PERTUNMAA VALTUUSKUNTA/PÖYTÄKIRJA
Kokousaika

Tiistai 7.11.2017 klo 17.00 – 20.05

Kokouspaikka

Gumbölen kartano, Espoo

Osanottajat

Silja Latvanen
Kaija Montin
Elina Latvanen-Nieminen
Pirjo Ala-Kapee
Pentti Hakulinen
Hannu Niskanen
Jorma Syvälahti
Aulis Pitkälä
Jouni Luotonen
Pekka Hölttä
Kauko Savolainen
Annukka Räisänen
Juha Torniainen

puheenjohtaja

sihteeri

Kokouksen avaus
1§

Puheenjohtaja Silja Latvanen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat
tervetulleeksi kokoukseen.
Aulis Pitkälä esitteli Espoon kaupungin sivistystoimen kehitysnäkymiä.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
2§

Todettiin lyhyesti edellisen kokouksen pöytäkirja. Todettiin, että pöytäkirjaan
ei ole lisättävää.

Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat
3§

Kunnanjohtaja Juha Torniainen ja valtuuston puheenjohtaja Annukka Räisänen
valottivat Pertunmaan kunnan ajankohtaisia asioita. Talousarviota
valmistellaan ja valtionosuusleikkausten jälkeen menojen kattamiseksi
tarvittavien tulojen arvioimisessa on vaikeuksia. Käsittelyssä on veroprosentin
korottaminen ja keskustelussa on tullut esiin myös kiinteistöveroprosenttien
nostamismahdollisuus. Hallintokunnilta on edellytetty 4,3 %:n leikkausta
kuluvan talousarvioon nähden ja sivistystoimen talouden tasapainottamiskeino, Kuortin koulun lakkauttaminen, tullee herättämään runsaasti
keskustelua.
Digihankkeiden osalta todettiin, että maakuntahallituksen rahoitusta varten
on käsittelyssä uusi digihanke logistiikan kehittämiseksi haja-asutusalueella,

ihmisten ja tavaran liikkumisen optimoimiseksi ohjelmien ja sovellusten avulla.
Pertunmaalle on karttunut jo sähköisten palvelujen käyttökokemusta mm.
ikäihmisten osalta.
Kuntalain edellyttämä kunnan strategian ajantasaistaminen on
käynnistymässä lähiaikoina. Myös valtuuskunnan jäseniä toivotaan
strategiaprosessiin mukaan.
Tuovi Rinteen perinnöstä kunnalle tuleva maaosuus on nyt täsmentymässä,
kun valtio on lohkonut valtiolle tulevat osuudet ja maanmittausneuvottelu
pidetään lähiaikoina. Omaisuus on korvamerkitty palvelukylähankkeen
toteuttamiseen.
Kuortin koulun kohtalosta käytiin laaja keskustelu ja ylipäätään kunnan
tulevaisuudesta. Pienen kunnan yhteisöllisyyden kehittyminen arvioitiin
tärkeäksi elementiksi.
Valtuuskunnan toiminta
§4

Yrittäjyys ja palvelut –työryhmä
Pekka Hölttä esitteli yrittäjyyteen ja sen tukemiseen panostaneen työryhmän
Päivi Nummi-aho, Pertti Norjos ja Pekka Hölttä tuotoksia. Ryhmä on
syyskuussa kokoontunut ja lokakuussa järjestettiin Pertunmaalla suosiota
saavuttanut yrittäjien tapaaminen, jossa ideoitiin mm. yrittäjäyhteistyötä.
Yrittäjien verkostoituminen olisi hyödyllistä. Toimialoista elintarvikepuolella
nähdään potentiaalia.
Kulttuuri-, liikunta- ja luontopalvelujen työryhmä
Silja Latvanen, Kaija Montin ja Jorma Syvälahti esittelivät työryhmän ajatuksia.
Työryhmä oli esityslistan liitteeksi oheistanut omia toimintaehdotuksiaan.
Merkittävää on torin kehittäminen ja torin potentiaalin parempi
hyödyntäminen kesäaikana. Edelleen ideoitiin Kaskivalkeat-lehden
uusintapainosta ja kunnan retkeilypaikkojen ym. siisteyden kehittämistä mm.
työllistettävien henkilöiden avulla. Edelleen tiedotusta kulttuuritapahtumista
toivottaisiin enemmän. Pertunmaan facebook-ryhmässä on jo noin 800
jäsentä. Jorma Syvälahti on suunnitellut jonkun tyyppistä kotiseutuhistoriaa
Pertunmaan alueella pikkubussilla kierrellen. Teemana voisi olla esim. alueen
sotahistoria.

Valtuuskunnan jäsenluettelon päivitys
§5

Sovittiin, että valtuuskunnan puheenjohtaja Silja Latvanen valmistelee
jäsenluettelon päivitystä ajankohtaiseksi.

Kaskivalkeat-lehti
§6

Todettiin, että Kaskivalkeat-lehden uutta painosta valmistellaan.

Muut asiat
7§

Seuraava kokous
8§

Todettiin, että todennäköisesti helmi-maaliskuussa pidetään seuraava kokous
kokouspaikkana Eduskuntatalo.

Kokouksen päättäminen
9§

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.05.

Silja Latvanen
puheenjohtaja

Juha Torniainen
sihteeri

