjohtajaksi Mika Rupponen. Ja tästä keskustelu
alkaa ja päättyy, ja kohta hyväksytty. Ja näin ollen koko kohta 10 eli
tarkastuslautakunta on tullut valituksi.
Ja sitten päästään asialistan kohtaan 11: elinvoimalautakunnan
asettaminen vuosiksi 2021-2025 ja elinvoimakunnan jäsenten vaali
vuosiksi 2021-2025. Ja täällä sitten myöskin kaksikohtainen. Joo,
odotas vähän, kun päästään. Eli täällä sitten kaupunginhallituksen
ehdotus valtuustolle on kaksikohtainen. 1: asettaa
elinvoimalautakunnan vuosiksi 2021-2025 ja suorittaa
elinvoimalautakunnan jäsenten vaalin sekä valitsee
elinvoimalautakuntaan enintään 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet vuosiksi 2021-2025. Eli tässä kohdassa pitää ensin
päättää elinvoimalautakunnan jäsenmäärä, koska maininta on
”enintään”, niin siitä pitää ensimmäisenä tehdä päätös.
Valtuutettu Rajala.

[3:38:47] Valtuutettu Sami Rajala
Kiitos, puheenjohtaja, oli hankaluuksia päästä tuolista ylös, kun jäi
takin helma kiinni. Mutta minulla on esitys tähän 1-kohtaan, ja 1kohdan esitys kuuluu näin, että ”asettaa elinvoimalautakunnan
vuosille 2021-25 ja suorittaa elinvoimalautakunnan jäsenten vaalin
sekä valitsee elinvoimalautakuntaan 10 jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2021-2025.”
[3:39:14] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Sitten valtuutettu Järvinen.
Sitten valtuutettu Pulkkinen.
[3:39:26] Valtuutettu Mervi Pulkkinen
Kiitos, puheenjohtaja. Talouden tasapainottamisohjelmassa on
sanottu, että lautakuntien koko tulee pienentää yhdeksään jäseneen.
Täällä on tänään perusteltu muitakin pykäliä talouskysymyksillä,
elikkä nyt säästetään sitten joka paikasta. Elikkä me esitämme, että
lautakunnan koko on yhdeksän jäsentä.
[3:39:52] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Ja sitten siellä oli, oliko se Kati Koivula siellä? Ei kun Hanni. Ole hyvä.
[3:40:03] Valtuutettu Hanni Joronen
Kiitos, puheenjohtaja. Kuulimme tosiaan alussa, että niiden paikkojen
vähentämistä perustellaan säästöillä. Niin kuulijoille tiedoksi, että
säästö on noin 500 euroa vuodessa yhdestä lautakuntapaikasta. 11
jäsentä lautakunnissa varmistaa ryhmien edustuksellisuuden. 11.
paikan, 11 paikkaa jaettuna kahden liiton kesken suhteellisesti vastaa
lähes täydellisesti vaalitulosta. Elikkä esitän, että kohta 1: valtuusto
asettaa elinvoimalautakunnan vuosiksi 2021-2025 ja suorittaa
elinvoimalautakunnan jäsenten vaalin sekä valitsee
elinvoimalautakuntaan 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet. Ja 2. kohta on samanlainen kuin pohjassa. Kiitos.
[3:40:57] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Ja sitten oli Jukka Ahonen.
[3:41:00] Valtuutettu Jukka Ahonen
Kiitos. Kannatan valtuutettu Pulkkisen esitystä.

[3:41:09] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Ja sitten sielä oli Koivulako. No niin, meni oikein.
[3:41:13] Varavaltuutettu Kati Koivula
Kannatan Hannin esitystä, Jorosen esitystä siis.
[3:41:23] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
No niin. Sitten, onko muita esityksiä? Vaittinen Jouni.
[3:41:33] Valtuutettu Jouni Vaittinen
Niin, puheenjohtaja. En tee esitystä, mutta haluaisin nyt vähän tietää,
mistä tämä 10 tulee. Sehän on vähän hankala luku näissä äänten
mennessä tasan, niin yleensä on suosittu paritonta lukua toimielinten
kooksi.
[3:41:56] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Valtuutettu Järvinen.
[3:42:04] Valtuutettu Hannu Järvinen
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Silloin, kun hallintosääntöä
tehtiin, siellä oli 11 jäsentä, se oli meillä (-) [3:42:15] että on 11
jäsentä. Kokoomushan ajoi hallintosääntöön 9-jäsenisiä lautakuntia ja
nyt me olemme päätyneet siihen, me olemme asiasta keskustelleet
Ryhmä 26:n kesken ja me olemme päätyneet tällaiseen
kompromissiratkaisuun elikkä 10 jäseneen.
[3:42:40] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
No niin. Tästä asiasta keskustelu päättyi, ja keskustelun kuluessa
Sami Rajala esitti Hannu Järvisen kannattamana, että
elinvoimalautakuntaan valitaan 10 jäsentä, Mervi Pulkkinen esitti
Jukka Ahosen kannattamana, että elinvoimalautakuntaan valitaan 9
jäsentä ja Hanni Joronen esitti Kati Koivulan kannattamana, että
elinvoimalautakuntaan valitaan 11 jäsentä, eli meillä on kolme
ehdotusta. Pääsemme sitten äänestämään. Ja kun pohjaehdotus on,
että enintään 11 lähtökohtaisesti, kun ehdotukset asettaa vastakkain,
niin lähdetään liikkeelle siitä, että pohjaehdotuksesta kauimmaisena
olevat asetetaan ensin vastakkain, ja sen jälkeen siitä voittanut
asetetaan sitten pohjaehdotuksen kanssa, eli tästä voinee vetää
sellaisen johtopäätöksen, että jos pohjassa ollaan likellä 11, niin
asetetaan ensin vastakkain Sami Rajalan esitys, 10 jäsentä ja Mervi
Pulkkisen esitys, 9 jäsentä. Sopiiko tällainen? Ja sen jälkeen näistä
voittanut menee sitten vastaan tätä Hanni Jorosen 11 jäsenen
ehdotusta. Eli käykö tällainen äänestysjärjestys? Eli ensin vastakkain
Rajalan esitys, 10 jäsentä, vastaan Pulkkisen esitys, 9 jäsentä, ja sen

jälkeen siitä voittanut ehdotus vastaan Hanni Jorosen esitys 11
jäsenestä.
Eli äänestysjärjestys on hyväksytty. Leinonen, valtuutettu.
No, katso, pohjahan on, kun pohja on enintään 11. Meillä ei
varsinaisesti ole eksaktia määrää pohjasta, mutta kun 11 on tavallaan
niin kuin enintään, niin se on minun ajatuksissani lähellä sitä. Niin sen
takia ajattelin tällaista järjestystä. Mutta hyvä, äänestysjärjestys
hyväksytty. Nimenhuutoäänestys sopinee. Ja, tuota, tehdään niin,
että Sami Rajalan esitys 10 jäsenestä on jaa ja Mervi Pulkkisen esitys
9 jäsenestä on ei. Eli Rajalan esitys 10 jäsenestä jaa, Pulkkisen esitys
9 jäsenestä ei. Onko ymmärretty? Hyvä. Sitten nimenhuutoäänestys
alkaa, ja Maija sieltä luettelee. Ja äänten laskijat sitten valmiina.
[3:45:22] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
Ahola Sami.
Ahonen Jukka.
Einola-Virtanen Heli.
Halme Jussi.
Holkeri-Salmesvuori Suvi-Maria.
Hyötyläinen Sami.
Joronen Hanni.
Järvinen Hannu.
Kallioinen Saila.
Koski Jouni.
Knuutila Heikki.
Käpylä Arttu.
Laajoki Martti.
Leinonen Jaakko.
Liehu Vesa poissa.
Lius Hannu.
Loppi Inka.
Maijala Antti.
Määttä Anni.
Parikka Jouni.
Pulkkinen Mervi.
Puomila Janita.
Rajala Sami.
Rantala Harri.
Rupponen Mika.
Rämö Harri.
Salonen Jouni.
Setälä Mika.
Toivonen Maija.
Vaittinen Jouni.
Vaittinen Kirsi.
Virolainen Mikko poissa.
Virtanen Timo.
Väisänen Laura poissa.
Yli-Koivisto Mari.
Ja Nurmi Mira.
Koivula Kati.

Ja Näsi Jari.

