
Pertunmaa-valtuuskunnan kokous    

Pöytäkirja 

Aika: 8.3.2022 klo 17–19 
Paikka:  Osuustoimintakeskus Pellervo ry, Simonkatu 6A, Helsinki 

Paikalla:  Silja Latvanen (pj), Pekka HölGä, Sami Karhu, Jouni Luotonen, Hannu Niskanen, Aulis Pitkälä, 
Jorma SyvälahM, Kari UoMla 

Teams:  Kaija MonMn, PerQ Norjos, Pirjo Ala-Kapee, Annukka Räisänen, Leena Ruotsalainen (sihteeri) 

  

1 § Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Silja Latvanen avasi Pertunmaa-valtuuskunnan kokouksen klo 17 ja toivoQ kaikki 
lämpimäsM tervetulleeksi. Hän kiiQ erityisesM Osuustoimintakeskus Pellervo ry:tä ja Sami Karhua 
kokousMlasta. 

Toimitusjohtaja Sami Karhu toivoQ Osuustoimintakeskus Pellervo ry:n puolesta kaikki 
tervetulleeksi ja esiQ ajankohtaisen katsauksen Venäjän sotatoimien ja lännen aseGamien 
pakoGeiden vaikutuksesta osuustoimintaliikkeen toimintaan. Useat osuustoiminnalliset yritykset, 
kuten Valio, Atria ja SOK, ovat kokonaan lopeGaneet toimintansa Venäjällä ja myös tavaran vienM ja 
tuonM, kuten puukauppa, on loppunut kokonaan. Toimet ovat olleet radikaaleja, osuustoiminnalla 
on pitkät perinteet Venäjä-suhteissaan. SotaMla vaikuGaa myös koMmaan markkinaan sekä 
esimerkiksi matkailuun Itämerellä. Pellervo on lahjoiGanut Ukrainan tukemiseen 10.000€.  

2 § Edellisen 19.10.2021 kokouksen pöytäkirja 

Edellisen kokouksen pöytäkirja todeQin kokouksen kulun mukaiseksi. 

3 § Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat 

Kunnanjohtaja esiGeli kunnan ajankohtaisia asioita: 

ArvioinBmeneCely. ArvioinMryhmän työ pääGyi 28.1.22. Sekä raporQ eGä kunnanjohtajan blogi 
”Jokaiseen saGuu” löytyy kunnan koMsivuilta. ViesM pähkinänkuoressa: ”ArvioinMryhmä edellyGää, 
eGä Pertunmaan kunta toteuGaa valtuustossa hyväksytyn talouden tasapainotusohjelman 2022–
2023. ArvioinMryhmä ei ehdota vielä tässä vaiheessa erityisen kuntajakoselvityksen aseGamista 
Pertunmaan kunnan osalta”.  

Kunta on aloiGanut valmistelut ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuGamiseksi: a) 
omaisuuden myynM, b) säästötoimenpiteet, c) tulojen lisääminen, d) muut toimenpiteet: vuokra-
asuntokiinteistöjen yhMöiGäminen, ruokapalvelujen uudelleen järjestelyt (kunta ei voi myydä 
ruokaa hyvinvoinMalueelle 1.1.2023 lukien), vesilaitosta ja jätehuoltoa koskevat toimet. 
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Kuntastrategia. Pertunmaan kunta on aloiGanut uuden kuntastrategian valmistelun. TavoiGeena 
on laaMa kuntastrategiaa yhteistyössä: a) päätöksentekijöiden, b) henkilöstön, c) vakituisen ja 
kausiasukkaiden, d) yhdistysten, e) yritysten ja f) Pertunmaa-valtuuskunnan kanssa. Materiaalia 
löytyy kunnan verkkosivulta www.pertunmaa.fi/kuntastrategia   

Pertunmaan asukasluku oli 31.12.21 1646. Kunta sai muuGovoiGoa 10 henkilöä. Syntyvyyden ja 
kuolleisuuden välinen suhde on negaMivinen.  
Päiväkodit Keinula kirkonkylällä ja KuuQla KuorMssa ovat täynnä. 
TyöGömyysprosenQ on laskenut 8,6 %. 
Sairauspoissaolot ovat pienentyneet, nyt 10,56 pv (2019 17,6 pv) 
Talviliikuntapaikat ovat priimakunnossa. 
Itä-Häme-lehM valitsi kunnanjohtaja Leena Ruotsalaisen vuoden AnMksi 2021 poikkeuksellisen 
avoimesta viesMnnästä. 

