
Pertunmaa valtuuskunta
Pöytäkirja

Aika:
Paikka:
Läsnä:

9.3.2021klo l8
Kunnantalo, Pertuntie I 4 ja T eans-etåikokous

Puheenj ohtaj a S ilj a Latvanen kunnantalolla j a j äsenet etäyhteydel lä
Pentti Hakulinen, Pekka Hölttä, Sami Karhu,MarjattaKinnunen, Elina
Latvanen-Nieminen, Jouni Luotonen, Pertti Norjos, Veikko Peltonen,
Aulis Pitkälä ja Kari Uotila.
Pertunmaan kunnan edustajina kunnantalolla kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Annukka Räisänen ja kunnanjohtaja Leena
Ruotsalainen, kokouksen sihteeri

I $ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Silja Latvanen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi.

2 $ Edellisen kokouksen 3.11.2020 pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

3 $ Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat
KunnanjohtajaLeenaRuotsalainen ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Annukka Räisänen kertoivat
aj ankohtaisista asioista:

1. Kunnanjohtaja kiitti Sami Karhua Osuustoimintakeskus Pellervon OT-lehden artikkelista.

2. Koronapirulainen kurittaa, hallinto ja talous työllistävät, hallintosiiäntöä ja hankintaohjeita
päivitetiiiin, hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa valmistellaan, ilmasto-ohjelmaa yritetään viedä

eteenpäin, sopimuksia selvitellåiän (seitsemiin mappia), erilaisia kilpailutuksia ja tarjouspyyntöjä
3. Taloudesta on tulossa parempi vuosi kuin 2019. Alijeiämä selviåiä tilinpiiätöksen valmistuttua.

Kunta sai harkinnanvaraista valtionapua 235 000 euroa ja koronatukea 358 000 euroa. Vertailussa

Pertunmaa on saanut 209 ewoaper asukas ja mm. Savonlinna 356 euroa per asukas. Mikkeli ja
Miintyharju ovat tehneet Savonlinnan ohella ylijriämätuloksen. Essoten kustannukset nousevat.

Pertunmaa maksaa yli puoli miljoonaa euroa per kuukausi, johon uppoaa kunnan valtionapu. Suur-

Savon Siihkön osakkeet ovat vielä myymättä. Johtuu energiakokonaisuuden käymistilasta erityisesti
Mikkelissä.
4. Päätöksenteko - j a virkamiesj ohtoj ännitteet ovat edelleen ilmassa.

5. Elinkeinoasiamies Juha Paasosen sopimus päättyi 31.12.2020. Yritysyhteistyöhön varattttla
budjettivaroja käytetään Kuortti - portti Pertunmaalle hankkeen omarahoitusosuuteen.
Kunnanjohtaja aloittanut uutiskirjeen ja vierailut yrittäjien kanssa - tavoitteena vahvistaa

vuorovaikutusta. Toimintakulttuuri näihin päiviin asti on ollut erilaista. Yhteiset jutut yrittäjien
kanssa: l. hankinnat, 2. digikoulutus, 3. nuorten ja nuorten aikuisten yrittäjyyden tukeminen

Plastepin omistajaksi ja toimitusjohtajaksi AnttiZitting, uusia yrittäjiä Timo Uotilan maalaamo, K-
market Karpalon uudet yrittäjät, Heidi Seppälän VillinTila, Cabigo ja Laskenta Al Oy. Ristiina on

lopettanut Kuortissa 11,5 vuoden jälkeen.

6. Vuonna 2020 uusia asukkaita ja paluumuuttajia on lähestytty materiaalipaketilla ja lahjakortilla.
7. Noitalansuon Biokaasu sai ELY:n tuen. Työllisyyden kuntakokeilu ja pienten kuntien elinvoimaa

- verkoston mahdollisuudet on yhdistetty Jokitupa - projektiin.
8. Kesåiä kohti ollaan menossa: torilauantait, torikahvilaan yrittäjä, museoon Viikinkinäyttely,
nuorille kesäbaku, kesätyöt, Pertun pyrähdys ja Pertun päivät. Yhteydet vapaa-ajanasukkaisiin,

etätyöpaikatja kunnantalo koko kesän auki.
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9. Kuntavaaleihin on tullut ehdokaslistat Keskusta, sitoutumattomat, Kokoomus, Perussuomalaiset.

Keskustelu:
- Viikinkiajan-näyttely kannattaa markkinoida laajasti ja lisätä sitä kautta kunnan tunnettavuutta.
- Kunnassa erinomainen kulttuurituottaja Satu Liikkanen. Hän on saanut erilaisia näyttelyjä ja
vastaavia Pertunmaalle verkostojen kautta ja ns. edullisesti.
- Talviliikunta, esim. ladut, on hoidettu kunnassa erlttäin hyvin
- Torirannan puut on kaadettu ja torialuettakohennetaan
- Demokratian kannalta on hankalaa, että ilmassa on jännitteita paatOksentekijöiden ja
viranhaltij oiden kesken
- Edellisessä kokouksessa nousseen kuntaliiton KOPA-hankkeen osalta on viestitelty ja keskusteltu

sivistysjohtaja-rehtori Sari Mäkeläisen kanssa. Muilta osin hanke ei ole edennyt. Mietitään. Aina
kawrattaamiettiä mihin hankkeeseen liihtee ja miten vähäiset resurssit on syytä kohdentaa.