[3:47:16] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Eli meidän laskelmien mukaan Rajalan esitys jaa-äänillä sai 26, tai 26
jaa-ääntä ja Pulkkisen esitys 9 ei-ääntä. Onko meidän ääntenlaskijat
samaa mieltä, eli 26-9? Kiitos. No niin, sitten mennään eteenpäin, eli
nyt sitten on vastakkain, tuota, Hanni Jorosen esitys 11 jäsenestä ja
sitten Sami Rajalan esitys 10 äänestä. Ja nyt sitten järjestys sellainen,
että, tuota, Hanni Jorosen esitys 11 jäsenestä on jaa ja Rajalan esitys
10 äänestä ei. Eli Jorosen esitys 11 jäsenestä jaa ja Rajalan esitys 10
jäsenestä ei. Onko ymmärretty? Hyvä. Sitten mennään.
[3:48:32] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
Ahola Sami.
Ahonen Jukka.
Einola-Virtanen Heli.
Halme Jussi.
Holkeri-Salmesvuori Suvi-Maria.
Hyötyläinen Sami.
Joronen Hanni.
Järvinen Hannu.
Kallioinen Saila.
Koski Jouni.
Knuutila Heikki.
Käpylä Arttu.
Laajoki Martti.
Leinonen Jaakko.
Liehu Vesa poissa.
Lius Hannu.
Loppi Inka.
Maijala Antti.
Määttä Anni.
Parikka Jouni.
Pulkkinen Mervi.
Puomila Janita.
Rajala Sami.
Rantala Harri.
Rupponen Mika.
Rämö Harri.
Salonen Jouni.
Setälä Mika.
Toivonen Maija.
Vaittinen Jouni.
Vaittinen Kirsi.
Virolainen Mikko poissa.
Virtanen Timo.
Väisänen Laura poissa.
Yli-Koivisto Mari.
Nurmi Mira.
Koivula Kati.
Ja Näsi Jari.

Sihteeri sai 9 ja 26.
[3:50:30] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Joo, elikkä 9 jaa-ääntä ja 26 ei-ääntä. Onko ääntenlaskijat samaa
mieltä? Hyvä, kiitoksia. Eli näin ollen valtuutettu Rajalan esitys siitä,
että elinvoimalautakuntaan valitaan 10 jäsentä, on tullut valtuuston
päätökseksi. Ja nyt pitäisi sitten valita sinne ne 10 jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet.
Hannu Järvinen.
[3:51:08] Valtuutettu Hannu Järvinen
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja läsnäolijat, seuraajat.
Ryhmä 26:n elikkä R-26:n ehdokkaat ovat Harri Rantala, vara Tero
Inha, Anni Määttä, vara Tommi Vihervaara, Tapio Kivistö, vara Matti
Ekman, siis Martti Ekman, Sari Savikko, vara Juha Kaukojärvi, Jouni
Parikka, vara Lari Löflund, Jussi Halme, vara Sirkku Laine, Heli
Inkinen, vara Hannele Halmela-Tabermann, Suvi-Maria HolkeriSalmesvuori, vara Mari Yli-Koivisto.
[3:52:10] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Okei.
No niin, elikkä siellä näkyy nyt, tuota, taululla, tämä Hannu Järvisen
esitys elinvoimalautakuntaan jäseniksi, ja sitten siellä oli Mervi
Pulkkisella puheenvuoro.
[3:55:01] Valtuutettu Mervi Pulkkinen
Kiitos, puheenjohtaja, ja onnittelut uudesta tehtävästä. Elikkä
täydentäisimme sen, mitä nyt jää sitten täydennettävää. Eli olettaen,
että siellä on nyt sitten 8 nimeä Ryhmä 26 lautakuntaan esittänyt, niin
Ryhmä 9 esittää varsinaiseksi jäseneksi Matti Hyrkäs ja hänelle
henkilökohtainen varajäsen Jari Näsi, toinen varsinainen jäsen Vesa
Liehu ja hänelle henkilökohtainen vara Kati Kuusisto.
[3:55:41] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Hyvä, kiitoksia. Eli, tuota, muita ehdotuksia ei ilmeisesti ole
elinvoimalautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi? Ei, elikkä, tuota, näin
ollen nämä 10 jäsentä on tulleet valituiksi, eli siellä on tosiaan Harri
Rantala, varalla Tero Inha, Anni Määttä, varalla Tommi Vihervaara,
Tapio Kivistö, varalla Martti Ekman, Sari Savikko, varalla Juha
Kaukojärvi, Jouni Parikka, varalla Lari Löflund, Jussi Halme, varalla
Sirkku Laine, Heli Inkinen, varalla Hannele Halmela-Tabermann, SuviMaria Holkeri-Salmesvuori, varalla Mari Yli-Koivisto ja sitten oli Matti
Hyrkäs, varalla Jari Näsi ja Vesa Liehu, varalla Kati Kuusisto. Menikö
oikein? Joo. Ja, tuota, joo, tasa-arvokin tuntuisi toteutuvan. Eikö?

Joo. Elikkä näin ollen, tuota, elinvoimalautakuntaan ovat nuo edellä
luetellut jäsenet sitten tulleet valituiksi ja heille nuo varajäsenet. Ja
sitten kohta 2: valitsee elinvoimalautakuntaan jäseniksi valituista
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ja Hannu Järvinen.
Esitetty puheenjohtajaksi Harri Rantalaa ja varapuheenjohtajaksi Anni
Määttää. Muita ehdotuksia ei ilmeisesti ole, joten teidät on sitten
valittu puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi
elinvoimalautakuntaan. Näin. Eli asialistan kohdan 11 molemmat
kohdat on loppuun käsitelty; elinvoimalautakunta tullut valittua.
Sitten päästään asialistan kohtaan 12: teknisen lautakunnan
asettaminen vuosiksi 2021-2025 ja teknisen lautakunnan jäsenten
vaali vuosiksi 2021-2025. Ja täällä sitten päätösehdotus jälleen
kaksikohtainen. Hallitus ehdottaa, että valtuusto päättää edellä
todettu huomioon ottaen seuraavaa. Asialistan kohta 1: asettaa
teknisen lautakunnan vuosiksi 2021-2025 ja suorittaa teknisen
lautakunnan jäsenten vaalin sekä valitsee tekniseen lautakuntaan
enintään 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi
2021-2025. Ja sitten on taas kohta 2: valitsee tekniseen lautakuntaan
jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Mennään
kohdittain, eli ensimmäisenä kohta 1. Ja täällä on taas sama tilanne
kuin äskenkin. Pohjaehdotuksessa on, että ”enintään 11”, niin ensin
pitää päättää jäsenmäärä teknisessä lautakunnassa. Ja valtuutettu
Rajala, ole hyvä.
[3:59:19] Valtuutettu Sami Rajala
Kiitos, puheenjohtaja. Unohdin edellisessä pykälässä onnitella
puheenjohtajaa valinnasta. Hyvä valinta. Kokous lähti sujumaan
varsin reippaaseen tahtiin. Ja, tosiaan, esitän tähän 1-kohtaan, että
sinne valitaan myös 10 jäsentä. Luen sen nyt vielä, koko kohdan
tästä. Elikkä: asettaa teknisen lautakunnan vuosiksi 2021-2025 ja
suorittaa teknisen lautakunnan jäsenten vaalin sekä valitsee tekniseen
lautakuntaan 10 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
vuodeksi 2021-2025.
[3:39:55] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Hannu Järvinen.
Sitten siellä oli Hanni Joronen.
[4:00:08] Valtuutettu Hanni Joronen
Kiitos, puheenjohtaja. Tosiaan, onnea minunkin puolesta. Esitän tänne
tekniseen lautakuntaankin 11 jäsentä, ja perusteluja on tullut tuossa
edellä paljon sen puolesta jo.
[4:00:25 Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Sitten oli Mervi Pulkkinen.

[4:00:31] Valtuutettu Mervi Pulkkinen
Kiitos, puheenjohtaja. Esittäisin yhdeksää jäsentä, mutta säästösyistä
jätän esityksen tekemättä ja kannatan Hanni Jorosen esitystä.
[4:00:44] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Sitten siellä oli Kati Koivulalla käsi pystyssä. Aha, selvä. Puheenvuoro
peruttu.
Sitten, onko muita puheenvuoropyyntöjä. Ei ole. Eli keskustelu tästä
kohdasta, eli jäsenmäärästä, päättyy, ja keskustelun kuluessa saimme
kaksi ehdotusta. Eli Sami Rajala esitti, että tekniseen lautakuntaan
valitaan 10 jäsentä, ja häntä on kannattanut Hannu Järvinen, ja Hanni
Joronen esitti, että tekniseen lautakuntaan valitaan 11 jäsentä, ja
häntä kannatti Mervi Pulkkinen. Eli pääsemme äänestämään. Ja,
tuota, jos mennään samalla logiikalla kuin oli edellisessäkin kohdassa,
niin silloin esitän äänestysjärjestykseksi sellaista, että Hanni Jorosen
esitys 11 jäsenestä lautakuntaan on jaa ja Sami Rajalan esitys, että
lautakuntaan valitaan 10 jäsentä on ei.
Onko tämä hyväksyttävä äänestysjärjestys? Hyväksytty. Eli Hanni
Jorosen esitys 11 jäsenestä on jaa ja Sami Rajalan esitys 10 jäsenestä
on ei. Ymmärretty? Hyvä. Sitten, Maija, taas mennään.
[4:02:11] Va. hallintopäällikkö Maija Sieppi
Ahola Sami.
Ahonen Jukka.
Einola-Virtanen Heli.
Halme Jussi.
Holkeri-Salmesvuori Suvi-Maria.
Hyötyläinen Sami.
Joronen Hanni.
Järvinen Hannu.
Kallioinen Saila.
Koski Jouni.
Knuutila Heikki.
Käpylä Arttu.
Laajoki Martti.
Leinonen Jaakko.
Lius Hannu.
Loppi Inka.
Maijala Antti.
Määttä Anni.
Parikka Jouni.
Pulkkinen Mervi.
Puomila Janita.
Rajala Sami.
Rantala Harri.
Rupponen Mika.
Rämö Harri.
Salonen Jouni.

