PERTUNMAA-VALTUUSKUNTA/PÖYTÄKIRJA
Kokousaika

Ti 9.4.2013 klo 17.00 – 19.20

Kokouspaikka

Eduskuntatalo, kokoushuone A 109
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puheenjohtaja

klo 17.00 – 17.30

klo 17.00 – 19.00

klo 17.30 – 19.20
sihteeri

Kokouksen avaus
1§

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

Edellisen kokouksen pöytäkirja
2§

Puheenjohtaja kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan ja tehdyt päätökset.
Todettiin, ettei tässä vaiheessa ole muuta kommentoitavaa.

Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat
3§

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Risto Salminen selvitti ajankohtaisia
kuntaan liittyviä asioita. Esiin tulivat mm. meneillään olevat hallinnolliset
uudistukset sosiaali- ja terveyssektorin alueella sekä mm. Mikkelin
keskussairaalan mittavat investointisuunnitelmat. Kunnan osalta todettiin
huono tilinpäätös siltä osin, että menot ylittyivät mm. erikoissairaanhoidon
osalta.
Tämän jälkeen kunnan vapaa-aikasihteeriksi valittu Jaana Volanen selvitti
vapaa-aika ja nuorisosektorilla menossa olevia hankkeita ja toimintaa todeten
mm., että etsivälle nuorisotyölle on haettu rahoitusta valtion taholta, mutta

päätöstä ei ole vielä tullut. Etsivä nuorisotyö on kuitenkin käynnistetty Jaana
Volasen toimesta siten, että siihen on varattu aikaa 8 h/vko. Kansantaloprojektin osalta on toiminta siirtynyt kerrostalossa olevaan kunnan
huoneistoon ja Kansantalo rakennuksena on jäänyt nuorisotilaksi. Uusia
toimintoja on kaavailtu mm. ratsastusleiriä kesällä. Leikkipuistotoiminta alkaa
tämän sektorin vetämänä ja mm. taiteiden yötä on myöhemmin suunniteltu
toteutettavaksi.
Tämän jälkeen koulutoimenjohtaja-rehtori Sari Mäkeläinen esittäytyi ja selvitti
koulutoimen asioita. Uutena koulutoimen sektorille on tämän vuoden alusta
siirtynyt sosiaali- ja terveystoimesta päivähoitotoiminta. Tähän asti koulussa
kunnan päättävät oppilaat ovat löytäneet jatkokoulutuspaikan, mutta
viimeaikojen tilanne näyttää siltä, että myös opintojen keskeyttämisiä on
tullut esiin. Kuortin koulun osalta todettiin, että keskusteluja koulun
tulevaisuudesta on käyty. Opettajia kunnassa on noin 20 ja lukuisissa
hankkeissa ollaan mukana. Myös yhteistyötä naapurikuntien kanssa yhteisien
opettajien osalta sekä erilaisten erityisryhmien opettamisessa harrastetaan.
Tässä yhteydessä keskusteltiin laajasti nuorisotilanteesta ja havaittavissa
olevista ongelmista nuorisotyön osalta. Huolta nähtiin syrjäytymisvaarassa
olevien nuorten auttamisessa sekä nuorten ongelmista tulevaisuuteen
orjentoitumisessa. Myös vanhempien roolia nuorten aktivoimisessa
korostettiin.
Toiminta vuonna 2012
4§

Kulttuurityöryhmän vetäjä Kaija Judén selvitti ryhmän toimintaa todeten, että
vuonna 2012 on ryhmä kokoontunut 3 kertaa. Yhdessä kulttuuripuolen kanssa
on Pertun Päivien ohjelmaa ideoitu. Toiveessa on ollut yrittäjien aktiivisempi
mukana olo palvelujaan esittelemässä. Tällä kertaa teemana Pertun Päivillä
on nuoriso ja mm. nuorisojärjestöjä toivotaan mukaan toimintaan. Myös kaksi
torimökkiä valmistuu kesäksi torialueelle. Kaija Judén esitti Pertun Päiviin
liittyvää ideointia, liite. Myös vuoden Perttu valinnasta keskusteltiin.
Valtuuskunta päätti linjata sillä tavalla, että tällä kertaa vuoden Perttu valitaan
kunnan vapaa-ajan asukkaista siten, että valtuuskunta tulee suorittamaan
vuoden Pertun valinnan. Kaija Judén hoitaa asian sähköpostitse valtuuskunnan
jäsenten kanssa.
Uutiskirjeen toteuttamisesta keskusteltiin ja todettiin, että jäteasioista
informoiva jäteopas tulisi kunnan saada aikaan.
Yrittäjyystoimikunta: Yrittäjyystoimikunnan puheenjohtaja Pekka Höltän
poissa ollessa Jouni Luotonen selvitti yrittäjätyöryhmän ja yrittäjien
kontaktointia. Jouni Luotosen mukaan yrittäjillä on halua tukihenkilön
saamiseksi. Kolmen yrityksen kanssa on tiiviimpää jatkokeskustelua
harrastettu. Yrittäjillä on toiveita myyntiin ja markkinointiin liittyvän
mentoroinnin osalta. Keskusteltiin mahdollisuudesta valtuuskunnan jäsenien
olla käytettävissä yrittäjien tukemisessa.
Sovittiin, että valtuuskunnan yhteystiedot päivitetään Pertunmaan kunnan
www-sivuille. Asiasta laitetaan sähköpostiviesti valtuuskunnan jäsenille
kokouksen pöytäkirjan jakelun yhteyteen.

Muut mahdolliset asiat
5§

Valtuuskunnan jäsen Kari Uotila esitti, että koska mahdollisuutta SPR:n kautta
on saada rahoitusta tulisi valmistella äkillisen sydänpysähdystapauksissa
käyttökelpoisen defibrillaattorin hankintaa esim. Kuortin ABC:lle.
Todettiin, että asiaa valmistellaan.

Seuraava kokous
6§

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään Pertun Päivien yhteydessä pe
28.6.2012 klo 19.00.

Kokouksen päättäminen
7§

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

Maritta Iso-Aho
puheenjohtaja

Juha Torniainen
sihteeri

