
 

PALAVERIMUISTIO 

YRITTÄJÄTAPAAMINEN KUORTIN ABC 19.4.2022 KLO 17.30 – 19.00 
 
Tapaamisessa olivat läsnä: 
 
Hankkeen edustajina 
  - kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen 
  - tekninen johtaja Jouni Huusari 
  - hanketyöntekijä Jukka Kuhanen 
 
sekä seuraavat yriUäjät ja kuntalaiset: 
 
 Jan Anthony Tallberg 
 Antero Vesalainen 
  Jukka Larkala 
  Jouni Pekkonen 
 Hannukka Niemi 
 Kirsi Kujansuu 
  Anna Maija Hämäläinen 
  Seija Lind 
  Kirsi Vekkeli 
 ChrisXan Kaiser 
 Ismo Hutri 
  Salla Hutri 
 
Eli tapaamisessa oli läsnä yhteensä 3+12 henkilöä. Lista osallistujista yhteys:etoineen on tämän muis:on 
lii;eenä. 
 
Tapaamisen aluksi kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen toivo? osano;ajat lämpimäs: tervetulleiksi tähän 
lajissaan ensimmäiseen yri;äjätapaamiseen Kuor? – Por? Pertunmaalle ja Etelä-Savoon –hankkeen 
:imoilta. 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 perus:edot 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. Powerpoint –esityksen kalvot ovat tämän muis:on lii;eenä. 
 
Saadun selvityksen jälkeen sana oli vapaa ja käy:in vilkas keskustelu hankkeen :imoilta kuullun pohjalta. 
Seuraavassa keskustelussa esille nostetut aiheet :iviis: esite;yinä: 
 



Kysy?in, mistä miljoonat tavoi;eiden saavu;amiseksi. Tode?in, e;ä kyseessä on suunni;eluhanke, jonka 
myötä laitetaan vireille varsinainen merki;ävämpi avustushakemusprosessi tähän hankkeeseen lii;yvien 
teemoihin perustuva teemaperustaisiin investoin:- ja kei;ämishankkeisiin. Myös yksityiset panostukset 
Kuor:n kehi;ämiseksi ovat tervetulleita.  
 
Kuor:n uusi apteekkari Anna-Maija Hämäläinen pi: kuulemaansa esitystä hyvin mielenkiintoisena ja hän 
näki sen olevan myös monelta kohdin toteu;amiskelpoisen. Täytyy vaan tar;ua rivakas: toimeen ja 
työskennellä lujas:. 
 
Hannukka Niemi toi esille vetävän sloganin kehi;ämisen merkityksen Kuor:lle. Sen pitää vahvistaa 
myönteistä kuvaa alueesta. Leena Ruotsalainen kertoi, e;ä esimerkiksi ”stadinkusema Pertunmaan 
Kuor?in” on herä;änyt erilaista vastakaikua. Esille noste?in myös viime aikoina Pertunmaata kuvaava 
slogan ”Pertunmaa – Suomen kivin kunta”. Sloganeja saa kehitellä. Olennaista on joku juju, oivallus ja/tai 
ajatuksia herä;ävä ilmaisu. 
 
Kirsi Vekkeli esi? eräänä vaihtoehtona kevyen liikenteen väylän rakentamisesta 5-:en varteen Vola Golfin ja 
Kuor:n väliselle osuudelle. Sitä voisi hyödyntää alueen pa:kka- ja polkupyörärei?en runkorei?nä ja se 
palvelisi myös erinomaises: alueen vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden tarpeita sekä lisäisi tuntuvas: 
alueen liikenneturvallisuu;a. 
 
Antero Vesalainen vanhan Kuor:n keskustan yri;äjänä kanna? lämpimäs:  ehdotusta ohjata viitoituksin jo 
Kuor:n ABC:n parkkialueelta keskeisiin Kuor:n alueen kohteisiin mukaan lukien Vanhan Vitosen varren 
palveluihin. 
 
Seija Lind toivoi Kisahallin toiminnan elvy;ämistä osana Kuor:n alueen kehi;ämistoimia. Hän muistu?, 
e;ä ympäröivällä alueella ei ole tätä nykyä ainoatakaan toimivaa tanssilavaa. Tanssilavoille olisi tulijoita 
vaikkapa järvirikkaan alueen kesäasukkaista. 
 
Kirsi Kujansuu :edusteli alueen majoituspalveluiden kehi;ämismahdollisuuksien perään. Leena 
Ruotsalainen totesi, e;ä Pertunmaan alueella on poikkeuksellisen runsas airbnb-majoitustarjonta. Jan 
Anthony Tallberg vahvis: sen olevan oiva keino saada lisätuloja ja majoituskysyntä on jo pari vuo;a ollut 
hyvällä tasolla. Eräänä kehi;ämisideana ehdote?in kylätalon huoneiden hyödyntämistä hostel-tyyppisessä 
majoi;amisessa. Jan Anthony Tallberg esi?, e;ä sitä voisi lii;ää esimerkiksi alueelle kehite;ävän icecar:ng-
palvelun tarjontaan kytke;ynä. Kirsi Kujansuu toi esille Kuor:n Kartanon nykyistä paremman 
hyödyntämisen matkailupalvelujen tarjonnassa. Esimerkkinä hän kertoi sen, e;ä tänä keväänäkin hänen 
lammas:lalleen tulee vierailemaan Kuor:n Kartanossa yöpyviä  leirikouluryhmiä. 
 
