
PERTUNMAA VALTUUSKUNTA/PÖYTÄKIRJA 

Kokousaika   Perjantai 28.06.2019 klo 18.00 – 19.25 

Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali 

Osano=ajat  Kari Uo<la  puheenjohtaja 
  Kaija Mon<n 
  Seija Salo 
  Jorma Syvälah< 
  Tuomo Törnroos 
  Pekka HölHä 
  Sami Karhu 
  Jari Liukkonen 
  Juha Torniainen sihteeri 

Kokouksen avaus 

1 § TodeLin, eHä sekä puheenjohtaja eHä varapuheenjohtaja olivat 
estyneet saapumasta kokoukseen.  ValiLin kokouksen puheenjohtajaksi 
Kari Uo<la.  Puheenjohtaja kiiL luoHamuksesta ja avasi kokouksen ja 
totesi, eHä asioita käydään läpi esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 

Edellisen kokouksen pöytäkirja 

2 § Palautel<in mieleen joitakin 5.3.2019 pidetyn kokouksen asioita mm. 
kunnassa vireillä oleva biokaasuhanke sekä valmistunut kunnan 
historiateos.   

Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat 

3 § Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja selviLvät 
ajankohtaisia asioita.  Esiin tuli mm. viime vuodelta kunnan huono 
<linpäätös ja siihen johtaneita seikkoja.  Kunnassa on viime aikoina 
panosteHu markkinoinnin tehostamiseen ja kunnan erityises< 
lapsiperheille suunnaHujen myönteisten seikkojen esille tuomiseen.  
Kuntastrategia on hyväksyHy ja sen ajatus ja tavoite on asukasluvun 
kääntäminen nousuun.  Erilaisia hankkeita on vireillä mm. Esko Kilpisen 
vetämä vapaa-ajan asunnoista vakituiseksi asunnoksi hanke ja toisaalta 
KuorLin suunniHelussa oleva biokaasuhanke, jota suunnitellaan hyvin 
perinpohjaises<.  Myös torin elävöiHämiseksi synnyteHy hanke on 
lähtenyt hyvään vauh<in.   



Syksyn yriHäjäilta 

4 § Valtuuskunnan puheenjohtaja ja valtuuskunnan yritysryhmä ja 
elinkeinoasiamies ovat valmistelleet jo muutamana syksynä järjesteHyä 
syksyn yriHäjäiltaa, johon paikalliset yriHäjät on pyydeHy 
verkostoitumaan.  Tänä syksynä yriHäjäilta pidetään 4.10.2019.  Paikka 
on vielä avoin.  Valtuuskunnan jäsenet ovat luonnollises< tervetulleita 
yriHäjäiltaan.  Paikalle on tulossa henkeä nostaHamaan AnL ZiLng, 
joka on mm. en<nen Koripalloliiton puheenjohtaja.   

Muut asiat 

5 § Keskustel<in mm. ajankohtaisista Pertun Päivistä.  Niiden valmisteluun 
on osallistunut valtuuskunnan kulHuuri-, liikunta- ja luontopalveluiden 
työryhmä. 

 TodeLin, eHä kunnassa on tehty päätös, jonka mukaan Pertun Päivien 
järjestelyvastuu ja myös Juhannuksen järjestelyt kuuluvat ensi vuodesta 
alkaen toriprojek<n vastuulle ja toriprojek<n kahvilayrityksen Kaks’ 
Muijaa vastuulle.  Leijonajärjestö luopuu järjestelyvastuusta.   

Valtuuskunta myös totesi olevansa tyytyväinen omaan rooliinsa torin 
elävöiHämisprojek<n ideoimisessa ja toteuHamisessa.  Toriprojek<n 
toteuHaminen todeLin sujuneen mallikkaas< ja tuloksia tuoHavas<. 

Pekka HölHä oL esille mahdollisuuden kirkkopyhään osallistumisesta ja 
laajemmastakin vastuusta kirkkopyhän toteuHamiseksi.  TodeLin, eHä 
valtuuskunnan puheenjohtaja Silja Latvaselle välitetään vies< 
valmistelusta valtuuskunnan osallistumisesta kirkkopyhän järjestelyihin.  
Valtuuskunnan jäsenille pyydetään toimiHamaan <eto kirkkopyhä-
hankkeen toteutumisesta.   

Keskusteluun tuli myös kunnan saama testamenLlahjoitus, jonka käyHö 
tulee suunnata lapsi- ja vanhustyöhön.  PääteLin esiHää, eHä kunta 
järjestäisi asukkaille mahdollisuuden tarjota ideoita 
testamenLlahjoituksen hyödyntämisestä testamen<n hengen 
mukaiseen tarkoitukseen. 

Osa valtuuskunnan jäsenistä olivat käyneet Jari Lepän 60 v päivillä ja 
valtuuskunnan puolesta osallistuneet 100 eurolla Jarin toivomaan 
lahjoitusrahastoon.  Tältä osin tasaLin valtuuskunnan jäsenien 
kustannuksia. 

Sami Karhu totesi lukeneensa kunnan historiateoksen kannesta kanteen 
ja olleensa tyytyväinen siinä esiteHyyn paikallisen iden<tee<n esille 
tuomiseen.  Sami lupasi kirjoiHaa blogin kunnan historiasta 
historiateoksen innoiHamana. 



Seuraava kokous 

§ 6 TodeLin, eHä seuraava kokous pidetään syksymmällä joko ennen 
4.10.2019 pideHävää yriHäjäiltaa tai sen jälkeen.  Puheenjohtaja 
suunniHelee ajankohtaa.  TodeLin, eHä seuraavaan kokoukseen 
toivotaan saatavaksi kunnan strategioiden avaamista valtuuskunnan 
jäsenille sekä elinkeinostrategian eHä kuntastrategian osalta. 

Kokouksen pääHäminen 

§ 7 Puheenjohtaja pääL kokouksen klo 19.25. 

  Kari Uo<la   Juha Torniainen 
  puheenjohtaja   sihteeri 