Setälä Mika.
Toivonen Maija.
Vaittinen Jouni.
Vaittinen Kirsi.
Virtanen Timo.
Yli-Koivisto Mari.
Nurmi Mira.
Koivula Kati.
Näsi Jari.
[4:04:02] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Äänestyksen tulos: 9 jaa-ääntä ja 26 ei-ääntä. Ovatko äänten laskijat
samaa mieltä? Hyvä. Elikkä näin ollen valtuusto on päättänyt, että
tekniseen lautakuntaan valitaan 10 jäsentä. Ja sitten mennään
eteenpäin, elikkä siellä on nyt sitten – aha, ei ollutkaan vielä. Joo.
Saadaan, saadaan tauluun sitten nimiä. Eli Hannu Järvinen.
[4:04:45] Valtuutettu Hannu Järvinen
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kanssaolijat ja seuraajat.
R-18 on valinnut seuraavat jäsenet ja varajäsenet. 26, anteeksi. R-26
on seuraavat jäsenet tekniseen lautakuntaan ja varajäsenet.
Varsinainen jäsen Sami Ahola, varajäsen Timo Tammisto, Marko
Peltola, varajäsen Jaakko Rajaniemi, Timo Virtanen, varajäsen Timo
Räsänen, Sami Hyötyläinen, varajäsen Petri Aarnio, Hannu Lius,
varajäsen Elina Talonen-Ojanperä, Kirsi Vaittinen, varajäsen Terhi
Vadén, Päivi Lehmusvirta, varajäsen Seija Tromstedt, Nina Weltzien,
varajäsen Suvi-Maria Holkeri-Salmesvuori.
[4:05:45] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Hyvä, ja sitten kaivattaisiin lisää. Mervi Pulkkinen.
[4:05:55] Valtuutettu Mervi Pulkkinen
Kiitos, puheenjohtaja. Elikkä täydennetään sitten listaa jäämistöllä.
Elikkä varsinainen jäsen Kim Peltola, hänelle henkilökohtainen
varajäsen Ilkka Rehuttu, varsinainen jäsen Janina Tuominen,
henkilökohtainen varajäsen Jorma Kivi.
[4:06:32] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
No niin. Muita ehdotuksia ilmeisesti ei ole, joten, tuota, esitetyt nimet
on, tuota, ehdotettu teknisen lautakunnan jäseniksi ja
henkilökohtaisiksi varajäseniksi. Muita ehdotuksia ei tullut, joten
heidät on valittu. Eli valtuusto on valinnut tekniseen lautakuntaan
varsinaiseksi jäseneksi Sami Ahola, varalle Timo Tammisto, Marko
Peltola, varalle Jaakko Rajaniemi, Timo Virtanen, varalle Timo
Räsänen, Sami Hyötyläinen, varalle Petri Aarnio, Hannu Lius, varalle
Elina Talonen-Ojanperä, Kirsi Vaittinen, varalle Terhi Vadén, Päivi

Lehmusvirta, varalle Seija Tromstedt, Nina Weltzien, varalle SuviMaria Holkeri-Salmesvuori, Kim Peltola, varalle Ilkka Rehuttu ja Janina
Tuominenko, Janina Tuominen ja varalle Jorma Kivi. Ja, tuota, tasaarvokin ilmeisesti täyttyy kummassakin kategoriassa, niin näin ollen
tältä osin päätös on ihan ok. Eli nämä henkilöt ovat tulleet sitten
valituksi tekniseen lautakuntaan. Ja sitten kohta 2: valitsee tekniseen
lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Hannu Järvinen.
No niin. Muita ehdotuksia ei ole, joten puheenjohtajaksi valittu Kirsi
Vaittinen ja varapuheenjohtajaksi Marko Peltola. Eli näin ollen tämä
asialistan kohta on tullut loppuun käsitellyksi ja tekninen lautakunta
on saanut jäsenensä ja varajäsenensä.
Ja sitten päästään asialistan kohtaan 13: sivistyslautakunnan
asettaminen vuosiksi 2021-2025 ja sivistyslautakunnan jäsenten vaali
vuosiksi 2021-2025. Ja täällä sitten myöskin hallitukselta valtuustolle
kaksikohtainen päätösehdotus. Eli kaupunginhallitus ehdottaa, että
valtuusto päättää edellä todettu huomioon ottaen seuraavaa. Kohta 1:
asettaa sivistyslautakunnan vuosiksi 2021-2025 ja suorittaa
sivistyslautakunnan jäsenten vaalin sekä valitsee sivistyslautakuntaan
enintään 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 2021-2025.
”Valitsee sivistyslautakuntaan jäseniksi valituista puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan” on sitten esityskohdassa 2. Ja tässäkin taas
pohjaehdotuksessa on ”enintään 11” niin pitää ensin sen
jäsenmäärästä päättää. Ja valtuutettu Rajala.
[4:09:33] Valtuutettu Sami Rajala
Kiitos, puheenjohtaja. Ja tuollahan se on jo ennakoitu tuonne
taulullekin, eli esitetään 10 jäsentä sivistyslautakuntaan. Ja luen sen
nyt varmuuden vuoksi vielä kerran alusta. Asettaa sivistyslautakunnan
vuosiksi 2021-2025 ja suorittaa sivistyslautakunnan jäsenten vaalin
sekä valitsee sivistyslautakuntaan 10 jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet vuosiksi 2021-2025.
[4:10:01] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Ja Hannu Järvinen. Ja sitten Hanni Joronen.
[4:10:17] Valtuutettu Hanni Joronen
Kiitos, puheenjohtaja. Esitän, että sivistyslautakuntaan valitaan 11
jäsentä edustuksellisuuden varmistamiseksi.
[4:10:26] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Ja sitten Kati Koivula.
[4:10:30] Varavaltuutettu Kati Koivula
Kannatan Hanni Jorosen esitystä.

[4:10:35] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten keskustelu tästä
sivistyslautakunnan jäsenmäärästä päättyy, ja keskustelun kuluessa
saatiin kaksi esitystä. Eli Sami Rajala esitti Hannu Järvisen
kannattamana, että sivistyslautakuntaan valitaan 10 jäsentä, ja Hanni
Joronen esitti Kati Koivulan kannattamana, että sivistyslautakuntaan
valitaan 11 jäsentä. Eli taas sitten äänestämme, ja, tuota,
äänestysjärjestys sellainen, että Hanni Jorosen esitys 11 jäsenestä on
jaa ja Sami Rajalan esitys 10 jäsenestä on ei. Sopinee. Sopii. Eli Hanni
Jorosen esitys 11 jäsenestä jaa ja Sami Rajalan esitys 10 jäsenestä ei.
Ja sitten mennään.
[4:11:40] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
Ahola Sami.
Ahonen Jukka.
Einola-Virtanen Heli.
Halme Jussi.
Holkeri-Salmesvuori Suvi-Maria.
Hyötyläinen Sami.
Joronen Hanni.
Järvinen Hannu.
Kallioinen Saila.
Koski Jouni.
Knuutila Heikki.
Käpylä Arttu.
Laajoki Martti.
Leinonen Jaakko.
Lius Hannu.
Loppi Inka.
Maijala Antti.
Määttä Anni.
Parikka Jouni.
Pulkkinen Mervi.
Puomila Janita.
Rajala Sami.
Rantala Harri.
Rupponen Mika.
Rämö Harri.
Salonen Jouni.
Setälä Mika.
Toivonen Maija.
Vaittinen Jouni.
Vaittinen Kirsi.
Virtanen Timo.
Yli-Koivisto Mari.
Nurmi Mira.
Koivula Kati.
Näsi Jari.
9 ja 26.

