
VePS-hankkeen tiedotuslehti
Vehmeriläinen

Vehmersalmen palvelujen selvityshanke
Koy Vehmersalmi ry:n hallin-

noiman Vehmersalmen Pal-
velujen Selvityshankkeen 

taustalla on vahva tahto kehittää 
asuinalueemme elinvoimaisuutta, pal-
veluja ja lähidemokratiaa.  Hanke on 
toteutettu Leader –rahoituksella ja 
se on työllistänyt yhden osa-aikaisen 
hankekoordinaattorin, joka on vas-
tannut hankkeen toteutuksesta. Han-
ketyötä on tehty 1.2. – 30.9.2016.

Ajatuksemme oli, että mikäli halu-
amme tehdä Vehmersalmella konk-
reettista kehittämistyötä, on ensin sel-
vitettävä, miten nykyiset palvelut on 
järjestetty. Tärkeimpänä vaikuttajana 
selvittämistyölle on ollut kaupungin 
Lähidemokratia-hanke ja sen myötä 
Vehmersalmelle perustettava Pitäjä-
raati.  Tavoitteemme on, että kaupun-
ginosamme kehittämistyötä tullaan 
tulevaisuudessa toteuttamaan Pitäjä-
raadin ja Koy Vehmersalmi ry:n yh-
teistyönä. 

  

VePS-hankkeen tavoitteet

- Nykyisten kuntapalvelujen koko-
naisuuden ja kustannustason kartoit-
taminen

- Alueen yritysten, järjestöjen ja 
muiden toimijoiden palvelujen, re-
surssien, kehittämisnäkemysten koos-
taminen

- Asukkaiden (myös osa-aikaisten) 
tarpeiden ja kehittämisnäkemysten 
selvittäminen

- Asukaslähtöisen viestinnän kehit-
täminen

- Alueen digitalisaatio -valmiuksien 
selvittäminen

- Jatkohankkeen työstäminen

Teksti: Riitta Katajamäki
Kuva: Pekka Häkkinen

VePS-hankkeen asukaskyselyn tuloksia
Asukaskysely toteutettiin kesä-

elokuussa 2016 nettikyselynä. 
Kyselyä tehtiin myös henki-

lökohtaisesti torilla Vehmersalmi-
päivänä 2.7.2016. Heinäkuun ajan 
kyselyyn oli mahdollista vastata pa-
perilomakkeella Kästyökahvila Hili-
massa. 

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 98 henki-
löä, vastauksista 78 tuli netin kautta ja 
20 paperilomakkeilla.  65 % vastaajista 
oli 30-65 -vuotiaita, 23 % yli 65-vuo-
tiaita ja 10 % alle 30-vuotiaita. Vas-
taajista 80 % oli parisuhteessa tai per-
heellisiä ja 20 % yksineläviä asukkaita. 
Työssäkäyviä vastaajia oli 41 %, eläke-
läisiä 37 %, työttömiä 8 %, yrittäjiä 7 
% ja muussa elämäntilanteessa (esim. 
kotihoidontuella) 7 %.

Kyselyyn vastanneista 80 % oli vaki-
tuisesti Vehmersalmella asuvia ja 20 % 
osa-aikaisia asukkaita. 40 % vastaajis-
ta asuu taajaman alueella ja loput 60 % 
aika tasaisesti lukuisissa kylissämme. 

Kyselyssä kartoitettiin asukkaiden 
mielipiteitä kunta- ja paikallisten yri-
tysten palveluista, yhdistystoiminnas-
ta, digitalisaatiosta sekä lähidemokra-
tiasta. Lisätietoa sivuilla 4-5.

 Vehmeriläiset ovat uskollisia oman 
kylän palvelujen käyttäjiä – 100 % 
vastaajista käyttää paikallisten elin-
tarvikeliikkeiden palveluja, n. 90 % 
huoltoasemaa ja apteekkia, pankki- ja 
kahvila/ravintolapalveluja reilut 70 % 
ja kampaamoita ja muita hoitopalve-
luja yli 50 % sekä yli 30 % hyödyntää 
korjaamo-, traktoriurakointi ja pito-

palvelujamme.  Nykyisiä palveluja täy-
dentämään toivottiin mm: vanhusten 
palvelukoteja, pienkonekorjaamoa, 
lähiruokaa myyntiin torille, kirpparia 
ja liikennöintipalveluja.  

