
 

PALAVERIMUISTIO 

ASUKASTAPAAMINEN KUORTIN KYLÄTALO 29.11.2022 KLO 17.30 – 19.10 
 
Tapaamisen aluksi kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen toivo4 osano5ajat lämpimäs7 tervetulleiksi tähän 
toiseen asukastapaamiseen Kuor4 – Por4 Pertunmaalle ja Etelä-Savoon –hankkeen 7imoilta.  
 
Tämän jälkeen Leena kävi lävitse hankkeen ajankohtaiset kuulumiset lävitse. Näitä olivat: 
 
- Kuor7n neljä nime5yä kehi5ämisalue5a, joita kehitetään niin kaavoituksellises7 kuin toiminnallises7 
  * Kuor7n virkistysalue (frisbeegolIen5ä, urheiluken5ä, Veljespir4 ja Kisahalli) 
  * Kuor7n teollisuusalueen laajennus (nykyiset yritykset, aurinkosähköpuisto ja Noitalansuon Biokaasu Oy) 
  * Kuor7n kaupallinen keskus (muutos bulevardimaiseksi nykyistä 7iviimmäksi monipalvelukeskukseksi 
  * Kuor7n tulevaisuuden kehi5ämisalue (puutarha-, kalustemyymälä, autoliike yms.) 
- Kuor7n aurinkosähköpuiston investoin7tukipäätös TEM:stä viivästynyt, tavoite puisto valmis v. 2024. 
- Noitalansuon Biokaasu Oy sai kesän 2023 lopulla ympäristöluvan, hankkeen rahoitus työn alla. 
- oppilaitosyhteistyö XAMK:n kanssa käynnistynyt laajalla rintamalla hankkeessa. Näitä ovat: 
 
  * Design Office –tyyppinen markkinoin7- ja mainostoimistopalvelut + 3 kuor4laista yritystä 
  ^ sisältää mm. logon, mainosmateriaalin ja graafiset ohjeet 
  * Kuor7n virkistysalueen kehi5ämissuunnitelman laa7minen palvelumuotoilun projek7työnä 
  * Kuor7n ja Pertunmaan ulkoilu- ja virkistysrei4kartan kuvitusprojek7 
  * Kuor7n palvelukeskuksen kaavoituksen kehi5ämistyön sparrausryhmänä toimiminen 
 
- useita eri hankeavustuksia vähintään vireillä. Näitä ovat: 
 
  * Vihreän siirtymän hankeavustus kaavoitustyön toteu5amiseen Kuor7ssa vireillä 
  * Tikkutollosta tuo5eeksi –HAMA –hanke avustuspäätös saatu 
  * Päijänne-Leaderin kau5a haetaan avustusta perinnenii5yjen ja laidunten aikaansaamiseksi Kuor4in  
     keskeiselle paikalle tulevan talven aikana. Hakemusta valmistelevat Emmi Ma4la ja Jukka Kuhanen. 
 
Lopuksi Leena toi 7edoksi kesään 2023 7edossa olevat Kuor4in lii5yvät tapahtumat. Niitä ovat: 
 
  * Pia Sundholmin & Co taidenäy5ely heinäkuussa Kuor7n kylätalolla 
  * Traktori- ja maatalousmuseon kesän 2023 toiminta Jokipellon 7lalla on valmistelussa 
  * Kisahallin kesä 2023 tulee olemaan edelliskesiä vilkkaampaa 
  ^ Itä-Hämeen kansantanssijat järjestävät kuutena keskiviikkona tanssikurssit Kisahallilla 
  ^ lisäksi valmistelussa on viikonlopputanssien mahdollinen järjestäminen kesällä 2023 
  ^ keskustel7in mm. perinteisten Pässitanssien järjestämisestä kyläyhdistyksen toimesta 
  * Kuor7ssa on kunnan toimesta asute5una tällä hetkellä 10 ukrainalaista, joista seitsemälle on järjestynyt 
     työpaikka Pelaser Oy:n toimesta, yksi on koulussa kirkonkylällä ja kaksi heistä etsii ak7ivises7 töitä. 
  * Leena kertoi, e5ä Studiolasin kiinteistö on tulossa myyn7in ja toivoi siihen löytyvä kehi5ämishaluisen ja  



     ja idearikkaan uuden omistajan kehi5ämään Studiolasista ”uuden” käyn7kohteen Kuor4in. 
 
Tämän jälkeen Hannukka esi5eli myönteisen rahoituspäätöksen saaneen Tikkutollosta tuo5eeksi –hankkeen 
ja oman roolinsa hankkeen paikallisena hanketyöntekijänä. Hankkeen hakijana on Helsingin yliopiston 
Ruralia Ins7tuu4 ja Pertunmaan kunta on siinä Kuor7n kau5a pilo4kuntana. Hyväksy5äjä 
hankehakemuksia tuli kaikkiaan 35 kpl ja yhteensä rahoituspäätöksiä teh7in 3,4 milj. euron edestä ja 
rahoite5avia hankkeita oli Turun saaristosta Järvi-Suomen kau5a aina Luoteis-Lappiin saakka. Hankkeiden 
rahoitusviranomainen on Lapin ELY-keskus ja rahoitus on kokonaisuudessaan kansallista rahoitusta. 
Rahoite5avista hankkeista oli Järvi-Suomen alueelta 17 hanke5a ja Etelä-Savosta näitä oli Pertunmaan 
lisäksi ainoastaan XAMK:n hakema ruokamatkailuhanke. 
 
Hankkeen rahoitustuki on jopa niinkin korkea kuin 90 % ja loppu 10 % on mahdollista rahoi5aa talkootyön 
muodossa. Tikkutollo –hankkeen saama rahoitustuki oli noin 128.000 euroa avustuksena ja siitä 
Pertunmaan kunnalle kertyvä tuki on hieman reilut 30.000 euroa. Hankkeen kestoaika on 16.12.2022 – 
30.9.2023.  
 
Hankkeen tavoi5eena on kehi5ää kestävän maaseutumatkailun paikkaperustainen toimintamalli, jota 
muutkin harvaanasu5ujen maaseutualueiden (HAMA) kunnat ja yritykset voivat jatkossa hyödyntää omassa 
toiminnassaan. Hankkeen vieminen maaliin vaa7i laajaa yhteistyötä eri tahojen kanssa ja verkostojen 
synny5ämistä yli perinteisten toimirajojen. Hannukka on valmis lai5amaan itsensä likoon ja valjastamaan 
oman viime vuosien aikana hankkimansa osaamiseen hankkeen käy5öön. 
 
Kuultujen esitysten pohjalta käy7in vilkas ja monipuolinen keskustelu erilaisista kehi5ämis- ja 
tapahtumaideoista. Nähdyn ja kuullun perusteella on syytä järjestää erillinen ideoin7riihi puimaan ajatuksia 
syvällisemmin ja johdetus7! Asiaan on selkeäs7 kiinnostusta. 
 
Leena kii4 vielä palaverin pää5eeksi osano5ajia vilkkaasta ja kannustavasta keskustelusta ja vakuu4 
kuulijoille, e5ä nyt on Kuor7n vuoro ja kehi5ämispanokset ladataan Kuor4in ja sen elinvoiman ja 
viihtyvyyden kehi5ämiseen. Kunnan taloudellinen ahdistus ei voi olla sen esteenä. Hän pää4 palaverin klo 
19:10. 
 
 
Pertunmaalla, 30.11.2022 
 
 
Leena Ruotsalainen   Jukka Kuhanen 
kunnanjohtaja, puheenjohtaja  hanketyöntekijä, sihteeri 
 
 


