
KUORTTI – PORTTI PERTUNMAALLE JA ETELÄ-SAVOON –HANKE           

 
OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA N:O 2/2022 
 
Aika ja paikka  Tiistaina 31.5.2022 klo 16.30 – 19.00  
   Pertunmaan kunnantalo, valtuustosali, PertunQe 14 
 
Osallistujat  Läsnä ohjausryhmän 17 jäsenestä oli 11 jäsentä,   
   Teams-etäyhteydellä Teamsin osallistui 2 jäsentä ja 4    
   jäsentä oli estynyt osallistumasta kokoukseen. 

   Suoritetun nimenhuudon perusteella kokoukseen osallistuminen todeXin 
   seuraavanlaiseksi: 
 
   Paikalla: 
 
   Forsten-AsQkainen RiiZa, hankejohtaja, Viitoskäytävä 
   HölZä Pekka, Pertunmaan valtuuskunta 
   Kuhanen Jukka, hankkeen projekQtyöntekijä ja sihteeri 
   Kämppi Tero, Pertunmaan yriZäjien puheenjohtaja 
   Lind Seija, KuorQn kyläyhdistyksen puheenjohtaja 
   Olenius Merja, Etelä-Savon maakuntaliiton kehiZämisjohtaja 
   Pekkonen Jouni, Pertunmaan kunnanhallituksen varapuheenjohtaja 
   Ruotsalainen Leena, Pertunmaan kunnanjohtaja 
   Räisänen Annukka, Pertunmaan kunnanvaltuuston pj (puheenjohtaja) 
   Tykkyläinen Markus, SSS Oy:n toim.joht. (alku teamsilla, läsnä kohd. 4. =>) 
   ZiXng AnX, Plastep Oy:n toimitusjohtaja 
 
 
   Teams-yhteydellä: 
 
   Korhonen Eero, Etelä-Savon ELY-keskuksen yksikönpäällikkö 
   Leppä Jari, kansanedustaja (oli paikalla henk.koht. kohdasta 5. alkaen) 
    
 
  Poissa: 
  
   Leinonen Teppo, Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtaja 
   Liukkonen Jari, Pertunmaan kunnanhallituksen pj (varapuheenjohtaja) 
   Ruuska Juha, Suur-Savon Osuuskaupan KuorQn ABC:n myymäläpäällikkö 
   Somero Jorma, OP KoiX-Pertunmaa pankinjohtaja 



1. Kokouksen avaus (liite 1) 
 
Ohjausryhmän puheenjohtaja Annukka Räisänen avasi kokouksen ja toivo6 osallistujat 
tervetulleeksi kokoukseen. Hän toivoi kokouksen osano:ajilta vilkasta vuoropuhelua. 
 

2. OsanoZajien toteaminen ja edellisen kokouksen muisQo 
 
Kokouksen osano:ajat tode6in edellä olevan listan mukaises=. Läsnä paikan päällä kokouspaikalla 
11 ohjausryhmän jäsentä, etäyhteydellä Teamsin välityksellä 2 jäsentä sekä 4 jäsentä oli estyneitä 
osallistumaan kokoukseen.  
 
Edellisen kokouksen muis=o hyväksy6in sellaisenaan laaditun sisältöisenä. 
 

3. Asialistan hyväksyminen 
 
Puheenjohtaja esi6, e:ä ohjausryhmän jäsenille lähete:yä kokouksen asialistaa käyte:äisiin 
kokouksen asialistana. Esitys hyväksy6in ja asialista on tämän pöytäkirjan lii:eenä. 
 

4. Tilannekatsaus työryhmien työhön (liite 1) 
 
Leena Ruotsalainen esi6 katsauksen kaikkien neljän työryhmän työhön kuluneiden kolmen 
kuukauden ajalta. Seuraavassa työryhmi:äin niiden tekemät nostot keskeisimmistä nostoista ja 
ohjausryhmässä käyty keskustelu näiden nostojen pohjalta:  
 
