
Pertunmaa valtuuskunnan kokous    

Pöytäkirja 

Aika: 1.7.2022 klo 17–20.04 
Paikka:  Kuor4n kylätalo, Vanha4e 100, 19410 Kuor> 

Paikalla:  Silja Latvanen (pj), Pirjo Ala-Kapee, Sami Karhu, Elina Latvanen-Nieminen, Per> Norjos, Aulis Pitkälä, 
Kauko Savolainen, Jorma Syvälah4, Tuomo Törnroos ja Kari Uo4la 

Pertunmaan 
kunta:  Jari Liukkonen, Annukka Räisänen ja Leena Ruotsalainen (sihteeri) 
Kunnan kutsumana  
vieraana:  Virve Marjovuori 

Valtuuskunta tutustui Kuor4n kylätalon projek4in, taidenäyRelyyn ja museoluokkaan. Taiteilija Pia 
Sundholm esiReli 35 taideteoksen kokoelmaa. Kunta sai Päijänne-Leaderiltä avustusta kylätalon 
kesän toteuRamiseen. Kunnan toimijat ja vapaaehtoiset päivi>vät kylätalon mm. siivoamalla, 
pesemällä ikkunat, maalaamalla sisä4lat ja kohentamalla ulkoalueRa. Valtuuskunnan jäsenet 
kii>vät taitelija Pia Sundholmia esiRelystä ja kaikkia toimijoita Kuor4n kylätalon toiminnasta sekä 
4lan ja alueen kunnostamisesta  

1 § Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Silja Latvanen avasi Pertunmaa-valtuuskunnan kokouksen klo 17.42 ja toivo> kaikki 
lämpimäs4 tervetulleeksi.  

2 § Edellisen 8.3.2022 kokouksen pöytäkirja 

Edellisen kokouksen pöytäkirja tode>in kokouksen kulun mukaiseksi. 

3 § Pertunmaan kunnan ajankohtaiset asiat 

Kunnanjohtaja esiReli kunnan ajankohtaisia asioita: 

1. Pertunmaan kunta on solminut ns. kuntamallisopimuksen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa 
4lapäistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden majoiRumiseen. Kyseessä on nopea ja 
väliaikainen ratkaisu, jossa kunta tuoRaa vastaanoRokeskukselle ja 4lapäistä suojelua 
hakeville ja saaville henkilöille vastaanoRoon kuuluvia majoitus- ja neuvontapalveluja. 
Kuntamalliin osallistuminen tarkoiRaa sopimuksen kuntamallin mukaisesta toiminnasta ja 
tuoRamisesta alueensa vastaanoRokeskuksen kanssa. Pertunmaa sijaitsee SPR:n Mikkelin 
vastaanoRokeskuksen alueella. 
Kunta sai 4edon 29.6.22 kuuden henkilön, yhden perheen ja kolmen nuoren aikuisen 
muuRamisesta Pertunmaalla. He muuRavat 6.7.22 ja viisi aikuista saa työpaikan Pelaserilta. 
Pertunmaan kunta, Pertunmaan kappeliseurakunta ja SPR:n Pertunmaan osasto ovat 
muodostaneet työryhmän, jonka tehtävänä on sovitun mukaises4 järjestää kalustusta ja tarviRavia 
tarvikkeita sekä varustusta mielekkään ja turvallisen asumisen edellytykseksi. Työryhmä huoleh4i 
asukkaiden tarvitsemasta ohjauksesta ja neuvonnasta. Kunta vastaa kokonaiskoordinoinnista.  
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Yhteinen työ työryhmässä, yhteistyö Pelaserin ja Koi>-Pertunmaan Osuuspankin kanssa sujuvat 
erinomaises4. 

