
PERTUNMAA VALTUUSKUNTA/PÖYTÄKIRJA 

Aika  Tiistai 5.11.2019 klo 17.00 – 19.10 

Paikka  Gasum Oy, Revontulenpuisto 2 C, Espoo 

Osano;ajat  Silja Latvanen  puheenjohtaja 
  Pirjo Ala-Kapee 
  Kaija MonIn 
  Seija Salo 
  PenJ Hakulinen 
  Jorma SyvälahI 
  Pekka HölOä 
  Aulis Pitkälä 
  Elina Latvanen-Nieminen 
  PerJ Norjos 
  Kauko Savolainen 
  Sami Karhu 
  MarjaOa Kimmonen 
  Veikko Peltonen 
  Annukka Räisänen 
  Juha Torniainen sihteeri 
   

Kokouksen aluksi Ietohallintojohtaja PerJ Norjos esiOeli Gasum Oy:n 
toimintaa. 

Kokouksen avaus 

1 § Puheenjohtaja Silja Latvanen avasi kokouksen ja toivo4 läsnäolijat 
tervetulleiksi.  

Edellisen kokouksen pöytäkirja 

2 § Käy?in lyhyes? läpi 28.6.2019 pidetystä kokouksesta tehtyä pöytäkirjaa.  
Tuolloin tode4in, eFä seuraavaan kokoukseen toivotaan kunnan strategioiden 
avaamista. 

Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat 

3 § Kunnanjohtaja Juha Torniainen ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Annukka 
Räisänen selvi4vät kunnassa ajankohtaisia asioita.  Keskeinen ongelma tällä 
hetkellä on kuntatalouden heikko ?la.  Erityises? sosiaali- ja terveysmenojen 
rahoiFaminen alkaa muodostua liian raskaaksi kunnan kantokyvylle, vaikka 
terveyspalveluista läpi talouden sopeuFamisohjelmaa on riski, eFei sote-
kustannuksia saada tasolle, jotka kunnassa voitaisiin hyväksyä.  Essote:n 
puuFeellisten palveluiden johdosta on kunnassa jouduFu koululasten ja 
nuorten psykososiaalista huolto tehostamaan.   



 Vapaa-ajan asunnosta vakituiseksi –hanke on pääFynyt ja hankkeesta on tehty 
loppuselvitys ja loppurapor4.  Hankkeen vetäjänä toiminut Esko Kilpinen on 
pyydeFy esiFelemään hankeFa Mikkelin seudun vapaa-
ajanasukasvaltuuskuntaan kokoukseen marraskuun lopulla.  Kilpisen mukaan 
kontakteja hankkeesta on saatu 28 kappaleFa ja toiveissa on, eFä useat heistä 
suhtautuvat vakavas? muutostöihin, joilla saataisiin asunto vakituiseksi 
asunnoksi kelpaavaksi.  

 Edelleen torin osalta pyritään jatkamaan hyvin alkanuFa kesätoriprojek?a 
myös tulevana kesänä. 

 Jae4in kuntastrategia- ja elinkeinostrategia-asiakirjat.  Kuntastrategiassa 
keskeisenä tavoiFeena on saada asukasluku nousuun. 

Kuulumiset Pertunmaan kirkkopyhä 11.8.2019 ja yriFäjäilta 4.10.2019 

4 § Pekka HölFä kertoi, eFä kirkkopyhä 11.8.2019 oli ollut myönteinen 
tapahtuma.  Ympäristö oli miellyFävä uuden seurakuntatalon ?loissa.  
Seurakuntalaisia oli paikalla mukava määrä.  Kokemus oli sen verran 
myönteinen, eFä kirkkokahvia voi myös jatkossa järjestää. Seurakunnalla on 
lisäksi hyvä kannuste ?laisuuksiin osallistumisessa; seurakunta huoleh?i 
taksikuljetuksesta mikäli aikakin kaksi kyydiFävää on samassa taksissa. 

 Puheenjohtaja selvi4 4.10.2019 pideFyä yriFäjien ja valtuuskunnan 
perinteistä yriFäjäiltaa Veljespir?llä.  Läsnäolijoita oli noin 40 ja vierailevaksi 
puhujaksi oli saapunut An4 Zi4ng yriFäjä ja urheiluvaikuFaja.  Tilaisuus on 
koeFu hyväksi vuorovaikutus?lanteeksi. 

Pertun Päivät 2020 

5 § Keskustel?in Pertun Päivien järjestämisestä.  Kunnan puolelta tode4in, eFä 
kulFuuritoimen osalta on kunta valinnut uuden toimijan, joka tuoFaa 
kulFuuripalvelut Satumatka Produc?ons Virolahdelta, jonka kanssa varmaan 
yhteistyötä Pertun Päivien osalta tehdään.  Tulevan vuoden Pertun Päivien 
teema on vielä avoin.  Sovi4in, eFä valtuuskunnan jäsenet mie4vät 
mahdollisia Pertun Päivä teemoja ja lähestymistapoja juhlaan sillä tavalla, mikä 
houkuFelisi osallistumaan tapahtumaan.  

Mikkelin seudun vapaa-ajan valtuuskunnan kuulumiset 

6 § Silja Latvanen kertoi Mikkelin seudun vapaa-ajan valtuuskunnan kokouksista.  
Jäteasioista ja jäFeiden lajiFelusta on siellä jonkun verran keskusteltu.  Seudun 
vapaa-ajan valtuuskunta on järjestänyt myös kesäasukastapahtumia ja 
kokeillut koko seutukuntaa palvelevan palveluportaalin toimivuuFa. Hankkeita 
kehitetetään edellen. Puheenjohtaja läheFää Ruralia ins?tuu?n rapor?n 
”Vapaa-ajan asuminen Etelä-Savon voimavaraksi” ?edoksi kaikille jäsenille.  

Muut asiat 

7 § Kaija Mon?n kertoi, eFä Kaskivalkeat-leh? paperiversion on tarkoitus ilmestyä 
keväällä 2020.   Myös digi- Kaskivalkeat on ilmestynyt kertaalleen ja toinen 



numero ilmestyy vielä ennen joulua. Tode4in, eFä valtuuskuntalaiset ovat 
kiiteFäväs? kirjoiFaneet juFuja lehteen ja lisäjutut ovat tervetulleita.  

Kunnanjohtaja Juha Torniainen on jäämässä eläkkeelle ja tämä on hänelle 
viimeinen Pertunmaa valtuuskunnan kokous. Juhaa kukiteJin ja kiiteJin 
pitkästä työstä Pertunmaan hyväksi. 

Seuraava kokous 

8 §  SoviJin, eOä seuraava kokous pidetään 3.3.2020. 

Kokouksen pääOäminen 

9 §  Puheenjohtaja pääJ kokouksen klo 19.10. 

  Silja Latvanen   Juha Torniainen 
  puheenjohtaja   sihteeri 

    

  

   