- energiatyöryhmän nostot 
  * anne:avat lupaukset määritetyille Kuor=n energiapalveluiden kohderyhmille 
  * poten=aalisten Kuor6in tulevaisuudessa sijoi:uvien yritysten kartoi:aminen, kontaktoin=  
      ja sen myötä kehi:yvän energiaklusterin luominen 
  * Kuor=n brändääminen yritys- ja kulu:ajamarkkinoille 
  * liikenne- ja kävijävirtojen selvi:äminen sekä asukas-, yritys- ja asiakaskyselyjen  
     tee:äminen 
 
- käyty keskustelu edellä olevien nostojen pohjalta: 
 
Aluksi Markus esi:eli Kuor=n Aurinkosähköpuiston tämän hetkistä =lanne:a. Hän totesi Kuor=n 
teollisuusalueen kupeeseen puistoa varten varatun alueen soveltuvan kohtuullisen hyvin 
aurinkosähköpuiston sijoituspaikaksi. Suorite:ujen sijoituspaikkavertailujen ja taustaselvitysten 
perusteella Kuor=n tarjoama vaihtoehto on noussut varteenote:avimmaksi ja 
toteu:amiskelpoisimmaksi vaihtoehdoksi Solarigo Oy:lle / Suur-Savon Sähkö Oy:lle.  
 
Hän jatkoi vielä, e:ä vastaavantyyppisiin uusiutuvan energian käy:öä ja fossiilisista energialähteistä 
poissiirtymistä tukeviin investoin=hankkeisiin lii:yvien RFF-tukien haku avautuu nyt kesäkuun 
alussa. Kuor=n aurinkosähköpuistohankkeelle se tulee liian varhain, mu:a Markus arveli seuraavan 
hakukierroksen avautuvan vielä ennen tämän vuoden loppua ja siihen on realis=set mahdollisuudet 
eh=ä mukaan. Yh=ö varautuu hakemaan RFF-tukea tuossa seuraavassa hakukierroksessa ja joka 
tapauksessa investoin=tuen saan= hankkeelle on ehdoton edellytys sen käynnistämiselle. Kuor=n 



aurinkosähköpuisto –hanke on kooltaan 15mW, euroina reilut 10m€:n investoin= ja kokoluokaltaan 
suurin maassamme vireillä olevista aurinkosähköpuistohankkeista. Vahvana etuna hankkeen 
toteutumiselle on se, e:ä se istuu erinomaises= maamme ja koko EU-alueen ilmastotavoi:eisiin ja 
samoin on niitä investoin=toimia, joilla vastataan tässä ajassa oleviin energiatuotannolle nousseisiin 
geopolii6siin haasteisiin. 
 
Pekka =edusteli tämän kaltaisten hankkeiden todennäköistä kokoluokasta sekä Kuor=n hankkeen 
toteu:amisen realis=suu:a.  
 
Markus totesi maailmanpolii6sen =lanteen nostaneen aurinkosähköpaneeleiden ja niihin 
tarvi:avien tarvikkeiden kysyntää tuntuvas= maailmanmarkkinoilla. Tämä on vaiku:anut paneelien 
ja tarvikkeiden hankintahintoihin nostavas= ja myös vaikeu:anut jossain määrin niiden saatavuu:a. 
Geopolii6nen =lanne on sellainen, e:ä tämä kehityssuunta jatkunee myös lähitulevaisuudessa. 
Tukitaso tämän kaltaisille investoinneille on 20-25 %:n tasoa. Kuor=n aurinkosähköpuisto –hanke on 
tyypiltään tuotantolii:ymä, josta on siis puu:umassa vielä merki:ävä teollinen hyödyntäminen, 
mikä osaltaan heikentää hankkeen kanna:avuu:a. Hanke on kuitenkin täysin realis=nen, mu:a 
edelly:ää toteutuakseen investoin=tuen saan=a hankkeelle. 
 
Leena esi6 yhteenvedon muista energiaklusteriin lii:yvistä hankkeista, joita Kuor=ssa on vireillä. 
Näitä ovat neljän uuden autojen sähkölatauspisteideninvestoin=, suunni:elemassa 
lämmitystekniikan muu:amista uusiutuvaan energiaan perustuvaksi kahdessa yrityksessä ja Kuor=n 
teoillisuusalueelle mahdollises= sijoi:uvan Noitalansuon Biokaasu Oy:n ympäristölupa on käytössä 
kesän loppupuolella. Lisäksi on käyty alustavia keskusteluja biohiililaitoksen perustamisesta Kuor=n 
teollisuusalueelle. 
 
