
Pertunmaa valtuuskunta 
syyskokous  

Aika: maanantai 21.11.2022, klo 17-19 
Paikka: Stockmann Lounge, Helsinki  
Paikalla: Silja Latvanen (pj & sihteeri), Pekka Hölttä, Sami Karhu, Marjatta Kimmonen, Jouni Luotonen, Pertti Norjos, 
Aulis Pitkälä, Jorma Syvälahti 

Pöytäkirja 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17. Todettiin kokouksen 
päätösvaltaisuus.  
Muutos kokouksen työjärjestykseen: vanhempi maatalousekonomisti, 
hallintotieteiden tohtori Päivi Kujalan sairastumisen vuoksi kohta 3 
puheenvuoro maaseutuyrittämisestä ja yrittämisen edistämisestä 
Euroopan Unionin maaseutupolitiikassa jää pois. Sen tilalla kuullaan Jari 
Latvasen puheenvuoro ja puheenjohtajan esitys Virtaa kirkonkylän 
vesistöihin -hankeen edistymisestä. Päivi Kujala kutsutaan puhujaksi 
seuraavaan kokoukseen.  

2. Edellisen 1.7.2022 kokouksen pöytäkirja 
Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty jäsenille sähköpostilla. 
Pöytäkirja hyväksyttiin. 

3. Puheenvuorot 
Stockmann Oyj:n toimitusjohtaja Jari Latvanen kertoi Stockmann 
-konserniin kuuluvan Lindex -divisioonan strategiasta ja tulevaisuuden 
näkymistä. Keskusteltiin digitaalisuuden vaikutuksesta kaupan alaan, 
tuotannosta verkkokauppaan.  
Silja Latvanen kertoi Virtaa kirkonkylän vesistöihin -hankkeesta, jossa 
Pertunmaa valtuuskunta on mukana yhtenä taustatoimijana. Kunnantalolla 
järjestetään keskustelutilaisuus Kaakonlahden veneväylän kunnostuksesta 
22.11.2022. Keskusteltiin vesistöjen tilasta ja hoidosta Pertunmaalla ja 
pohdittiin nyt käsillä olevan hankkeen rahoitusvaihtoehtoja. Hankkeen 
arvioitu kokonaiskustannus on 65.000€ ja ELY:n myöntämä tuki kattaa 
kustannuksista 53%. Omarahoituksesta osa katetaan talkootöillä, osa 
kunnan, osakaskuntien ja yksityisten yritysten ja henkilöiden 
rahoituksella. Erityisesti pohdittiin keinoja hankkia yksityistä rahoitusta. 
Hankkeen toteutusaika on 24.11.2021-15.11.2024. 

4. Kuortti – Portti Pertunmaalle ja Etelä-Savoon -hankkeen kuulumiset  
Pekka Hölttä kertoi Kuortti -hankkeen kuulumisia. Energiahankkeet 
(biokaasu ja aurinkovoima) ovat edistyneet konkreettisin toimin, muissa 
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ohjausryhmissä suunnittelutyö jatkuu. Aurinkovoimala voisi tuottaa 
sähköä jo 2024. Aikatauluihin vaikuttaa kaavoituskysymykset sekä 
valtion tuki ja toimet. Työryhmissä on innostunut henki. Kuorttilaisille 
yrittäjille järjestetään keskustelutilaisuus 22.11.2022. 

5. Mikkelin seudun kausiasukasvaltuuskunnan kuulumiset  
Aulis Pitkälä kertoi Mikkelin kuulumiset sekä Ruralia instituutin 
tekemästä selvityksestä kestävän vapaa-ajanasumisen kehittämisestä 
Etelä-Savossa. Keskusteltiin siitä, miten kausiasuminen huomioidaan eri 
kuntien strategiassa ja voisiko kausiasukkaiden pysyvää muuttoa 
maaseudulle kunnan toimilla edelleen edistää.  
Valtuuskunnan ehdotus on, että Aulis Pitkälä ja Sami Karhu valitaan 
jatkamaan Mikkelin seudun kausiasukasvaltuuskunnassa Pertunmaan 
edustajina seuraavan kaksivuotiskauden.  

6. Muut asiat 
Aulis Pitkälä kertoi viimeisiä tietoja kuntastrategian työstämisestä. Vaikka 
talousnäkymät ovat ankeat välittyy kunnan tekemisessä positiivinen ote.  

7. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään Pertunmaalla, tavoitteena tavata ja keskustella 
kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa. Tapaaminen oli 
tarkoitus järjestää jo syksyllä, mutta se siirrettiin kunnan toiveesta 
keväälle. Ajankohta päätetään myöhemmin.  

8. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.  

Vakuudeksi 

Silja Latvanen
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