Kuntastrategia heräQ paljon keskustelua: 
- mitä voidaan tehdä strategiatyön tueksi esim. toimintaympäristön muutokset 
- hyvää on pitää ”realiteeMt näpeissä”, kriisikuntariski on edelleen olemassa 
- tärkeää on kuntastrategian prosessi, miten uudistetaan 
- edessä toisenlainen kunta, kunMen rooli muuGuu, kun hyvinvoinMalueet aloiGavat 1.1.2023 
- miten kausiasukkaat voivat olla mukana 

Pertunmaa valtuuskunnasta valiQin Aulis Pitkälä tukemaan kuntastrategiatyössä. 

4 § KuorF – porF Pertunmaalle ja Etelä-Savoon 

”KuorQ – porQ Pertunmaalle ja Etelä-Savoon” -hanke on saanut maakuntaliiton kehiGämisrahan 
suunnitelmien valmisteluun ja sitä kauGa EU:n ja muiden rahoitusten hakuun. Hankkeen 
kokonaiskustannus on 80 465 euroa, josta omarahoitusosuus 16 053 euroa. 

TavoiCeet: 
1. Pertunmaan, KuorMn ja Etelä-Savon elinvoiman, yritystoiminnan ja kestävän kehityksen 
vahvistaminen. 
2. Asukkaiden ja kaikkien toimijoiden osallistuminen, vaikuGaminen ja moniäänisyys. 
3. Intoa, innostusta ja hulluuGa sekä uusien avauksien ja kokeilujen synnyGäminen 

Arvot: Avoimuus, monipuolisuus, yhdessä tekeminen, rohkeus ja ennakkoluuloGomuus. 

TavoiGeena on ajatella isosM ja koota kaikilta toimijoilta näkemyksiä KuorMn kehiGämiseen. 
Ohjausryhmä, työryhmät ja muu materiaali löytyy kunnan sivulta www.pertunmaa.fi/kuorQ-porQ  

Lisäksi erillisenä hankkeena kesälle 2022 ”KuorMn kylätalon monitoimikeidas”, juhannuksesta 
heinäkuun loppuun. Hanke koostuu taidenäyGelystä, kahvilasta, pihapicnicalueesta, 
itsepalvelukeiQöstä ja parin-kolmen asuntoauton parkkialueesta sähköpistokkeineen. HankeGa 
varten on haeGu hankeavustusta Päijänne-Leaderiltä ja alustavasM hanke on saanut puoltavan 
lausunnon. 
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Keskustelu: 
- keskustelMin hankkeen odotuksista ja julkisuuskuvasta, todeQin konkreeQsten tulosten olevan 
keskiössä 
- mielikuva ”porMsta” on, eGä se johtaa jonnekin, siitä pääsee sisälle johonkin 
- kuntarajat eivät ratkaise, ”porMsta” pääsee vaikka Mikkeliin tai Olavinlinnaan 
- monta erilaista syytä pysähtyä ”porMlla”; jotain mikä kiinnostaa lapsia, ABC:n lisäksi toisenlainen 
kahvila, erikoisliikkeiden tarjonta, vanha viitosMe vie myös kirkonkylän läpi, viesMntä keskiössä 
- tapahtumat ja lähiruoka; REKO-jakelupiste, Sadonkorjuumarkkinat, KuorMn markkinat – mitä 
muuta? 