Eero koros=, e:ä juuri nyt on poikkeuksellisen runsaas= julkista rahoitusta tarjolla 
energiainvestointeihin vihreän siirtymän vauhdi:amiseksi. Siitä johtuen Kuor=ssa ollaan nyt 
aallonharjalla näiden esillä olleiden hankkeiden kanssa ja tämä =laisuus täytyy hyödyntää 
mahdollisimman hyvin. 
 
Jari toi esille julkisen vallan puolelta sen =lannekuvan, jossa on tode:u Itä-Suomen olevan 
erityisasemassa geopolii6sista syistä johtuen ja val=osihteeri Ann-Mari Kemell työ- ja 
elinkeinoministeriöstä on nimite:y vetämään työryhmää, jolla varaudutaan vastaamaan 
geopolii6sen =lanteen aiheu:amiin haasteisiin Itä-Suomessa. Mahdollises= on tulossa investoin= 
jolla tehostetaan puunjalostusteollisuuden raaka-ainevirtoja maakunnassa.  

 
- kaavoitustyöryhmän nostot 
  * maankäy:ösuunnitelman tee:äminen ns. hybridimallilla 
  * suunnitelman taustalle teetetään Kuor=n asukas-, yritys- ja asiakaskyselyt 
  * Kuor=n hyödyntäminen täysimääräises= Viitoskäytävän eteläpäässä 
 
- käyty keskustelu edellä olevien nostojen pohjalta: 
 
Leena =edusteli he= aluksi Riitalta mahdollisuuksista hyödyntää Kuor6a ja sen sijain=a väylän 
eteläpäässä Viitokäytävän markkinoinnissa ja =edo:amisessa. Rii:a kertoi, e:ä vihdoin ja viimein 5-
=en liikennevirtojen määrät saadaan oikaistua totuudenmukaisiksi suhteessa 4-=en vastaaviin 
=etoihin. Mi:auksesta vastaava Väylävirasto muu:aa mi:auslogiikkaa oikeudenmukaiseksi ja 
jatkossa saatava =eto liikennevirroista tukee 5-=en vies=ä vahvas=. Tämä kirja6in näin myönteisenä 
=etona. Viitoskäytävä käy neuvo:eluja Mediakonserni Keskisuomalaisen kanssa mediataulun 
asentamisesta 5-=en varteen Kuor=n alueelle. Hän pitää ehdote:ua Viitoskäytävän markkinoin=a 



Kuor6in lii:yen mielenkiintoisena ajatuksena ja kanna:aa yhteistyön syventämistä. 
 
Pekka =edusteli, e:ä onko Kuor=ssa pulaa kaavoitetusta maa-alueesta vai mihin tämä kaava-alueen 
laajennushanke perustuu. 
 
Leena ja Jukka totesivat, e:ä työryhmissä esille tulleet kehi:ämistarpeet ja –ideat toteutuakseen 
käytännössä vaa=vat niin olemassa olevan kaava-alueen laajentamista kuin toki myös nykyisen 
kaava-alueen =ivistämistä. Kaavoitustyöryhmässä oli aiheen osalta hyvin myönteinen ja 
tulevaisuussuuntautunut henki. Keskustelussa olivat myös kaavaviranomaistahon edustajat hyvin 
ratkaisukeskeises= mukana. Näillä kaavoitustoimilla mahdollistetaan tulevaisuuden 
kehi:ämistoimet alueella. 
 
Eero näki hyvin merki:ävänä asiantun=ja-ohjaajan roolin maankäytön suunni:elutyössä. Tähän 
lii:yen hän pitää ehdo:oman tärkeänä, e:ä kaavoitustyöryhmä on yhteydessä muihin työryhmiin 
ja kuuntelee heidän ajatuksiaan alueen kaavoituksellisen kehi:ämistyön pui:eissa. 
 
