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Äänitteen kesto: 0:15:28  
 

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  

  

  

[0:02:33] Puheenjohtaja Saila Kallioinen  

 

No niin. Uusi aloitus. Eli arvoisat valtuutetut, muut läsnäolijat, hyvät striimin seuraajat. 

Tervetuloa Akaan kaupunginvaltuuston kokoukseen tänään 27.4. Tänään on myöskin 

kansallinen veteraanipäivä. Päivän viettämisellä on jo pitkät perinteet. Päivää vietettiin 

ensimmäisen kerran jo 1987. Päiväähän vietetään Suomen sotaveteraanien kunniaksi ja 

muistoksi sodan päättymisestä, eli tämä päivähän valikoitui veteraanipäiväksi sen takia, että 

Lapin sota päättyi silloin 1945 27.4. Veteraanipäivän teemana on tänä vuonna ”Maamme 

versoo uutta”. Tällä halutaan korostaa veteraanien perinnön siirtymistä nuoremmille 

sukupolville jaetuksi ymmärrykseksi, josta kasvaa uutta sisältöä. Perinnön siirtäminen hakee 

varmasti uusia muotoja, kun veteraanien joukko harvenee, ja he eivät ole jatkossa 

keskuudessamme kertomassa ja jakamassa tietojaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. Me 

kunnioitamme veteraaneja ja heidän työtään parhaiten sillä, että huolehdimme akaalaisten 

hyvinvoinnista ja pidämme Akaan hyvänä paikkana elää, yrittää ja harrastaa. Valtuuston 

kokous on avattu. 

Ja sitten mennään asialistan kohtaan 21: kokoukseen osallistuvien toteaminen sekä 

kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Ja valtuuston kokous on kutsuttu koolle Akaan 

kaupungin hallintosäännön mukaisesti niin, että kokouskutsu, sisältäen esityslista, on 

lähetetty riittävissä ajoin asianosaisille, ja kokouksesta on julkaistu kuulutus kaupungin 

aiemmin päättämällä tavalla yleisessä tietoverkossa Akaan kaupungin verkkosivulla. 

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on läsnä, ja tämän asian 

toteamiseksi suoritetaan nimenhuuto. Katariina, ole hyvä. 

 

[0:05:00] Hallintojohtaja Katariina Koivisto 

 

 Ahola. 

 Ahola. 

 Ahonen on ilmoittanut poissaolosta, ja paikalla pitäisi olla varavaltuutettu (-)  

 Einola-Virtanen. 

 Halme.  

 Holkeri-Salmesvuori. 

 Hyötyläinen. 



 Joronen. 

 Järvinen. 

 Kallioinen. 

 

[0:05:28] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 Paikalla. 

 

[0:05:30] Hallintojohtaja Katariina Koivisto 

 

 Koski.  

 Knuutila. 

 Käpylä. 

 Laajoki Martti on ilmoittanut poissaolosta, ja paikalla pitäisi olla varavaltuutettu (-) 

 Leinonen. 

 Liehu. 

 Lius. 

 Loppi. 

 Maijala. 

 Määttä. 

 Parikka. 

 Pulkkinen. 

 Puomila. 

 Rajala. 

 Rantala. 

 Rupponen. 

 Rämö. 

 Salonen. 

 Setälä. 

 Toivonen. 

 Vaittinen Jouni. 



 Ja Vaittinen Kirsi. 

 Virolainen. Poissa, eikä ole varavaltuutettua tilalla.  

Virtanen.  

Väisänen.  

Yli-Koivisto. 

Oliko varavaltuutettu? Okei, eli ei ollut ilmoitusta tullut asiasta. Anteeksi. Eli Nurmen Mira on 

paikalla. Hyvä. Kiitoksia. 

 

[0:06:59] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

Eli paikalla oli 33 valtuutettua ja kolme – anteeksi, 32 valtuutettua ja kolme varavaltuutettua, 

eli 35 yhteensä. Ja sitten muut läsnäolijat. 

 

[0:07:16] Hallintojohtaja Katariina Koivisto 

 

 Peltola. 

 

[0:07:17] Kaupunginjohtaja Antti Peltola 

 

 Paikalla. 

 

[0:07:19] Hallintojohtaja Katariina Koivisto 

 

 Rantanen Atte. 

 Koivisto Katariina on paikalla. 

 Puhka-Susi. 

 Anttila. 

 Jämsén. 

 Koota Jaana on poissa. Korhonen Jyrki. 

 Silván. 

 Sinivuori Briitta-Liisa on poissa. 

 Sitten Mäkinen Asko.  



 

[0:07:43] Tietohallintopäällikkö Asko Mäkinen 

 

 Paikalla. 

 

[0:07:45] Hallintojohtaja Katariina Koivisto 

 

 Ja Savolaisen Vesa linjoilla. 

 

[0:07:48] Katuinsinööri Vesa Savolainen 

 

 Paikalla. 

  

[0:07:55] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

Hyvä. Eli näin ollen voitaneen todeta kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan, 

todettu, ja asialistan kohta 21 loppuun käsitelty. Ja sitten päästään asialistan kohtaan 22 eli 

pöytäkirjan tarkastajien vaali ja tarkastusajankohdan määrääminen. Ja meillä olisi 

tarkastusvuorossa Arttu Käpylä ja Martti Laajoki, mutta Laajoki on estynyt, joten sitten 

mennään eteenpäin, niin olisi sitten Jaakko Leinonen. Eli sopiiko, Käpylä ja Leinonen? No 

niin. Hyvä. Teidät on valittu, ja pöytäkirja tarkastetaan maanantaihin 2.5 kello 15 mennessä 

ja pidetään yleisesti nähtävillä viimeistään keskiviikkona 4.5 Akaan kaupungin kotisivuilla 

internetissä. Eli näin ollen asialistan kohta 21, 22, anteeksi, loppuun käsitelty. Ja siirrytään 

asialistan kohtaan 23. Eli siellä on sitten Vuoritien asemakaava ja asemaavan muutos, ja siellä 

on sitten liitteitä. Siellä on kaavakarttaa ja siellä on näihin saatuihin palautteisiin laaditut 

vastineet ja siellä on kaavaselostusta ja liitteitä. Ja tästä asiasta ensimmäinen puheenvuoro. 

Kaupunkikehitysjohtaja Lasse Silván, jos vähän esittelet asiaa ja taustoja.  

 

 

 


