
Pertunmaan valtuuskunnan kokous    Pöytäkirja 

Aika ja paikka: 2.7.2021 klo 18 vierailu Vanha-Rantalan museossa kul=uurituo=aja Satu    
 Liikkasen johdolla ja varsinainen kokous klo 18.45 kunnantalolla, PertunEe 14. 

Läsnä: Puheenjohtaja Silja Latvanen, Aulis Pitkälä, Sami Karhu, Jouni Luotonen,  
 Kaija MonEn, Jorma SyvälahE, PenK Hakulinen, Tuomo Törnroos, Kauko Savolainen 

 Pertunmaan kunnan edustajat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Annukka Räisänen,   
 kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Liukkonen ja kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen. 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Silja Latvanen toivoK kaikki lämpimäsE tervetulleeksi. 

2. Edellisen kokouksen 9.3.21 pöytäkirja 
Kokouksen osano=ajille ei ollut huomaute=avaa edellisen kokouksen pöytäkirjaan. 

3. Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat 
Kunnanjohtaja esi=eli dioilla kunnan ajankohtaisia asioita: 

Kuntavaalit: 
-kuntavaalien suurin ryhmä on keskusta 37,8 %, sitoutuma=omat 26 %, kokoomus 24,8 %, perussuomalaiset 
8,4 % ja krisEllisdemokraaEt 3 %.  
-perussuomalaisilla ja krisEllisdemokraateilla oli vaalilii=o 
-kuntavaalien paikkajakauma, suluissa vertailu 2017 kuntavaalien tuloksiin: keskusta 7 (0), sitoutuma=omat 
4 (-1), kokoomus 4 (+2), perussuomalaiset 1 (-2) ja krisEllisdemokraaEt 1 (+1) 
-kunnanvaltuustossa on uusia valtuute=uja 7 (41 %), miehiä 76 % ja naisia 24 %, keski-ikä 59 v, suurin 
ikäryhmä 65 + seitsemän valtuute=ua 

Kunnan toiminnallinen ja taloudellinen ?lanne: 
-kunnan johtoryhmän jäsenten myönteisiin näkökulmiin vuonna 2020: 1. henkilöstön hyvä asenne ja 
työmoraali, 2. uudet työtavat, 3. etätyöt ja ruokajakelu, 4. jokainen nuori sai jatko-opiskelupaikan toiselle 
asteelle ja ykkösvaihtoehdon mukaisesE, 5. museo ja kul=uuri monipuolistunut, 6. digiloikka nuorisotyössä, 
7. kesä, Jokitupa, Pertun pyrähdys, 8. akEiviset yhdistykset, 9. Voivuoren remonK ja rakennusvalvonta 
sujuneet, 10. medianäkyvyys lisääntynyt edelliseen 2019 vuoteen verra=una 56 %. 
-erityiset haasteet 2020: 1. koronan ja talouden epävarmuus ja ennakoima=omuus, 2. kuntastrategian 
ohuus, 3. päätöksenteon jänni=eet, 4. henkilöstön työmäärä, ylityöt ja hyvinvoinE, 5. Essote 
-sotekustannukset vuosina 2019-2021 
2019 7 930 745 
2020  8 133 000 
2021 8 360 000 (lisätalousarvio tulossa) 
ennuste vuodelle 2022 8 741 254 
-kaikki Etelä-Savon kunnan ovat enemmän ja vähemmän samassa Elanteessa mm. Mikkelin 
talousvaikeuksien syy sote-menoissa (otsikko Länsi-Savo) 
-Pertunmaan kunnan kumulaEivien alijäämä 2018 lukien vuoden 2020 lopussa 2 026 052,74 

Arvioin?meneAelyyn valmistautuminen mm: 
1. Talouden tasapainotusohjelman päivi=äminen 
2. Päätös elokuu 2020 SSS:n osakkeiden myynnistä 
3.  Inspiran vuokrakiinteistöselvitys 
4.  Osastojen käy=ötalouden läpikäynE 
5. Essoten johdon kanssa käytävät neuvo=elut 
6.   Vesilaitos 
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Muita asioita kuvina: 
1. Toimistosihteeri Aila JaaEnen palkiKin 42 vuoden uurastuksesta kunnassa Arjen turvaaja – tunnustuksella 
ja 2500 eurolla. 
2. Kirjastonhoitaja Tenho Volaselle myönneKin Suomen Valkoisen Ruusun mitali. 
3. Uusi yri=äjä Petri Kaasinen aloiK KuorEn Lasin yri=äjänä. 
4. MatkailuEla Lahdelma palkiKin maaseutumatkailun kehi=äjänä. 
5. Voivuoren vuokrarivitalon remonK. 
6. Ekokylä Pertunmaan VeljespirEllä. 

Hyvinvoin?kysely: 
-264 vastaajaa, 70 % vakituisia ja 30 % vapaa-ajanasukkaita. RaporKa laaditaan ja Elaisuuksia järjestetään. 

Hankerahoitukset: 
1. Jokitupa-projekE 
2. KuorK – porK Pertunmaalle ja Etelä-Savoon 
3. Virtaa kirkonkylän vesistöihin 
4. VeljespirEn, koulun ja kul=uurin hankkeita mm. Suomen harrastamisen malli 
Loppukuvat: 
-etätyöElat kunnantalolla ja KuorEn kylätalolla sekä kriisipuurotarjoilu Pertun päivillä. 

4. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan kuulumiset 
Valtuuskunnan jäsenet Aulis Pitkälä ja Sami Karhu kertoivat valtuuskunnan ponnisteluista monipaikka-
asumisessa, kaksoiskuntalaisuudessa ja matkailun vahvistamisessa erityisesE Etelä-Savossa. 

5. Virtaa kirkonkylän vesistöihin – hanke 
Silja Latvanen kertoi hankkeen kuulumiset. ELY:ltä on saatu hankeavustus kokonaissuunnitelman ja 
luontoarvoselvityksen tekoon. Tavoi=eena on saada kokonaissuunnitelma valmiiksi lokakuun loppuun 
mennessä, jo=a hankkeen toteutukselle voidaan hakea avustusta syksyn hakukierroksella. 
Luontoarvoselvityksen on tehnyt FaunaEca Oy ja kokonaissuunnitelmasta vastaa Ramboll. Pertunmaa 
valtuuskunnan lisäksi hankkeessa on akEivisesE mukana Pertun osakaskunta ja Pertun kyläyhdistys.  
Alun perin oli tarkoitus toteu=aa Pankalammen nii=o kesällä 2021, mu=a sieltä löytyi viitasammakoita ja 
nii=oalue joudutaan pohEmaan uudelleen. Sudenkorentojen kartoitus on heinäkuussa.  

6. Muut asiat: 
-Digi-Kaskivalkeista kertoivat Kaija MonEn ja Jouni Luotonen. Kaija kertoi, e=ä digi-Kaskivalkeat ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa ja Elaajia on 400–500 välillä. Tilaus on maksuton. Kevään viimeisessä numerossa oli 
erityisesE Jukka Kuhasen laaEmat arEkkelit paikallista matkailuyri=äjistä.  
Jouni Luotonen kirjoiK laajan arEkkelin melontareiteistä. 

-Jorma SyvälahE kertoi heinäkuun aikana toteute=avista hautausmaakierroksista, historiapolusta ja 
Pertunmaan kivisistä muistomerkeistä. 

7. Kokouksen pääAäminen 
Silja Latvanen pääK kokouksen klo 20.31. 

Silja Latvanen    Leena Ruotsalainen 

puheenjohtaja   sihteeri
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