PERTUNMAA VALTUUSKUNTA/PÖYTÄKIRJA
Kokousaika

Torstai 17.11.2016 klo 17.00 – 19.00

Kokouspaikka

Alko, Arkadiankatu 2, 6. krs

Osanottajat

Maritta Iso-Aho
puheenjohtaja
Elina Latvanen-Nieminen
Seija Salo
Pekka Hölttä
Jouni Luotonen
Pertti Norjos
Veikko Peltonen
Aulis Pitkälä
Jorma Syvälahti klo 17.00 – 18.40
Jari Leppä
Risto Salminen
Juha Torniainen
sihteeri

Kokouksen avaus
1§

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

Edellisen kokouksen pöytäkirja
2§

Käytiin lyhyesti läpi edellisen kokouksen pöytäkirja 10.02.2015.

Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat
3§

Myönteisinä asioina Risto Salminen totesi kunnan saamat perinnöt;
testamenttilahjoitus Hannu Vigmanilta sekä Valtioneuvoston kautta saatu
Tuovi Rinteen perintö. Viimemainittu on saatu sillä ehdolla, että sillä
toteutetaan Tukikotialueella paljon palveluja tarvitseville ihmisille palvelukylä.
Testamenttilahjoituksen toivomus omaisuuden käyttöön on lapsi- ja
vanhustyöhön. Risto Salmisen mukaan kunnanhallitus on nimennyt
työryhmän pohtimaan testamenttilahjoituksen käytön suuntaviivoja.
Kuorttiin ollaan rakentamassa jälleen uutta teollisuushallia Pelaser-yrityksen
käyttöön. Halli valmistuu kevätpuolella.
Risto Salminen totesi, että Kuortissa on käynnistymässä Kuortin
teollisuusalueen profiilin nosto digitaalisena hankkeena.
Sote-asioita todettiin ensi vuonna aloittava Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä, jossa kunta on mukana ja jonka palvelukseen
kunnan sote-henkilöstö siirtyy.

Valtuuskunnan toiminta
4§

Todettiin, että Yrittäjäyhdistyksen toiminta on ollut vaisuhkoa ja
kulttuuritoiminnan edistämisen työryhmä on painottunut Pertun Päivien
suunnitteluun.
Tässä yhteydessä keskusteltiin laajasti Pertunmaa-valtuuskunnan roolista ja
sen merkityksestä kunnan kehittämiselle. Keskusteltiin maakuntauudistuksesta ja sen vaikutuksesta kuntiin sekä kunnassa ensiaskelia ottavan
digitalisaation merkityksestä. Todettiin, että kunnan käynnistäessä uutta
strategiatyötä valtuuskunta voi olla mukana strategiaseminaarissa jollakin
kokoonpanolla. Lisäksi todettiin, että valtuuskunnan osalta päivitetään
yhteystiedot ja suoritetaan jäseniltä koottava itsearviointi. Sovittiin, että
Marita Iso-Aho, Elina Latvanen-Nieminen ja Pekka Hölttä huolehtivat tästä
osiosta. Edelleen yrittäjyyden edistämisen työryhmän puheenjohtaja ja
mahdollisesti koko ryhmä voisi osallistua ja antaa oman panoksensa Kuortissa
käynnistyvään teollisuuskylän digihankkeeseen.

Muut asiat
5§

Seija Salo selvitti Mikkelin vapaa-ajan valtuuskunnan kuulumisia.
Valtuuskunnalla on uusi puheenjohtaja Ilkka Juva ja kokoontumisia on ollut
keskimäärin 4 kertaa vuodessa. Valtuuskunnalla on kaksi työryhmää
palvelutyöryhmä ja elinkeinotyöryhmä. Hankkeet ovat olleet pääosin vapaaajan asumiseen liittyviä projektia ja internetin kuuluvuusasioihin
panostaminen. Palvelututkimuksia on myös tehty. keskustelun jälkeen
todettiin, että Pertunmaa-valtuuskunnan edustajina Mikkelin seudun vapaaajan valtuuskunnassa toimineet Seija Salo ja Joni Luotonen jatkavat Mikkelin
seudun vapaa-ajan valtuuskunnassa.

Seuraava kokous
6§

Todettiin, että seuraava kokous pidetään 21.3.2017 samassa paikassa eli Alkon
tiloissa.

Kokouksen päättäminen
7§

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

Maritta Iso-Aho
puheenjohtaja

Juha Torniainen
sihteeri

