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Osanottajat

Maritta Iso-Aho
Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen
Kaija Judèn
Elinan Latvanen-Nieminen
Marjatta Kimmonen
Seija Salo
Matti Ahde
Pentti Hakulinen
Pekka Hölttä
Jouni Luotonen
Pertti Norjos
Veikko Peltonen
Kauko Savolainen
Jorma Syvälahti
Jari Leppä
Risto Salminen
Matti Viialainen
Juha Torniainen

puheenjohtaja

maakuntajohtaja
sihteeri

Kokouksen avaus
1§

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

Edellisen kokouksen pöytäkirja
2§

Todettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirjaan ei ole huomauttamista.

Etelä-Savon maakunnan kehitysnäkymät
3§

Maakuntajohtaja Matti Viialainen esitteli valtuuskunnan jäsenille EteläSavon maakunnan tunnuslukuja suhteessa muihin maakuntiin sekä
maakunnan keskeisiä tulevaisuuden strategioita. Keskeisenä tavoitteena
on saada maakunnan vähenevä väkilukukehitys kääntymään siten, että
muuttotappiota ei enää tapahtuisi.

Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat
4§

Työjärjestyksestä poiketen käsiteltiin kohta 7 tässä vaiheessa.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Risto Salminen esitteli Pertunmaan
kunnan ajankohtaiset asiat, kuluneen vuoden kokemukset sekä kunnassa
vireillä olevat hankkeet ja toimenpiteet.

Lia Leppäsen opinnäytetyö – asiakastyytyväisyys Kuortin palveluihin
5§

Valtuuskunnan puheenjohtaja Martta Iso-Aho esitteli Laurea-ammattikorkeakoulussa valmistuneen Lia Leppäsen opinnäytetyön, jossa
tutkittiin Kuortin ABC-liikenneasemassa pysähtyvien matkailijoiden
mielipiteitä Kuortin palvelukeskuksesta. Tutkimuksen mukaan
Kuortissa asioineet ovat pääasiassa tyytyväisiä asiakaspalveluun
Kuortissa sijaitsevissa yrityksissä. Uusia palveluita toivottiin
palvelukeskukseen mm. apteekkia.

Valtuuskunnan varapuheenjohtajan valinta
6§

Valtuuskunnan puheenjohtaja Maritta Iso-Aho totesi, että entisen
varapuheenjohtaja Esko Ollilan jäsenyyden valtuuskunnassa päättymisen
johdosta on valittava toinen varapuheenjohtaja. Valtuuskunnan
sääntöjen mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan enintään
kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja esitti, että suostumuksensa
mukaan valtuuskunnan toiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan Kaija
Judèn. Valittiin yksimielisesti Kaija Judèn valtuuskunnan toiseksi
varapuheenjohtajaksi kaudeksi 2010 – 2011.

Pertunmaa-valtuuskunnan toimintasuunnitelma vuosille 2010 – 2011
7§

Jouni Luotonen totesi, että pienessä työryhmässä on valmisteltu liitteenä
oleva toimintasuunnitelma valtuuskunnalle vuosille 2010 – 2011.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Todettiin, että Pertunmaan yrittäjille
pyritään välittämään informaatiota valtuuskunnan roolista ja
toiminnasta.
Yrittäjyyden edistämiseen Pertunmaalla valtuuskunnan toimesta
perustettavaan työryhmään nimettiin jäseniksi Pekka Hölttä, Kauko
Savolainen, Pertti Norjos ja Elina Latvanen-Nieminen. Työryhmän
vastuuhenkilöksi ja koollekutsujakasi nimettiin Pekka Hölttä.
Kulttuuritoiminnan edistämiseen valtuuskunnan toimesta perustettiin
työryhmä, jonka jäseniksi nimettiin Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen, Kaija
Judèn, Maria Munsterhjelm sekä Jorma Syvälahti. Työryhmän
koollekutsujaksi nimettiin Kaija Judèn.

Pertunmaa-valtuuskunnan jäsenmatrikkeli kunnan www-sivuille
8§

Kaija Juden jakoi tutustuttavaksi luonnoksen matrikkelista, johon
koottaisiin valtuuskunnan jäsenten yhteystiedot sekä lyhyet selvitykset

työkokemuksista ja osaamisalueista. Sovittiin, että matrikkelit
täydennetään kaikkien osalta valokuvilla sekä puuttuvat tiedot lisätään.
Tässä yhteydessä keskusteltiin valtuuskunnan jäsenten valmiudesta
toimia mm. yrittäjien mahdollisena tukihenkilönä ja virikkeen antajana.
Todettiin, että kaikkiin valtuuskunnan jäseniin voi tässä mielessä ottaa
yhteyttä ja tapauskohtaisesti ratkaistaan suoritettavat aktiviteetit.
Sovittiin, että kun matrikkelin tiedot on täydennetty hyväksytetään
matrikkelin sisältö vielä jäsenillä sähköpostin kautta ja hyväksymisen
jälkeen linkitetään kunnan kotisivuille.
Seuraava kokous
§9

Päätettiin pitää seuraava kokous 5.5.2010 klo 17.00 mahdollisuuksien
mukaan eduskunnan tiloissa.

Kokouksen päättäminen
§ 10

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Maritta Iso-Aho
puheenjohtaja

Juha Torniainen
sihteeri

