
Pertunmaa-valtuuskunta
Syyskokouksen 2021 pöytäkirja

Aika ja paikka: tiistai 19.10.2021, klo 18.00
Stockmann, Helsingin keskustan tavaratalo, Lounge krs.7

Osallistujat:
Puheenjohtaja Silja Latvanen, Sami Karhu, Elina Latvanen-Nieminen, Marjatta Kimmonen,
Jorma Syvälahti, Jouni Luotonen, Pertti Norjos, Maritta Iso-Aho (klo 18.00-19.17), Pekka Hölttä,
Veikko Peltonen, Kaija Montin, kunnan edustajina Jari Liukkonen, Annukka Räisänen ja Jari
Leppä (klo 19.30-20.00), sekä Stockmannin toimitusjohtaja Jari Latvanen

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Silja Latvanen toivotti osallistujat tervetulleiksi ja sovittiin, että
sihteerinä tässä kokouksessa toimii Annukka Räisänen. Tämän jälkeen tj Jari
Latvanen esitteli Stockmannin liiketoimintaa ja brändiä, “pikakurssi Stockkaan”.

2 § Edellisen kokouksen 2.7.2021 pöytäkirja
Edeltäkäsin sähköpostitse jäsenille jaettu pöytäkirja todettiin kokouksen kulun
mukaiseksi.

3 § Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Liukkonen ja kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Annukka Räisänen kertoivat uuden valtuustokauden alun
sujumisesta. Lisäksi selvitettiin tilannetta nyt, kun kunnassa on alkanut
kriisikunnan arviointimenettely. Seitsenhenkinen arviointiryhmä (puolueeton
ulkopuolinen puheenjohtaja Kimmo Behm, kunnan edustajat Leena
Ruotsalainen, Jari Liukkonen ja Salla Hutri sekä valtiovarainministeriön edustajat
Vesa Lappalainen, Anu Hernesmaa ja Tanja Rantanen) on kokoontunut kaksi
kertaa tähän mennessä. Seuraava kokoontuminen on 26.10.21, jonka
yhteydessä pidetään infotilaisuus myös kunnanvaltuutetuille. Menettelyn
tarkoituksena on varmistaa, että lakisääteisten palveluiden järjestämiseen on
taloudelliset edellytykset. Menettelyssä selvitetään talouden
tasapainotuskeinoja: tulojen lisäämistä, menojen vähentämistä, palveluverkon
muutoksia, toimintojen keskittämistä. Tase pitää saada kuntoon. Arviointiryhmä
tulee tekemään kunnanvaltuustolle ehdotuksen, jossa on toteutettavaksi kaksi
vaihtoehtoa: 1. Tasapainotustoimet ja 2. Kuntaliitos.

4 § Valtuuskunnan ajamat hankkeet
● Virtaa kirkonkylän vesistöihin

Silja Latvanen valtuuskunnan edustajana ja projektin koordinaattorina
esitteli hanketta, jossa yhtenä taustavoimana Pertunmaa-valtuuskunta
on.



● Yrittäjäilta
Syksyn 2020 tilaisuus Pelaserin hallissa jouduttiin perumaan, uutta
ajankohtaa suunnitellaan.

● DigiKaskivalkeat / Kaskivalkeat-lehti keväällä 2022
Kaija Montin kertoi julkaisuista; DigiKaskivalkeat ilmestyy kaikkiaan viisi
kertaa tänä vuonna, Kaskivalkeat-lehden rahoitus on vielä auki.
Kumpaankin toivotaan kirjoituksia ja kirjoittajia. Myös huomautettiin, että
kaikki tehdään vapaaehtoisvoimin.

5 § Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan kuulumiset
Sami Karhu ja Aulis Pitkälä osallistuivat 1.10.2021 pidettyyn
vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan kokoukseen Mikkelissä Muistissa, Sodan ja
rauhan keskuksessa. Kokouksessa käsiteltiin kolmea pääasiaa: Saimaa
Geopark, Mikkelin kulttuurin unelmavuosi 2022 ja valtuuskunnan nimenmuutos
(on tehty kysely, mutta uutta nimeä ei vielä päätetty. Kysytään myös Kotimaisten
kielten keskukselta).

6 § Tulevaa toimintaa, kesä 2022
Puheenjohtaja otti esille valtuuskunnan roolin tarkastelun. Kuinka Pertunmaata
voisi auttaa? Miten kehittää valtuuskunnan toimintaa, että se olisi muutakin kuin
kokouksia? Millä syklillä vaihdetaan puheenjohtaja? Entä jäsenistön huolto, että
olisi mieluisaa olla valtuuskunnan jäsen? Toivotaan kunnalta aktiivisempaa
otetta valtuuskunnan tehtävänkuvan määrittämiseen.

7 § Muut asiat
Jari Leppä piti puheenvuoron tässä kohtaa. Keskusteltiin sote-uudistuksesta ja
-palveluista, pärjäävän kunnan (myös valtion) reunakysymyksistä: työllisyys,
investoinnit, syntyvyys.

8 § Seuraava kokous
Kokouksen paikasta ja ajankohdasta tulee ehdotus myöhemmin.

9 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja kokouspaikan isäntää Jari Latvasta ja päätti
kokouksen kello 20.00.

________________________________ ________________________________
Puheenjohtaja Silja Latvanen sihteeri Annukka Räisänen