[4:13:32] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Joo. Hyvä. Eli äänestyksen tulos: 9 jaa-ääntä, 26 ei-ääntä. Onko
äänten laskijat samaa mieltä? Elikkä näin ollen Sami Rajalan esitys
siitä, että sivistyslautakuntaan valitaan 10 jäsentä, on tullut
valtuuston päätökseksi. Ja sitten tarvitaan taas niitä nimiä. Järvinen.
Odotetaan tuolta esitys vielä.
[4:14:05] Valtuutettu Hannu Järvinen
Joo. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kokousta seuraavat.
Ryhmä 26:n eli R-26 valinnat sivistyslautakuntaan ovat
seuraavanlaiset. Mika Rupponen, vara Kari Tabermann, Jouni Koski,
vara Jani Vehka-Aho, Joni Toivonen, vara Toni Nenonen, Voima
Kulmala, vara Tanja Näsi, Mari Yli-Koivisto, vara Anni Määttä, Sirpa
Helpiölä, vara Arttu Käpylä, Sanni Harjula, vara Josefina Harju, Terhi
Rajala, vara Tomi Koistinen.
[4:15:04] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Näin. Ja sitten Mervi Pulkkinen.
[4:15:12] Valtuutettu Mervi Pulkkinen
Kiitos, puheenjohtaja. Elikkä täydennetään. Varsinainen jäsen Kati
Koivula, hänen henkilökohtainen varajäsen Timo Kontio, varsinainen
Mika Lohi, henkilökohtainen varajäsen Mira Nurmi.
[4:15:49] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Hyvä. Muita ehdotuksia ei ilmeisesti ole, elikkä, tuota, Mervi
Pulkkinen.
[4:16:02] Valtuutettu Mervi Pulkkinen
Puheenjohtaja, kysyisin ihan yleisesti tuosta esityksestä, elikkä onko
tuolla ensimmäinen nimi Mika Rupponen, ja onko Mika Rupponen
tarkastuslautakunnan jäsen, ja onko se ok.
[4:16:16] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Kyllä, siellä on Mika Rupponen, ja Mika Rupponen on valittu
tarkastuslautakunnan jäseneksi, mutta käytännössä tarkoittaa silloin
sitä, että silloin kun tarkastuslautakunta käsittelee
sivistyslautakunnan asioita, niin Mika Rupponen on sitten esteellinen
tarkastuslautakunnassa.
Näin. Elikkä muita ehdotuksia ei tosiaan ole, elikkä, tuota, nämä
ehdotetut henkilöt on sitten valittu sivistyslautakuntaan varsinaisiksi
ja varajäseniksi. Elikkä Mika Rupponen, varalla Kari Tabermann, Jouni

Koski, varalla Jani Vehka-Aho, Joni Toivonen, varalla Toni Nenonen,
Voima Kulmala, varalla Tanja Näsi, Mari Yli-Koivisto, varalla Anni
Määttä, Sirpa Helpiölä, varalla Arttu Käpylä, Sanni Harjula, varalla
Josefina Harju, Terhi Rajala, varalla Tomi Koistinen, Kati Koivula,
varalla Timo Kontio, Mika Lohi, varalla Mira Nurmi. Elikkä näin
valtuusto on valinnut sivistyslautakuntaan jäsenet, ja sitten kohta 2:
valitsee sivistyslautakuntaan jäseniksi valituista puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Hannu Järvinen.
Muita ehdotuksia ei ole, elikkä puheenjohtajaksi on valittu Jouni Koski
ja varapuheenjohtajaksi Mika Rupponen. Ja näin ollen meille on
sivistyslautakunta valittu, ja asialistan kohta 13 loppuun käsitelty.
Mervi Pulkkinen.
[4:18:05] Valtuutettu Mervi Pulkkinen
Kiitos, puheenjohtaja. Nyt on valinnat tehty lautakuntiin, ja haluan
erityisesti onnitella kaikkia uusia, jotka ovat saaneet vaikuttamisen
paikan lautakunnissa, ja kuten neuvotteluissa oli, ensimmäinen
lähtökohta oli se, että jaetaan paikkoja tasapuolisesti kaikille, niin
hämmästyttää nyt sitten tämä Demareiden ja Kokoomuksen
tykittäminen, samoja nimiä esiintyy monessa kohtaa, ja sitten Ryhmä
9:ltä otettiin jokaisesta lautakunnasta yksi jäsen pois. Tarkoittaa siis
sitä, että viisi puoluetta menettivät paikkoja tämän käsittelyn
yhteydessä, elikkä pienennettiin lautakuntien kokoa, mikä ei ollut
hallintosäännön valmistelun yhteydessä asian henki, vaan siellä
puhuttiin koko ajan 9-jäsenisestä tai 11-jäsenisestä. Mutta onnittelut
kaikille ja tsemppiä tulevaan kauteen.
[4:19:03] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
No niin, ja sitten päästään asialistan kohtaan 14:
perusturvalautakunnan ja yhteistoiminta-alueen
perusturvalautakunnan asettaminen vuosiksi 2021-2025 ja
perusturvalautakunnan sekä yhteistoiminta-alueen
perusturvalautakunnan jäsenten vaali vuosiksi 2021-2025.
Elikkä ne ovat sinulla. Sinä sanot ne sitten. Okei. Hyvä.
Asko, Maija laittaa sulle viestin, niin saadaan sitten lista. Joo, se on
ihan ok, mutta laittaa uuden, niin sieltä tulee lisää sitten. Jees.
Elikkä täällä sitten myöskin päätösehdotukseen. Ja täällä on myös
kaksikohtainen ehdotus kaupunginhallitukselta valtuustolle. Elikkä
kohta 1: valtuusto päättää, kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto
päättää edellä todettu huomioon ottaen seuraavaa. Eli kohta 1:
asettaa perusturvalautakunnan ja yhteistoiminta-alueen
perusturvalautakunnan vuosiksi 2021-2025 ja suorittaa
perusturvalautakunnan ja yhteistoiminta-alueen
perusturvalautakunnan jäsenten vaalin sekä valitsee yhteistoimintaalueen perusturvalautakuntaan 14 jäsentä, joista 9
perusturvalautakuntaan ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi
2021-2025. Eli täällä meillä sitten on. Joo, hyvä. Eli Hannu Järvinen.

[4:20:45] Valtuutettu Hannu Järvinen
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja läsnäolijat, seuraajat.
Akaan perus- siis tarkoittaen, että meidän edustajat, Urjalan edustajat
tulee kai sinne myöhemmin, meidän on esityksenä. Varsinainen Jouni
Salonen, varajäsen Jaana Heino, Jouko Rytkönen, vara Bjarne Illman,
Tiina Räsänen, vara Virpi Jääskeläinen, Tero Mäki, vara Toni Nenonen,
Heikki Knuutila, vara Mari Ikäheimo, Erja Pentti, vara Petri Aarnio,
Laura Väisänen, vara Katri Kuusisto, Marlena Weck, vara Marko Kivi,
Susanna Kilpinen, vara Anne Mäkinen.
[4:21:43] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Hyvä, ja sitten siellä on ilmeisesti, onko siellä sähköpostissa ne
Urjalan. Joo. Eli tosiaan uusille tiedoksi, että tämä tällainen
yhteistoiminta-alue, jossa on Akaa ja Urjala, ja tuota, yhteensä,
yhteistoiminta-alue, jossa tosiaan, tai lautakunnassa 14 jäsentä, joista
9 on akaalaista ja loput on sitten Urjalasta. Ja nyt Akaan valtuusto on
se, joka varsinaisesti - se, joka virallisesti valitsee nämä. Eli siellä on
sitten Urjalan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Ja –
no niin.
Eli siellä, siellä on sitten. Urjalasta esitetään: varsinainen Janne Saari,
varalle Lari Pynnä, varsinainen Jyrki Salmi, varalla Jami Susijärvi,
Katja Alitalo, varalla Kerttu Hiukkamäki, Tea-Maria Nääppä, varalla
Taina Valtonen, Kirsi Ahvenus-Välimaa, varalla Lisa Wesin.
Ja, tuota, ilmeisesti siinä, vai onko sinulla, Maija, jonkinlainen
yhteenveto? Ilmeisesti tasa-arvo täyttyy, koska Akaan osalta se
täyttyi, ja näyttää tuossa, että Urjalakin, kumpikin osaltaan hoitaa, ja
niin se kaiketi pitäisi sitten, kokonaisuus, mennä. Joo.
Elikkä näin ollen voitaneen nyt sitten valita nämä Järvisen esittämät
jäsenet plus Urjalan esittämät jäsenet sitten tänne yhteistoimintaalueen lautakuntaan, ja sitten nämä Akaan yhdeksän jäsentä
muodostavat tämän meidän oman perusturvalautakunnan. Eli näin
ovat nämä henkilöt tulleet valituiksi, ja tasa-arvo tuntuisi täyttyvän.
Ja sitten kohta 2: valitse yhteistoiminta-alueen
perusturvalautakunnan jäseniksi valituista puheenjohtajan ja kaksi
varapuheenjohtajaa toimikaudeksi 2021-2023.
No niin, elikkä tässähän on ollut sellainen vuorottelusysteemi, että
olikos se niin, että Akaa aloittaa ja, tuota, Urjala on sitten
jälkimmäisen kauden. Näin ollen täällä sitten on esitys, että, tuota,
perusturvalautakunnan puheenjohtajasta, olikos se – Hannu Järvinen.
Ja sitten, elikkä, tuota, joo. Ja sitten Urjala on esittänyt
varapuheenjohtajaksi Katja Alitaloa, eli tarkoittaa nyt sitten sitä, että
yhteistoimintalautakunnassa puheenjohtaja on Jouko Rytkönen ja
varapuheenjohtajana Katja Alitalo, ja sitten meidän omassa
perusturvalautakunnassa puheenjohtajana on Jouko Rytkönen ja
varapuheenjohtajana Jouni Salonen. Näin. Hyvä. Elikkä tämä ei
aiheuttane enempää, eli valtuusto on päättänyt
perusturvalautakunnan ja yhteistoiminta-alueen

perusturvalautakunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
ja valinnut puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.
Sami Rajala.
[4:25:25] Valtuutettu Sami Rajala
Kiitos, puheenjohtaja. Toivoisin pientä taukoa, koska olin tuossa silloin
kun muut saivat taukoilla, niin olin laskemassa ääniä tuolla
takahuoneessa. Nyt olisi pieni tarve päästä vessan puolelle jossain
vaiheessa.
[4:25:38] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Hyvä, pidetään, tuota, pieni biotauko. Onko 10 minuuttia sopiva?
Hyvä, elikkä, tuota, 22:55 takaisin saliin.
[4:39:50] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Elikkä tauko on päättynyt, ja sitten suoritetaan nimenhuuto.
[4:40:28] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
Ahola Sami.
Ahonen Jukka.
Einola-Virtanen Heli.
Halme Jussi.
Holkeri-Salmesvuori Suvi-Maria.
Hyötyläinen Sami.
Joronen Hanni.
Järvinen Hannu.
Kallioinen Saila.
Koski Jouni.
Knuutila Heikki.
Käpylä Arttu.
Laajoki Martti.
Leinonen Jaakko.
Liehu Vesa poissa.
Lius Hannu.
Loppi Inka.
Maijala Antti.
Määttä Anni.
Parikka Jouni.
Pulkkinen Mervi.
Puomila Janita.
Rajala Sami.
Rantala Harri.
Rupponen Mika.
Rämö Harri.
Salonen Jouni.
Setälä Mika.
Toivonen Maija.

Vaittinen Jouni.
Vaittinen Kirsi.
Virtanen Timo.
Yli-Koivisto Mari.
Nurmi Mira.
Koivula Kati.
Ja Näsi Jari.
Kaikki on paikalla.
Peltola Antti paikalla, ja sitten Asko Mäkinen on ja Ahdesalo Saul on
vielä tuolla, ja sitten on Selkämaa Kati, hallintosihteeri.
[4:42:13] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
No niin, hyvä, kiitoksia, näin ollen voimme todeta, että valtuusto on
päätösvaltainen ja valtuutettuja on riittävästi, ja jatketaan. Eli äsken
saimme käsiteltyä kohdan 14, perusturvalautakunta tuli valittua, ja
sitten päästään asialistan kohtaan 15: keskusvaalilautakunnan
asettaminen vuosiksi 2021-2025 ja keskusvaalilautakunnan jäsenten
vaali vuosiksi 2021-2025. Ja täällä sitten myös kaksikohtainen
päätösehdotus. Elikkä kohta 1: asettaa keskusvaalilautakunnan
toimikaudeksi 2021-2025 ja suorittaa keskusvaalilautakunnan
jäsenten vaalin sekä valitsee keskusvaalilautakuntaan viisi jäsentä ja
viisi sijaantulojärjestyksessä tulevaa varajäsentä vuosiksi 2021-2025.
Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan
edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
äänestäjäryhmiä. Ja tästä ensimmäinen keskustelu – Hannu Järvinen.
Siellä meillä on sitten keskusvaalilautakunta.
[4:43:24] Valtuutettu Hannu Järvinen
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja seuraajat.
Keskusvaalilautakunta seuraavanlainen: Eija Kariluoma, Hillevi Peltola,
Tero Mäki, Pasi Rantanen, Tiina Uusirasi. Sitten varajäsenet: Jukka
Saari, Aila Laaksonen, Kimmo Kyllönen, Erkki Salo, Mika Karttunen. Ja
sitten täällä on seuraavaan pykälään vielä: Eija Kariluoma
puheenjohtajaksi ja Hillevi Peltola varapuheenjohtajaksi. Luin ne nyt
samalla tässä.
[4:44:01] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
No niin. Kiitoksia, eli, tuota, näitä henkilöitä esitetty
keskusvaalilautakuntaan jäseneksi ja varajäseneksi. Muita esityksiä ei
tule, joten heidät on valittu. Ja sitten puheenjohtajaksi ehdotettiin Eija
Kariluomaa ja varapuheenjohtajaksi Hillevi Peltolaa. Tässäkään ei
varmaan muita jäsenehdotuksia tule, joten näin on päätetty. Eli
keskusvaalilautakuntaan Eija Kariluoma, Hillevi Peltola, Tero Mäki,
Pasi Rantanen ja Tiina Uusirasi varsinaisia jäseniä. Ja
sijaantulojärjestyksessä Jukka Saari, Aila Laaksonen, Kimmo Kyllönen,
Erkki Salo ja Mika Karttunen varajäseninä. Ja tosiaan, puheenjohtaja
Eija Kariluoma ja varapuheenjohtaja Hillevi Peltola.

Eli näin keskusvaalilautakunta valittu ja asialistan kohta loppuun
käsitelty; tasa-arvokin siinä tuntui toteutuvan.
Päästään asialistan kohtaan 16: kiinteistötoimitusten uskottujen
miesten vaali vuosiksi 2021-2025. Ja täällä sitten hallituksen ehdotus
valtuustolle on, että valtuusto päättää edellä todettu huomioon ottaen
suorittaa kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaalin ja valitsee
kuusi henkilöä kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vuosiksi 20212025. Ja tässähän on sitten niitä erityisehtoja, elikkä täällä tuli se ikä,
eli 25 alaraja, 65 yläraja, vastaan näissä, ja sitten piti tuntea aluetta
ja niin edelleen. Elikkä tähän sitten ehdotuksia. Hannu Järvinen.
[4:45:59] Valtuutettu Hannu Järvinen
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja sivusta seuraajat. Tämä
on kyllä vähän ihmeellinen tämä nimi, kun kiinteistötoimitusten
uskottuja miehiä, tämä ei ole oikein enää nykyaikaa. Mutta tässä on
seuraavat esitettynä: Timo Tammisto, Jarkko Rajaniemi, Jari Näsi,
Juha Kaukojärvi, Elisa Kauranen, Ismo Sakala. Tuolla on virhe: Juho
Kaukajärvi, se on Juha Kaukajärvi.
[4:46:37] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Hanni Joronen.
[4:46:47] Valtuutettu Hanni Joronen
Kiitos, puheenjohtaja. Onko niin, että tasa-arvosäädökset eivät koske
näitä paikkoja?
[4:46:56] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
No, tuota, kyllä se lähtökohtaisesti koskee. Siis täällähän on nämä sekä käräjäoikeuden lautamiehet että kiinteistötoimitusten uskotut
miehet – elikkä nämä ovat tällaisessa kategoriassa kuin ”valtion
paikallishallinnon toimielimet”. Eli kunta valitsee luottamushenkilöitä
myös erinäisiin valtion toimielimiin; esimerkiksi käräjäoikeuden
lautamiehet, kiinteistötoimitusten uskotut miehet sekä poliisin
neuvottelukunnan jäsenet ovat kunnan valitsemia. Ja, tuota, kunnan
valitsemiin valtion luottamushenkilöihin sovelletaan kuntalain mukaan
kunnan luottamushenkilöitä koskevia säännöksiä jollei asianomaisessa
erityislaissa muuta säädetä. Ja, tuota, näistä kiinteistötoimitusten
uskotuista miehistä todetaan, että uskotun miehen tulee olla
kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva, eli tässä on
tällainen tavallaan niin kuin erityisehto. Ja sitten vaalikelpoisuudesta
uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden
lautamiehistä säädetään. Ja siinä kohdassa, missä on käräjäoikeuden
lautamiehet, niin siellä todetaan sitten se esimerkiksi, että ei saa
valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai täyttänyt 65 vuotta, ja
sitten täällä on sillä tavalla todettu, että kunnasta valittavien
lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan
väestön ikä- elinkeino- sukupuoli- ja kielijakaumaa, että tämä on nyt
sitten vähän tällainen kysymys, että lähtökohtaisesti kyllä, mutta

