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sihteeri

Kokouksen avaus
1§

Puheenjohtaja Maritta Iso-Aho toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi
kokouksen.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
2§

Käytiin lyhyesti läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. Todettiin, ettei
pöytäkirjasta ole huomautettavaa.

Valtuuskunnan jäsenet
3§

Puheenjohtaja totesi, että Matti Viljo on pyytänyt eroa valtuuskunnan
jäsenyydestä ulkomaille muuton vuoksi ja Päivi Nummi-Aho on ilmoittanut
olevansa kiinnostunut valtuuskunnassa työskentelystä. Todettiin, että Matti
Viljon ero ja Päivi Nummi-Ahon nimeäminen valtuuskunnan jäseneksi on jo
etenemässä kunnan päättävissä elimissä.

Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat
4§

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Risto Salminen selvitti kunnassa tällä
hetkellä vireillä olevia asioita. Sote-yhteistyöalueen osalta todettiin, että nyt
kaikki kunnat ovat hyväksyneet jo yhteistyömallin. Risto Salminen totesi, että
teollisuushallin rakentamishanke Kuortissa on alkamassa lähiaikoina. Edelleen
kulttuuritapahtumien osalta Risto Salminen totesi, että valmisteilla olevan
elokuvan aineisto koskien kirkkoherra Kallialaa alkaa olla jo valmiina. Pertun
Päivät ovat alkamassa ja todettiin päivien ohjelma. Sovittiin, että seuraavia
Pertun Päiviä varten ottaa valtuuskunta isomman roolin perinnepäivän
valmistelussa. Todettiin, että myös torialueen ja muut lähialueen yrittäjät
ovat kiinnostuneita panostamaan Pertun Päivien kehittämiseen. Sovittiin, että

työryhmä, jossa ovat edustettuina valtuuskunta, kulttuuritoimi Laura Laitinen
ja alueen yrittäjät alkavat valmistella ensi vuoden Pertun Päivien
toteuttamista.
Tässä yhteydessä keskusteltiin myös valtakuntaan juuri nimetyn hallituksen
hallitusneuvotteluista sekä hallituksen julkisuuteen tulleista linjauksista.
Hallitusneuvotteluissa mukana ollut Kari Uotila informoi hallitusneuvottelujen
kulusta. Uotila oli itse ollut jäsenenä talous-, vero- ja säästötoimenpide
neuvotteluryhmässä. Uotilan mukaan lähtökohta uudella hallituksella ei ole
missään tapauksessa helppo. Pienten kuntien, kuten Pertunmaa,
tulevaisuudesta oltiin huolissaan.
Pertunmaan elinkeinotoiminnan ajankohtaiset kuulumiset
§5

Todettiin, että Kyösti Lempiäisen lomamatkan takia siirretään Kyösti
Lempiäisen esittäytyminen seuraavaan kokoukseen.

Toiminta loppuvuonna 2011 – Pertunmaan kunnan sähköinen uutiskirje –idea
§6

Todettiin, että sähköisen uutiskirjeen kehittämistä jatketaan. Haasteeksi
saattaa tulla tietojen päivittäminen ja ajan tasalla pitäminen. Sovittiin, että
asiaa käsitellään seuraavassa kokouksessa, jos idean isä Jouni Luotonen on
paikalla.

Muut asiat
§7

Valtuuskunnan jäsen Aulis Pitkälä totesi, että hän ja valtuuskunnan jäsen Seija
Salo on nimetty Pertunmaan kesäasukkaiden edustajana Mikkelin seudun
vapaa-ajan valtuuskuntaan. Kokousaikojen siirron perjantai-illasta perjantai
alkuiltapäivälle johdosta Aulis Pitkälä ei pääse osallistumaan valtuuskunnan
kokoukseen. Todettiin, että asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

Seuraava kokous
§8

Päätettiin pitää seuraava kokous tiistaina 4.10.2011 klo 17.00. Tavoitteena on
kokoontua eduskunnan tiloissa.

Kokouksen päättäminen
§9

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50.
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puheenjohtaja

Juha Torniainen
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