Vehmeriläiset osallistuvat aktiivises-
ti yhdistysten toimintaan, tilaisuuk-
siin ja tapahtumiin.  Ahkerimmin 
asukkaat osallistuivat kyläyhdistysten, 
Lions Clubin, Suvaksen Taitavat ry:n, 
Kotiseutuyhdistyksen, ja MLL:n, ta-
pahtumiin.  Jäseniä oli eniten vastaa-
jista Koy Vehmersalmi ry:ssä, toiseksi 
eniten VehVe:ssä ja seuraavaksi eniten 
Eläkeliiton Vehmersalmen yhdistyk-
sessä.  Yhdistystoimintaan osallistu-
misen tärkeimpänä antina koettiin 
vapaa-ajanvietto, yhteisöllisyys ja yh-
dessä tekeminen ja oman osaamisen 
hyödyntäminen itselle tärkeässä toi-
minnassa. 

Digitalisaatio-osiossa kyseltiin 
asukkailta tietokoneen tai älypuhe-
limen käytöstä ja netti- palveluista. 
95 % vastaajista omistaa tietokoneen, 
älypuhelimen tai tabletin ja käyttää 
niitä viestintään, asiointiin tai työ-
tehtäviin kotona.  28 % vastaajista 
käyttäisi enemmän nettiasiointia jos 
olisi tarjolla opastusta ja ohjausta.  74 
% oli tyytyväisiä nettiyhteytensä toi-
mivuuteen.  62 % vastaajista suhtau-
tui myönteisesti siihen, että kunta- ja 
muita palveluja voisi hoitaa enemmän 
netissä.  67 % osavuosiasukkaista oli 
sitä mieltä, että nykyistä paremmin 
toimivat nettiyhteydet eivät vaikuttaisi 
heidän asumiseensa Vehmersalmella. 

Valtaosa asukaskyselyyn vastan-
neista uskoo Pitäjäraadin mahdol-
lisuuksiin vaikuttaa Vehmersalmea 
koskeviin asioihin. Raateihin toivot-
tiin jäseniksi ihmisiä, jotka edusta-

vat mahdollisimman laajasti eri ikä-
luokkia ja elämäntilanteessa olevia 
asukkaita; lapsiperheitä, työssäkäy-
viä, eläkeläisiä, yrittäjiä jne. Epäiltiin, 
että jos raadilla ei ole käytettävissään 
rahoitusta, se jää pelkäksi kulissiksi.  
Toivottiin, että toiminta ei menisi po-
litikoinniksi ja raatiin saataisiin ”uusia 
kasvoja”. (lisätietoa s. 5)

Kiitän lämpimästi teitä kaikkia, jot-
ka jaksoitte kahlata kyselyn läpi ja an-
taa asukkaiden osallisuuden kannalta 

tärkeintä tietoa hankkeelle. Palvelujen 
on tarkoitus täyttää käyttäjien odotuk-
set, mitä enemmän palvelujen tuotta-
jat tietävät asukkaiden tarpeista ja 
mielipiteistä, sitä paremmin he voivat 
toteuttaa tehtäviään Vehmersalmella. 

Kyselystä julkaistaan laajempi ra-
portti koyvehmersalmi.fi sivulla.

Teksti: Riitta Katajamäki

Palautelomake
Koy Vehmersalmi ry haluaisi jatkaa Vehmeriläinen lehden tekemistä. 
Lehti ilmestyisi n. 4 kertaa vuodessa ja siinä tiedotettaisiin kaupun-
ginosaamme koskevista kunta- ja muista palveluista. Koy:n jäsenyh-
distyksillä olisi mahdollisuus ilmaisten tiedotteiden julkaisemiseen.  
Yrityksille sekä muille toimijoille tarjoaisimme mahdollisuuden huo-
keaan markkinointiin, joka saavuttaisi kattavasti alueen asukkaat.

