PERTUNMAA VALTUUSKUNTA/PÖYTÄKIRJA
Kokousaika

Ti 18.2.2014 klo 17.00 – 19.00

Kokouspaikka

A 116, Eduskunta, Helsinki

Osanottajat

Maritta Iso-Aho, puheenjohtaja
Kaija Judèn
Seija Salo
Marjatta Kimmonen
Matti Ahde, klo 17.00 – 18.45
Pekka Hölttä
Jouni Luotonen
Hannu Niskanen
Pertti Norjos
Kauko Savolainen
Jorma Syvälahti
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 5.11.2013.

Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat
3§

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Risto Salminen selvitti Pertunmaan kunnan
ajankohtaisia asioita ja nykytilannetta. Kuntarakenneasioiden osalta kunnille
annettu velvoite kuntaliitosneuvottelukumppaneiden esittämisestä on
Mikkelin seudulla tehty siten, että kunnat ovat päättäneet yhdessä laatia
kuntaliitosselvityksen sijaan laaja-alueisen sosiaali- ja terveydenhuollon
selvityksen yhteistoiminnasta. Tavoitteena on saada toiminta alkamaan jo
vuonna 2015 siten, että Mikkelin keskussairaala säilyy päivystyssairaalana ja
erikoissairaanhoito ja perusterveydenhoito tulee yhden ja saman hallinnon
alle. Hallintomuodoksi tähdätään tässä vaiheessa kuntayhtymää, mutta
väestöpohjavaatimusten osalta saattaa vaihtoehdoksi tulla myös
isäntäkuntamalli. Kunnanhallituksessa on myös erilaisia näkemyksiä
sote-selvityksen tekemisestä siten, että vaihtoehdoksi joidenkin osalta on
nähty myös kuntarakenneselvityksen tekeminen Heinolan kaupungin kanssa.
Tämä mielipide on kuitenkin jäänyt selvään vähemmistöön.

Elinkeinoelämän osalta kunnassa on ollut vireää; uuden kunnan omistukseen
tulevan teollisuushallin rakentaminen alkaa lähiviikkoina Kuortissa. Tiloihin
tulee alueella jo toimiva Pelaser, jonka toiminta laajenee. Edelleen muovialan
yritys Plastep valittiin viime vuonna Etelä-Savon vuoden yritykseksi.
Kunnanhallituksessa on myös käsitelty talouden sopeuttamiskeinoja. Kunnan
johtoryhmälle annettiin tehtäväksi tehdä esitys sopeuttamiskeinoista. Tehtyjä
esityksiä käsiteltiin kunnan valtuustoseminaarissa, jossa asiat eivät kuitenkaan
edenneet. Yksi esitys on Kuortin koulun lakkauttaminen ja oppilaiden
siirtäminen kirkonkylän kouluun. Asia on kuitenkin poliittisesti hankala.
Pertunmaan kunta on myös muuttanut aiempaa suhtautumistaan ja
valmistellut pakolaisten ottamista kuntaan. Päätös pakolaisten
vastaanottamisesta tullaan tekemään maaliskuun kunnanvaltuustossa.
Kunnan tilanteesta keskusteltiin ja avainasiaksi todettiin elinvoimaisuuden
säilyttäminen ja jopa kehittäminenkin.
Valtuuskunnan toiminta
4§

Kulttuuritoimikunta
Valtuuskunnan kulttuuritoimikunnan puolesta Kaija Judén totesi, että
Pertun Päiviä on valmisteltu ja aika tavalla entisten latujen mukaan edetään,
vaikka tavoitteena on ollut myös päivien uudistaminen. Pertun Päivät
viettävät tänä vuonna 40-vuotisjuhlaa. Myönteistä on, että ohjelmarunko on
tiedossa jo ajoissa. Edelleen tulevana kesänä vietetään kunnallisen
keskikoulun 50-vuotisjuhlaa. Kutsu tilaisuuteen lähteen noin 300 entiselle
oppilaalle.
Tässä yhteydessä keskusteltiin myös Pertunmaan historian kirjoittamisesta,
mikä kunnan päätöksestä huolimatta on jäänyt tekemättä. Todettiin
nykyisessä kuntakentän myllerryksessä olevan tärkeätä saada alulle jollakin
tavalla kunnan historian kirjoittaminen.
Yrittäjyystoimikunta
Pekka Hölttä totesi, että yrittäjyystoimikunta on edennyt sillä tavalla matalalla
profiililla, että paikallisten yrittäjien yhteydenottoja ja kontakteja on odoteltu
aiemmin tehtyjen kyselyjen ja yhteydenottojen jälkeen. Lähtökohta on se,
että valtuuskunnan jäsenet ovat käytettävissä, jos tarvetta ilmenee. Todettiin,
että seuraavaan kokoukseen pyydetään paikalle esittäytymään
valtuuskunnalle Juha Paasonen ja Sammy Virtanen.

Muut mahdolliset asiat
5§

Keskusteltiin Kuortin ABC:n ympäristön siisteydestä ja todettiin, että Mikkelin
seudun vapaa-ajan valtuuskunnan jäsenyydestä luopuneen Kaija Judénin
tilalle valtuuskuntaan tulee Jouni Luotonen. Valtuuskunnan kokous on ensi
viikon perjantaina.

Seuraava kokous
6§

Todettiin, että seuraava kokous tullaan pitämään Pertun Päivien aikaan
pe 27.6.2014 klo 19.00.

Kokouksen päättäminen
7§

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

Maritta Iso-Aho
puheenjohtaja

Juha Torniainen
sihteeri