Pertunmaa valtuuskunnan edustajat hankkeessa:  
Pekka HölGä / Ohjausryhmä  
Pirjo Ala-Kapee / Liikenne-, kaavoitus- ja tonQjärjestelyt  
Kari UoMla / Vanha 5-Me ja maaseutumatkailu 
PerQ Norjos / Uusituvat ja kestävät energiat 

5 § Kunnan ja valtuuskunnan yhteistyö 

Kunnan edustajat painoQvat, eGä Pertunmaa valtuuskunta ja sen jäsenet ovat eriGäin tärkeitä 
kunnalle.  
a) Näkemyksiä valtuuskunnan jäseniltä -pitäisikö kokoukset olla useammin? 
b) Jäsenten verkostot -voisiko enemmän hyödyntää jäsentenverkostoja esim. elinvoimaan/ 
yritystoimintaan? 
c) Käynnissä olevat hankkeet ja projekMt, joissa valtuuskunta mukana: Virtaa kirkonkylän 
vesistöihin, Pertun päivät, KuorQ – porQ Pertunmaalle ja kuntastrategia 
d) Valtuuskuntalaisilta toivotaan kirjoituksia kunnan koMsivuilla julkaistaviin blogeihin, digi-
Kaskivalkeisiin ja Kaskivalkeat-lehteen 
e) Pertunmaa valtuuskunnan edustajat mukana Etelä-Savon kausiasukasvaltuuskunnassa, hyvä 
foorumi ajaa kausiasukkaille tärkeitä asioita ja edistää yhteistyötä kunMen välillä 
  
Keskustelu:  
- PohdiQin valtuuskunnan tarveGa uusiutua. Työikäisiä ihmisiä kaivaGaisiin mukaan, muGa heillä 
on vähemmän aikaa osallistua akMivisesM tämänkaltaiseen toimintaan. Nykyisistä, akMivisista 
jäsenistä halutaan pitää kiinni. PääteQin, eGä niille valtuuskuntalaisille, jotka eivät ole muutamaan 
vuoteen osallistuneet toimintaan lähetetään kirje ja kysytään halukkuudesta olla mukana. 
PohdiQin uusien jäsenten rekrytoinMa.  

6 § Mikkelin seudun kausiasukasvaltuuskunnan kuulumiset 

Aulis Pitkälä ja Sami Karhu kertoivat nimenvaihdoksesta kausiasukasvaltuuskunnaksi.  

Jokakesäisestä kausiasukkaisten tapaamisesta on pääteGy luopua, Mlalle on lanseeraGu laiturilla.fi 
-sivusto. Appin perustamisesta on luovuGu korkeiden kustannusten vuoksi, muGa sivustoa 
pidetään näkyvillä sosiaalisessa mediassa kuten Instagramissa ja Facebookissa. KunMa toivotaan 
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mukaan markkinoinMin ja tuoGamaan sisältöä. Edelleen tarkoituksena on, eGä myös kunnat 
ilmoiGavat omista kausiasukkaita kiinnostavista tapahtumistaan laiturilla.fi -sivun kauGa.  

7 § Kesä 2022 

Pertuntori avautuu 7.5.2022 ja sulkeutuu 10.9.2022.  

Pertun päivät järjestetään 2.-3.7.22 edellisten vuosien tapaan useammassa paikassa (Pertuntori, 
Vanha-Rantala, kunnantalo ym.), näin saadaan jaeGua järjestäjävastuuta. Valtuuskunta pohM omaa 
rooliaan Pertun päivien järjestelyissä, perinteisiin kuuluu jalkapallo-oGelu ja teemakävelyt. Kunta 
kokoaa ja pohMi kesän tapahtumia yhdessä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Esite jaetaan 
posMlaaMkkoihin. 

8 § Muut asiat 
Silja Latvanen kertoi lyhyesM Virtaa kirkonkylän vesistöihin –hankkeen etenemisestä. 

9 § Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään Pertunmaalla, Pertun päivien yhteydessä, perjantaina 1.7.2022. 

10 § Kokouksen pääCäminen 
Puheenjohtaja Silja Latvanen pääQ kokouksen klo 19.04. 

Silja Latvanen, puheenjohtaja  Leena Ruotsalainen, sihteeri
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