
Pertunmaa valtuuskunta 
Pöytäkirja 

Aika:  3.11.2020 klo 17 
Paikka:  Helsinki, Alkon tilat, Arkadiankatu 2, kokoustila Tynnyri 
Läsnä:   Puheenjohtaja Silja Latvanen, Sami Karhu, Jorma Syvälahti,  
  Maritta Iso-Aho ja Elina Latvanen-Nieminen 

Pertunmaalta kunnanvaltuuston puheenjohtaja Annukka Räisänen, 
Digivalkeiden toimittaja ja kansalaisaktivisti Kaija Montin sekä 
kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen, sihteeri  
Etäyhteydellä Aulis Pitkälä ja Pentti Hakulinen 

1 § Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Silja Latvanen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. Samalla hän kiitti 
Martitta Iso-Ahoa mahdollisuudesta järjestää valtuuskunnan kokous Alkon toimitiloissa. 

2 § Edellisen kokouksen 26.6.2020 pöytäkirja 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

3 § Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat 
Kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Annukka Räisänen kertoivat 
ajankohtaisista asioista: 

1. Kirkonkylä 
-kirkonkylässä on avattu Jokitupa ESR-hankkeena. Tavoitteena on työllistäminen ja erilainen 
aktiivitoiminta sekä asukkaiden olohuone statuksesta riippumatta 
-virtaa kirkonkylän vesiin –hanke. Pieniveden, Pankajoen ja Pankalammen kunnostaminen, 
virkistysmahdollisuuksien lisääminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Mukana kunnan 
lisäksi Pertunmaa valtuuskunta, Pertun osakaskunta, Pertun kyläyhdistys ja asukkaat. 
Ensimmäisessä avoimessa tilaisuudessa oli mukana 40 henkilöä. Hankepäällikkö Silja Latvanen 
vapaaehtoisena kokoaa hankehakemusta. 
-tori-/rantapuiston kunnostaminen ja siistiminen 

2. Kuortti – portti Pertunmaalle 
-tavoitteena on rakentaa kehittämishanke jossa Kuorttia rakennetaan rumasta kauniiksi, 
maisemoidaan, taiteillaan ja viitoitetaan alueen mahdollisuuksiin 
-Kuortti on kokonaisuus ja vanhaa 5-tietä on mahdollisuus hyödyntää erilaisilla toiminnallisilla, 
ympäristö- ja luontoaktiviteeteilla sekä vierailukohteilla 
-kokonaisuuteen kytketään erilaiset kestävät ja uusiutuvat energiaratkaisut 
-rahoituksesta neuvotellaan Ely-keskuksen ja Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa 

3. Vapaa-ajan asukkaat 
-juuri on lähtenyt postia vapaa-ajanasukkaille: tietoa Mökistä kodiksi mahdollisuudesta, yrittämistä 
ja työtä mm. kokoaikainen isännöinti ja torikahvila, etätyömahdollisuudet, kuntalaisen edut, 
erilaiset tapahtumat. Tavoitteena on laittaa postia kaksi kertaa vuodessa.  
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4, Kuntavaalit 
-demokratia ja kuntavaalit ovat keväällä 2021 (18.4.) ja on todella tärkeää, että demokratia toimii, 
asukkaat äänestävät sekä valitaan toimiva, näkemyksellinen ja aktiivinen kunnanvaltuusto ja muut 
päätöksentekoelimet. 

5. Muut hyvät uutiset 
-Suur-Savon Sähkön pellettilämpölaitoksen avoimet ovet 2.12.20 klo 10-14 
-nuori yrittäjä Timo Uotinen on avannut maalaamon Pelaserin tiloihin 
-käsityöliike Talvikki muutti uusiin tiloihin pankin taloon, Ihmemaan entisiin tiloihin ja 
kukkakaupan viereen. Kunnan joulumuistaminen on 20 euron lahjakortti Talvikkiin työntekijöille 
-kukkakauppa avasi itsepalvelukukkakaupan 
-Jokituvan projektiohjaajan paikkaan haki 11 ja toimistosihteerin paikkaan 17 

6. Haastavat asiat 
-taloustilanne on vaikea, hyväksytty talouden tasapainotusohjelma, haettu harkinnanvaraista 
valtionapua ja päätetty myydä 200 Suur-Savon Sähkön osaketta 
-sote-menot kasvavat 
-erilaiset huhut vellovat, toimintakulttuuri on osin erittäin haastava 