toisaalta sitten täällä on painoarvo myös sillä, että pitää olla
kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva, mutta, tuota,
näin.
Mutta onko muita ehdotuksia? Hanni.
[4:48:55] Valtuutettu Hanni Joronen
No, esitän Jaana Kurttia.
[4:49:05] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Eli sinä esität häntä niin kuin varsinaiseksi jäseneksi, vai? Jonkun
tilalle, vai?
Heikki Knuutila.
[4:50:46] Valtuutettu Heikki Knuutila
Niin, minä ehkä hieman valottaisin näitä uskottuja miehiä, että jos
itse pidän toimitusta ja kutsun sinne sitten uskottuja miehiä
asianosaisten näin pyytäessä, niin silloinhan toimitusinsinööri valitsee
kaksi mieleistään niistä, ei välttämättä mieleistään, vaan saattaa
soittaa useammallekin ja kutsua, kenelle sopii. Ja kuten esimerkiksi
sitten pitkään on ollut jollakin insinöörillä Tampereelta, joka tekee
lunastustoimituksia, pari ihmistä noista, että en näkisi niin kauhean
merkityksellisenä sitä, että, koska saattaa käydä niin, että vaikka on
tuohon vakanssiin valittu, niin ei ikinä käytetä siinä vakanssissa.
Mutta tämä oli vähän sellaista taustatietoa tälle asialle, että se on
toimitusinsinöörin päätös, joka sitten kutsuu nämä toimitukseen,
kuten kuvitellaan vaikka tätä Akaa Pointin alueenkin
lunastustoimitusta. Ei muuta.
[4:51:47] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Joo. Tuossa kaupunginjohtajan kanssa keskusteltiin myöskin, että kun
tässä on tämä, tavallaan niin kuin erityisehto siitä, että pitää olla
kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva, niin sillä
tietysti voisi olla selkeä painoarvo. Oliko Janita Puomilalla?
[4:52:12] Valtuutettu Janita Puomila
Kiitos, puheenjohtaja. Tuota, tätä esitystä kun rakennettiin, niin
kanssa pysyttiin tässä samassa, että on ne paikalliset olot tunteva
henkilö, ja että on se osaaminen siellä, ja tässä kohtaa nähtiin, että
tasa-arvolaki sitten joustaa, koska se myös antaa sen
mahdollisuuden, että se voi joustaa. Ja, tuota, jos mennään tarkkaan
tasa-arvolain mukaan, niin se yhden vaihtaminen ei riitä, että sitten
pitäisi vaihtaa myös toinen, että siellä pitäisi sitten olla kolme naista
ja kolme miestä, jos halutaan pitää pelkästä tasa-arvosta kiinni. Itse
näkisin, että tässä on tärkeämpänä se osaaminen ja paikallisten
olojen tunteminen. Kiitos.

[4:53:01] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Näin. Eli siltä osin voisi tulkita niin, että, tuota, tässä tämä
perehtyneisyys nyt painaisi sitten sen verran, että tällaisella
pohjaehdotuksella voitaisiin mennä.
Voidaanko me yksimielisesti tämä hyväksyä, tämä taustalla näkyvä
pohjaehdotus?
Voidaan ilmeisesti. Eli mennään tällä. Sitten tarvittaessa, jos näin käy,
niin palataan sitten asiaan.
Mutta nämä ovat vähän, nämä tällaiset, nämä toimielimet, niin näissä
on näitä erityisiä, erityisiä vaateita sitten myöskin. Elikkä nämä kuusi
henkilöä on valittu nyt sitten, eli Timo Tammisto, Jarkko Rajaniemi,
Jari Näsi, Juha Kaukojärvi, Elisa Kauranen ja Ismo Sakala,
kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi.
Näin. Eli heidät valittu, ja asialistan kohta 16 loppuun käsitelty.
Ja tosiaan tilanne on, niin kuin Heikki Knuutila sanoi, siellä
toimitusinsinööri valitsee. Itse aikoinaan ollut sekä
kiinteistötoimitusten uskottuna miehenä että myöskin maaoikeuden
lautamiehenä, ja se on juuri näin, että, tuota, sieltä sitten kutsutaan
ne, jotka, voi olla, että itse olin aina, olin useassakin toimituksessa
johtuen siitä, että olin tehnyt näitä maanmittausalan tehtäviä.
Näin. Sitten ollaan asialistan kohdassa 17: edustajien valitseminen
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon
toimikaudelle 2021-2025. Ja täällä sitten päätösehdotus, eli hallitus
ehdottaa valtuustolle, että se valitsee Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän valtuustoon kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet toimikaudeksi 2021-2025. Ja täällä sitten Hannu Järvinen.
[4:55:04] Valtuutettu Hannu Järvinen
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kanssaseuraajat.
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon Kirsi Nord-Sarkola, vara
Raija Toivonen, Jaakko Leinonen, vara Erja Pentti, Jani Hevonoja, vara
Olavi Mikkola.
[4:55:27] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Näin. Siinä ehdotus. Muita ehdotuksia ei ilmeisesti ole, eli voitaneen
näillä mennä. Eli valtuusto on valinnut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän valtuustoon Kirsi Nord-Sarkola, varalla Raija Toivonen,
Jaakko Leinonen, varalla Erja Pentti, Jani Hevonoja, varalla Olavi
Mikkola. Eli näin on saatu valinnat sinne ja asialistan kohta loppuun
käsitelty, ja päästään asialistan kohtaan 18: Akaan kaupungin
edustajien vaali Valkeakosken kaupungin rakennus- ja
ympäristölautakuntaan vuosiksi 2021-2025. Ja tänne meillä on sitten
kaksi jäsentä mahdollisuus saada ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet. Eli ehdotuksia – Hannu Järvinen.

[4:56:22] Valtuutettu Hannu Järvinen
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kanssaseuraajat.
Varsinainen jäsen Terhi Vadén, varajäsen Timo Tammisto, Jarkko
Rajaniemi, varajäsen Maija Toivonen.
[4:56:37] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Se ei ole nyt tämä. Eli oliko se Valkeakosken rakennus- ja
ympäristölautakunta?
Siinä. Eikö se ollut tämä? Joo, elikkä täällä oli. Mutta sitten Jouni
Vaittinen.
[4:57:20] Valtuutettu Jouni Vaittinen
No niin. Kokous on mennyt vähän nopeasti viime aikoina, mutta,
tuota, minä esitän tähän sitten jäseneksi vielä Ilkka Rehuttua ja
varalle Jari Näsiä.
[4:57:40] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
No niin. Elikkä sitten. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Janita.
[4:57:53] Valtuutettu Janita Puomila
Esitän teknisen korjauksen tuohon esitykseen, mikä on tuolla
nähtävillä, eli ei olla valitsemassa kaupunginhallituksen jäseniä, vaan
Valkeakosken kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan. Sinne
on eksynyt väärä tuonne ”esitän, että valtuusto valitsee jäseniksi”
väliin. Kiitos.
[4:58:20] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
No niin, selvä. Muita ehdotuksia ei ole, elikkä nyt meillä on sitten
kaksi paikkaa ja kaksi varajäsenpaikkaa, ja nyt meillä ehdotuksia on
sitten tässä kolme varsinaista ja kolme varaa. Elikkä tässä pitää sitten
äänestellä.
Ei vaali tarvitse kannatusta.
Jaakko Leinonen.
[4:58:56] Valtuutettu Jaakko Leinonen
Kiitos, puheenjohtaja. Olisin kannattanut tätä Hannu Järvisen esitystä.
[4:59:50] Puheenjohtaja Saila Kallioinen

No niin. Elikkä minkälaisilla vaaleilla tähän nyt sitten mennään?
Enemmistövaalilla vai? Suhteellista vaalia ei ole kukaan esittänyt.
Enemmistövaali. Onko suljettu lippuäänestys? Vaatiiko sitä joku?
No niin. Elikkä, tuota, enemmistövaalista olisi kyse. Vaatiko sitä
suljettua lippuäänestystä nyt joku vai mennäänkö
nimenhuutoäänestyksellä? Eli meillä on ajatus tässä nyt sellainen, että
muodostettaisiin, koska tässä on nyt selkeästi kolme paria. Eli siellä
on Terhi Vadén, Timo Tammisto - yksi pari - Jarkko Rajaniemi, Maija
Toivonen - toinen pari - ja Ilkka Rehuttu, Jari Näsi – kolmas pari.
Siellä on kaksi paikkaa, jokaisella on silloin kaksi ääntä, jotka voi
käyttää. Ja silloin äänestettäisiin paria. Eli kun Maija luettelee –
mentäisiin nimenhuutoäänestyksellä – Maija sanoo nimen, vaikka
Järvinen, niin sitten Järvinen kertoo, mitä kahta paria tai yhtä paria
hän sitten äänestää. Sopiiko tällainen? Mennään hitaasti, mennään
hitaasti.
Salonen.
[5:05:18] Valtuutettu Jouni Salonen
Kiitos, puheenjohtaja. Tässä sellaista mietittiin, että tässähän pitää
kuitenkin jäädä pöytäkirjoihin vissiin, että kuka äänestää ketäkin, eli
äänten laskijoiden tarvitsisi – joo, heillä on siellä papereita ilmeisesti,
mihin saa merkata, eli kiitos ja anteeksi.
[5:09:09] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
No niin, elikkä nyt tuolla taululla näkyisi kolme paria, eli siellä on pari
1: Vadén – Tammisto, pari 2: Rajaniemi – Toivonen ja pari 3: Rehuttu
ja Näsi. Ja, tuota, nyt sitten systeemi menisi niin, että Maija tosiaan
luettelee, mennään aakkosjärjestyksessä. Maija sanoo valtuutetun
nimen, jolloin valtuutettu kertoo, että mitä – hän voi äänestää nyt
kahta paria – että mitä kahta paria hän nyt äänestää, tai sitten olla
äänestämättä tai äänestää yhtä paria, mutta enempää ei voi äänestää
kuin kahta paria, koska siellä on se kaksi paikkaa meillä. Sopiiko
tällainen äänestystapa? No niin, kokeillaan. Minä, tuota, tässä on nyt
näille äänten laskijoiden helpottamiseksi.
No niin. Eli äänestystapa ja -järjestys hyväksytty. Ja sitten mennään
ja mennään hitaasti. Kun olet valmiina, niin.
Tosiaan, parit ovat tuolla, ja sitten kerrotte, että mitä kahta paria tai
yhtä paria äänestätte tai olette äänestämättä.
[5:11:40] Va. hallintojohtaja Maija Sieppi
Eli yksi, kaksi ja kolme on siellä.
Ahola Sami.
Ahonen Jukka.
Einola-Virtanen Heli.
Halme Jussi.

