
Pertunmaan valtuuskunnan kevätkokous 

Aika: 3.3.2020 klo 17–19 

Paikka: Stockmann, Helsingin tavaratalo, 8. kerros, isäntänä Jari Latvanen 

Läsnä: Silja Latvanen (puheenjohtaja), Jorma SyvälahI, MarjaKa Kimmonen, Kauko Savolainen, 
PerM Norjos, Pekka HölKä, PenM Hakulinen, Sami Karhu, Elina Latvanen-Nieminen, Annukka 
Räsänen ja Leena Ruotsalainen (sihteeri). 

1 § Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja Silja Latvanen avasi kokouksen ja toivoM kaikki lämpimäsI tervetulleeksi. 

Jari Latvanen esiKeli Stockmannin liiketoimintaa ja tulevaisuuden visioita. Keskeistä on 
asiakaslähtöisyys ja vaikutus joka päivä. 

Valtuuskunnan jäsenet esiKelivät itsensä. Jokaisella jäsenellä on jonkunlainen kontakIpinta 
Pertunmaahan: 1. syntyperäinen pertunmaalainen, 2. mökkiläinen. 

Uusi kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen esiKeli omat kontakInsa ja totesi, eKä Pertunmaan 
valtuuskunta on hieno ja tärkeä toimija. 

2 § Edellisen kokouksen 5.11.2019 pöytäkirja 

 TodeMin, eKä pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua. 

3 § Pertunmaan ajankohtaiset asiat 

 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Annukka Räsänen kertoi ajankohtaisista asioista: 

 1. Elinvoimainen taaja – hanke 

Perustana Pirita Nykäsen diplomityö ”Kyläkeskus” – konsepI kuntakeskusten kehiKämiseksi – 
Pertunmaan kirkonkylän kehiKämissuunnitelma. Diplomityötä varten haastatelIin keväällä 
2019 kuntalaisia ja kesäasukkaita. 

Diplomityötä esitellään asukasillassa 18.3.2020 klo 17.30 kunnantalolla. Asukasilta alkaa klo 
16 uuden kunnanjohtajan Leena Ruotsalaisen tervetuliaiskahvilla. 

 Linkki diplomityöhön: hKps://elinvoimainentaajama.com/  

 2. Pienten kunIen elinvoimahanke 

 Pienten kunIen elinvoimaa – hanke on käynnistynyt 1.2.2020. 

Pienten kunIen elinvoimaa -hankkeessa rakennetaan uudenlaisia tapoja työllisyyden hoitoon 
ja työvoiman saatavuuteen vahvistamalla kunIen välistä yhteistyötä. Kolmen maakunnan 
reuna-alueilla sijaitsevien Hartolan, Joutsan, Pertunmaan ja Sysmän yhteistyö tukee 
luonnollista pienten reunakunIen muodostamaa työssäkäynIalueKa. 

3. Pertunmaan kulKuurikysely 2020 

KulKuurikyselyyn vastasi 132 henkilöä, joista 2/3 vakituisia asukkaita ja 1/3 vapaa-ajan 
asukkaita. 

Kyselyssä nousi mm. seuraavia asioita: 

-eniten kiinnostavat konserIt, teaKerit ja näyKelyt 

https://elinvoimainentaajama.com/


-seuraavat markkinoinItavat tavoiKaa parhaiten: Facebook, ilmoitus paikallisessa lehdessä, 
kunnan tapahtumasivu 

-yli 60 % on tutustunut tapahtumiin kunnan sivuilla 

-yleisin syy miksi ei osallistu kulKuuritapahtumiin: ei ole sopinut aikatauluun, aihealue ei ole 
kiinnostanut, ei ole Iennyt tapahtumasta 

-Pertunmaalla on sopivasI kulKuuritapahtumia 56 %, liian vähän 44 %. Kenenkään mielestä 
kulKuuritapahtumia ei ole liikaa. 

Lisäksi avovastauksia 53 kysymykseen miten museota saisi kiinnostavammaksi ja 43 
avovastausta ehdotukseksi kulKuuritapahtumista. 

KulKuurituoKaja Satu Liikkanen on aloiKanut vuoden alusta ja saanut paljon aikaan.  