Keskustelu: 
-tärkeää siirtyä opettamisesta oppimiseen ja hyödyntää digitaalisuutta. Olisiko Pertunmaan kunta 
kiinnostunut Kuntaliiton Kopa-hankkeesta, jossa lähiopetuksen lisäksi kehitetään etäopetusta ja 
rakennetaan sulauttavan oppimisen malli. Oppimista ja hyvinvointia yhdistetään ja valmiuksia 
toiselle asteelle vahvistetaan. Mikkeli on mukana pilotissa. Olisiko Pertunmaa kiinnostunut 
tulemaan mukaan? Sovittiin, että aiheesta pidetään palaveri.  
-todettiin, että Pertunmaan lasten, nuorten ja erityisesti opettajien valmius digitaalisten välineiden 
käytössä on hyvä. Keväällä 2020 siirtyminen sujui kipuilun hälvettyä yllättävän hyvin. Myös 
ikäihmisten osaamiseen on panostettu Linkkitiimin hankkeella ja vapaaehtoisten vertaisohjaajien 
työpanoksella vuodesta 2017. 
-nuorten kannustaminen yrittäjiksi ja yrittäjäyhteistyön vahvistaminen. Tärkeää olisi luoda 
luontevia yrittämisen oppimisen paikkoja. Pertunmaalla 4H tekee hyvää työtä nuorten yrittäjien 
tukemisessa. Olisiko yrittäjätila mahdollinen? ns. yrittäjäyhteisön rakentaminen. 
-monipaikkaisuus vahvistuu 
-Suomen suosituin ABC sijaitsee Kuortissa – suuria elinvoimaisuuden mahdollisuuksia ja suurin 
vetovoima syntyy yhdessä tekemällä 
-voisiko ajatella, että kesämökki on Helsingissä ja asunto Pertunmaalla? 

4 § Valtuuskunnan ajamat hankkeet 
Tavoitteena on konkreettia tekoja. 
1. Kirkonkylän kyläyhdistys on perustettu – Pertun kyläyhdistys 
2. Aktiivinen rooli Virtaa kirkonkylän vesistöihin –hankkeessa 
Erilaisia vaihtoehtoa on heitetty ilmaan: 
-Pieniveden pinnan nosto  
-pumpataan Pankalampi tyhjäksi, ja täytetään uudelleen 
-Pankajoen kunnostus 
-Pankalammen niitto vuosittain (3-4 kertaa) 
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-luontopolku Pankajoen varteen 
-Pieniveden Kaakonlahden, venevalkaman ja veneväylän kunnostus 

Realistisia toteutuksia ensi vaiheessa: 
-maltillinen alivedennosto 
-Pankajoen ruoppaus 
-Pankalammen niitto 

Keskustelu: 
-erittäin tärkeä hanke 
-metsätalouteen liittyvät mahdollisuudet 
-Pertun osakaskunnan merkittävä rooli viime vuosina vesistön kunnostuksessa 
-Mikkelin seudun vapaa-ajanvaltuuskunnassa käsitelty paljon vesiä: tehty Paaterolle esitys selvittää 
kuinka paljon ja miten asutaan kahdella paikkakunnalla 

3. Kesäkierrosten toteuttaminen, Jorma Syvälahti – ”historia yhdellä istumalla” 
-Vanha-Rantalan talomuseo 
-Pieniveden purjehdus 
-kiviset muistomerkit 
-tuulimylly, ”ryssäntappukivi” 
-Nipulin kartano ja Maila Talvio 
-traktorimuseo 
-sota-ajan muistiomerkit 
-hautausmaakierros (Risto Salminen) 
Sovittiin, että lähdetään toteuttamaan askel kerrallaan konkreettiset kierrokset, nettisivujen ja 
digiversioiden päivittäminen. 

5 § Tulevaa toimintaa, kesä 2021 
Edellinen pykälä sisälsi kesän toimintaa. 

6 § Muut asiat 
Valtuuskunta esitys uusiksi jäseniksi Mikkelin seudun vapaa-ajanvaltuuskuntaan kaudelle 2021–
2022: Aulis Pitkälä ja Sami Karhu. 

Maritta Iso-Aho kertoi Alkon toiminnasta ja muisteli lämmöllä Pertun pyrähdystä 

Kaija Montin kertoi Kaskivalkeista ja Digivalkeista. Kaskivalkeat-lehti ilmestyi koronaepidemian 
vuoksi vasta kesäkuussa, kuukauden myöhemmin kuin normaalisti. Tämä oli kolmas lehti, aiemmat 
ovat ilmestyneet vuosina 2016 ja 2018. Lehden painatus ja jakelu kustannettiin Pertunmaa-
valtuuskunnan ilmoitusmyynnillä, kunnalle ei tullut yhtään kuluja.  
Tämän vuoden viimeinen Digi-Kaskivalkeat ilmestyy marraskuun lopulla. Aiheina mm. joulunajan 
tapahtumat, Jokituvan avajaiset, Talvikin muutto, kunnan ajankohtaiset asiat, pertunmaalaiset kirjat. 

Kaija kiitti valtuuskuntaa osallistumisesta julkaisujen tekoon, ja toivoin jatkossakin kirjoituksia ja 
ideoita myös Digi-Kaskivalkeisiin. 
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7 § Seuraava kokous 
Seuraava kokous tiistaina, 9.3.2021, Sami Karhun vieraina Osuustoimintakeskus Pellervon tiloissa. 

8 § Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja Silja Latvanen kiitti kaikkia keskustelevasta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 
19.07.
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