PERTUNMAA VALTUUSKUNTA/PÖYTÄKIRJA
Kokousaika

Tiistai 21.3.2017 klo 17.00 – 19.00

Kokouspaikka

Alko, Arkadiankatu 2, 6 krs

Osanottajat

Marita Iso-Aho
Elina Latvanen-Nieminen
Seija Salo
Matti Ahde
Jouni Luotonen
Hannu Niskanen
Veikko Peltonen
Jorma Syvälahti
Silja Latvanen
Jari Leppä
Juha Torniainen

puheenjohtaja

sihteeri

Kokouksen avaus
1§

Puheenjohtaja Maritta Iso-Aho avasi kokouksen ja toivotti uuden
valtuuskunnan jäsenen Silja Latvasen ja muut läsnäolijat tervetulleiksi
kokoukseen.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
2§

Käytiin lyhyesti läpi edellisen kokouksen pöytäkirja 17.11.2016.

Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat
3§

Valtuuston puheenjohtaja Jari Leppä ja kunnanjohtaja Juha Torniainen
totesivat, että viimeaikaisia painotuksia kunnan toiminnassa on ollut
elinkeinojen kehittämiseen panostaminen. Pelaserin käyttöön tuleva uusin
halli on valmistumassa ja Plastepin kanssa on avattu neuvotteluyhteys
yrityksen ja kunnan yhteistyöstä toimitilojen laajentamiseksi. Ongelmana
nähdään kunnan suurista panostuksista johtuen kunnan velkaantumisen
lisääntyminen, jonka johdosta on keskusteluun nostettu omaisuuden
myyntimahdollisuus kunnan panostuksen rahoittamiseksi. Kunnan saamien
perintöjen osalta todettiin, että selkeitä valmiita linjauksia perintöjen käytöstä
ei ole vielä saatu aikaiseksi. Kuortin yrityspuiston tunnettavuutta pyritään
lisäämään siellä olevien yritysten digitaalisen alustan, Kuortti Inc –hankkeen,
eteenpäin viemisenä.
Sote-asioista todettiin, että viimein näyttää siltä, että Etelä-Savon yhteistyö
kokonaisuudessaan sote-asioiden kehittämisessä on saavuttamassa
läpimurtonsa. Edelleen maakunnassa on aloitettu maakuntauudistuksen
valmistelutyö ripeästi.

Pertunmaan historiasta kirjoitettu teos on valmistumassa ja lähiaikoina
järjestetään julkistamistilaisuus.
Valtuuskunnan toiminta: tehdyn itsearvioinnin tulokset
4§

Valtuuskunnan jäsen Elina Latvanen-Nieminen esitteli valtuuskunnan jäsenille
esitetyn itsearviointikyselyn tuloksia. Yleisesti ottaen valtuuskunnan toiminta
nähtiin myönteisenä ja toiminnan jatkoa puoltavana. Kannatusta oli saanut
myös pienempien työryhmien valmistelun kautta keskittyminen joihinkin
konkreettisiin ongelma- tai kehittämiskohteisiin. Toimintasuunnitelman
laatiminen valtuuskunnan lähitulevaisuudelle sai kannatusta.
Sovittiin, että pieni työryhmä: puheenjohtaja Maritta Iso-Aho, valtuuskunnan
jäsenet Silja Latvanen, Jouni Luotonen ja kunnanjohtaja valmistelevat
toimintasuunnitelman vakuuskunnan käsittelyyn ja ottavat kantaa mm.
projektityöskentelyyn.

Muut asiat
5§

Todettiin, että valtuuskunta voisi Suomen 100 v juhliin ja kunnan 90 v juhlaan
liittyen jollakin tavalla omalta osaltaan antaa panoksen. Mahdollista olisi
esim. puun istuttaminen kirkonkylän torialueelle mahdollisesti Pertun Päivien
aikaan.
Valtuuston puheenjohtaja Jari Leppä esitti harkittavaksi kahta ideaa:
-

puukerrostalon rakentaminen Kuorttiin
Pertunmaan lukuisten järvien brändääminen

Seuraava kokous
6§

Sovittiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 30.6.2017 klo 19.00.

Kokouksen päättäminen
7§

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

Maritta Iso-Aho
puheenjohtaja

Juha Torniainen
sihteeri

