
 

PALAVERIMUISTIO 

ASUKASTAPAAMINEN KUORTIN KYLÄTALO 20.4.2022 KLO 17.30 – 19.00 
 
Tapaamisessa olivat läsnä: 
 
Hankkeen edustajina 
  - kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen 
  - hanketyöntekijä Sirpa ÖversS 
  - hanketyöntekijä Jukka Kuhanen 
 
sekä seuraavat yriUäjät ja kuntalaiset: 
 
 Jorma Terhomaa 
  Emmi MaVla 
  Lasse Valo 
  Anita AnSnniemi 
  Telle Tuurnas-Puskala 
  Kimmo Puskala 
  AhS LehSnen 
 Hannukka Niemi 
  Seija Lind 
   
 
Eli tapaamisessa oli läsnä yhteensä 3+9 henkilöä. Lista osallistujista yhteys9etoineen on tämän muis9on 
lii:eenä. 
 
Tapaamisen aluksi kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen toivo> osano:ajat lämpimäs9 tervetulleiksi tähän 
lajissaan ensimmäiseen asukastapaamiseen Kuor> – Por> Pertunmaalle ja Etelä-Savoon –hankkeen 
9imoilta. Tämän jälkeen osallistujat esi:äytyivät toisilleen. 
 
Esi:äytymisten jälkeen osallistujat saivat ka:avan selvityksen powerpoint –esityksen kera hankepäällikkönä 
toimivalta kunnanjohtaja Leena Ruotsalaiselta. Esitys ka:toi hankkeen perus9edot taustoineen sekä tähän 
mennessä tehdyt toimenpiteet myös hankkeen ohjausryhmän ja hankkeessa mukana olevien neljän 
työryhmien osalta. Jälkimmäisten osalta esitys sisälsi konkree>sia toimenpide-ehdotuksia jatkokehi:elyä 
varten.  
 
Erillisenä esi:elyosiona hän kävi piakkoin käynnistyvän leader-rahoi:eisen Kuor9n kylätalon 
monitoimikeidas –kokeiluhankkeen suunnitelmat ja kokeiluhankkeen taustat. Ensimmäisenä konkree>sena 
toimenpiteenä tässä päähankkeesta erillisenä toimivassa kokeiluhankkeessa toteutetaan kylätalon 
sisäseinien maalaustalkoot 17. - 18.5.2022, jonne kaikki halukkaat ovat tervetulleita mukaan. 
Kokeiluhankkeen ak9ivinen toiminta-aika on 23.6. – 31.7.2022 välinen aika, jolloin kylätalolla on 9istai-



sunnuntai –välisenä aikana viikoi:ain esillä taiteilija Pia Sundholmin taidenäy:ely ja taiteilija on itse 
henkilökohtaises9 läsnä kylätalolla vähintään joka sunnuntai. Hanke työllistää hanketyöntekijän eli Sirpa 
Övers9n sekä kaksi alle 18-vuo9asta nuorta. Leena Ruotsalainen keho>kin osano:ajia vinkkaamaan hänelle 
tai Sirpalle poten9aaleista työlliste:ävistä nuorista kylätalolle kesätöihin kokeiluhankkeeseen.  Osano:ajat 
esi>vät toiveen pöytäkirppiksen järjestämisestä kylätalolla kesän aikana. Samoin esille nousi ajatuksia 
kylätalon piha-alueen hyödyntäminen monitoimialueen tulevassa hankkeen toiminnassa. Powerpoint –
esityksen kalvot ovat tämän muis9on lii:eenä. 
 
Saadun selvityksen jälkeen sana oli vapaa ja käy9in vilkas keskustelu hankkeen 9imoilta kuullun pohjalta. 
Seuraavassa keskustelussa esille nostetut aiheet 9iviis9 esite:yinä: 
 
Ah9 Leh9nen koros9 Kuor9n ABC:lle kesäksi tulevan infopisteen ja Kuor9n kohteille kuten esimerkiksi 
frisbeegolfradalle ohjaavien opasteiden hyvää näkyvyy:ä. Anita An9nniemi koros9 Kuor9n kohteiden 
löytymisen hyvien opasteiden avulla olevan tärkeää. Leena Ruotsalainen sanoikin työryhmätyöskentelyssä 
kiinnitetyn huomiota opasteiden tee:ämiseen ja opastesuunnitelman laadintaan. 
 