2. Taloudellinen 4lanne 

Kunnan talous4lanne on edelleen eriRäin vaikea. Päätökset talouden tasapainoRamisesta on 
tehnyt ja kunta laa4i epävarmassa 4lanteessa vuoden 2023 talousarviota. 
Arvioin4meneRelyryhmän päätöksen mukaises4 kunnan on saatava vuodesta 2018 syntyneet 
alijäämät katetuksi. Enonkosken kunta on pääRänyt ostaa Suur-Savon sähkön osakkeita 100 
kappaleRa á 7000 euroa kappale. Tällä hetkellä osakkeita on tarjoRu myytäväksi yksityisille 
henkilöille. Alijäämän kaRaminen vaa4i yhteensä 700 osakkeet myyn4ä em hinnalla tai muun 
omaisuuden realisoin4a. 
Kunta on tehnyt rakenteellisia muutoksia. Kunnan vuokra-asunnot siirtyivät 1.5.22 lukien 
Pertunmetsälle, jätehuolto asteiRain Kymenlaakson Jäte Oy:lle ja syksyn päätöksentekoa varten 
valmistelussa on ruokapalvelujen siirtäminen Järvi-Saimaan palvelut Oy:lle. Lain mukaan kunta ei 
voi myydä ruokaa hyvinvoin4alueella. JSP on Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan muodostama in-
house-yh4ö ruoka-, siivous-, kiinteistö- ym. palvelujen tuoRamiseen. Pertunmaan lisäksi 
valmistelussa on mukana Essote sekä Mäntyharjun ja Puumalan kunnat. 
Kunnan ns. omissa käsissä olevat käyRömenoissa on säästeRy kaikki mahdollinen. Ongelma on jo 
erityises4 henkilöresurssien riiRävyys kunnan eri tehtävien hoitamiseen. 
Talouden epävarmuustekijöitä on riiRäväs4: 
-Kunnan budje4sta siirtyy sote-kustannukset Etelä-Savon hyvinvoin4alueelle 1.1.2023. Samalla 
pienenee val4onavut ja verotulot. Val4onvarainministeriön tämän hetkisten laskelmien mukaan 
Pertunmaan kunnan val4onavut ovat nega4ivisia. Uudet laskelmat tulevat syksyllä ja lopullinen 
hintalappu on selvillä n. vuonna 2025. 
-Essoten vuoden 2022 talousarvion toteutuminen on ns. musta aukko. Tällä hetkellä näyRää siltä, 
eRä Essote yliRää budje4n n. 10 miljoonalla eurolla. Omistajat eli kunnan maksavat. 
-Geopolii>sia vaikutuksia ei osaa kukaan arvioida. Venäjän brutaali hyökkäys Ukrainaan on 
vaikuRanut maailmantalouden tasapainoon ja mm. energian ja ruuan hinta on noussut 
merkiRäväs4. 
-ICT-kustannukset kasvavat vakaas4 ja varmas4. Erilaiset talous- ym. raportoin4järjestelmät sekä 
niihin liiRyvät koulutukset lisäävät kustannuspaineita, joihin kunta ei voi vaikuRaa.  
-Kuor> – por> Pertunmaalle ja Etelä-Savoon –hankkeessa laadiRujen suunnitelmien 
toteuRaminen vaa4i resursseja. 
-Työmarkkinatuen kuntaosuus eli ns. sakkomaksu pitkäaikaistyöRömistä ei ole laskenut 
merkiRävistä ponnisteluista ja yhteistyön vahvistumisesta huolimaRa. 
-Kunnan omistamien 4lojen uudelleen konseptoin4 ja mahdollisten investoin4en mahdollisuudet 
ovat tulevina vuosina heikot. 

4 § Kuntastrategia - kuulumiset 

Kuntastrategian valmistelu etenee, joskin on aikataulullisia haasteita. Ns. peruskierros on käyty. 
Kuntastrategiaa on käsitelty valtuustossa, kolmessa henkilöstö 4laisuudessa, kesäasukkaiden 
avoimissa ovissa ja yhdistysten kanssa. Kaikissa 4laisuuksissa on hyviä ajatuksia ja kannanoRoja 
kuntastrategiasta. Materiaalia on paljon ja sitä kootaan seuraavaksi Pertuntorin lauantaille 23.7, 
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30.7 ja 6.8. KunnanvaltuuteRuja ja viranhal4joita on paikalla keskustelemassa asukkaiden ja 
muiden tahojen kanssa. 
Pertunmaan kuntastrategian valmistumisen tavoite on loppuvuodesta. Suurin tekijä on 1.1.23 
aloiRavien hyvinvoin4alueiden aiheuRama muutos mm. budje4ssa. Valtuuskunnan jäsen Aulis 
Pitkälä jatkaa kuntastrategian valmisteluun liiRyvää sparrausta. 

5 § Kaskivalkeat – kuulumiset 

Kaskivalkeiden paperinen versio ilmestyi kesäkuun 2022 alussa. Leh4 on jaeRu kaikille 
pos4laa4kkojakeluna. Lehteä on saatavissa kunnantalolta, Pertuntorilta, torikahvilasta, kaupoista, 
Kuor4n ABC:ltä. Leh4 on saanut paljon myönteistä palauteRa. 