Holkeri-Salmesvuori Suvi-Maria.
Hyötyläinen Sami.
Joronen Hanni.
Järvinen Hannu.
Kallioinen Saila.
Koski Jouni.
Knuutila Heikki.
Käpylä Arttu.
Laajoki Martti.
Leinonen Jaakko.
Lius Hannu.
Loppi Inka.
Maijala Antti.
Määttä Anni.
Parikka Jouni.
Pulkkinen Mervi.
Puomila Janita.
Rajala Sami.
Rantala Harri.
Rupponen Mika.
Rämö Harri.
Salonen Jouni.
Setälä Mika.
Toivonen Maija.
Vaittinen Jouni.
Vaittinen Kirsi.
Virtanen Timo.
Yli-Koivisto Mari.
Nurmi Mira.
Koivula Kati.
Ja Näsi Jari.
Tuota, sihteeri sai 29 ääntä parille 1, 27 parille 2 ja 9 parille 3.
[5:15:27] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Saman sai puheenjohtaja, ja saman sai ainakin Aholan Sami, ja – tuo
tänne, joo.
Elikkä näin ollen valituiksi tuli pari 1 eli Vadén – Tammisto ja pari 2,
Rajaniemi – Toivonen, eli ensimmäinen sai 29 ääntä ja toinen pari 27,
ja valitsematta jäi pari Rehuttu – Näsi, joka sai 9 ääntä.
Elikkä näin ollen siinä oli valtuuston päätös kahdesta jäsenestä
Valkeakosken kaupungin rakennus- ja ympäristölautakuntaan vuosiksi
2021-2025, ja asialistan kohta loppuun käsitelty.
Sitten päästään asialistan kohtaan 19: Akaan kaupungin edustajien
vaali Valkeakosken kaupungin koulutus- ja hyvinvointilautakuntaan
vuosiksi 2021-2025. Ja täällä sitten Hannu Järvinen.
[5:16:56] Valtuutettu Hannu Järvinen
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kanssaseuraajat.
Varsinainen jäsen Voima Kulmala ja varajäsen Mika Rupponen.

[5:17:22] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
No niin, ja sinne tosiaan sitten meillä on yksi jäsen ja hänelle
henkilökohtainen varajäsen. Ehdotuksena Voima Kulmala ja varajäsen
Mika Rupponen. Muita ehdotuksia ei ole, eli heidät valittu
Valkeakosken kaupungin koulutus- ja hyvinvointilautakuntaan. Näin
ollen tämä asialistan kohta loppuun käsitelty.
Ja sitten päästään asialistan kohtaan 20: Akaan kaupungin edustajien
valitseminen Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän
yhtymävaltuustoon toimikaudelle 2021-2025, ja siellä meillä on kolme
paikkaa valtuustossa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Ja
tämähän on sitten taas sellainen, että tämä on neuvoteltu niin kuin
Valkeakosken, tämän koulutuskuntayhtymän jäsenkuntien toimijoiden
kesken, että mikä puolue ja onko mies- ja naispaikka ja niin edelleen.
Hannu Järvinen.
[5:18:36] Valtuutettu Hannu Järvinen
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kanssaseuraajat.
Esityksenä: varsinainen jäsen Harri Rantala, varajäsen Mika
Rupponen, Jouni Koski, varajäsen Jouko Rytkönen, Mikko Virolainen,
varajäsen Mika Setälä.
[5:18:54] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Eli näin. Tässä ehdotus. Muita ehdotuksia ei ole, joten Akaan
kaupungin valinnat tänne Valkeakosken seudun
koulutuskuntayhtymän valtuustoon: Harri Rantala, varalla Mika
Rupponen, Jouni Koski, varalla Jouko Rytkönen ja Mikko Virolainen,
varalla Mika Setälä. Eli näin tämä valinta tehty ja asialistan kohta
loppuun käsitelty.
Sitten päästään asialistan kohtaan 21: jäsenen ja varajäsenen valinta
Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan alueellisen
ympäristöterveydenhuollon jaostoon toimikaudeksi 2021-2025. Ja
täällä meillä on yksi jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Ja
tämäkin on sitten sellainen, että tämä on, tuota, tuolla nuo poliittiset
piirit neuvotelleet, ja sieltä on sitten kerrottu, että minkä
puolueryhmittymän paikka tämä sitten on. Hannu Järvinen.
[5:20:00] Valtuutettu Hannu Järvinen
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kanssaseuraajat.
Esityksenä on Tomi Koistinen ja varajäsen Timo Kontio.
[5:20:11] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Muita ehdotuksia ei ole, joten, tuota, tänne Tampereen kaupungin
yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon
jaostoon toimikaudeksi 2021-2025 valtuusto on valinnut Tomi

Koistisen ja varalle Timo Kontion. Näin tämä asialistan kohta loppuun
käsitelty, ja päästään sitten asialistan kohtaan 22: Sisä-Suomen
poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen vaali
toimikaudeksi 2021-2025. Ja täällä on tosiaan kanssa yksi jäsen ja
hänelle henkilökohtainen varajäsen. Ja Hannu Järvinen.
[5:20:54] Valtuutettu Hannu Järvinen
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kanssaseuraajat.
Esityksenä: varsinainen jäsen Jouko Rytkönen, varajäsen Timo
Tammisto.
[5:21:06] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Näin. Muita ehdotuksia ei ole, joten valtuusto on valinnut tänne SisäSuomen poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan jäseneksi Jouko
Rytkösen ja varajäseneksi Timo Tammiston. Näin asialistan kohta
loppuun käsitelty. Päästään asialistan kohtaan 23: käräjäoikeuden
lautamiesten vaali vuosiksi 2021-2025. Ja tässä tosiaan oli sitten taas
niitä erityisehtoja siitä iästä ja tuota, sitten täällä oli näitä muita, että
pitää olla, ei konkurssia ja toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja niin
edelleen ja niin edelleen. Ja täällä sitten meillä on, tuota, tosiaan
kaksi lautamiestä mahdollisuus valita käräjäoikeuteen, eli tässä se
paikkamäärä on edellisestä kaudesta pienentynyt yhdellä, meillä on
aikaisemmin ollut kolme. Ja tässä sitten Hannu Järvinen.
[5:22:15] Valtuutettu Hannu Järvinen
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kanssaseuraajat.
Esityksenä on: Arto Halonen ja Bjarne Illman.
[5:22:29] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Ja tässä muita ehdotuksia ei ole, joten valtuusto on valinnut
käräjäoikeuden lautamiehiksi Arto Halosen ja Bjarne Illmanin, ja
asialistan kohta loppuun käsitelty. Ja päästään asialistan kohtaan 24:
Akaan kaupungin edustajien valitseminen Pirkanmaan liiton
edustajainkokoukseen, ja täällä meillä on myöskin kaksi edustajaa ja
heille henkilökohtaiset varaedustajat. Ja Hannu Järvinen.
[5:23:05] Valtuutettu Hannu Järvinen
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja sivusta seuraajat.
Varsinainen jäsen Inka Loppi, varajäsen Mika Rupponen, Janita
Puomila, varajäsen Anni Määttä.
[5:23:20] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Tässä muita ehdotuksia ei ole, joten valtuusto on valinnut Pirkanmaan
liiton edustajainkokoukseen Inka Lopin, varalle Mika Rupposen ja
Janita Puomilan, varalla Anni Määttä. Elikkä näin tämä asialistan kohta

