
KUORTTI – PORTTI PERTUNMAALLE JA ETELÄ-SAVOON –HANKE           

 
VANHA 5-TIE JA MAASEUTUMATKAILUN TYÖRYHMÄN PALAVERIMUISTIO N:O 2/2022 
 
Aika ja paikka  Perjantaina 2.9.2022 klo 10.00 – 11.10 
   Pertunmaan kunnantalo, kokoushuone 1, PertunOe 14 
 
Osallistujat  Leena Ruotsalainen, puheenjohtaja, Pertunmaan kunta 
   Pirjo Karlsson, KuorOn asukas ja yriRäjä 
   Sammy Virtanen, kunnan markkinoinO- ja matkailuvastaava 
   Kari UoOla, Pertunmaa-valtuuskunta 
   Jukka Kuhanen, sihteeri, Pertunmaan kunta 
 
1. Palaverin avaus 
 
    Työryhmän puheenjohtaja Leena Ruotsalainen avasi palaverin ja toivo7 palaverin osano8ajat   
    tervetulleeksi työryhmän ensimmäiseen palaveriin.  
 
2. MuisOon laaOja 
 
    Palaverimuis<on laa<i työryhmän sihteerinä toimiva Jukka Kuhanen. 
 
3. Katsaus hankkeen ajankohtaiskuulumisiin 
 
    Leena esi8eli työryhmän jäsenille hankkeen ajankohtaiskuulumiset kesän 2022 jäljiltä. Vireillä on  
    rinnakkain useita eri tyyppisiä kehi8ämishankkeita Kuor7in lii8yen. Lue8elomaises< niitä ovat: 
 
    * Kuor<n alueen maankäy8ösuunni8elutyön aloi8aminen 
    * Xamk:n kanssa käynnistyvä oppilaitosyhteistyö 
    * Harvaanasu8ujen maaseutualueiden matkailuhankkeiden avoinna oleva hankerahoitus ja siihen lii8yvä  
       hankevalmistelu Kuor<n kylätalon kehi8ämiseen lii8yen ”Kuor<n Matkailukeskus” –nimisen  
       verkostoyhteistyöhankkeen avulla, hakuaika pää8yy 19.9.2022 klo 23:59 mennessä  
    * Helmi-elinympäristöohjelman hankehaku 31.10.2022 mennessä, pilo7hanke luonnonnii8yihin ja  
       ympäristösopimuksiin perustuvien luontomatkailuhankkeiden kehi8äminen Kuor<n alueelle  
       yhteistyössä paikallisen maaseutuyri8äjän kanssa 
 
    Leena kävi lävitse yksityiskohtaisemmin lävitse edellä esillä olevat kehi8ämishankkeiden toimenpiteet ja  
    sisällöt, jotka on lue8avissa myös 1.9.2022 pidetyn maisemoin<työryhmän tänään laaditusta  
    palaverimuis<osta, mikä on lue8avissa Kuor7-hankkeen ne7sivuilta pertunmaa.fi –sivustolta. 

4. Työryhmien yhdistäminen ja muuRuva rooli kehiRämishankkeessa 
 
     Leena kertoi, e8ä vireillä olevien kehi8ämishankkeiden käynnistymisen myötä maisemoin<- sekä  
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     maaseutumatkailutyöryhmien tehtäväluonne muu8uu. Lisäksi em. ryhmien vastuualueet ovat kovin  
     lähellä toisiaan – osin jopa päällekkäisiä. Niinpä nämä kaksi työryhmää on järkevää yhdistää yhdeksi ja  
     samaksi työryhmäksi. Lisäksi ko. työryhmän toiminnan rooli muu8uu aiemmasta ja se on jatkossa  
     sparraajan roolissa näissä vireille tulevissa kehi8ämishankkeissa. Tehty ehdotus sai yksimielisen  
     hyväksynnän työryhmän jäseniltä ja se koe7in järkeväksi ratkaisuksi. 

5. Kokouksen pääRäminen 
 
    Leena Ruotsalainen kii7 työryhmän jäseniä vilkkaasta ja rakentavasta keskustelusta sekä pää7    
    kokouksen klo 11.10. 

 
    

Pertunmaalla, 2.9.2022 
 
 
Leena Ruotsalainen  Jukka Kuhanen 
kokouksen puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 
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