
Pertunmaa-valtuuskunta   

Kesäkokous 2020 pöytäkirja 

Aika ja paikka:  perjantai 26.6.2020, klo 18 
  Kalliala, Hartolantie 79, Pertunmaa 

Paikalla: Silja Latvanen (pj ja sihteeri), Sami Karhu, Elina Latvanen-Nieminen, Jari Liukkonen, 
Jouni Luotonen, Kaija Montin, Kauko Savolainen, Jorma Syvälahti, Leena Ruotsalainen (saapui klo 
19, kohdasta 3§) 

1§  
Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ulkoilmakokoukseen ja avasi kokouksen klo 18.25. 

2§  
Todettiin, että edellisen, 3.3.2020, kokouksen pöytäkirja on lähetetty jäsenille eikä siihen ollut 
huomautettavaa. 

3§  
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Liukkonen kertoi Pertunmaan kunnan ajankohtaisista 
asioista.   

Keskusteltiin Vapaa-ajanasunnosta vakituiseksi – hankkeesta ja sen jatkosta, Mökistä kodiksi. 
Alkuselvityksen jälkeen projekti oli muutaman kuukauden suvantovaiheessa, mutta nyt kunta on 
ollut aktiivisesti yhteydessä potentiaalisiin muuttajiin.  

Uusi kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen on ollut neljä kuukautta virassaan, hänellä on aktiivinen ote 
niin kuntalaisiin kuin maakuntaan ja Essoteen. Kesäkuussa tehdyssä työilmapiirimittauksessa 
todettiin kunnantalon työilmapiirin parantuneen huomattavasti edellisen vuoden tuloksista, myös 
työterveyden tekemä kysely koko kunnan henkilöstölle antaa samankaltaisen tuloksen. 
Kesälauantaisin kunnanjohtajaa voi tavata torilla ja perjantai-iltaisin hän päivystää kunnan pisteellä 
Kuortin ABC:llä.  

Korona-pandemian hoidosta kunta on saanut kiitosta kuntalaisilta, myös tässä kunnanjohtaja otti 
heti aktiivisen roolin. Kunta on mm. järjestänyt ikäihmisten ruokatoimitukset kotiin ja koululaisten 
ruokapalvelun kotikoulun ajalle. Pertunmaa ei ole lomauttanut henkilöstään korona-kevään aikana.  
Moni kesätapahtuma on peruttu, myös Pertun päivät ja Pertunmaan juhannusjuhla. Pertun tori 
käynnistyi vasta kesäkuun puolella ja silloinkin ilman ohjelmaa. 
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Jari päivitti vielä Noitalansuon Biokaasu-hankeen tilanteen ja kertoi Pertunmaalle perustetun Pertun 
osakaskunnan yhdistäneen 12 erillistä vesiosakaskuntaa yhdeksi kokonaisuudeksi joka kattaa 
lukuisten pienempien järvien ja lampien lisäksi koko Pienenveden ja lähes koko Peruveden.  

Kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen ehti kokoukseen ABC:n perjantaitapaamisesta ja antoi 
päivityksen kunnan taloustilanteeseen. Talous sakkaa, kunnan kumulatiivien alijäämä on 1,6 
miljoonaa euroa. Suurin syy vaikeaan taloustilanteeseen on Essoten noin 8 miljoonan euron 
kokonaislasku. Essotelle ei kuitenkaan nähdä olevan vaihtoehtoja, Pertunmaan kuten muidenkin 
kuntien on pantava toivonsa SOTE – uudistuksen etenemiseen valtionhallinnossa. Etelä-Savossa 
myös toivotaan alueen pysyvän yhtenäisenä, Savonlinnan alueen liittyminen Pohjois-Savoon 
vaikeuttaisi tilannetta entisestään.  

Kunnassa on aloitettu talouden 12 kohdan sopeuttamisohjelma ja valtiolta haetaan 
harkinnanvaraista avustusta. Myös kiinteistöveron korottaminen on harkinnassa. 

Muita kunnassa vireillä olevia uudistuksia on Kuortin yleisilmeen elävöittäminen. Kuortin liittymä 
on portti Pertunmaalle ja sille kaivataan yhtenäistä, houkuttelevaa ilmettä.  

Pertunmaan yhtenäiskoulua kehitetään edelleen, painopisteenä lähi- ja etäopetuksen yhdistäminen 
myös jatkossa. Korona-tilanteen vaatima etäopetukseen siirtyminen tapahtui lennosta ja välineet 
toteuttamiseen olivat hyvä, kiitos Linkkitiimin aiemman digi – projektin.  