Syksyllä ilmestyy kaksi digi-Kaskivalkeat. Valtuuskunnan jäsenten toivotaan jatkossakin kirjoiRavan 
juRuja. 

6 § KuorF – porF Pertunmaalle ja Etelä-Savoon - kuulumiset 

Kunnanjohtaja kertoi Kuor> – por> Pertunmaalle ja Etelä-Savoon – hankeen 4lanteesta.  
Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut 22.2.22 ja 31.5.22 ja työryhmät ohjausryhmän kokousten 
välissä vähintään kaksi kertaa. Ensimmäiset yritys- ja asukas4laisuudet on järjesteRy. 
Kokonaisuuden kannalta valmistellaan maankäyRösuunnitelman toteuRamista. Suunnitelma 
vaikuRaa kaikkien työryhmien 4lanteeseen. 

Työryhmien 4lanne: 
1. Uusituvat ja kestävät energiat: aurinkosähköpuistosuunnitelmaa laaditaan yhdessä Suur-Savon 
Sähkön ja Solarigon kanssa. Kunta on varannut n. 20 hehtaarin alueen. Muilta osin öljyä käyRävät 
kiinteistöt ovat laa4neet omia suunnitelmia. Kuor4n ABC:lle on tullut uudet sähköautojen 
latauspisteet. 
2. Liikenne, kaavoitus ja ton4t: Keskeinen on maakäyRösuunnitelman toteuRaminen. LiiRyy 
vahvas4 myös työryhmään Kuor4n sisäänkäynnin maisemoinnin ja viihtyvyyden lisääminen.  
3. Kuor4n sisääntulon maisemoin4 ja viihtyvyys: bulevardimaisen suunnitelman tekeminen ja 
valaistusvaihtoehtojen kartoitus. 
4. Maaseutumatkailun vahvistaminen: Erityises4 frisbeegolfalueen toimintojen lisääminen, Kuor4n 
kylätalon konsep4n kehiRäminen sekä luonto- ja historiakohteiden sekä liikuntarei>en kartoitus, 
joka on meneillään. Etsitään digitaalista vaihtoehtoa. 

Yhteistyön viritys XAMK:n kanssa aloiteRu. Elokuun alussa sovitaan opiskelija- ja projek4töiden 
kohteet. 

Pertunmaa valtuuskunnan edustajat hankkeessa:  
Pekka HölRä / Ohjausryhmä  
Pirjo Ala-Kapee / Liikenne-, kaavoitus- ja ton>järjestelyt  
Kari Uo4la / Vanha 5-4e ja maaseutumatkailu 
Per> Norjos / Uusituvat ja kestävät energiat 
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7 § Mikkelin seudun kausiasukasvaltuuskunnan kuulumiset 

Aulis Pitkälä, Sami Karhu ja Silja Latvanen kertoivat kausiasukasvaltuuskunnan työstä, Laiturilla-
lehdestä ja erityises4 17.6.22 pidetystä Laiturilla-seminaarista. Silja Latvaselle varaRu puheenvuoro 
ja siinä esiinnousseet näkökulmat Pertunmaan toimenpiteistä ja ajatuksista kausiasukkaiden 
kanssa tehtävästä työstä ja vuorovaikutuksesta on saanut paljon kiitosta. 

Laiturilla seminaarissa nousi vahvas4 erilaisten puheenvuorojen ja keskustelun kauRa mökkeilyn 
taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys. Usein nostetaan esiin talous, muRa mökkeilyn ja 
yhteisöjen ekologista ja sosiaalista uloRuvuuRa tulisi nostaa vahvemmin esiin.  

Kausiasuminen/mökkeily on moninainen ilmiö. Kaiken edellytys on yhteistyö ja verkostoituminen ja 
pohdinta kausiasukkaan roolista ja asemasta kuntalaisena. Tutkimustulosten perusteella keskeisiksi 
asioiksi nousivat: 1. kun4en yhteistyö ja rajaRomuus, 2. kausiasukkaiden taloudellinen, ekologinen 
ja sosiaalinen jalanjälki ja mahdollisuus osallistua ja vaikuRaa kunnissa ja koko maakunnassa, 3. 
henkisen hyvinvoinnin merkitys. 

laiturilla.fi – sivustoa on vahvisteRu sekä lisäRy erityises4 kausiasukkaita kiinnostavia juRuja. 
Kun4a toivotaan mukaan markkinoin4in ja tuoRamaan sisältöä. Edelleen tarkoituksena on, eRä 
myös kunnat ilmoiRavat omista kausiasukkaita kiinnostavista tapahtumistaan laiturilla.fi -sivun 
kauRa. Sivustolle on tulossa kausiasukasvaltuuskunnan jäsenten esiRely. 

