PERTUNMAAN VALTUUSKUNTA / PÖYTÄKIRJA
Kokousaika

Tiistai 31.08.2010 klo 17.00 – 19.05

Kokouspaikka

Gumbölen kartano, Espoo

Osallistujat

Maritta Iso-Aho
puheenjohtaja
Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen
Seija Salo
Kaija Judén
Elina Latvanen-Nieminen
Pentti Hakulinen
Pekka Hölttä
Vesa Kanniainen
Jouni Luotonen
Pertti Norjos
Aulis Pitkälä
Kauko Savolainen
Jorma Syvälahti
Risto Salminen
Juha Torniainen
sihteeri

Kokouksen avaus
1§

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

Sivistystoimenjohtaja Aulis Pitkälän puheenvuoro
2§

Aulis Pitkälä toivotti valtuuskunnan tervetulleeksi Gumbölen kartanoon
ja selvitti Espoon kaupungin toimintaa ja tulevaisuuden näkymiä.
Edelleen käytiin läpi kokouspaikkana olevan kartanon historiaa.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
3§

Käytiin lyhyesti läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.

Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat
4§

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Risto Salminen selvitti valtuuskunnan
jäsenille Pertunmaan kunnan ajankohtaisia asioita tuoden esiin mm.
lähialueella olevat kuntaliitoskeskustelut. Risto Salmisen mukaan
Pertunmaan kunta ei suunnittele tässä vaiheessa kuntaliitoksia.
Itsenäisenä kuntana pyritään kuntaa kehittämään ja mm. uusia
teollisuustontteja on valmistunut Kuorttiin. Tonttien markkinointi on
alkamassa. Sosiaali- ja terveyssektorin yhteistyökuvioiden osalta

ratkaisuja pyritään tekemään lähiviikkoina kokoontuvassa
seutufoorumissa. Elinkeinojen kehityksen osalta odotettavissa on
myönteistä kehitystä Peruvesi-Vihantasalmi –hankkeen osalta.
Kunnan väkiluku on muiden alueen kuntien tapaan vähenemässä, mutta
kuluvan vuoden tilinpäätös näyttää vielä kohtuullisen hyvältä. Tässä
yhteydessä keskusteltiin mm. palvelujen kustannusten vertaamisen
hyödyllisyydestä saman kokoisten kuntien kesken. Todettiin, että tämän
tyyppisten kuntien suurimpina haasteina tulevaisuudessa on
tuottavuuden lisääntyminen ja ikääntymisen aiheuttamat paineet.
Työryhmien tilannekatsaukset
5§

Yrittäjyyden edistämisen työryhmä (Pekka Hölttä, Kauko Salvolainen,
Pertti Norjos ja Elina Latvanen-Nieminen)
Pekka Hölttä totesi, että kesälomista huolimatta työryhmä on
kokoontunut ja työskennellyt myös kesän aikana. Haasteena on edelleen
paikallisten yritysten kasvuhakuisuuden analysointi.
Tonttien markkinointiin halutaan selkeyttä.
Höltän mukaan työryhmä on palaverissaan pohtinut tarvetta tehdä
yrittäjille kysely, josta voitaisiin saada työryhmätyöskentelylle
olennaista tietoa. Valtuuskunnan jäsenille jaettiin työryhmän
hahmottelema kyselylomake, lomake liitteenä.
Keskustelun jälkeen valtuuskunta totesi, että kysely voidaan syksyn
aikana toteuttaa ja kohdistaa kaikille yrittäjille ja yrityksille kunnassa.
Kulttuuritoiminnan edistämisen työryhmä (Kaija Juden, Pirjo AlaKapee-Hakulinen, Maria Munsterhjelm–Linko, Jorma Syvälahti)
Kaija Juden totesi, että kulttuurityöryhmä ei kesän aikana ole
kokoontunut. Kunnantalolla on taidenäyttelyitä järjestetty. Ongelmana
oli viraston sulkeminen. Aiemmassa kokouksessa päätettiin facebook –
työryhmän perustamisesta. Keskustelun jälkeen valtuuskunta totesi, että
facebook-vuorovaikutukseen palataan seuraavassa kokouksessa.
Edelleen kehiteltyä markkinointilogoa voitaisiin ehkä enemmänkin
käyttää.
Yleiskeskustelussa todettiin, että työryhmät jatkavat työtään.
Keskusteltiin ensi kesänä pidettävien Mäntyharjun lomamessujen
markkinoinnista Pertunmaan kunnan osalta.

Muut mahdolliset aisat
6§

Puheenjohtaja totesi, että valtuuskunnan jäsen Matti Viljo ei ole paljon
kokouksiin osallistunut, johtuen asumisesta ulkomailla. Keskusteltiin
madollisuudesta esittää uusia jäseniä valtuuskuntaan. Todettiin, että
seuraavassa kokouksessa asiaan palataan.

Seuraava kokous
§7

Päätettiin pitää seuraava kokous 25.11.2010 klo 17.00. Pitopaikaksi
pyritään saamaan eduskuntatalo.

Kokouksen päättäminen
§8

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.

Maritta Iso-Aho
puheenjohtaja

Juha Torniainen
sihteeri

