PERTUNMAA VALTUUSKUNTA/PÖYTÄKIRJA
Kokousaika

Perjantai 30.6.2017 klo 19.00 – 20.40

Kokouspaikka

Kunnantalo

Osanottajat

Maritta Iso-Aho
puheenjohtaja
Seija Salo
Kaija Montin
Päivi Nummi-Aho
Kauko Savolainen
Pertti Norjos
Tuomo Törnroos
Pekka Hölttä
Matti Ahde, klo 19.00 – 19.50
Jouni Luotonen
Jorma Syvälahti
Jari Liukkonen
Annukka Räisänen
Juha Torniainen
sihteeri

Kokouksen avaus
1§

Puheenjohtaja Maritta Iso-Aho avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat
tervetulleeksi kokoukseen.
Tasavallan presidentti on myöntänyt valtuuskunnan jäsenelle Matti Ahteelle
ministerin arvonimen kesäkuussa ja Jari Leppä on nimitetty maa- ja
metsätalousministeriksi toukokuussa. Valtuuskunta esitti heille lämpimät
onnittelut.
Uudet kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Liukkonen ja kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Annukka Räisänen esittelivät valtuuskunnalle itsensä.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
2§

Todettiin lyhyesti edellisen kokouksen pöytäkirja 21.3.2017.

Valtuuskunnan puheenjohtajan valinta
3§

Maritta Iso-Aho totesi, että valtuuskunnan jäsen Silja Latvanen on antanut
suostumuksensa valtuuskunnan puheenjohtajan tehtävään. Marita Isoaho
aikoo luopua puheenjohtajuudesta. Keskustelun jälkeen valittiin Silja
Latvanen valtuuskunnan uudeksi puheenjohtajaksi ja myönnettiin Marita
Isoaholle ero puheenjohtajan tehtävästä.

Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat
4§

Kunnanjohtaja Juha Torniainen selvitti lyhyesti Pertunmaan ajankohtaisia
asioita todeten, että edellisen kokouksen jälkeen on kunnan rakentama
teollisuushalli valmistunut ja vihkiäiset ovat syyskuun 15. päivä. Tällä hetkellä
näyttää, ettei ihan aivan lähiaikoina ole tarvetta panostaa lisää yritysten
toimitilakysymyksiin. Aiemmat projektit ovat lisänneet kunnan velkamäärää.
Kunnanvaltuusto on viime kokouksessaan päättänyt hyväksyä jatkoa kunnan
digikuntaprojektille, joka yhdessä Hartolan kunnan kanssa on päättymässä
kesällä. Marko Torppala on valmistellut jatkoa digiprojektille, johtuen
hankkeen tähänastisista myönteisistä kokemuksista. Ikäihmisten digitaalisten
valmiuksien parantamista jatketaan ja mm. koululaiset tulevat uudeksi
ryhmäksi jatkoprojektissa.
Digiprojektin jatko sai kannatusta keskustelussa. Nähtiin tärkeänä
digivalmiuksien lisääminen ottaen huomioon, että jatkossa palvelut yhä
useammin tulevat sähköisinä.
Kunnan historiateoksesta todettiin, että se valmistunee syksymmällä.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Liukkonen toi esiin ajatuksen panostaa
sivistystoimen osalta koululaisten hyvinvointiin ja mahdollisuuksien mukaan
ongelmien ehkäisyyn. Koululaisten ja nuorten hyvinvointinäkökulma koettiin
hyvin tärkeäksi ja ideoita sen parantamiseksi kaivattiin.

Valtuuskunnan toimintasuunnitelma
5§

Todettiin, että esityslistan liitteenä oli jaettu valtuuskunnan toimintasuunnitelma, mikä jaettiin vielä paperiversiona kokouksen osanottajille.
Valtuuskunnan jäsen Jouni Luotonen esitteli valtuuskunnan toimintasuunnitelmaehdotusta. Toimintasuunnitelmaehdotus todettiin käyttökelpoiseksi raamiksi valtuuskunnan toiminnalle. Toimintasuunnitelman
mukaisesti yhdistettiin kohdat 1 ja 3 yrittäjyys ja sen tukeminen ja vapaa-ajan
asukkaiden palvelut ja sovittiin, että näitä asioita eteenpäin viemään nimetään
työryhmä: Päivi Nummiaho, Pekka Hölttä ja Pertti Norjos.
Toimintasuunnitelman kohtien 2 ja 4 mukaisesti yhdistetään kulttuuri-,
liikunta- ja luontopalvelut ja näitä teemoja kehittämään nimettiin työryhmä:
Silja Latvanen, Kaija Montin ja Jorma Syvälahti.

Muut asiat
6§

Pertti Norjos toi esiin mahdollisuuden keskustella kaasuautojen
tankkauspisteen toteuttamisesta esim. Kuortin alueelle. Pertti Norjoksen
mukaan hänen työnantajansa Gasum etsii ja laajentaa kaasuautojen
tankkauspaikkoja. Sovittiin, että Pertunmaan kunnassa elinkeinoasiamies Juha
Paasonen voi olla yhteyshenkilö mahdollisessa tankkausasema-asiassa.

Seuraava kokous
7§

Sovittiin alustavasti seuraavan kokouksen ajankohdaksi 7.11.2017 klo 17.00
Helsingissä. Todettiin, että uusi puheenjohtaja Silja Latvanen lopullisesti
määrää kokousajankohdan.

Kokouksen päättäminen
8§

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti saamastaan tuesta puheenjohtajaaikanaan. Kokouksen jälkeen valtuuskunta istutti kunnantalon ja torialueen
väliin Suomi 100 v juhlan kunniaksi koivun taimen.

Maritta Iso-Aho
puheenjohtaja

Juha Torniainen
sihteeri

