PERTUNMAA VALTUUSKUNTA/PÖYTÄKIRJA
Kokousaika

Tiistai 17.2.2009 klo 17.00 – 18.25

Kokouspaikka

Eduskuntatalo, kokoushuone A 1, Helsinki

Osanottajat

Maritta Iso-Aho
Seija Salo
Marjatta Kimmonen
Pekka Hölttä
Jouni Luotonen
Pertti Norjos
Veikko Peltonen
Aulis Pitkälä
Jorma Syvälahti
Kari Uotila
Jari Leppä
Juha Torniainen

puheenjohtaja

17.00 17.45

17.00 – 17.25
sihteeri

Kokouksen avaus
1§

Puheenjohtaja Maritta Iso-Aho toivotti läsnä olevat valtuuskunnan jäsenet
tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
2§

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

Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat
4§

Työjärjestyksestä poiketen käsiteltiin kohta 4 kokouksen tässä vaiheessa.
Kunnanjohtaja Juha Torniainen selvitti Pertunmaan kunnan ajankohtaisia
asioita mm. tehtyjä luottamushenkilövalintoja, tilinpäätöstä, Kuorttiprojektin käynnistymistä ja käynnistymässä olevaa kuntastrategian
laadintaa.

Valtuuskunnan vuoden 2009 toiminta
3§

Puheenjohtaja totesi, että Laurean ammattikorkeakoulun toimesta tehdyn
kesäasukkaiden tyytyväisyyttä kartoittaneen selvitystyön tiimoilta on
poikinut ajatus kahdesta mahdollisesta jatkoselvittelytarpeesta toisaalta
yhteistyössä Kuortin ABC-aseman kanssa tehtävästä selvityksestä ABC:n
asiakastyytyväisyydestä ja toisaalta yrittäjyysteeman alta tehtävästä

selvitystyöstä. Keskustelussa todettiin, että jatkoselvityksiä voitaisiin tehdä,
mutta kumpikin mahdollinen selvitystyö edellyttäisi jonkun tasoista tutorin
ohjausta. Todettiin, että ABC:n tiimoilta tehtävän selvitystyön ohjaajana
voisi toimia puheenjohtaja Maritta Iso-Aho apunaan kunnanjohtaja ja
yrittäjyysteeman selvittelyssä voisi ohjaajana toimia kunnan
elinkeinovastuuhenkilö Kyösti Lempiäinen. Todettiin, että tehtäviin
opinnäytetöihin saattaisi olla kytkettävissä jopa alueen
kehittämisnäkökohtiakin.
Lisäksi keskusteltiin valtuuskunnan roolista; tarpeesta päivittää
valtuuskunnan rooli. Keskustelussa tuli esiin myös mahdollisuus
valtuuskunnan ja maakuntajohtaja Matti Viialaisen tapaamisesta. Kunnalta
toivottiin konkreettisia esityksiä siitä, mihin valtuuskunnan toiminta voisi
painottua. Keskustelun jälkeen todettiin, että valtuuskunta pyrkii jollakin
tavalla olemaan mukana kunnan niin halutessa laadittaessa uutta
kuntastrategiaa. Lisäksi todettiin, että syksyllä tullaan arvioimaan
valtuuskunnan roolia kunnan kehittämisen myötävaikuttamisessa.
Muut mahdolliset asiat
5§

Jorma Syvälahti esitelmöi Pertunmaan kunnan historiaan liittyvästä
selvittämistyöstään, todeten, että vuonna 1501 Pertunmaan nimi nähtävästi
esiintyi ensimmäistä kertaa muodossa Perdomma. Todettiin, että Pertun
Päiville pyritään saamaan Jorma Syvälahden tekemä selvitystyö
laajemmalle kuulijajoukolle.
Kunnanjohtaja totesi, että Mikkelin seudulla toista 4-vuotiskauttaan
aloittava seudun vapaa-ajan valtuuskunta nimitetään tulevaksi
4-vuotiskaudeksi ja seudun kunnista kustakin on pyydetty kahta edustajaa
vapaa-ajan valtuuskuntaan. Todettiin, että Pertunmaa-valtuuskunnasta
Aulis Pitkälä ja Seija Salo tulevat olemaan Pertunmaan kunnan edustajat
Mikkelin seudun vapaa-ajan valtuuskunnassa.

Seuraava kokous
6§

Todettiin, että seuraava kokous pidetään Petun Päivien yhteydessä siten, että
alustava päivämäärä on 26.6.2009 klo 20.00 Pertunmaan uudella
yhtenäiskoululla.

Kokouksen päättäminen
7§

Koska muita asioita ei ollut päätti puheenjohtaja kokouksen klo 18.25.

Maritta Iso-Aho
puheenjohtaja

Juha Torniainen
sihteeri