Vastaa kysymyksiin ja palauta lomake 
Kästyökahvila Hilimaan 15.10.2016 mennessä. Vastaajien 
kesken arvomme 3 kpl 20 €:n aterialahjakortteja Ravintola Maininkiin.

Asukkaana olisi tärkeää saada tietoa omasta Vehmeriläinen lehdestä
Yrittäjänä olisin halukas markkinoimaan palvelujani Vehmeriläisessä
Yhdistystoimijana Vehmeriläinen lehti olisi tärkeä tiedotuskanava

Millaisia juttuja lukisit mieluiten Vehmeriläisistä: (numeroi tärkeysjärjestyksessä)
 - kaupungin Vehmersalmen asukkaita koskevista päätöksistä
 - yritysesittelyjä ja uutisia
 - Vehmersalmen historiaa koskevia 
 - Vehmeriläisten ihmisten haastatteluja
 - yhdistysten toimintaa koskevia
 - kulttuuria, urheilua
 - MITÄ muuta : ___________________________________

kyllä ei

MLL:n perhetapahtuman yleisöä 2.7.2016

Kylätaloa ylläpitävät Eläkeliiton Mustinlahden yhdistys ry ja 
Mustinlahden-Ukonlahden maa- ja kotitalousseura ry. 
Eläkeliiton Mustinlahden yhdistys ry; puheenjohtaja Pentti 
Mönkkönen, varapj Pirkko Kinnunen, sihteeri Sylvi Reinikainen 
Eläkeliiton Mustinlahden yhdistyksen kerho arkitorstaisin klo 12-14, 
ellei muuta ilmoitettu Savon Sanomien eläkeyhdistysten palstalla.
Mustinlahden kylätaloa on mahdollista vuokrata tilaisuuksiin ja 
tapahtumiin, pj Pentti Mönkkönen, 040 7228052, 
pentti.monkkonen@dnainternet.net

MUSTINLAHDEN KYLÄTALO
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Vehmeriläinen on VePS-hankkeen tiedotuslehti, joka
jaetaan jokaiseen talouteen Vehmersalmen alueella.
Painos 1600 kpl

Julkaisija/toimitus:

VePS-hanke / Koy Vehmersalmi ry
Vehmersalmenkatu 36 LH 7, 71310 Vehmersalmi
p. 044 974 9421 • koyvehmersalmi@gmail.com
http://www.koyvehmersalmi.fi

Toimitus: 

Lehtityöryhmä Juha Immonen, Sirpa Miettinen,
Ate Savolainen, Satu Harju, Mira Kalliokoski ja
hankekoordinaattori Riitta Katajamäki

Ilmoitukset/taitto: PPAY ry / Karri Auer

Paino: Lehtisepät Oy

Lehden jakelu: Suoralähetys Oy

Viestinnän tulee saavuttaa kansalaiset
Hyvä lukija, jos olet päässyt 

näin pitkälle tämän tiedotus-
lehden lukemisessa tai selai-

lussa, voin kertoa sinulle, että tämä 
on ensimmäinen – toivottavasti ei vii-
meinen Vehmeriläinen tiedotuslehti. 
Tiedon vieminen tai kuljettaminen on 
seurannut tärkeänä osana yhteisöjä 
kautta ihmiselämän historian. Vies-
tinnän varhaisimpia muotoja liene-
vät intiaanien savumerkit tai kenties 
korkealta mäeltä toiselle huutelu. Al-
kuaikojen viestinviejät ovat olleet yh-
teisöissä arvostettuja henkilöitä ja on-
pa syntynyt kautta aikojen arvostettu 
Olympia-lajikin erään kreikkalaisen 
viestinviejän siihen aikaan uskomat-
tomasta, osin traagisesta viestin kul-
jetusurakasta. Jo varhaisessa vaiheessa 
havaittiin, että yksinäinen viestinviejä 
on haavoittuvainen ja alettiin kehittää 
vartioitua postijärjestelmää, mikä ta-
kaisi sen, että viesti saadaan varmasti 
perille. Sittemmin kaukoviestintään 
liittyi sähkötys, puhelin, radio ja tele-
visio.

