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Kokouksen avaus
1§

Puheenjohtaja Maritta Iso-Aho toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi
kokouksen.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
2§

Käytiin lyhyesti läpi edellisen kokouksen pöytäkirja, josta todettiin, että
aikaisemman päätöksen mukaan on selvitetty Matti Viljon mahdollisuutta
osallistua toimintaan ulkomailla asumisen vuoksi ja nyt on Matti Viljo pyytänyt
mainitun syyn takia eroa jäsenyydestä.

Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat
3§

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Risto Salminen selvitti Pertunmaan kunnan
ajankohtaisia asioita kuten kunnan päätöstä liittyä sosiaali- ja terveystyön
yhteistyöalueeseen, jolloin täytetään valtion vaatimukset paras-lainsäädännön
osalta. Mallissa Pertunmaalle jäisi omapalvelutuotanto ja lähtökohta on, että
potilaalle ei hallinnollinen muutos paljoa tuo muutosta. Edelleen Risto
Salminen kertoi kunnassa alkamassa olevasta valmistelusta
osuuskuntapohjaisen Pertun yhteisön luomisesta. Tällä voitaisiin varautua
jossain vaiheessa edessä siintäviin kuntaliitosratkaisuihin. Edelleen uudesta
yritystoiminnasta Risto Salminen totesi, että Kuorttiin rakennetulle uudelle
teollisuusalueelle alkaa Pelaser-niminen yritys rakentamaan uudet toimitilat.
Kyseinen yritys on laajasti verkottunut ja ehtinyt jo muutakin yritystoimintaa
saada siirtymään kuntaan.

Pertunmaan elinkeinotoiminnan ajankohtaiset kuulumiset
§4

Todettiin, että Kyösti Lempiäinen ei ole päässyt osallistumaan kokoukseen,
mutta tulee johonkin seuraavista kokouksista esiteltäväksi ja elinkeinoasioista
kertomaan.

Työryhmien tilannekatsaukset ja vuoden 2011 toimintasuunnitelmat
§5

Yrittäjyyden edistämisen työryhmä (Pekka Hölttä, Kauko Savolainen, Pertti
Norjos ja Elina Latvanen-Nieminen)
Pekka Hölttä selvitti työryhmän tilannetta todeten, että työryhmä on katsonut
työnsä tässä vaiheessa loppuun saatetuksi. Tavoitteena oli aktivoida
paikallisia yrittäjiä ja työryhmän jäsenet ovatkin olleet liikkeellä yrittäjien
keskuudessa ja joitakin kontakteja on luotu joissa vuoropuhelu mahdollisesti
myös edelleen jatkuu. Muutenkin jos kysyntää yritysrintamalla on niin
työryhmä aktivoituu.
Jorma Syvälahti totesi, että joillakin yrittäjillä voi olla tarvetta tukeen
erityisesti markkinoinnin osalta.
Todettiin, että tänä vuonna Pertun Päivät järjestetään yrittäjyys-teemalla.
Yrittäjäyhdistys oli tiedustellut mahdollisuutta saada lauantaipäivänä
järjestettävään yrittäjyysteemaa koskevaan paneelikeskusteluun
valtuuskunnan yrittäjyyden edistämisen työryhmän jäseniä. Sovittiin, että
mahdollisuuksien mukaan paneelikeskusteluun osallistuvat Pentti Hakulinen,
Pekka Hölttä ja Kauko Savolainen.
Kulttuuritoiminnan edistämisen työryhmä (Kaija Juden, Pirjo Ala-KapeeHakulinen, Marja Munsterhjelm-Linko ja Jorma Syvälahti)
Jorma Syvälahti selvitti kulttuuritoiminnan edistämisen työryhmän työtä
todeten, että tämän vuoden puolella ei vielä kokouksia ole pidetty. Pertun
Päivien sisältöön on ideoita kehitetty ja ylipäätään pohdittu Pertun Päivien
markkinoinnin tehostamista esim. Kuorttiin asennettavalla banderollilla.
Muutoinkin ABC:n käyttöä kunnan markkinointiin voisi työryhmän mukaan
kehittää. Toivomuksena on, että Pertun Päivien ohjelma saadaan
mahdollisimman aikaisin tiedoksi ja jakeluun esim. ABC:lle.

Muut mahdolliset asiat
§6

Todettiin, että kunnan laajakaistaprojekti etenee kesällä talven jäljiltä siten,
että tavoitteena on syksyllä päästä yhdistämään kiinteistöjä laajakaistaan.
Rakennusaikaa yrityksellä on vuoden loppuun.
Jouni Luotonen totesi laittaneensa tiedoksi syksyllä ideansa sähköisestä
kunnan uutiskirjeestä, joka toimisi sähköisenä viestien välityskeinona, jolla
kunta pystyisi tarjoamaan informaatiota tapahtumista, kaupallisista
uutuuksista, palveluita ja hankkeista. Edelleen olisi mahdollista, että yritykset
voisivat osallistua mainostilaa ostamalla kirjeen toimittamiseen. Uutiskirje
pöytäkirjan liitteenä.

Seuraava kokous
§7

Todettiin, että seuraava kokous pidetään Pertun Päivä –viikonloppuna
perjantaina 1.7.2011 klo 19.30 kirkonkylän koululla. Sovittiin, että pyydetään
seuraavaan kokoukseen paikalle kulttuurivastaava Laura Laitinen sekä
elinkeinopuolelta elinkeinoasiamies Kyösti Lempiäinen ja yrittäjien hallituksen
puheenjohtaja Jouko Toivonen.

Kokouksen päättäminen
§8

Koska muita asioita ei ollut päätti puheenjohtaja kokouksen klo 18.45.
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puheenjohtaja
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