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Kokouksen avaus
1§

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

Edellisen kokouksen pöytäkirja
2§

Käytiin lyhyesti läpi edellisen kokouksen pöytäkirja 27.6.2014.

Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat
3§

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Risto Salminen selvitti Pertunmaan kunnan
ajankohtaisia asioita:
Elinkeinoasioihin liittyen Kuortin uusi teollisuushalli on vihitty loppuvuodesta
käyttöön ja toiminta hallissa on käynnistynyt Pelaserin toimesta. Risto
Salmisen mukaan Pelaser on vetovoimainen yritys Kuortissa, lisäten alueen
kiinnostusta yritysmielessä. Aiemmin kuntien omistama Miset elinkeinoyhtiö
siirtyy Mikkelin kaupungin pääosin omistamaksi yhtiöksi, johon fuusioidaan
Miktech-yhtiö.
Ajankohtainen asia on myös Kuortin koulun kohtalo. Asiasta on kunnassa
keskusteltu, kuten myös päivähoidon mahdollisesta ylikapasiteetista. Kuortin
koulun lakkauttamista puoltaisi opetushenkilöstön mukaan pedagogiset syyt.
Soteasioista todettiin, että Pertunmaa sijoittunee tulevasta viidestä
sotealueesta Itä-Suomen sotealueeseen. Mikkelin seudun kunnat ovat
valmistelemassa sotealueeseen kuuluvaa tuotantoaluetta Mikkelin ympärille.

Tulevana kesänä Pertunmaalla järjestetään 8.8. sahdinteon Suomen
mestaruuskilpailut. Tapahtuma kerännee paikalle yleisöä.
Kunnan tilinpäätöksen todettiin muodostuvan paremmaksi kun on arvioitu.
Mahdollisuudet on päästä ylijäämäiseen tulokseen.
Pakolaisia on saapunut kuntaan helmikuun alussa ja tavoitteena on saada
maahanmuuttajat integroitumaan paikkakunnalle.
Valtuuskunnan toiminta
4§

Yrittäjyyden edistämisen työryhmä
Pekka Hölttä totesi, että yrittäjäryhmän toiminta ei ole ollut varsin aktiivista.
Joitakin keskusteluja on asian tiimoilta käyty.
Keskustelussa käytiin läpi Mäntymotellin ongelmallista tilannetta kehittämisen
näkökulmasta. Torikahvilan jatkamista entiseltä pohjalta pidettiin suotavana.
Kulttuuritoiminnan edistämisen työryhmä
Jorma Syvälahti totesi että toiminta on painottunut Pertun Päivien
järjestämiseen. Viime kesänä vietettiin keskikoulun 50-vuotisjuhlaa, joka
onnistui hyvin ja johon osallistui paljon entisiä oppilaita. Pertun Päivien osalta
on kritisoitu Pertun Päivien tiedottamista sekä toisaalta ohjelman väljyyttä on
moitittu. Myönteisenä asioina nähdään nuorten aktiviteetteihin
panostaminen mm. Kansantalon kokoontumispaikka, skeittirata ja
mopomonttu.
Todettiin, että kunnassa on tehty päätös kunnan historian kirjoittamisesta ja
tällä hetkellä etsitään kirjoittajaa.
Kesällä esitetään entiseen tapaan harrastelijanäytelmiä.
Kari Uotila esitti tulevalle kesälle järjestettäväksi jalkapallo-ottelua
kesäasukkaat/paikalliset. Todettiin, että asiaa voidaan valmistella.

Muut asiat
5§

Seija Salo totesi, että Mikkelin seudun vapaa-ajan valtuusto on teetättänyt
mm. palvelututkimuksen, joka painottui alueen kauppapalveluihin.
Selvityksen mukaan mökkiläiset käyttävät runsaasti paikallisia palveluja, mutta
paikalisista palveluista ei tiedetä riittävästi. Erityisesti lähiruokaa kaivataan.
Edelleen valtuuskunta ajaa laajakaistan rakentamista kattavasti.

Seuraava kokous
6§

Todettiin, että seuraava kokous tullaan pitämään Pertun Päivien aikaan
pe 26.6.2015 klo 18.00 Pertunmaan Kuortissa. Paikka vahvistetaan
myöhemmin.

Kokouksen päättäminen
7§

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

Maritta Iso-Aho
puheenjohtaja

Juha Torniainen
sihteeri