Tietotekniikan räjähdysmäinen ke-
hittyminen on tuonut uudet viestin-
vientimuodot esille ja vienyt tilaa pe-
rinteisiltä menetelmiltä. Mutta näissä 
uusissa muodoissa on se haittapuoli, 
että sinulla pitää olla vastaanottava 
laite kotona, sinun pitää osata käyttää 
sitä ja sinun pitää aktiivisesti hakea 

sitä viestiä. Kaikilta ihmisiltä tämä ei 
jostain syystä onnistu ja näin sinä jäät 
ilman viestiä. 

Minulla itselläni on se näkemys, et-
tä viestinnän on oltava mahdollisim-
man yksinkertaista ja niin laajaa, että 
siinä ei jää sanan sijaa. Kun Kuopion 
kaupunki käynnisti Lähidemokratian 
valmistelun, suoritettiin kaikille avoin 
kansalaiskysely, mistä ilmoitettiin ns. 
monikanavaisesti; lehdet ym. kaikki 
sähköiset muodot ja kyselyn täyttö 
tietysti netissä. Lähidemokratia-aktii-
vina epäilin silloin, saavuttaako tieto 
kansalaiset – pitäisi kuulemma saa-
vuttaa, todettiin. Minua asia epäilytti 
ja tein jonkun mielestä ehkä ”törkeitä”, 
käsin tussilla kirjoitettuja ilmoituksia, 
joita jaoin kaikkiin mahdollisiin paik-
koihin kirkolla ja kylillä ja puhuin 
ihmisille suuna päänä asiasta. Mutta 
se kannatti. Vaikka kaiken kaikkiaan 
vastausprosentit eri Kuopion alueilla 
olivat erittäin pieniä niin ”plussapiik-
ki” näkyi Vehmersalmen ja Karttulan 
kohdalla – mikä myös huomattiin Lä-
hidemokratian ohjausryhmässä. 

Me Koy Vehmersalmi ry:n hallituk-
sessa olemme samaa mieltä siitä, että 
perinteistä ilmoitustaulu- ym. ”pape-
riviestintää” ei pidä unohtaa, vaan on 
pidettävä edelleenkin vahvasti muka-
na sähköisen viestinnän ohella. Kun 

aloitimme VePS-hankkeen, tiesimme, 
että siihen liittyy yhtenä ja tärkeänä 
osa-alueena hankkeesta tiedottami-
nen laaja-alaisesti. Ollessamme Rii-
tan kanssa tätä tehtävää suorittamassa 
Rytökylä-Salmenranta Kyläyhdistyk-
sen kevätkokouksessa, laaja-alaisen 
tiedottamisen tarve nousi taas esil-
le. Pohdimme, miten tiedottaisimme 
hankkeen tuloksista niin, että saavut-
taisimme mahdollisimman kattavasti 
kaikki asukkaat.  Silloin Juha Immo-
nen lausui ajatuksen: tehdään lehti, 
joka jaetaan joka ”savuun” Vehmeris-
sä.  Ajatus jäi muistilokeroihin, josta 
Riitta sen kaivoi taas esille - ja nyt lehti 
on kädessäsi. 

Lehden tekeminen ei kuitenkaan ole 
ilmaista, Koy Vehmersalmi ry:llä ei ole 
mahdollisuutta julkaista lehteä ilman 
lisä- tai ilmoitustuloja.  Pyydämme-
kin nyt erityisesti yrityksiltä ja muilta 
toimijoilta palautetta halukkuudesta 
mainostilan ostoon Vehmeriläisestä 
(etusivulla on palautelomake). Leh-
ti olisi ns. yhteisöllinen ilmoituslehti 
ja ilmestyisi muutaman kerran vuo-
dessa, käytäntö näyttäisi ilmestymis-
tiheyden. Nyt siirrän puheenvuoron 
Riitalle:

Ate Savolainen
Koy Vehmersalmi ry:n hallituksen 

puheenjohtaja

Ollaan aktiivisia ja tehdään hyviä asioita

Kiitokset Atelle perinteisten 
viestintämenetelmien puo-
lustuspuheenvuorosta ja toi-

senlaisesta näkökulmasta sähköiseen 
viestintään. Kuten sanottu, sinänsä 
sillä ei ole väliä, mitä välinettä tiedon 
välittämisessä käytetään, kunhan var-
mistetaan, että viesti saavuttaa kohde-
ryhmänsä, eli ihmiset, joiden elämään 
tiedon saaminen vaikuttaa.  Viestin-
nässä on myös kysymys tasa-arvosta 
ja oikeudenmukaisuudesta. On yh-
teiskunnallisesti tärkeää, että kaikilla 
kansalaisilla on yhdenvertaiset mah-
dollisuudet saada ja jakaa tietoa. Se ta-
kaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet 
vaikuttaa omaan elämäänsä, asuinym-
päristöönsä ja oman kuntansa palve-
luihin liittyviin asioihin.

Tasa-arvoisemman osallistumisen ja 
osallisuuden edistämisen linjaa edus-
taa myös Kuopion kaupungin lähide-
mokratiahanke ja sen myötä pitäjiin 
perustettavat, asukkaiden valitsemista 
edustajista koostuvat raadit. Sen ver-
ran aktiivisia meidän tulee olla, et-
tä olemme mahdollisimman laajalla 
joukolla mukana valitsemassa meidän 
mielestämme sopivia ihmisiä omaan 
Pitäjäraatiimme ensi keväänä. Nyt on 
mahdollisuus vaikuttaa, jos tulos ei ai-
kanaan miellytä, on turha jälkeenpäin 
valittaa jos ei ole käyttänyt omaa ään-
tään. 

Vehmersalmelaisten ihmisten ja yh-
teisöjen hyväksi on VePS-hankkeessa 
nyt kerätty tietoa asuinalueemme 
kunta- ja yrityspalveluista sekä asuk-

kaiden kokemuksista ja eri toimijoi-
den kehittämisnäkemyksistä. Tässä 
lehdessä on kolmella sivulla (etusivu, 
s. 4-5) kooste saaduista tuloksista, joi-
hin olen ihan tyytyväinen huomioiden 
käytettävissä olleen ajan ja resurssit. 
Tästä yhteinen työmme Vehmersal-
men elinvoimaisuuden, palvelujen ja 
asukkaiden hyvinvoinnin edistämi-
sessä jatkuu. Koy Vehmersalmi ry:n 
hallitus on kokouksessaan 1.9.2016 
päättänyt hakea Leader-rahoitusta 
konkreettisia kehittämistoimia sisäl-
tävälle jatkohankkeelle.

Kiitän kaikkia ihmisiä ja tahoja, joi-
den kanssa minun on ollut suuri ilo 
tehdä työtäni yhteiseksi hyväksi.  Jos 
alkuaikojen innostus ja ruusunpu-
naiset silmälasit ovatkin välillä ka-
donneet, en koskaan menetä uskoani 
ihmisen mahdollisuuksiin vaikuttaa 
myönteisesti läheisiinsä ja ympäris-
töönsä.  Puhutaan hyvää toisistamme, 
kehutaan osaavia yrittäjiämme, kiite-
tään kuntatyöntekijöitä hyvistä palve-
luista ja ollaan onnellisia kauniista ja 
luonnonläheisestä kotikonnustamme!

 
Riitta Katajamäki
VePS-hankkeen koordinaattori ja 

lossintuoma entinen osa-aikainen, 
nykyinen vakituinen vehmeriläinen

Vehmeriläinen

1 vaihtoehto

Kuopion Invalidien kaikille avoimet liikunta- ja harrastevuorot. .Vesijumppa tiistaisin klo 16 
Suokadun pt:llä, hinta 2,50 €/jäsenet, 4 €/kerta/ei jäsenet. Tuolijumppa torstaisin  klo 13-14 ja 
Boccia perjantaisin  klo 12-14  Melankadun toimintakeskuksessa ja lauantaisin Vehmersalmen 
Majakassa 12-14.. Askartelu toimistolla parillisen viikon keskiviikkoisin klo 12-15 eri teemoin.
Kuntosalivuorot Suokadun palvelutalolla torstaisin klo 16.00 – 17.00 ja penrjantaisin klo 15.00 –
16.30.
Tarvitsetko apua asiakirjan laadinnassa/tekemisessä? Yhdistyksen toimistolla laaditaan 
asiakirjoja eri elämäntilanteisiin, veroilmoituksia, autetaan hakemuslomakkeiden ym. 
täytössä.  Pientä korvausta vastaan   
Ota yhteyttä, laitetaan asiapaperit yhdessä kuntoon p. 0440 378 451 toimisto@kuopioninvalidit.fi