- maaseutumatkailutyöryhmän nostot 
  * Vanhat Vitoset –=envarsikohteet, alueen rei=stöjen sekä luonto- ja historiakohteiden  
      kokoaminen kartalle sekä digitaalisiin kar:asovelluksiin 
  * frisbeegolfrata-alueen laajentaminen erilaisten ak=ivitee6en käy:öön 
  * luonnonlaitumet (opinnäytetyö) 
  * pyöräilyrei=t ja sähköpyörien jakeluverkosto 
  * viitoitus Kuor=n y=mestä em. reiteille sekä kohteisiin 
 
- käyty keskustelu edellä olevien nostojen pohjalta: 
 
Tero lupautui au:amaan viitoituksen suunni:elussa. Hän myös nos= esille pyöräilyrei=n ja 
kevyenliikenteen väylän kehi:ämistarpeen Kuor6-Pertunmaa –välille perustellen ehdotustaan 
liikenneturvallisuuden kohentamisella kuin myöskin kuntoliikunnan kehi:ämisperustein. Asia on 
ollut vuosia esillä, mu:a se on kaatunut aina rahanpuu:eeseen. 
 
Leena totesi rei=stön ja kohteiden suunni:elun olevan jo vahvas= vireillä esitellee niistä 
työryhmässä laadi:ua koon=a, jonka tekemistä vielä jatketaan. Nämä =edot sijoitetaan ensi alkuun 
manuaalises= kartalle ja myöhemmässä vaiheessa hankkeen valitsemaan digitaaliseen 
kar:asovellukseen. Tämä vaa=i paljon käytännön työtä. 
 
Merja totesi, e:ä paikka=eto mahdollistaa kuvan kau:a kohteiden esi:ämisen digitaalisena ja 
tämän vaa=ma työ on hankkeistavissa sekä sen kau:a myös rahoite:avissa julkisin avustuksin. 
 
Annukka totesi, e:ä liikuntaa harrastaville kansalaisille retkipaikka.fi –sovellus on tu:u, toimiva ja 
tarkoitukseen hyvin sopiva vaihtoehto. 
 
Rii:a totesi pyöräilyn ja sen myötä pyöräilyrei6en suosion olevan yleises= voimakkaassa kasvussa. 
Viitoskäytävän piirissä olevissa kunnissa liki kaikkialla on vireillä pyöräilyrei:eihin lii:yviä 
toimenpiteitä. Viitoskäytävä –hankkeen on tarkoitus koota yhteen alueensa kun=en pyöräilyrei=t ja 
sillä tavoin tukea suosion kasvua jatkossakin. Hänen mukaansa myös Bikeland -niminen konsep= 
askartelee saman tyyppisen idean parissa. 
 
Leena totesikin juuri kun=en välisen rei=stöyhteistyön olevan tämän teeman kohdalla ongelmallista 
sekä lisäksi kun=en käytössä olevat useat eri kar:apalvelusovellukset vaikeu:avat en=sestään 



kun=en välistä yhteistyötä rei=stötyön osalta. 
 
Merja sanoi, e:ä tämä kehitystyö vaa=i koordinoin=a kun=en kesken. Toisaalta tode6in, e:ä 
Outdoor Ac=ve –niminen kar:apalvelusovellus on käytössä niin Päijät-Hämeen kuin myös Mikkelin 
Matkailu ry:n alaisissa kunnissa. Pertunmaalla on käyte:ävissään jälkimmäisen jäsenkuntana 
kyseisen kar:apalvelusovelluksen käy:öoikeudet ja tunnukset. Eli tältä osin mitään esteitä kun=en 
väliselle yhteistyölle laajemmalla alueella ei käytännössä ole olemassa. Lisäksi hän totesi, e:ä työ 
vaa=i onnistuakseen kaksi tasoa; paikallisen käytännön toiminnan tason sekä kun=en välisen 
yhteistyön tason. 
 
Pekka lisäsi edellä käytyyn keskusteluun, e:ä myös kävely- ja pa=kkarei=t kohteineen on hyvä koota 
paikallistasolla yhteen. 
 
Jouni lisäsi Pekan puheenvuoroon, e:ä tässä kanna:aa hyödyntää geokätköilykohteiden sijoitamista 
kunnan alueelta geokätkö –sovelluksiin ( h:ps://xn--geoktkt-8wa8n.fi/opas/geokatkojen-etsiminen/
geokatkoily-kannykalla/ ) 
 
Jari halusi varmistaa, e:ä onhan Suuri Savon=e mukana teon alla rei=stöjen suunni:elussa ja 
hänelle vahviste6in tämän historiallisen kulkurei=n olevan mukana siinä. 
 
