PERTUNMAA-VALTUUSKUNTA/PÖYTÄKIRJA
Kokousaika

Tiistai 20.11.2012 klo 17.00 – 18.45

Kokouspaikka

Eduskunta, Kokoushuone A116

Osanottajat

Maritta Iso-Aho
Kaija Judén
Jouni Luotonen
Veikko Peltonen
Seija Salo
Kauko Savolainen
Jorma Syvälahti
Raimo Mattila
Risto Salminen
Jari Leppä
Juha Torniainen

puheenjohtaja

klo 17.15 – 18.20
sihteeri

Kokouksen avaus
§ 1

Puheenjohtaja toivotti paikalla olijat tervetulleiksi ja avasi valtuuskunnan
kokouksen.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
§2

Käytiin lyhyesti läpi edellisen kokouksen pöytäkirja ja todettiin, ettei siihen
ollut tässä vaiheessa kommentoitavaa.

Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat
§3

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Risto Salminen totesi, että kuntavaalien
jälkeiset luottamushenkilöiden paikkaneuvottelut ovat käynnistyneet ja ovat
alkuvaiheessa. Vaaleissa ei tullut merkittäviä ennakoimattomia yllätyksiä.
Keskustapuolue säilyi suurimpana puolueena 7:llä valtuustopaikalla. Vaalien
voittajaksi voidaan katsoa sitoutumattomien ryhmä.
Kunnan lääkäritilannetta Risto Salminen selvitti todeten, että lääkäri on
tavattavissa päivittäin terveysasemalla.
Risto Salminen selvitti vireillä olevia kaavoitushankkeita mm. Koirakiven
risteykseen käynnistyvää osayleiskaavan muutosta. Edelleen
osuuskuntahanke käynnistyy selvityksellä ensi vuoden alussa ja Kuorttiin

suunnitellaan uutta teollisuushallia, johon tulisi mahdollisille uusille yrittäjille
myös vastaanottohalli.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Raimo Mattila totesi, että kunnassa on käyty
keskustelua myös torikoppien valmistamisesta.
Tämän jälkeen käytiin keskustelu, jossa tuli esiin mm. kunnan strategia tulossa
olevaan kuntarakenneuudistukseen valmistautumisessa sekä yhteismetsäasia,
joka suunnitelman mukaan voitaisiin toteuttaa sillä tavoin, että kunta ei ole
osakkaana vaan yhteismetsän perustajana.
Valtuuskunnan toiminta vuonna 2013
§4

Kaija Judén totesi, että vuonna 2014 on tarkoitus kunnassa viettää toisaalta
Pertun Päivien 40-vuotisjuhlia ja toisaalta kunnan keskikoulun 50-vuotisjuhlia
ja tarkoituksena on järjestää normaalia näyttävämmät juhlat. Keskusteltiin
kunnassa vireillä olevasta kulttuuritoimen tehtävien kilpailuttamisesta ja
liikunta- ja nuorisosihteerin tehtävien jatkosta eläköitymisen jälkeen.
Todettiin, että valtuuskunnan jäsenistä aiemmin nimetty kulttuurityöryhmä
seuraa kunnan tapahtumia tällä sektorilla. Toisaalta myös valtuuskunnan oma
elinkeinoryhmä on kuulolla elinkeinosektorin tapahtumista.
Tämän jälkeen keskusteltiin kunnassa keskustelua herättäneestä paikallisen
nuorison tilaongelmasta ja toimettomuuden aiheuttamista ilmiöistä.
Keskustelussa tuli esiin mahdollisuus olisiko Päijänne-Leaderiltä mahdollisuus
saada rahoitusta tämän tyyppistä ongelmaa ratkaisemaan pyrkivään
projektiin.
Valtuuston puheenjohtaja muistutti kunnan talousarviossa olevasta kunnan
historian kirjoittamista käsittelevästä määrärahasta.

Muut mahdolliset asiat
§5

Jorma Syvälahti totesi, että viime kesänä toteutettu kulttuuripolkuidea on
saanut myönteistä palautetta sekä toisaalta myös kehittämisideoita.
Syvälahden mukaan arviolta noin 100 henkilöä kiersi kulttuuripolun. Nyt
suunnitellaan mm. asian tiimoilta juttua kunnan kotisivuille.

Seuraava kokous
§6

Todettiin, että seuraava kokous pidetään huhtikuussa ja alustavaksi
päivämääräksi todettiin 9.4.2013 klo 17.00. Valtuuskunta toivoo, että
seuraavassa kokouksessa olisivat läsnä myös kunnan sivistystoimenjohtaja ja
uusi nuorisovastaava.

Kokouksen päättäminen
§7

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.

Martta Iso-Aho
puheenjohtaja

Juha Torniainen
sihteeri

