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Kokouksen avaus
1§

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

Edellisen kokouksen pöytäkirja
2§

Käytiin lyhyesti läpi edellisen kokouksen pöytäkirja ja todettiin, ettei
siihen ole huomauttamista.

Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat
3§

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Risto Salminen selvitti Pertunmaan
kunnan ajankohtaisia asioita mm. isoja ratkaisuja vaativia asioita kuten
alueen energiafuusiohanketta, sosiaali- ja terveystyön yhteistyökuvioita,
joiden osalta viimeksi valmisteltu liikelaitosmalli hylättiin sekä
alkamassa olevaa laajakaistahanketta. Lisäksi ajankohtaisia keskustelua
herättäneistä asioita kunnassa kuten Kuortin ryhmäperhepäiväkodin
sijoittumista sekä Kuortin kouluruokailuasiaa. Tilinpäätöksestä todettiin
sen olleen toista vuotta peräjälkeen ylijäämäinen.

Pertunmaan valtuuskunnan jäsenmatrikkeli/kunnan www-sivut
4§

Kaija Judén esitteli valtuuskunnan jäsenmatrikkelia, josta vielä tiedot
tarkistetaan ja sen jälkeen toimitetaan Pertunmaan kuntaan, jossa
matrikkeli linkitetään kunnan kotisivuille.

Työryhmien tilannekatsaukset ja ehdotukset
5§

Yrittäjyyden edistämisen työryhmä (Pekka Hölttä, Kauko Savolainen,
Pertti Norjos ja Elina Latvanen-Nieminen)
Pekka Hölttä selvitti työryhmän työtä. Yksi varsinainen kokous on
työryhmällä ollut ja työryhmä on saanut tarvitsemiaan lisätietoja
kunnalta. Työryhmä oli tehnyt joitakin huomioita kuten esim.
palvelujen rajallisuus johtuen pienestä kuntakoosta. Kunnan
yrittäjäkentässä painottuu yksin yrittäjien osuus ja monesti
pienyritystoiminta on sivuelinkeinotyyppistä. Matkailun osalta
työryhmä arvioi siinä olevan potentiaalia vaikkakin sielläkin monesti
yrittäminen on sivuelinkeinopainotteista ainoastaan muutamia alaan
vakavasti panostavia yrittäjiä kunnassa on. Matkailun osalta tulee esiin
kunnan yrittäjätoimintaa leimaava kesäpainotteisuus.
Tämän jälkeen yrittäjyyteen liittyvistä asioista keskusteltiin ja
keskustelussa tuli esiin mm. kunnan maantieteellinen sijainti nähtiin
strategisesti hyvänä verrattuna kauempana pääkaupunkiseudulta oleviin
vastaavantyyppisiin kuntiin. Myös nykyisin valtaosin julkisena
palveluna toteutettavien palvelujen tuottaminen yritystoiminnan kautta
annettavina palveluina kuten seniorien hoitokodit ym. nähtiin uutena
mahdollisuutena. Ylipäätään myönteiset mielleyhtymät kunnasta ja
kunnan yrityselämästä koettiin tärkeäksi. Myönteisen hengen luominen
ja myönteisiin seikkoihin kuten siisteyteen ja toimeliaisuuteen
panostaminen koettiin tärkeäksi. Todettiin, että työryhmä jatkossa
syventää analyysiaan.
Kulttuuritoiminnan edistämisen työryhmä (Kaija Judèn, Pirjo AlaKapee-Hakulinen, Maria Munsterhjelm-Linko, Jorma Syvälahti)
Kaija Judèn totesi, että kulttuuriryhmä on pitänyt kaksi varsinaista
kokousta koko ryhmällä, jonka lisäksi ryhmän jäsenet ovat keskenään
vaihdelleet sähköposteja. Kaija Judèn esitteli kulttuuriryhmän ideoita
sähköisesti. Kulttuurityöryhmän esitys pöytäkirjan liitteenä. Tämän
jälkeen keskusteltiin kulttuuriryhmän näkemyksistä ja johtopäätöksenä
päätettiin, että perustetaan valtuuskunnan oma facebook-ryhmä. Kaija
Judèn lupasi suorittaa perustamistoimenpiteet. Lisäksi päätettiin ottaa
käyttöön ryhmän esittämä Pertunmaa valtuuskunnan oma tunnus
valtuuskunnan tunnukseksi. Edelleen työryhmän esittämistä sloganeista
todettiin, että periaatteessa voidaan hyväksyä kaikki esitetyt sloganit,
joita voidaan käyttää eri yhteyksissä.

Mikkelin seudun vapaa-ajan asukkaiden terveiset (Seija Salo ja Aulis Pitkälä)
§6

Seija Salo ja Aulis Pitkälä esittivät lyhyesti kokemuksiaan Mikkelin
seudun vapaa-ajan valtuuskunnasta. Valtuuskunnan
toimintasuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä. Valtuuskunnan
puheenjohtajana toimii metsäprofessori Mielikäinen ja toiminta on
lievästi painottunut metsäteemaan. Mm. metsäseminaari järjestetään
Mikkelissä. Valtuuskunnalla on omat nettisivut nimeltä nettilaituri, josta
löytyy valtuuskunnasta tietoa. Myös Mikkelin seudun vapaa-ajan
valtuuskunta on jakaantunut eri työryhmiin. Seija Salo on mm.
tiedotusryhmässä sekä palvelutyöryhmässä.
Merkittiin tiedoksi selvitys Mikkelin seudun vapaa-ajan
valtuuskunnasta.

Seuraava kokous
§7

Päätettiin pitää seuraava kokous Pertun Päivien yhteydessä 3.7.2010
klo 13.00 kirkonkylässä mahdollisesti torialueella. Edelleen todettiin,
että syksyn kokous pidetään 31.8.2010 klo 17-19 Espoossa, Gumbölen
kartanossa.

Kokouksen päättäminen
§8

Koska muita asioita ei ollut päätti puheenjohtaja päätti kokouksen klo
19.15

Maritta Iso-Aho
puheenjohtaja

Juha Torniainen
sihteeri

