PERTUNMAAN VALTUUSKUNTA / PÖYTÄKIRJA
Kokousaika

Keskiviikko 14.10.2009 klo 17.00 – 19.20

Kokouspaikka

Suomen Pankki, Helsinki

Osallistujat

Maritta Iso-Aho
Seija Salo
Kaija Judén
Elina Latvanen-Nieminen
Maria Munsterhjelm
Matti Ahde
Pentti Hakulinen
Seppo Honkapohja
Pekka Hölttä
Jouni Luotonen
Pertti Norjos
Veikko Peltonen
Aulis Pitkälä
Kauko Savolainen
Jorma Syvälahti
Jari Leppä
Risto Salminen
Juha Torniainen

puheenjohtaja

17.55 – 18.50

17.25 – 19.20
sihteeri

Kokouksen avaus
1§

Maritta Iso-Aho toivotti valtuuskunnan jäsenet tervetulleiksi ja avasi
kokouksen. Puheenjohtaja totesi, että valtuuskuntaan on Pertunmaan
kunnanvaltuusto valinnut uusia jäseniä, jonka jälkeen kaikki
valtuuskunnan jäsenet esittäytyivät.
Merkittiin tiedoksi, että Pertunmaan kunnanvaltuusto on myöntänyt eron
valtuuskunnan varapuheenjohtaja Esko Ollilalle hänen omasta
pyynnöstään. Puheenjohtaja kiitti Esko Ollilaa merkittävästä roolista
valtuuskunnan toiminnan alkuvaiheessa.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
2§

Käytiin lyhyesti läpi edellisen kokouksen pöytäkirja ja todettiin, ettei
siihen ole huomauttamista.

Valtuuskunnan vuoden 2009 toiminta
3§

Puheenjohtaja totesi, että vuoden 2009 toiminnan osalta on joitakin
hankkeita vielä kesken kuten Lila Leppäsen opinnäytetyö Kuortin

asiakaskyselystä. Tästä hankkeesta saadaan ehkä seuraavaan
kokoukseen raportti. Todettiin, että vuoden 2009 aikana on Jorma
Syvälahti selvittänyt Pertunmaa-nimen alkuperää.

Valtuuskunnan vuoden 2010 toiminta/alustavaa keskustelua tulevasta toiminnasta
4§

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan liitteenä oli jaettu valtuuskunnan
ensimmäinen toimintasuunnitelma 2007-2008 sekä lisäksi Jouni
Luotosen valtuuskunnalle laatima arviointikertomus vuosien 2007-2009
toiminnasta.
Jouni Luotonen esitteli laatimaansa toimintakertomusta ja totesi, että
hänen näkemyksensä mukaan valtuuskunnan roolissa on vielä ollut
hakemista. Useita erilaisia hankkeita on kuitenkin tavoiteltu ja
toteutettukin. Luotosen mukaan tavoitteena tulisi olla valtuuskunnan
osalta systemaattisempi toimintatapa.
Pertunmaan kunnan elinvoiman säilyttämiseen nähtiin hyvät
mahdollisuudet johtuen mm. kunnan hyvästä sijainnista.
Vilkkaan keskustelun yhteenvetona puheenjohtaja totesi, että
valtuuskunta voi tulevaisuudessa antaa panosta kunnassa vireillä olevan
kuntastrategian luomiseen sparrausmielessä. Edelleen kunnalta
valtuuskunta toivoo aloitteita ja näkemyksiä siitä millä tavalla
valtuuskunta voisi työskennellä kunnan eri tavoitteiden toteuttamiseksi.
Mikäli selkeitä tarpeita pystytään muodostamaan onnistuu kommentointi
ja näkemysten anto sähköisesti. Puheenjohtaja totesi, että
varapuheenjohtaja Jouni Luotonen on ollut yhteydessä Etelä-Savon
maakuntajohtaja Matti Viialaiseen, joka on lupautunut tulemaan
Pertunmaa-valtuuskunnalle esittämään laajemmin koko Etelä-Savon
tulevaisuuden näkymiä.
Sovittiin, että Pertunmaalla 22.10. järjestettävässä yrittäjäillassa toivotun
valtuuskunnan puheenvuoron käyttää Jorma Syvälahti.

Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat
5§

Pertunmaan edustajat, valtuuston puheenjohtaja Jari Leppä,
kunnanhallituksen puheenjohtaja Risto Salminen ja kunnanjohtaja Juha
Torniainen selvittivät kunnan ajankohtaisia asioita mm. kunnan
strategian laadinnan työstövaihetta, josta sovittiin, että määritellyt
päästrategiat ym. aineisto toimitetaan valtuuskunnan jäsenille
kommentoitavaksi. Edelleen käytiin läpi kunnassa käynnissä olevat
hankkeet kuten Kuortti-projektin eteneminen, matkailun Master Plan
hankkeen vaiheet sekä uudet kaavoituskohteet. Kunnan edustajat
selvittivät vastikään tehtyä päätöstä, jonka mukaan kunnanvaltuustolle
tehdyn omakotitalomessuja koskevan aloitteen pohjalta on päätetty
käynnistää kunnan päästrategiaksi valittuun asumiseen kytkeytyvä

omakotitalojen rakentamiseen, kunnan tarjoamiin hyviin
kuntapalveluihin ja nimenomaan omakotitalojen rakentamisen
helppouteen liittyvä markkinointiprojekti, johon kunnan edustajat
toivoivat Pertunmaa-valtuuskunnan jäseniltä näkemyksiä hankkeen
eteenpäin viemiseksi.

Talouskatsaus
6§

Suomen Pankin johtokunnan jäsen Seppo Honkapohja esitti
valtuuskunnalle katsauksen vallitsevasta taloudellisesta tilanteesta sekä
arvioita tulevasta kehityksestä.

Seuraava kokous
§7

Sovittiin, että seuraava kokous pidetään 9.2.2010 eduskunnan tiloissa
klo 17.00.

Kokouksen päättäminen
§8

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

Maritta Iso-Aho
puheenjohtaja

Juha Torniainen
sihteeri

