
Pertunmaa-valtuuskunta Pöytäkirja
Kevätkokous 2019

5.3.2019 klo 17.00

Osuustoimintakeskus Pellervo ry., Simonkatu 6, Helsinki

Isäntänä Osuustoimintakeskus Pellervon toimitusjohtaja Sami Karhu

l$Kokouksen avaus

Pertunmaa-valtuuskunnan puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen
osallistujat tervetulleiksi ja antoi esittelypuheenvuoron tj. Sami Karhulle.

Kuultiin esittely Osuustoimintakeskus Pellervo ry: sfå j a osuustoiminnasta

yleensä, sekä käytiin keskustelua siitä. Puheenjohtaja totesi kokouksen

laillisesti koollekutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi. Kokouksen osanottajat:

Maritta Iso-Aho

Sami Karhu

Elina Latvanen- Nieminen

Jouni Luotonen
Kaija Montin
Hannu Niskanen

Pertti Norjos

Veikko Peltonen

Kauko Savolainen

Jorma Syvälahti

Kari Uotila

Silja Lawanen pj

Annukka Räisänen, Pertunmaan kunnanvaltuuston pj, kokouksen

sihteeri

25 Edellisen kokouks en 6.11.2018 pöytäkirja

Todettiin, että edellinen kokouspöytäkirja oli jaettu kaikille sähköpostitse,

eikä kellään ollut huomauttamista siitä. Hyväksyttiin edellisen kokouksen

pöytäkirja

3$Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat

Pertunmaan kunnan edustaja Annukka Räisänen kävi läpi ajankohtaisia

asioita: taloustilanne (alijäämääv.20tB johtuen alentuneista verotuloista ja

Essoten lisälaskusta), Kuortin biokaasuprojekti, Vapaa-ajan asunnosta

vakituiseksi asunnoksi- hanke,lääkäritilanne ja kuntastrategia. Kaija Montin

kertoi seurakuntakodin olevan pian valmis ja ettli palvelulcylä rakentuu hyvää

vauhtia. Käytiin keskustelua aiheista



45 Valtuuskunnan toiminta
Keskusteltiin valtuuskunnan roolista ja lähiajan toiminnasta. Esille nousi

seuraavia asioita: osallistuminen Pertun Päivien suunnitteluun ja

mahdollisesti toteutukseen, yrittäjyystyöpaja/ideariihi-tilaisuus, seuraava

yrittiijäilta, digi-Kaskivalkeat (Annukka kysyy tilanteen kunnasta), pohdintaa,

miten pienet paikkakunnat pärjäävät tulevaisuudessa väestön ikääntyessä ja

palvelujen järjeståimisen kallistuessa. Pertunmaan historiikki-kirja sai

kiitosta. päätettiin, että erilliset työryhmät eivät aktivoidu tässä vaiheessa

eikä luoda uusia

SSMik4<elin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan kuulumiset

pertunmaan kunnan edustajat vapaa-ajanasukasvaltuuskunnassa ovat tällä

hetkellä Silja Latvanen ja founi Luotonen. Viimeisin kokous oli8.2'2019 ia

kuultiin sen pääkohdat. 14.6.2019 on Mikkelissä kesäasukastapahtuma ja

sinne toivottiin osallistuttavan. Keskusteltiin myös Laiturilla-lehdestä ja

pyydettiin kunnan edustajaa selvittämään, että Pertunmaa on seuraavassa

julkaisussa riittävästi esillä

6$Pertun Päivät 2019

Todettiin, efrä7.3.2019 on Pertun Päivien suunnittelupalaveri ja sinne

osallistuvat forma syvälahti ja Kaija Montin. Perinteinen kesäasukkaat

vastaankuntalaisetjalkapallo-ottelujärjestetäänPertunPäivillä

7$Muut asiat

Keskusteltiin pertun Torista. Kunta kilpailuttaa toritoiminnan, toivottiin asian

pikaista etenemistä. Puheenjohtaja kertoi f oulutorin onnistumisesta

BS Seuraava kokous
Seuraava kokous päätettiin pitää Pertunmaalla 2B'6.20L9 klo 18. Tarkempi

Paikka varmistetaan mYöhemmin

9 SKokouksen Päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.12
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Sihteeri Annukka Räisänen