loppuun käsitelty. Tämähän on tämä edustajainkokouksen tehtävä:
tämä kokoontuu yhden kerran, ja sen tehtävä on valita sitten
maakuntavaltuustoon jäsenet. Ja sitten pykälä 26 me käsi- anteeksi
25, eli tämä valtuustoaloite päiväkeskus Päivikistä.
Niin juu, tämä käsiteltiin jo.
Aa, okei, minä olen mennyt tällä vanhalla, niin sinä teet sen teknisenä
korjauksena sinne pöytäkirjaan.
Eli sitten olemme asialistan kohdassa muut asiat. Eli onko meillä
valtuustoaloitteita? Jukka Ahonen.
[5:24:36] Valtuutettu Jukka Ahonen
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat.
Valtuustoaloite. Rutiininomaisten kaavamuutosten ja rakennuslupien
viivästyminen on esteenä Akaan luonnolliselle kehitykselle.
Päätöksentekoprosessit on saatava ketterämmiksi. Esitän
valtuustoaloitteena, että kaupunginhallitus perustaa Akaaseen
seitsemänjäsenisen kaavoitus- ja rakennuslupajaoston sekä delegoi
jaostolle riittävän määrän päätösvaltaa päätösprosessin
sujuvoittamiseksi.
Jukka Ahonen, Mervi Pulkkinen, Jari Näsi, Antti Maijala, Hannu
Järvinen ja Vesa Liehu.
[5:25:24] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
No niin. Oletko sinä toimittanut sen tänne jo, vai toimitatko – hyvä,
kiitos. Sitten siellä oli – Arttu Käpyläkö?
[5:25:37] Valtuutettu Arttu Käpylä
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kanssavaltuutetut ja liveseuraajat. Minä
aloitan tämän minun poliittisen urani ensimmäisen valtuustoaloitteen
Jyväskylän kaupunginvaltuustossa tehdyn aloitteen pohjalta koskien
Akaassa järjestettäviä koronarokotuksia.
Jyväskylän valtuustossa tehdyssä usean valtuutetun allekirjoittamassa
vastaavassa aloitteessa tuodaan esiin seuraavaa. Rokotusten
ottaminen on sanan varsinaisessa mielessä vapaaehtoista ainoastaan,
jos se perustuu informoituun suostumukseen, kuten Suomen valtion
hyväksymä yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi
biologian ja lääketieteen alalla. Artikla 5 toteaa: terveyteen
kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa vain, jos kyseinen henkilö on
antanut suostumuksensa vapaasta tahdostaan ja tietoisena kaikista
asiaan vaikuttavista seikoista tarkoittaen, että onko rokotetulle
kerrottu rokotteen mahdollisista haitoista, annettu harkinta-aikaa,
varmistettu, ettei päätöstä tehdä painostettuna ja että mahdolliset
seuraukset on ymmärretty. Jos vastaus mihinkään edellä kysyttyyn on
ei, niin ollaan lain väärällä puolen. Rokotettavalle henkilölle on
annettava etukäteen asianmukainen selvitys.

Useilta lasten vanhemmilta saatujen tietojen mukaan Akaan koulut,
kaupunki tai terveysviranomaiset eivät ole informoineet lapsia ja
heidän vanhempiaan koronarokotteisiin liittyvistä riskeistä
käytännössä lainkaan. Tieteellistä ja tilastollista faktaa tasapainoisen
ratkaisun tekemiseksi ei ole annettu. Tämän pohjalta tässä
valtuustoaloitteessa esitetään, että Akaan terveysviranomaiset
ryhtyvät kiireellisiin toimenpiteisiin lasten koronarokotusten
keskeyttämiseksi siihen saakka, että mainitun yleissopimuksen
artiklan 5 vaatimat ehdot on täytetty.
Muistutan vielä, että mikäli rokotepäätökseen olennaisesti vaikuttavia
seikkoja ei tuoda rehellisesti julki, on rokotehaitan sattuessa
moraalinen ja oikeudellinen vastuu niillä tahoilla, jotka ovat jättäneet
tiedonantovelvollisuutensa täyttämättä.
Arttu Käpylä, Joni Toivonen ja Tero Mäki.
[5:28:20] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Oletko sinä toimittanut sen tänne Maijalle? Joo. Okei, selvä.
Onko muita valtuustoaloitteita? Ei ole, joten otetaan nämä kaksi
valtuustoaloitetta vastaan, ja sitten mennään muihin asioihin. Onko
kaupunginjohtajalla joitain muita asioita?
[5:28:41] Kaupunginjohtaja Antti Peltola
Arvoisa puheenjohtaja ja arvoista valtuutetut, tässä tällainen
informatiivinen asia tiedoksi. Tässä valittiin jäseniä mm.
kaupunginhallitukseen tänään, ja tuossa ollaan puheenjohtajan
kanssa jo ehditty sopia, että ensi viikon tiistaina on sitten
ensimmäinen kaupunginhallituksen kokous, eli tämä tiedoksi, ja
esityslista-aineistot lähtevät sitten tämän viikon aikana perjantaina.
[5:29:10] Puheenjohtaja Saila Kallioinen
Näin, ja sitten, tuota, muistutan siitä, että jos ette ole vielä täyttäneet
sitä henkilötietolomaketta, Antti niitä taisi täällä jossain vaiheessa
jakaakin, niin pyytäkää se ja täyttäkää se, koska sitä tarvitaan ihan
siihen, että meidän pitää saada kaikille esimerkiksi yhteydet ja
kaupungin sähköposti ja niin edelleen, että pystytään sitten näillä
teknisillä vempaimilla toimimaan. Saatte oikeudet tänne
asiakirjaportaaliin ja niin edelleen, elikkä huolehtikaa, että se lomake
palautuu, sanoisinko, että välittömästi, niin saadaan se asia sitten
hoidettua. Ja sitten tosiaan siellä on kotiin tullut toki postia, mutta
tänään tuossa jaoin niistä tietoa, niistä Tampereen kesäyliopiston
järjestämistä koulutuksista. Ilmoittautukaa niihin, vaikka ette ehtisi
juuri tällä hetkellä niitä koulutuksia käymään, niin ilmoittauduttuanne
te saatte tosiaan sitten sen pääsyn sinne aineistoon ja voitte katsoa
sitten sen koulutussession sieltä parhaaksi katsomallanne ajalla.
Mutta huolehtikaa se ilmoittautuminen kuntoon.
Ja tässä tulee sitten, varmaan syksyn aikana koetetaan katsoa tuossa
tosiaan, että koetetaan järjestää näistä meidän toimialoista tällaista
infosessiota, missä sitten käydään läpi vähän tarkemmin, että mitä

näille meidän toimialueille tällä hetkellä kuuluu, eli juuri tänne
tekniseen toimeen, sivistystoimeen, perusturvatoimeen,
kaupunkikehitystoimeen. Eli vähän siitä sitten tarkempaa tietoa ja
muutenkin tietoa siitä, että mitä ajankohtaista meillä on menossa,
että meillä on täällä kuitenkin, isoja asioita pyörii koko ajan, niin
päästään sitten kartalle.
Samaten olen ajatellut, että pyydän näistä erilaisista yhteistoimintatai meidän näistä kumppaneista ja tahoista, joissa esimerkiksi ollaan
osakkaana, tyyliin Loimi-Hämeen jätehuoltoyhtiö, HS-Vettä, juuri
tämä Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä ja niin edelleen,
joissa meillä on kuitenkin isoja osuuksia, niin koitetaan saada niistäkin
teille sitten infoa, että pääsette mahdollisimman nopeasti kartalle
siitä, missä kaikessa ollaan mukana, ja mitä myöskin näissä
yhteisöissä sitten tapahtuu, missä jäseninä ollaan, ja missä tekin
sitten olette, siellä näiden tahojen päätöksentekoelimissä mukana.
Mutta tämä oli nyt vähän pitkä kokous – koetetaan jatkossa pitää
huoli siitä, ettei tehdä ihan näitä maratonkokouksia. Tietysti se, että
ruvetaan päätöksiä tekemään tällä tavalla puolenyön aikaan, se ei
ehkä ole sitä kaikkein parasta ja tehokkainta aikaa, ja sitten toisaalta
myöskin se, että tämä ei ole kaupungin kustannusten kannalta
myöskään paras vaihtoehto, koska jos meillä on ylipitkiä kokouksia,
niin ne myöskin tuo sitten sitä kustannusrasitusta. Koetetaan pitää
sellaisia tehokkaita, napakoita kokouksia ja selvitetään asioita
etukäteen ja perehdytään asioihin ja tullaan sitten tänne
päätöksentekoprosessiin tänne valtuustosaliin varsinaiseen
valtuustonkokoukseen. Ja tosiaan, voidaan pitää sitten tällaisia infoja
ja myöskin tällaisia vähän niin kuin strategisen tyyppisiä
keskustelutilaisuuksia sitten erikseen. Hyvä. Mutta kiitoksia kaikille ja
hyvää yötä. Kokous on päättynyt.

