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Kokouksen avaus
1§

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

Edellisen kokouksen pöytäkirja
2§

Käytiin lyhyesti läpi edellisen kokouksen pöytäkirja, jonka mukaan
tuolloin keskusteltiin erityisesti Pertunmaan elinkeinoasioista, joita Kyösti
Lempiäinen oli selvittämässä. Lisäksi informoitiin valtuuskuntaa
todennäköisen kuntarakenneuudistuksen jälkeen ideoidusta Pertun Parhaaksi
osuuskunnasta. Tuolloin oli lisäksi ajankohtaisia asioita sosiaali- ja terveyden
yhteistyörakenteet. Lisäksi keskusteltiin Jouni Luotosen sähköisestä
uutiskirjeideasta. Pöytäkirjaan ei ollut huomautettavaa.

Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat
3§

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Risto Salminen selvitti kunnan tämän
hetken merkityksellisiä asioita. Risto Salmisen mukaan kovasti keskustelua
herättänyt kuntarakenneuudistus ei Pertunmaalla vielä ole aiheuttanut
merkittäviä reaktioita ja ulostuloja. Täällä ajatellaan, että aikataulu
uudistukselle on todennäköisesti liian optimistinen. Risto Salmisen mukaan
sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö on tämän vuoden alusta alkanut ja
toistaiseksi yhteistyössä on vallinnut hyvä yhteishenki. Viimehetken
ongelmana on tullut tietoon kunnan ainoan lääkärin johtava lääkäri Hans
Gärdströmin siirtyminen Mikkelin ylilääkärin paikalle. Gärdström on kuitenkin
luvannut kovasti ponnistella saadakseen ennen lähtöään rekrytoitua
Pertunmaalle uutta lääkärityövoimaa. Lisäksi Risto Salminen selvitti lyhyesti
osuuskuntahankkeen nykytilaa sekä laajakaistahankkeen yhteyteen kehiteltyä
tasa-arvohanketta ja uutta ideaa laajemmasta yhteismetsähankkeesta.
Tilinpäätöksen arvioidaan olevan hyvä ja elinkeinotoiminnan osaltakin on
miellyttävää kerrottavaa; Pelaserin uusi teollisuushanke ja samalla kunnan
uusi teollisuusalue vihittiin käyttöön lähiaikoina.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Raimo Mattila tämän jälkeen selvitti lyhyesti
uutta ideaa yhteismetsäalueen perustamisesta, johon toivotaan mukaan myös
ulkopuolisia metsän omistaja ja kesäasukas metsänomistajia.
Tämän jälkeen lyhyesti keskusteltiin lähinnä kuntarakenneuudistuksesta ja sen
vaikutuksesta Pertunmaan kuntaan. Todettiin, että pääpaino uudistushankkeessa tulee luonnollisesti olla palveluissa ja lähipalveluiden varmistamisessa myös pienemmille paikkakunnille.

Toiminta vuonna 2012: Pertun Päivien suunnitteluun osallistuminen
§4

Todettiin, että Pertun Päivät järjestetään aikaisemman perinteen mukaisesti
kesä-heinäkuun vaihteessa eli 30.6.2012 lauantaina.
Pertun Päivien osalta Kaija Judén totesi, että valtuuskunnan miniryhmä Jouni
Luotonen ja Kaija Judén sekä Laura Laitinen ovat keskustelleet ja keskusteltu
on torin elävöittämistä ja torialueen kehittämisestä, tavoitteena saada lisää
virtaa torialueelle. Kaija Judén totesi, että on luonnosteltu torikojuiksi noin
3 x 3 m suuruiset mökit, joita voisi olla ehkä noin 5 kpl ja joita esim. yrittäjät
voisivat vuokrata käyttöönsä. Mökkien ja infotaulujen sijoittaminen torille
suunniteltaisiin. Tämä voisi vauhdittaa torilla tapahtuvan myyntitoiminnan
kehittämistä. Todettiin, että yrittäjäyhdistyksen kanssa asiaa viedään
eteenpäin. Tämän idean pohjalta voisi olla yhtymäkohtia myös nuorten
työllistämiseen 4H:n kautta.
Edelleen Pertun Päivien viettämisen yhteydessä keskusteltiin
mahdollisuudesta kehittää melontareitti Pankalampeen korkean veden
aikana. Todettiin, että asiasta pidetään palaveri lähiaikoina. Kunnan taholta
todettiin, että valtuustoaloitteen johdosta tehtiin kunnanhallituksen päätös
paikkakunnalle muuttaneiden henkiöiden muistamisesta erillisellä
tilaisuudella. Kunnanhallitus totesi, että Pertun Päiville voidaan järjestää
tällainen tilaisuus. Tämä jälkeen keskusteltiin mahdollisista esiintyjistä Pertun
Päivillä; mahtaako kesäasukkaista löytyä esim. halukkaita artisteja.

Sähköisestä uutiskirjeestä todettiin, että Pertun Päivillä voisi järjestää kilpailu,
jossa tiedusteltaisiin ihmisiltä mahdollisuutta sähköisen postin
vastaanottamiseen. Myös markkinoinnista ja facebook-näkyvyydestä
keskusteltiin. Todettiin, että lauantai-iltapäiväksi vielä tarvitaan lisää ohjelmaa
Pertun Päiville. Kaija Judén toimii valtuuskunnan yhteyshenkilönä Pertun
Päivien valmistelussa.
Muut mahdolliset asiat
5§

Seija Salo kertoi kuulumisia Mikkelin seudun vapaa-ajan valtuuskunnan
toiminnasta. Puumalan kunta on lopettanut kuntaliitosneuvottelut
Savonlinnan kanssa ja palaa jälleen Mikkelin seudun yhteistyöhön myös tältä
osin. Valtuuskunta on perustanut useita työryhmiä esim. palvelujen
työryhmä, jossa puheenjohtajana toimii Leo Laukkanen. Seija Salo on
valtuuskunnan laajakaistatyöryhmässä ja Kaija Judén valtuuskunnan
tiedotusryhmässä. Tiedotuksen osalta valtuuskunnassa on lieviä ongelmia
johtuen Mikkelin seudun tiedotuspäällikön siirtymisestä toisiin tehtäviin.

Seuraava kokous
6§

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään 15.5.2012 klo 17.00. Kokouspaikka
pyritään saamaan joko Fazerilta tai mahdollisesti Yleisradiosta.

Kokouksen päättäminen
7§

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

Maritta Iso-Aho
puheenjohtaja

Juha Torniainen
sihteeri