8 § Kesä 2022 

Kunta on konnut kesän tapahtumat yhdessä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Esite jae4in 
kaikkiin pos4laa4kkoihin. Kesä on täynnä erilaisia tapahtumia ja vapaaehtoisten merkitys erilaisten 
tapahtumien ja 4laisuuksien järjestämisessä on keskeinen. Uutena tulossa pop-up-
soppalounasviikot heinäkuussa. Pertun pir> on edelleen kiinni ja varsinaista lounaspaikkaa ei ole. 
Toisaalta on tärkeää, eRä kirkonkylällä on Pertunmaan pitseria ja Kaneliässän torikahvila. 
Soppaviikot: 27, vastaa Pertun kyläyhdistys ja 29, Ukrainan ystävät. 

9 § Pertunmaan valtuuskunta: tavoiLeet, odotukset ja kokoonpano 

Kokouksessa käy4in vilkas keskustelu valtuuskunnan roolista sekä valtuuskunnan ja kunnan 
yhteistyöstä. Valtuuskunta ei ole sidoRu kunnan organisaa4oon, alkuperäisen ajatuksen mukaan 
valtuuskunta tuo toisia näköaloja kunnan kehitykseen ja pertunmaalaisten ja kesäasukkaiden 
yhteen saaRamiseen, viihtyvyyden lisäämiseen ja elinehtoihin. Pohdi>in, miten valtuuskunnan 
jäsenten verkostoja voitaisiin parhaiten hyödyntää ja toimintaa täsmentää. Kunnan edustajat 
paino>vat Pertunmaa-valtuuskunnan tärkeää merkitystä jo pelkästään siitä näkökulmasta, eRä 
jokainen valtuuskunnan jäsen on ”käyn4kor>” ja kunnan persoonamarkkinoija. Lisäksi 
valtuuskunnan eri jäsenillä on ollut konkree>sia tehtäviä ja asiantun4juuRa mm. Virtaa 
kirkonkylän vesistöihin ja Kuor> – por> Pertunmaalle ja Etelä-Savon –hankkeissa, kuntastrategian 
sparraamisessa, juRujen teossa Kaskivalkeisiin. 
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Keskustelussa tode>in, eRä valtuuskunnan ja kunnanvaltuuston kanssakäyminen on ollut vähäistä. 
Sovi>in, eRä järjesteRäisiin syksyllä yhteinen tapaaminen valtuuskunnan ja kunnanvaltuuston 
kesken. 

Silja Latvanen on 4edustellut nykyisiltä valtuuskunnan jäseniltä mahdollisuuRa jatkaa 
valtuuskunnassa. Tiedustelun perusteella nykyisistä jäsenistä Seppo Honkapohja, Vesa Kanninen ja 
Päivi Nummi-Aho eivät ole monista syistä mahdollisia jatkamaan. 

Uudeksi jäseneksi ehdotetaan Virve Marjovuorta. Virve esiReli itsensä valtuuskunnalle. 
Suvun mökillä Hartolan4ellä vietetään paljon aikaa eri-ikäisten kanssa, nau4taan Pertunmaan 
luonnosta, ympäristöstä ja palveluista. Pertunmaan kunnanhallitus tekee päätöksen valtuuskunnan 
kokoonpanon muutoksista. 

10 § Muut asiat 

Ei muita asioita. 

11 § Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään Pertunmaalla ja samassa yhteydessä järjestetään tapaaminen 
kunnanvaltuuston kanssa. Valtuuskunnan puheenjohtaja Silja Latvanen ja kunnanjohtaja Leena 
Ruotsalainen valmistelevat ja ehdoRavat päivämäärää tapaamiselle. 

10 § Kokouksen pääLäminen 

Puheenjohtaja pää> kokouksen klo 20.04. 

Silja Latvanen, puheenjohtaja  Leena Ruotsalainen, sihteeri
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