Jokituvalla, joka Essoten lähdön jälkeen on tyhjillään, aloitetaan monipuolinen työllistävä ja 
aktivoiva toiminta. Tavoitteena on saada mukaan niin yritykset kuin yhteisöt ja tähtäimessä 
yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen, ei leimallisesti syrjäytyneille, vaan kaikille toimijoille 
yhteinen.  

Lopuksi puhuttiin kevään 2021 kuntavaaleista ja erilaisista tavoista aktivoida ihmisiä vaalien alla. 
Kunnanjohtaja kutsuu koolle luottamustehtävissä olevat naiset yhtenä uutena kanavana lisätä 
kiinnostusta kunnan toimintaan.  

4§  Kaskivalkeat ja digi-Kaskivalkeat  
Kaija Montin kertoi Kaskivalkeat – lehden toimitustyöstä. Korona-kriisin vuoksi lehden julkaisua 
lykättiin toukokuulta kesäkuulle, juuri ennen juhannusta lehti jaettiin kaikkiin Pertunmaalla 
sijaitseviin postilaatikoihin. Tässä kohden ilmeni, että jotkut eivät olleet lehteä saaneet, esim. 
kunnan eteläosissa ja Mansikkamäessä oli katvealueita. Lehti toimitettiin vapaaehtoistyönä ja 
mainosmyynti, josta Pertunmaa valtuuskunta oli vastuussa, kattoi painokustannukset. Moni 
valtuuskuntalainen myös kirjoitti lehteen juttuja ja sai siitä kiitosta, vetovastuu lehden synnystä oli 
Kaija Montinilla ja kunnan markkinointivastaava Sammy Virtasella. Leena Ruotsalainen kiitteli 
lehteä mahtavaksi ja ehdotti, että se tehtäisiin joka vuosi (nykyisin joka toinen vuosi).  
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Kaija Montin kertoi digi – Kaskivalkeiden ilmestyvän suunnitellusti neljä kertaa vuodessa, 
uutiskirjeellä on noin 400 tilaajaa ja se on hyvin luettu. Seuraavaa uutiskirjettä aletaan tehdä 
elokuussa.  

5§  Valtuuskunnan tulevaa toimintaa  
Silja Latvanen kertoi seurakunnan ja vt kappalainen Juha Ijäksen olleen yhteydessä vapaa-
ajanasukkaiden kirkkopyhästä 5.7. 2020. Elokuussa 2019 valtuuskunta osallistui ensimmäiseen 
vastaavaan messuun ja nyt mukaan on alustavasti lupautunut  Kaija Montin, Jorma Syvälahti, Jorma 
Luotonen, Pekka Hölttä ja Silja Latvanen.  

Perinteinen yrittäjäilta saa edelleen kannatusta, ajankohdaksi suunniteltiin perjantaita 25.9. tai 
2.10.2020. Paikkana voisi olla viime vuoden tapaan Kuortin Veljespirtti tai mahdollisesti 
yritysvierailu esim. Pelaseriin. Leena Ruotsalaisen ehdotuksesta päätettiin perustaa 
suunnittelutyöryhmä johon kutsutaan Leenan lisäksi kunnan elinkeinotoiminnasta vastaava Juha 
Paasonen, Risto Salminen (tai toinen Pertunmaan yrittäjien edustaja) ja Silja Latvanen.  

6§  Muut asiat  
Vanha Rantalan talomuseo aukeaa 27.6.2020, vapaa pääsy ja toimintapäiviä kesän mittaan.  

Sunnuntaina 28.6.2020 järjestetään Pertun pyrähdys ja 5.7.2020 Vanhan ajan pyöräily. Myös Pertun 
päivien perinteinen jalkapallo-ottelu järjestetään 27.6.2020. 

Pertun torin vaisuhko tunnelma on puhuttanut niin kuntalaisia kuin vapaa-ajanasukkaita.  Nyt 
koronatilanteen rauhoittuessa toivotaan Pertun torin ottavan paikkansa vilkkaana torina, jossa myös 
perinteistä, paikallisten yhdistysten järjestämää ohjelmaa. Kokousta seuraavana tiistaina, 30.6.2020, 
kokoontuvan kunnan markkinointityöryhmän toivotaan ottavan asia käsittelyyn ja toritoiminnan 
lähtevän ketterästi liikkeelle perinteiseen malliin vielä heinäkuussa.  

7§    
Seuraava kokous pidetään tiistaina, 3.11.2020, Maritta Iso-Ahon vieraina .  

8§   
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50. 

Vakuudeksi, 30.6.2020 
Silja Latvanen
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