Anita An9nniemi ja Leena Ruotsalainen totesivat olevan tärkeää mie>ä mistä löytyy se kohteiden 
erikoisuus, mistä ne muistetaan ja niistä kiinnostutaan. Se on yhtä tärkeää kuin kohteiden opasteet. Leena 
Ruotsalainen keho>kin kuor>laisia kokoamaan ja mie>mään Kuor9n paikkoihin ja tarinoihin perehtyneitä 
kyläläisiä. Tässä voisi olla aineksia myös Kuor9n matkailuntoiminnan kehi:ämistä tukevalle opinnäytetyölle! 
 
Seija Lind lyhytaikaisen vapaa-ajan majoituspalveluiden tarjonnan vähäisyyden Kuor9n alueella. Siinä olisi 
varmas9 kehi:ämismahdollisuuksia. Kylätalon ja Kuor9n Kartanon mahdollisuuksia tarjota lyhytaikaista 
hostel-tyyppisiä majoituspalveluja tulisi selvi:ää. Lisäksi hän esi> idean frisbeegolfradan laidalle 
asenne:avasta junaradan pätkästä ja sille sijoite:avasta junanvaunusta, josta muoka:aisiin radan käy:äjille 
persoonallinen taukopaikka eväiden syön9in. 
 
Leena Ruotsalainen kertoi, e:ä tulevan kesän taidenäy:ely –kokeilusta voisi kehi:ää jotain suurempaa 
tulevina vuosina. 
 
Anita An9nniemi keho> osano:ajia mie>mään kaikkia niitä mahdollisia toimia, joista Kuor9n alueen 
kolmesta ”vitosen pätkästä” saataisiin kiinnostava matkailukokemuskohde. Esitetyn ponnen pohjalta 
käydyssä keskustelussa nousivat esille Hennalan vanhan myllymiljöön kunnostaminen, Kisahallin tanssilavan 
toiminnan elävöi:äminen sekä vanhan vitosen varrella, Koskiojärvan rannalla sijaitsevan levähdyspaikan 
kunnostaminen ja siis9minen. Lisäksi keskustelussa nousi esille Kuor9n maitolaiturin esilläpito 
sympaa>sena poikkeamiskohteena Kuor9n alueella liikkuvien keskuudessa. Erityismaininnan arvoisena 
ideana nousi esille ajatus ulkoilmaelokuvanäytöksen tai drive-in –elokuvien järjestäminen Kuor9n 
urheilukentän alueella lopppukesän – alkukesän aikana. Tällaisia tapahtumia järjestää mm. Kinotour –
niminen yritys ( h:p://www.kinotour.fi/ ) Idea on työstämisen arvoinen! 
 
Lopuksi Leena Ruotsalainen 9edusteli tapaamisen osano:ajilta, mikä olisi tehokkain 9edo:amiskanava ja 
toimintatapa saada 9eto kulkemaan meitä kaikkia koskevissa asioissa ja sitä kau:a 9eto leviämään 
kuntalaisten keskuudessa. Tode>in, e:ä kunnan ko9sivut ja a-sivut ovat tällä hetkellä toimivia väyliä, sillä 
kunnan 9edo:aminen on ak9ivista ja avointa. Tiedo:amisen ajoi:amiseen kanna:aa kiinni:ää huomiota. 
Lisäksi koe>in, e:ä Kuor9n ABC:n aamuparlamen> on hyvin tehokas väylä 9edon levi:ämiseen 
epävirallisia kanavia myöten. Ylipäätänsä Kuor9ssa tapahtuva ja Kuor>a koskeva aito kehi:ämistoiminnan 
vilkastuminen näh9in merki:äväksi muutokseksi. Käynnissä oleva silmin havai:ava toiminta luo uskoa 
paremmasta! 
 
Vilkkaana käyneen rakentavahenkisen keskustelun pää:eeksi Leena Ruotsalainen kii> osallistujia 

http://www.kinotour.fi/


osallistumisesta tähän palaveriin, joka on osa Kuor9n kehi:ämistä. Onhan Kuor> Pertunmaan ykkönen 
kehi:ämismahdollisuuksiensa puolesta! Hän pää> tapaamisen klo 19.00. 
 
Pertunmaalla, 21.4.2022 
 
 
Leena Ruotsalainen   Jukka Kuhanen 
kunnanjohtaja, puheenjohtaja  hanketyöntekijä, sihteeri 
 
 


