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Kokouksen avaus
§1

Puheenjohtaja Maritta Iso-Aho toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi
kokouksen. Puheenjohtaja ilmoitti, että Jari Leppä ei pääse kokoukseen ja
avustajalta saadun tiedon mukaan Jari Lepälle on tullut tänä päivänä
perheenlisäystä. Päätettiin lähettää valtuuskunnan puitteissa onnittelut Jari
Lepälle perheenlisäyksen johdosta.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
§2

Käytiin lyhyesti läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. Todettiin, että edellisessä
kokouksessa Aulis Pitkälä oli ilmoittanut hankaluudesta osallistua Mikkelin
seudun vapaa-ajan valtuuskunnan kokouksiin muutetun kokousajankohdan
johdosta, joten asiaan palataan tässä kokouksessa. Muutoin pöytäkirjasta ei
ollut huomautettavaa.

Valtuuskunnan jäsenet
3§

Puheenjohtaja totesi valtuuskunnassa tapahtuvat muutokset Päivi NummiAhon tuleminen uudeksi valtuuskunnan jäseneksi ja Matti Viljon ero
valtuuskunnan jäsenyydestä.

Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat
4§

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Risto Salminen selvitti lyhyesti kunnassa
vireillä olevia asioita mm. sosiaali- ja terveysyhteistyöalueen osalta. Risto
Salminen arveli, että elinkeinoelämässä ja vireydessä on tällä hetkellä
myönteinen kehitysvire. Valtuuston puheenjohtaja Raimo Mattila totesi
vastikään pidetyn valtuustoseminaarin, jossa mm. keskusteltiin kunnan
työssäkäyntialueista ja todettiin, että kunnasta käy ulkopuolella töissä
karkeasti ottaen noin 200 henkilöä ja muualta kunnista käy Pertunmaalla
töissä noin 200 henkilöä. Raimo Mattila totesi, että tietyissä ikäryhmissä
saattaa olla innokkuutta etsiä synnyinkunnasta Pertunmaasta uutta
asumisympäristöä. Tämä kävi ilmi vastikään järjestetyssä luokkakokouksessa.
Raimo Mattilan mukaan kunnalle olisi selkeätä etua myös vapaa-ajan
asukkaiden lisääntyvästä ajankäytöstä Pertunmaalla.

Pertunmaan elinkeinotoiminnan ajankohtaiset kuulumiset
§5

Kyösti Lempiäinen selvitti kunnan elinkeinotoiminnan nykyvaihetta, joka on
tällä hetkellä melkoisen vakaata. Työttömyyskään ei ole alueella kovin suurta
verrattuna syrjäisempiin alueisiin. Paikkakunnalla pikemminkin paikka paikoin
on työvoimapulaa joissakin ammateissa, jonka seurauksena ulkomaisen
työvoiman osuus on selkeästi kasvanut. Tällä hetkellä tyhjää teollisuustilaa ei
ole ja Kuortin uudella teollisuusalueella on rakenteilla ja valmistunee jouluksi
Pelaser-yrityksen 1 100 m2:n teollisuushalli. Edelleen on alkamassa keskustelu
uuden vastaanottohallin rakentamiseksi uudelle teollisuusalueelle. ABC:n
ympäristössä oleva liikerakentamiseen tarkoitettu kaava-alue on jo täynnä
lukuun ottamatta yhtä vapaana olevaa kunnan omistuksessa olevaa tonttia.
Kyösti Lempiäinen esitteli tämän jälkeen kunnassa vireillä olevaa hanketta
osuuskunnan perustamiseksi, jonka tavoitteena on Pertunmaa-identiteetin
säilyttäminen myös tulevan kuntarakenneuudistuksen jälkeen. Osuuskunnalla
voisi olla myös omaa palvelutuotantoa eri sektoreilla ja se voisi myös
harjoittaa liiketoimintaa. Osuuskuntaan voisivat liittyä paikalliset asukkaat,
kesäasukkaat, yritykset ja yhteisöt. Alkurahoituksena osuuskunnan
perustamiseen voitaisiin käyttää esim. kunnan omistuksessa olevia
sähköosakkeita ja metsävaroja, jotka voisi säätiöidä. Lempiäisen mukaan
ideaa on esitelty Ruralia-instituutin eläkkeelle jääneelle osuustoimintaan
perehtyneelle professori Tapani Köpälle sekä maaseutupolitiikan
yhteistyöryhmän työhön osallistuvalle tutkija Ritva Pihlajalle, joka on
perehtynyt kolmannen sektorin palvelutuotantoon. Molemmat asiantuntijat
olivat nähneet hankkeessa kehittämisedellytyksiä. Edelleen Kuntaliitossa on
käynnistymässä kolmannen sektorin palveluyhteistyötä käsittelevä hanke,
jonon voisi olla mahdollista päästä pilottikohteeksikin. Myös Leader-rahaa
olisi käytettävissä osuuskunnan perustamistoimenpiteisiin.
Valtuustoseminaari mahdollisuudesta hyödyntää osuustoiminnan
mahdollisuuksia kunnan kehittämisessä ja elinkeinojen säilyttämisessä
pidetään 11.10.2011.