Rii:a huomau6, e:ä monilla ihmisillä on juuret maalla, jonka ansiosta erilaisten luontokohteiden 
hyödyntäminen tuo:eistuksen avulla lisää alueen kiinnostavuu:a. Esimerkkeinä hän toi esille 
lehmä- ja lammassafarit. Seija lisäsi tähän perinnepellot heinäseivästyksineen jne. 
 
- maisemoinQtyöryhmän nostot 
  * yleinen siis=minen ja viihtyvyyden lisääminen 
  * yleis- ja kohdevalaistuskokonaisuus 
  * luonto- ja ympäristötaiteen hyödyntäminen 
  * opastetaulut ja led-mainostaulut 
 
- käyty keskustelu edellä olevien nostojen pohjalta: 
 
Työryhmän teeman nostoja koskeva esitys oli sen verran perusteellinen, e:ä se ote6in 
tyydytyksellä vastaan ja siirry6in käsi:elemään asialistan seuraavaa kohtaa. 
 

5. Oppilaitosyhteistyö 
 
Leena kertoi lähe:äneensä loppukeväällä lähialueen oppilaitoksista XAMK:lle ja LAB:lle =edustelun 
kiinnostuksesta Kuor6-hankkeen parissa oppilaitosyhteistyöstä erilaisin aiheideoin. Tiedustelu sai 
hyvin vahvas= myönteisen vastaanoton ja XAMK:n edustajien kanssa on jo sovi:u yhteistyöpalaveri 
ensi viikolle eli 6.6. pide:äväksi tämän aloi:een pohjalta. Tässä  vaiheessa on varmaa, e:ä 
oppilaitosyhteistyö käynnistyy tulevan syksyn aikana joka tapauksessa. 

XAMK:n kanssa on yhteinen teams-palaveri 6.6.22. 
 
Rii:a ehdo6, e:ä kanna:aa olla oppilaitosyhteistyön merkeissä yhteydessä myös Haaga-Helian 
Vierumäen yksikössä olevaan liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman yhteyshenkilöihin liikunta-
teeman merkeissä. Leena o6 asiasta kopin. 

https://xn--geoktkt-8wa8n.fi/opas/geokatkojen-etsiminen/geokatkoily-kannykalla/
https://xn--geoktkt-8wa8n.fi/opas/geokatkojen-etsiminen/geokatkoily-kannykalla/


 

6. Asukas- ja yriZäjäQlaisuudet huhQkuussa KuorQssa 
 
Leena kertoi, e:ä 19.4. pide=in Kuor=n ABC:lla yri:äjäilta sekä seuraavana päivä Kuor=n kylätalolla 
asukasilta. Molemmat tapahtumat palvelivat tarkoitustaan eli hankkeen jalkautuminen alueelle sai 
vauh=a. Keskeisenä toimenpiteenä näh=in, e:ä Pertunmaan ulkopuolella sijaitseville yrityksille on 
syytä kehi:ää hankkeesta laadukasta markkinoin=materiaalia. Tämä vaa=i ajallista panostusta 
sisältösuunni:eluun. 
 

7. YritysmarkkinoinQ potenQaalisille yrityksille 
 
Leena kävi lävitse laaditun listauksen poten=aalisista yrityksistä, joita on tarkoitus lähestyä 
hankkeen taholta kuluvan vuoden aikana. Nämä yritykset on valikoitu hankkeen neljän 
sisältöteeman perusteella. 
 
Jari totesi Kuor=n aurinkosähköpuisto -investoinnin olevan merki:ävän niin kokoluokaltaan kuin 
myös kiinnostavuudeltaan. Se on ehdo:omas= vietävä eteenpäin! 

Markus huomau6 Kuor=n alueelle kaavaillun kaukolämpöverkon olevan nykyisellään 
kanna:ama:oman, joten sille on löyde:ävä toteu:amiskelpoinen ratkaisu ja esille nousseen 
biohiiltämön mahdollises= tuo:aman hukkalämmön kaltaiset hyödyntämismahdollisuudet ovat 
enemmän kuin tervetulleita.  
 