4. Elinkeinoinfoa elinkeinoasiamies Juha Paasoselta 

-Pelaser laajentamassa toimintaansa kevään aikana maalaukseen. Työntekijöitä 47. 

-Plastepissa paljon kehiKämistyötä. Työntekijöitä 45. Uusia kontakteja mm. Saksaan. 

-PertuComponetsilla käynnissä sukupolvenvaihdos. Työntekijöitä 9. Uusia kontakteja 
Eurooppaan ja käynnisteKy sormijatkoslinja. 

-Kerkesillä miKavia toimituksia Japaniin. 

-uudet yriKäjät aloiKavat KuorIssa 6.3.2020. Kalanjalostusyritys Liljendalista. 

-biokaasun tuotannon ja jakelun suunniKelu jatkuu. 

Yritystoiminta kasvaa vähitellen, muKa osaavasta työvoimasta on pulaa. VuokraKavista 
omakoItaloista on kysyntää. 

5. Vapaa-ajan asunnoista vakituisiksi asunnoiksi –hanke 

LoppuraporM julkaisIin 14.1.2020. Linkki hKps://www.pertunmaa.fi/vapaa-ajan-asunnoista-
vakituisiksi-asunnoiksi-hankkeen-loppuraporM 

Vilkkaan keskustelun yImessä oli, eKä loppuraporIn jatkotoimiehdotuksia pitää toteuKaa 
mahdollisimman pikaisesI. RaporIn mukaan kiinnostuneita on 20–25 kiinteistön omistajaa. 

4 § Kaskivalkeat ja digi-Kaskivalkeat 

Kaskivalkeat ilmestyy toukokuussa. Painomäärä 3500. Lehden kokoamista hoitaa Kaija 
MonIn. Tällä hetkellä kootaan ilmoituksia ja juKuja. Kaikki kiinnostuneet voivat tarjoa juKuja. 
PäätoimiKaja ja pääkirjoituksen kirjoiKaja kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen. 

Digi-Kaskivalkean Ilaajia 400. Suurin osa avaa lehden ja 80 % lukee jonkun jutun. 

5 § Pertun päivät 2020 

Pertun päiviä valmistelee ryhmä, jonka puheenjohtajana on Silja Latvanen. Mukana ryhmässä 
kulKuurituoKaja Satu Liikkanen. 

Ohjelmaehdotuksia otetaan vastaan. Suunnitelmissa mm. juontaja Simodeus juontaa ja 
hoitaa eri rooleja päivän aikana, avoimet ovet eri taloihin ja Iloihin, Ilmari Korosen luento 
paikan nimistä, pe-iltana konserM nuorille, osanoKajille karKa eri toiminnoista, 100 karhua 
kunnantalolle (itetaide), lauantaina jalkapalloKelu ja sunnuntaina Pertun pyrähdys sekä 

https://www.pertunmaa.fi/vapaa-ajan-asunnoista-vakituisiksi-asunnoiksi-hankkeen-loppuraportti
https://www.pertunmaa.fi/vapaa-ajan-asunnoista-vakituisiksi-asunnoiksi-hankkeen-loppuraportti
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kunniaPertun julkistaminen. TavoiKeena on, eKä kunta on näkyväsI esillä ja paikalla. 
Lauantaina klo 11.35 valtuuskunnan yllätysohjelmaa. 

Seuraavan kerran Pertun päiviä valmistellaan 16.3. Kunnalta saatu tukea 9 600 €, johon 
sisältyy Pertun päivien lisäksi juhannusjuhlat. 

6 §   Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan kuulumiset 

7 §  Muut asiat 

Meneillään Päijänne-Leaderin ohjauksessa Kylätarinoitatyöpajat, yhtenä tavoiKeena 
Pertunmaalla mm. Kirkonkylän kylätoimikunnan elvyKäminen 

Pertun Osakaskunta perusteKu 12.2.2020. 

Omatoimikirjasto käytössä Pertunmaalla, saanut hyvää palauteKa. 

8 §  Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään Pertunmaalla 26.6.2020. 

9 §  Kokouksen pääIäminen 

Puheenjohtaja Silja Latvanen pääM kokouksen 19.03 ja kiiM kaikki vilkkaasta keskustelusta. 

Kokouksen puolesta: 

Silja Latvanen   Leena Ruotsalainen 

puheenjohtaja   sihteeri 