Ideasta käytiin vilkas keskustelu, jossa mm. todettiin, että lähtökohtaisesti
idea on hyvä, mutta siinä on vielä runsaasti mietittävä ja käsiteltäviä asioita
kuten kilpailuasetelma, tuotettavien palveluiden kysyntä, demokratiaulottuvuus. Loppuyhteenvetona todettiin, että hanke on tutkimisen arvoinen,
mutta vaatii huolellista ja laajaa valmistelua.
Toiminta loppuvuonna 2011: Pertunmaan kunnan sähköinen uutiskirje –idea
6§

Puheenjohtaja totesi, että jo viime kokouksessa käsiteltiin, mutta siirrettiin
tähän kokoukseen ideaa sähköisen uutiskirjeen kehittämisestä kunnan asioita
ja ilmiöistä tiedottamisessa. Ajatuksen isä Jouni Luotonen esitteli lyhyesti
pöytäkirjan liitteenä olevaa ajatusta sähköisen uutiskirjeen aikaansaamisesta.
Jouni Luotosen mukaan idean toteuttaminen tulisi lisäämään ymmärrystä
paikkakuntaa kohtaan. Keskustelussa todettiin, että ajatus on hyvä ja kirjeen
sisältöön tulee erityisesti panostaa. Arveltiin, että teknisiä edellytyksiä
hankkeen toteuttamiseen kyllä löytyy. Yhteenvetona todettiin, että idea on
hyvä ja annettiin asia periaatteessa kunnalle jatkovalmisteluun.

Muut asiat
7§

Muissa asioissa valtuuskunnan jäsen Kari Uotila tiedusteli onko kunnassa tullut
esiin kunnan rajan läheisyydessä Suonteella suunnitelmissa olevasta
mittavasta louhintahankkeesta. Todettiin, että kunnassa on tieto asiasta,
mutta hankkeen ollessa naapurikunnan alueella ei kunnassa voi aktiivista
roolia asiasta ottaa. Mahdollisia lausuntoja pyydettäessä luonnollisesti
annetaan. Todettiin, että jatkossa seurataan tilannetta.
Tässä yhteydessä palattiin viime kokouksessa todettuun asiaan, jonka mukaan
Aulis Pitkälä on valtuuskunnan edustajana ja Pertunmaan kesäasukkaana
Mikkelin seudun vapaa-ajan valtuuskunnan jäsenenä. Kokousajan siirtäminen
perjantai-illasta perjantaialkuiltapäivälle on aiheuttanut sen, että Aulis Pitkälä
ei enää pääase osallistumaan valtuuskunnan kokoukseen. Näin ollen Aulis
Pitkälä sijaan tulee valita uusi jäsen. Keskustelun jälkeen päätettiin nimetä
Kaija Juden valtuuskunnan edustajana ja Pertunmaan kesäasukkaana Mikkelin
seudun vapaa-ajan valtuuskuntaan.

Seuraava kokous
8§

Päätettiin pitää seuraava kokous ti 14.2.2012 klo 17.00. Paikka täsmentyy
myöhemmin.

Kokouksen päättäminen
9§

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

Maritta Iso-Aho
puheenjohtaja

Juha Torniainen
sihteeri