Jukka Larkala kertoi olevan haasteellista saada alueen yrityksiin työntekijöitä niin alueelta kuin sen 
ulkopuoleltakin. Heidän reilusta viidestäkymmenestä työntekijästä vain kolmannes on Pertunmaalta muiden 
ollessa pääosin Mikkeli-Heinola-Lah: –akselilta. Esimerkkinä hän mainitsi juuri päätyneen 
oppisopimusrekrytoinnin, joka takkusi pahas: ja kaikkien vaiheiden jälkeen vain puolet tavoitellusta 
henkilömäärästä saa:in rekrytoitua. Tämän jälkeenkin Pelaserilla on kymmenen työntekijän 
rekrytoin:tarve. 
 
Leena Ruotsalainen toi esille pitkään esillä olleen ajatuksen Led-mainostaulun saamisesta keskeiselle 
paikalle Kuor:n ABC:lle johtavan liikennevirran varteen. Kyseinen mainostaulu –hanke voitaisiin toteu;aa 
yhteishankintana yhteistyössä alan mediayrityksen kanssa ja se olisi samalla konkree?nen teko alueen 
yritysten ja alueen näkyvyyden kohentamiseksi. Jukka Larkala totesi heidän yrityksensä olevan 
kiinnostuneen tulemaan mukaan hankkeeseen. Sen avulla hän kokee heidän vahvistavan vies:ään 
tulevaisuuden työpaikkana alueella liikkuvien ihmisten keskuudessa. 



 
Leena Ruotsalainen vahvis: alueen markkinoinnin olevan eräs tärkeimmistä toimista, mihin hankkeella 
pyritään. Tämä vaa:i myös yhteistyötä ja avointa mieltä. Verkoston hyödyntäminen ja palveluista sekä 
kohteista kertominen vahvistaa myös mielikuvaa Kuor:sta vireänä ja elinvoimaisena paikkana. Kesän ajalle 
peruste;ava kohtaamispaikka ja toiminta siellä ovat osa tuota toimintaa. 
 
Leena Ruotsalainen :edusteli osallistujien mielipide;ä, miten Kuor:n urheiluken;ää ja sen vieressä olevaa 
alue;a frisbeegolf-rataa voisi kehi;ää nykyistä enemmän lapsiperheitä palvelevampaan suuntaan. 
Osallistujien mielestä kentän nykyinen käy;ö on vähäistä. Kehi;ämisehdotukset ovat tervetulleita ja 
esimerkiksi seikkailupuiston kaltaiset sisällöt ovat selvi;elyn arvoisia vaihtoehtoja. Jukka Kuhanen on 
yhteydessä Lappeenrannassa asuvaan matkailuyri;äjätu;avaansa, joka on ollut mukana toteu;amassa mm. 
Lappeenrannassa Holiday Club Saimaan vieressä sijaitsevaa seikkailupuistoa sekä osallistunut Kolin alueelle 
kaavailtuun vastaavanlaisen puiston rakentamiseen. 
 
Leena Ruotsalainen kertoi jo aiemmin esillä olleeseen pyöräilyrei;eihin lii;yen, e;ä nyt alkuvaiheessa 
kartoitetaan toukokuun alussa talkoilla poten:aaliset pa:koin:- ja pyöräilyrei:t sekä luontokohteet 
lähialueelta. Nämä merkitään aluekar;aan ja näin manuaalises: valmiste;u rei?- ja kohdekar;a painetaan 
matkailijoiden käy;öön. Jatkoa ajatellen tarkoitus on hankkia matkailu-apps alueen kohteiden ja rei?en 
sekä niiden kuvausten digitoimiseksi alueella liikkuvien käy;öön monikanavaises:. 
 
Chris:an Kaiser ehdo?, e;ä hankkeen kanna;aisi olla yhteydessä hänen mäntyharjulaiseen tu;avaansa 
Esko Saariseen. Hänen yrityksensä Visapaja Oy (visapaja.fi) valmistaa eri;äin laadukkaita valaisimia ja 
liikelahjatuo;eita luonnonläheisistä puumateriaaleista. Lisäksi hän toi esimerkkinä sveitsiläisen Freitag –
nimisen yrityksen, joka valmistaa kierrätysnahasta ja vastaavasta materiaalista laadukkaita tuo;eita. Leena 
Ruotsalainen kertoikin käsityöperinteeseen, Reko-myyn:in ja kierrätystaiteeseen lii;yvä kiinteäs: osaksi 
uudistuvien energiamuotojen ja kestävän kehityksen työryhmän tavoitesisältöihin. Lopulta tode?in 
useammasta suunnasta, e;ä olisi kiinnostavaa saada esille Studiolasin valmistamia esineitä matkailijoiden 
nähtäväksi. Olihan Studiolasi takavuosikymmeninä yritys, josta Kuor? tunne?in ja sitä kau;a Studiolasi on 
osa Kuor:n historiaa. 
 
Vilkkaana käyneen rakentavahenkisen keskustelun pää;eeksi Leena Ruotsalainen kii? osallistujia 
osallistumisesta tähän palaveriin, joka on osa Kuor:n kehi;ämistä. Onhan Kuor? Pertunmaan ykkönen 
kehi;ämismahdollisuuksiensa puolesta! Hän pää? tapaamisen klo 19.00. 
 
Pertunmaalla, 20.4.2022 
 
 
Leena Ruotsalainen   Jukka Kuhanen 
kunnanjohtaja, puheenjohtaja  hanketyöntekijä, sihteeri 
 
 


