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Kokouksen avaus
§ 1

Kaija Judén toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
§2

Lyhyesti käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.

Keskustelua Pertun Päivien kehittämisestä
§3

Laura Laitinen jakoi viikonloppuna vietettävien Pertun Päivien ohjelman.
Lauran mukaan haasteena Pertun Päivien järjestämisessä on saada järjestöjä
ym. tahoja mukaan valmisteluihin. Laura esitti toiveen, että valtuuskunnan
jäsenet lauantaina Pertun Päivillä hoitaisivat pihapeliosion.
Keskustelussa todettiin, että vuonna 2014 vietetään Pertun Päivien
40-vuotisjuhlia ja keskusteltiin mahdollisuudesta tuolloin järjestää eräänlaiset
retro Pertun Päivät 40 vuotta taaksepäin olevan ajan hengessä. Todettiin, että
samaan yhteyteen voisi suunnitella Pertunmaan keskikoulun 50-vuotisjuhlia,
jotka ajoittuvat myös vuodelle 2014. Sovittiin, että valmistellaan vuodelle
2014 yhteiseltä pohjalta juhlaa sekä Pertun Päivien että keskikoulun
merkkivuoden osalle. Laura Laitinen valmistelee tilaisuutta.
Ideoitiin tulevia Pertun Päiviä myös huomioiden ensi vuoden Pertun Päivät.
Todettiin, että aiemmin toteutettuja kuntakierroksia, joita Risto Salminen veti,

voitaisiin myös tulevaisuudessa tehdä. Edelleen valtakunnallisia
sahtimestaruuskisoja sovittiin tavoiteltavan vuodelle 2014 mahdollisine
sahtilaitteiden esittelyineen. Vuodelle 2013 voitaisiin paikallisia
sahtimestaruuskilpailuja harjoitusmielessä ajatella.
Todettiin, että Savon sotilassoittokuntaa niin kauan kun se vielä alueella
vaikuttaa voitaisiin pyytää Pertun Päiville esiintymään.
Laura Laitinen totesi, että kuluvan vuoden syksyllä 16.9. suunnitellaan
Kuorttiin yrittäjämarkkinoita ABC:n alueelle. Kiihdytysajoa harrastava Janne
Ahonen tulee paikalle houkuttelemaan yleisöä. Todettiin, että valtuuskunnan
yrittäjäryhmä voisi olla yhteistyössä valmistelemassa tilaisuutta.
Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat
4§

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Risto Salminen totesi, että viime kevään
kokouksen jälkeen ei kovin paljon uusia tilanteita ole tullut esiin. Kuitenkin
tuolloin puheissa olleen Pertun Paras –hankkeen osalta voidaan todeta, että
nyt vihdoin hanke saatiin vastustuksesta huolimatta hyväksyttyä. Pertunmaa
on myös hyväksytty mukaan valtakunnalliseen Elinvoiman eväät – kunta
elinvoiman johtajana –hankkeeseen mukaan siten, että valtakunnallisen
hankkeen teemakohtaisiin seminaariin ja niihin liittyviin työpajoihin on
valmisteltu kunnan hankkeen osalta osuustoiminnalliset palvelumallit
–teemaseminaari.
Myös aikaisemmin keskusteluissa ollut yhteismetsähanke on edelleen työn
alla tavoitteena osan kunnan omaisuudesta realisointi huomioiden tulossa
olevat kuntarakennemuutokset. Myös urheilukentän peruskorjaus on saatu
käyntiin ja kunnan kiinteistöjen kuntokartoitus tullaan tekemään.
Lääkäritilanteesta keskusteltiin ja todettiin, että tilanne on aikaisemmasta
todella hyvästä tilanteesta heikentynyt, mutta on vielä kuitenkin kohtuullisella
tasolla. Todettiin, että tilannetta täytyy seurata. Tässä yhteydessä
keskusteltiin lyhyesti kuntarakenneuudistustilanteesta.

Muut mahdolliset asiat
5§

Valtuuskunnan jäsen Seija Salo selvitti Mikkelin seudun vapaa-ajan
valtuuskunnan tekemää selvitystä, jossa on tutkittu vapaa-ajan asukkaiden
tyytyväisyyttä alueella saataviin palveluihin. Vastauksia tuli noin 200.
Sovittiin, että Pertunmaa-valtuuskunnan yrittäjäryhmä voisi yhdessä
kunnanjohtajan kanssa pohtia selvityksen mahdollisia jatkotoimia kunnan
kannalta. Todettiin, että tehty tutkimus löytyy Mikkelin seudun vapaa-ajan
valtuuskunnan kotisivuilta nettilaiturista.
Aikaisemmin valtuuskunnassa ideoidusta sähköisestä uutiskirjeestä todettiin,
että sen eteenpäin vienti vaatisi toimituskunnan, joka asiaa valmistelisi.
Sovittiin, että Laura Laitinen alustavasti suunnittelee hankkeen etenemistä.
Torikojujen osalta sovittiin, että annetaan aluearkkitehdille tehtäväksi
suunnitella torialueelle torikojut, torikahvilan tyyliin sopien. Todettiin, että
aluearkkitehti voisi muutoinkin torin yleissuunnitteluun panostaa.

Seuraava kokous
6§

Päätettiin pitää seuraava kokous 15.11.2012 ja pyritään saamaan
kokouspaikka mahdollisesti Fatzerilaan.

Kokouksen päättäminen
7§

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.05.

Kaija Judén
puheenjohtaja

Juha Torniainen
sihteeri