Jouni jatkoi edellä olevaan, e:ä Kuor=n teollisuusalueella jo sijaitsevista kolmesta suurimmasta 
yrityksestä eli Kerkes Oy:stä, Plastep Oy:stä ja Pelaser Oy:stä kertyy merki:ävä hukkalämmön 
tuo:ajapooli mahdolliseen kaukolämpöverkostoon. 
 
Leena ehdo6, e:ä näiden kolmen edellä mainitun yrityksen toimitusjohtajat on syytä kutsua 
aiheesta kesän aikana yhteispalaveriin. 
 
Rii:a muistu6, e:ä myös Heinolan suuntaa on syytä lähestyä hankkeen hyödyntämisessä. 
Kaupungin elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä on hyvin yhteistyöhenkinen persoona. 
 
                                                               

8. Rahoitusmahdollisuudet EAKR:n kauZa 
 
Merja esi:eli oheisten lii:eiden mukaiset rahoitusmahdollisuudet, joita myös Kuor6-hankkeen 
pui:eissa on mahdollista hyödyntää. Ne soveltuvat erilaisten kokeiluhankkeiden toteu:amiseksi ja 
kooltaan ke:eränä Pertunmaa ja Kuor6 soveltuvat erinomaises= näiden rahoitusohjelmien 
hyödyntämiseen. Rahoitusten hakuaika on 1.8.-30.9.2022.  
 
Kehi:ämishankkeiden avustushakemusten käsi:elijänä tällä alueella on Etelä-Savon maakuntalii:o 
ja omarahoitusosuusvaa=mus on 20 %. Yksi:äisen rahoituspäätöksen kokoluokka on enintään 
100.000 euroa ja jae:ava rahoitusmäärä on noin 600.000 € Etelä-Savon alueella. 
 
Investoin=hankkeiden avustushakemusten käsi:elijänä tällä alueella on Etelä-Savon ELY ja 
omarahoitusosuusvaa=mus on 50 %. Yksi:äisen rahoituspäätöksen kokoluokka ja jae:ava 



rahoitusmäärä kokonaisuudessaan on samalla tasolla kuin kehi:ämishankkeissa. 
 
Rahoitusehtoihin ja –muotoihin (AKKE, AKKO jne.) löytyy lisä=etoja tämän muis=on lii:eenä 
olevista diakopioista ja ne6linkistä. 
 
Näitä rahoituksia voidaan hyödyntää mm. monipaikkaisuuden hyödyntämisessä ja osaavan  
työvoiman saannissa yrityksiin. 
 
Merja totesikin, e:ä näiden rahoitusohjelmien hyödyntäminen vaa=i yhdessä istumista 
maakuntaliiton ja Pertunmaan kunnan edustajien kesken. Hän esi6, e:ä hän ja Leena istuisivat alas 
käymään lävitse rahoitusohjelmien käy:ömahdollisuuksia näiden Kuor6-hankkeen nostamien 
ideoiden pohjalta. Hän pyysikin kokouksen sihteeriä lähe:ämään hänelle Leenan tässä kokouksessa 
esi:ämän esitysmateriaalin mahdollisimman pian, niin hän poh=i jo ennakkoon rahoitusohjelmien 
hyödyntämismahdollisuuksia maakuntaliiton asiantun=japorukan kesken jo ennakkoon valmiiksi 
ennen tuota yhteispalaveria Pertunmaan kunnan kanssa. 
 
Markus toi esille, e:ä monipaikkaisuuden lisääntymisen ja älykkään liikenteen palveluiden 
kehi:ymisen myötä monenlaiset saavute:avuuspalvelut kehi:yvät lähivuosina. Tämä tarkoi:aa 
käytännössä esimerkiksi sitä, e:ä tulevaisuudessa mökilleen julkisilla liikennevälineillä matkustava 
vapaa-ajanasukas =laa etukäteen kännykällään noudon =e:yyn aikaan Kuor=n ABC:lta mökilleen. 
Tämän kaltaiset nouto-überit, tavara-überit yms. lisääntyvät vauhdilla ja vaa=i käy:äjiltään kuin 
myös palveluntuo:ajilta selkeää digiloikkaa. 
 
