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Pertunmaan kunnantalo

Osanottajat

Pekka Hölttä
Kaija Judén
Hannu Niskanen
Seija Salo
Kauko Savolainen
Jorma Syvälahti
Kari Uotila
Jari Leppä
Risto Salminen
Juha Torniainen

sihteeri

Kokouksen avaus
1§

Puheenjohtajana toiminut varapuheenjohtaja Kaija Judén avasi kokouksen ja
toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
2§

Puheenjohtaja referoi lyhyesti edellisen kokouksen pöytäkirjan 18.2.2014.

Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat
3§

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Risto Salminen selvitti Pertunmaan kunnan
ajankohtaisia asioita.
Kuorttiin rakennettava teollisuushalli on kohta valmis. Tiloihin tulee Pelaseryritys sekä toistaiseksi vapaana on vielä 300 m2:n tila. Pelaserin vuokratila on
varustettu siltanosturilla ym. metallin plasmaleikkureilla. Risto Salmisen
mukaan hallin rakentamisessa tulee esiin kunnan sijaintietu; saadaan hyvät
avustukset.
Kunnan tilinpäätös oli viime vuonna huono; alijäämää jäi 448 463,95 €.
Talouden tasapainotuksesta on keskusteltu, mutta varsinaisia tuloksia ei ole
saatu. Sote-asioista puheenjohtaja totesi, että valtakunnalliset päätökset
meinasivat aiheuttaa ongelmia alueen sote-suunnitelmilla, mutta tällä hetkellä
suunnitellaan yhteistä Mikkelin seudun alueen tuotantoa sairaanhoitopiirin
alueella ja näköpiirin mukaan Mikkeli säilynee myös päivystyssairaalana.
Pakolaisista todettiin, että toteuttamissuunnitelma pakolaisten vastaanottoon
on tehty.
Valtuuston puheenjohtaja Jari Leppä totesi, että nyt alkanut kesä ja ylipäätään
kesäaika on hyvin tärkeä näille lähialueille.

Jari Lepän mukaan kunnan tekemät mittavat panostukset mm. kouluun ja
vesihuoltoon täytyisi pikapuoliin jo näkyä myönteisenä kehityksenä.
Elinkeinoasioita hoitava Juha Paasonen selvitti Kuortin hallin suunnittelua ja
totesi, että halliin haettiin yrittäjiä laajemmalti, mutta paikallinen yrittäjä
Pelaser lopulta tuli halliin vuokralaiseksi. Pelaser-yrityksellä on hyvin laajat
kontaktit elinkeinoelämässä. Paasosen mukaan hänen tehtävänä painottuvat
pääosin Kuorttiin. Ominaispiirteenä kunnan elinkeinoelämässä on, että lisää
tarvittaisiin etätyötä tekeviä hyväpalkkaisia yrittäjiä työntekijöitä. Tällä
hetkellä operoidaan pääasiassa matalapalkkatyöpaikoilla. Paasosen mukaan
Pietari tulee tulevaisuudessa nähdä selkeänä mahdollisuutena. Tässä
yhteydessä todettiin, että Parikkalan rajanylitysaseman toteuttamisella olisi
iso merkitys alueelle, mutta hankkeen toteuttaminen lienee pitkän ajan
suunnitelmissa.
Työryhmien tilannekatsaukset
§4

Yrittäjyyden edistämisen työryhmä
Pekka Hölttä ja Kauko Savolainen totesivat, että työryhmän toiminta ei ole
ollut kovin aktiivista kehittämistä. Kutenkin yhteyttä Juha Paasoseen on
pidetty. Todettiin, että kesäaikaan on hankala löytää kunnasta ammattimiehiä
projekteihin. Keskustelussa kävi ilmi, että Ruralia –instituutti on tehnyt
tutkimuksen, jonka mukaan kesäasukkaat nykyisin tulevat tarvitsemaan
entistä enemmän kesäasukaspaikan palveluja. Perustetusta osuuskunnasta
todettiin, että toiminta ei ole vielä kovin laajasti käynnistynyt. Markkinointia
olisi selkeästi tehostettava osuuskunnan osalta.
Sammy Virtanen selvitti matkailutehtävien hoitoa ja totesi olleensa 10 vuotta
Perunmaalla asukkaana. Aiemmin ollut työssä Helsingissä ja tällä hetkellä
hänen firmansa toimii täällä Perunmaalla. Työsarkana on suunnittelutehtävät
yrityksille lähikaupungeissa sekä myös kunnalle. Sammy on mm. vastannut
Tuotteet ja palvelut –julkaisusta. Myös kunnan uusi logo on Sammyn
suunnittelema ja uudet nettisivut ovat tulossa.
Kulttuuritoiminnan edistämisen työryhmä
Jorma Syvälahti totesi, että työryhmän kokoukset ovat kytkeytyneet lähinnä
Pertun Päivien järjestämiseen yhteistyössä Laura Laitisen kanssa. Yhteisen
aikataulujen sovittamisessa on ollut haasteita. Jorma Syvälahden mukaan
Pertun Päivissä on nyt havaittavissa edistymistä mm. ammattijuontaja.
Keskikoulun 50-juhlat limittyvät Pertun Päiviin.
Keskustelussa todettiin, että kunnan nuorisotoiminta on vilkastunut mm.
skeittipuistoa rakennetaan. Vilkastuminen nähdään uuden viranhaltijan
ansiona. Kulttuurista muutoin todettiin, että mm. konsertteja tullaan
järjestään useita kesän aikana. Yhteistyötä on tehty kunnan ja seurakunnan
välillä.

Seuraava kokous
6§

Koska muita asioita ei ollut todettiin, että seuraava kokous pyritään pitämään
11.11.2014 klo 17.00 Eduskunnassa.
Kokouksen päättäminen
7§

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50.

Kaija Judén
puheenjohtaja

Juha Torniainen
sihteeri

