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18.00 – 19.45
sihteeri

Kokouksen avaus
1§

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

Edellisen kokouksen pöytäkirja
2§

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

Työryhmien tilannekatsaukset ja vuoden 2011 toimintasuunnitelmat
3§

Yrittäjyyden edistämisen työryhmä (Pekka Hölttä, Kauko Salvolainen,
Pertti Norjos ja Elina Latvanen-Nieminen)
Pekka Hölttä totesi, että suoritettuun yrityskyselyyn oli jätetty 36
vastausta. Lähetettyjä kysymyksiä olin noin 160. Jätettyjä vastauksia
arvioitiin ja todettiin, että joissakin vastauksissa oli toivottu laajempaa
toimitilatarjontaa. Pertunmaa-valtuuskunnan jäseniltä toivottiin
kysyttäessä mahdollista apua markkinointiponnisteluihin sekä toisaalta
yleensä mentorointia. Sovittiin, että yrittäjille tullaan antamaan
palautetta suoritetusta kyselystä. Sovittiin, että 27.11.2010
järjestettävässä yrittäjäväen puurojuhlassa ja palkitsemistilaisuudessa on
myös valtuuskunnan edustettuna. Kauko Savolainen lupautui olemaan
paikalla. Valtuuskunta valtuutti yritystyöryhmän vastaamaan kirjeitse

kaikille niille, joille kysely oli lähetetty. Edelleen kysely ja sen tulokset
toimitetaan kunnan yritystyöryhmälle, elinkeinoasiamiehelle sekä
yrittäjäyhdistykselle.
Todettiin, että yrittäjiin nähden mm. Kaija Juden, Kauko Savolainen ja
Jorma Syvälahti olisivat markkinointiyhdyshenkilöitä. Päätettiin pyytää
valtuuskunnan seuraavaan kokoukseen elinkeinopalveluita toteuttavan
Misetin edustaja esittelemään toimintaa.
Kulttuuritoiminnan edistämisen työryhmä (Kaija Judén, Pirjo AlaKapee-Hakulinen, Maria Munsterhjelm-Linko, Jorma Syvälahti)
Ryhmän vetäjä Kaija Judén selvitti vuoden 2010 tapahtumia
kulttuuririntamalta. Tavoitteena on aiemmin laaditun sloganin parempi
hyödyntäminen tulevana kesänä. Työryhmä esitteli ideoita vuodelle
2011. Uusia tapahtumia esitettiin mm. lasten taidenäyttelyksi,
kirjallisuuspiiriksi, josta todettiin, että tämäntyyppistä toimintaa jo on.
Ylipäätään Pertunmaan kuntaa tulisi työryhmän mukaan saada enemmän
esille.
Pertun Päivien hyödyntämistä on työryhmä miettinyt ja toivoo, että
päivien ohjelma saadaan esille jo hyvissä ajoin, jotta sitä voidaan
markkinoida mm. kunnan kotisivuilla. Todettiin, että Pertun Päivien
tapahtuma-aika on lauantai 2.7. Työryhmä näkee, että mm. Kuortin
ABC:tä tulisi enemmän hyödyntää sekä Pertun Päivien että muutoinkin
kunnan mainostamisessa esim. banderollien avulla. Todettiin, että tulisi
selvittää ABC:n kanssa mahdollisuus saada mainospyloni näkyville.
Myös oltiin sitä mieltä, että Pertun Päivien yhteydessä pidettävä lauluilta
olisi hyvä siirtää torille helpommin saavutettavaksi. Samaten esitetään
kunnantalon vierellä olevan infotaulun siirtämistä torille. Tämän
jälkeen keskusteltiin yhteistyöstä mm. seurakunnan kanssa. Sovittiin,
että työryhmä on yhteydessä Laura Laitiseen, jolla on vetovastuu Pertun
Päivistä.
Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat
§4

Kunnanhallituksen puheenjohtaja selvitti Mikkelin seudun sosiaali- ja
terveystoimen yhteistyöhankkeen etenemistä. Tulevan kokeilulain
mukaiseksi kokeilualueeksi on päätetty yhdessä hakea ja tavoitteena on,
että Pertunmaan kunnan palvelutuotanto jatkuu pääosin entisen
kaltaisena.

Muut asiat
§5

Puheenjohtaja totesi, että valtuuskunnan jäsenyysasioita selvitetään
siten, että tiedustellaan Matti Viljon mahdollisuutta osallistua toimintaan
ulkomailla asumisen vuoksi ja selvitetään mahdollisuutta voida esittää
Päivi Nurmiahoa uudeksi valtuuskunnan jäseneksi.

Seuraava kokous
§6

Päätettiin pitää seuraava kokous torstaina 24.3.2011 joko Eduskunnassa
tai Alkon tiloissa.

Kokouksen päättäminen
§7

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Maritta Iso-Aho
puheenjohtaja

Juha Torniainen
sihteeri