- Etätyömahdollisuudet kunnantalolla (lisäksi tulostus, skannaus ja kokoustilat) ja Kuortin
kylatalolla. Tiedottami seen j a markkinointiin kannattaa pano staa.

4 $ Kaskivalkeat
Puheenjohtaja kertoi, että haaveissa ollut vuoden 2021 paperiversio ei toteudu vähäisten resurssien

vuoksi. Seuraava paperiversio tulee alkuperäisen suunnitelman muka an 2022.

DigiKaskivalkeat ilmestyi 19 .2.21 j a seuraava ilmestyy keviiän aikana.

Keskustelu seuraavan DigiKaskivalkeiden aiheista:
- kuntavaalit, mitä teemat nousevat vaaliteemoiksi?
- kansalaisyhteiskunta, mitä se on Pertunmaalla?
- työllisyyden kuntakokeilun kokemukset
- etätyömahdollisuudet
- museon Viikinkinäyttely
- Pertunmaan kesä ja Pertun päivät
- ulkoilureitit
- haastattelut kunnan uusista asukkaista
-mökkiruokrauksen tilanne j a mahdollisuudet

Sovittiin, että Silja selvittiiä Pitäjiinuutisen kautta vaalikonetilannetta ja Leena kysyy Jukka Kuhasta

kuntavaaliehdokkaiden haastattelusta.

5 $ Pertunmaan kesä
Jorma Syvälahti ilmoitti ennakkoon kokoukseen osallistumisesteestä ja laittoi viestiä valmiudesta

hoitaa kesällä seuraavat kierrokset: Pertunmaan historiapolku ja kiviset muistomerkit sekä

hautausmaakierros.

Keskustelu:
- Kierroksia kannattaa tariota erityisesti uusille asukkaille.
- Pertun päivien teema voisi olla vesistöt:järjestetään Pieniveden risteilyt Kauko Luhtasen kanssa,

kirkkoveneristeilyt ja -soudut, melontaa ja suppausta, teemaa voi ideoida jalaajentaa. Otsikko:
Pertunmaan risteily lähtevät torin satamasta.

- Kari Uotila hoitaa jalkapallomatsin ja Pertun pyrähdys on valmisteilla
- Rakennetaan tapahtumakalenteri koko kesästä

- Leena kutsuu kesäsuunnittelijat palaveriin sulun jälkeen
- Valtuuskunta on aktiivisesti mukana erityisesti Pertun päivillä 3.-4.7.202I
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6 $ Mikkelin seudun vapaa-ajanvaltuuskunta
Mikkelin seudun vapaa-ajarrvaltuuskuntaan kaudelle 2021-2022 on valittu Aulis Pitkälä ja Sami

Karhu. Valtuuskunnan ensimmäinen kokous on tulossa. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa

7 $ Virtaa kirkonkylän vesistöihin
Silja Latvanen kertoi, että ELY:n piiätöstä hanketuesta odotetaan maalis-huhtikuussa.

Hankehakemuksessa kaksi asiaa: 1. kehittämisraha kokonaissuunnitelman tekemiseen, 2.

Pankalammen niitto ensimmäisen kerran. Niitto pitäisi toteuttaa kaksi tai kolme vuotta per?ikkäin.

Luottavaisin mielin.

8 $ Muut esille tulevat asiat
Sami Karhu kertoi Osuustoimintalehden Pellervon OT-lehden kunnanjohtajaLeenaRuotsalaisen
haastattelun syntyhistorian. OT-lehden teema oli kuntavaalit ja valtuuskunnan jäsenenä Sami halusi

tehdä jutun Pertunmaasta. Artikkelissa haluttiin nostaa paikallisuutta ja demokratiaa sekä

Pertunmaan kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajien ja kunnanjohtalanhyv'åämeininkiä,
innostusta ja toiminnallisuutta. Sami kertoi fanittavansa kaikkia kolmea.

Haastattelussa pääsi kurkistamaan kunnan talouteen, toimintaan ja tulevaisuuteen. Sami painotti,

että kuntaa ei ole ilman kulttuuria, liikuntaa ja nuorisotyötä, joten on tärkeää pittiä niistä huolta.

Lehteä saatilatasuoraan sami.karhu@pSlleryQ_.fi , kunnantalolle on toimitettu lehteä, postitettu eri

tahoille ja sometettu.

9 $ Seuraava kokous
Seuraava kokous Pertun päivien yhteydessä 2.7 .21klo 18.

10 $ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Silja Latvanen kiitti kaikkia keskustelevasta kokouksestaiapirätti kokouksen klo
20.57.

Silja Latvanen
puheenjohtaja

Leena Ruotsalainen
sihteeri
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