Rii:a kertoi tuon kaltaisen saavute:avuuspalvelun olevan kokeilussa parhaillaan Uudenkaupungin 
suunnalla. 
 
Mervi totesikin Jarin vahvistaessa Pertunmaan saavan vielä hiilinega=ivisen kunnan statuksen. Se 
toki edelly:ää sitä, e:ä mi:ausjärjestelmät saadaan päivite:yä asianmukaisiksi. Lopuksi hän 
huomau6, e:ä oppilaitosyhteistyöhankkeiden etuna Pertunmaalle on se, e:ä niiden myötä kunta 
saa jalkansa oven väliin olemassa olevien voimavarojensa pui:eissa suurempiin 
hankekokonaisuuksiin, joihin sillä pienenä kuntana ei yksin toimien olisi mitään mahdollisuu:a 
päästä osalliseksi. Hän kertoi vielä, e:ä Etelä-Savon maakuntalii:o hakee HAMA-rahaa vuodelle 
2023. 
 

9. ViesQntä ja markkinoinQ 
 
Leena kävi lävitse vies=ntää ja markkinoin=a koskevat toimet, joita hanke hyödyntää. Näitä ovat: 
 
  - Kuor6 –=edote jaetaan Kaskivalkea –lehden välissä kesäkuun alkupäivinä kaikkiin  
    talouksiin Pertunmaalla sekä sen lisäksi lehteä on jaossa Kuor=n ABC:lla. Tiedo:een ideaoija 
 ja yritysten kuponkitajoukset on hoitanut Hannukka Niemi. 
  - teetetään ennakkomarkkinoin=materiaali yrityksille 
  - hankkeen ne6sivut ( h:ps://www.pertunmaa.fi/kuor6-por6 ) 
  - sometus 
  - =edotusvälineet 
  - viitoitus Kuor=n ABC:lta 
 
Rii:a ehdo6 Suonenjoen kaupungilla kokeilussa olleen kunnanjohtajabo=n hyödyntämisen kunnan 
vies=nnän vahvistamiseksi. 

https://www.pertunmaa.fi/kuortti-portti


 
Markus kertoi, e:ä Suur-Savon Sähkö Oy:llä on kaikkiaan 310.000 sähkölii:ymätalou:a asiakkaina 
ja näiden asiakastalouksien asiakasleh= on hankkeen vies=nnän käyte:ävissä. Hankkeen 
edistymisen myötä on syytä tehdä Kuor6-hankkeesta ju:u sähköyh=ön asiakaslehteen. Tämä esitys 
ote6in ilolla vastaan. 
 

10. Muita asioita 
 
Leena kertoi, e:ä Kuor=n kylätalon leader-hanke etenee. Viimeksi hankkeen =imoilta oli maalaus- ja 
siivoustalkoot kylätalolla. Seuraava iso ja merki:ävä rysäys leader-hankkeen puiteissa on 28.6.2022 
järjeste:ävät Pia Sundholmin taidenäy:elyn avajaiset klo 16 ja tuolloin avautuu myös Karannut 
Lammas- kesäkahvila picnic-alueineen, karavaanariparkkeineen ja liitännäispalveluineen asiakkaille. 
 
Iloisena asiana ja esimerkkinä Kuor=n alueen kehityksestä Leena toi Kuor=n Traktori- ja 
maatalousmuseon ja siellä 25.5.2022 vietetyn harrastajatapahtuman ja museon 11.6.2022 
avautuvan kesäkauden alkamisen. 
 
Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään =istaina 13.9.2022 klo 16.30 alkaen. 
 

11. Kokouksen pääZäminen 
 
Kokouksen puheenjohtaja Annukka Räisänen toivo6 kokouksen osano:ajille hyvää kesää sekä kii6 
ohjausryhmän jäseniä rakentavasta ja ak=ivisesta keskustelusta sekä mielenkiinnosta kokousta ja 
hanke:a kohtaan. Hän pää6 kokouksen klo 19.00. 
 
Pertunmaalla, 1.6.2022 
 
 
Annukka Räisänen   Jukka Kuhanen 
kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri 

LIITTEET 
 
Ohjausryhmän kokouksen 31.5.2022 asialista 

                  