2 vaihtoehto

  Savonkatu 16
p.0440 378 451 toimisto@kuopioninvalidit.fi

Kaikille avoin Boccia lauantaisin klo 12-14 Vehmersalmen Majakassa.
Tarvitsetko apua asiakirjan laadinnassa/tekemisessä? Yhdistyksen toimistolla laaditaan 
asiakirjoja eri elämäntilanteisiin, veroilmoituksia, autetaan hakemuslomakkeiden ym. 
täytössä.  Pientä korvausta vastaan   
Ota yhteyttä, laitetaan asiapaperit yhdessä kuntoon.

Savonkatu 16
p. 0440 378 451
toimisto@kuopioninvalidit.� 

Kaikille avoin Boccia lauantaisin klo 12-14 Vehmersalmen Majakassa.

Tarvitsetko apua asiakirjan laadinnassa/tekemisessä? Yhdistyksen 
toimistolla laaditaan asiakirjoja eri elämäntilanteisiin, veroilmoituk-
sia, autetaan hakemuslomakkeiden ym. täytössä pientä korvausta 
vastaan.

Ota yhteyttä, laitetaan asiapaperit yhdessä kuntoon.

Vehmersalmen Vanhustenkotiyhdistys ry
Tietoa yhdistyksestä:
Yhdistys on perustettu vuonna 1978, ja pääasiassa vuokraa omis-
tamiaan asuntoja eläkkeellä oleville vanhuksille. Vuokra-asuntoja on 
34 kpl useassa rivitalossa. Huoneistot ovat lähinnä yksiöitä kooltaan 
30-35m². Yhteisissä tiloissa on sauna, pesutilat ja pyykinpesu- sekä 
kuivaus. Asuntoremonteissa huomioidaan esteettömyys, joka mah-
dollistaa ikääntyvien asumisen pitempään omassa kodissaan. 
Nyt on vapaana peruskorjattu kaksio 68m², 
jossa oma sauna ja tilaa vaikka pyörätuolin käyttäjälle!
Asunnon tarpeen ilmaantuessa tai muissa tiedusteluissa ota 
yhteyttä isännöitsijään. Kiinteistönhoitaja hoitaa ulkoalueiden 
kunnossapidon ja huoltotyöt. Päätökset tekee johtokunta ja 
yhdistyksen kokous.
Yhteystiedot: Isännöitsijä Marja-Leena Ludwig, 050 326 7727, 
info@mlpalvelu.fi 
Yhdistyksen kotisivut: vehmerikotiry.com. 
Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan!
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Järvi-Kuopion seurakunta 
Vehmersalmen 
alueseurakunta
Lempeläntie 15 A
71310 Vehmersalmi

aluepappi Uwe Mäkinen
puh. 040 488 8638

diakoni Leena Vartiainen
puh. 040 488 8608

suntio ja emäntä
Virpi Jetsonen
puh. 040 488 8641

kanttori Riikka Tuura
puh. 040 488 8634

nuorisotyönohjaaja
Jatta Utriainen
puh. 040 488 8643

lastenohjaaja Sari Huttunen
puh. 040 488 8610

vastuuryhmä
Seija Happonen,
Juha Immonen,
Matti Miettinen,
Taimi Paananen,
Sylvi Reinikainen,
Jukka-Pekka Spets ja
Riitta Junnila-Savolainen 
(yhteyshenkilö, 
puh. 040 777 0717)

arki pyhä ilo suru kuolema huolenpito yhteys ymmärrys Jumala me

Järvi-Kuopion seurakunta
    Vehmersalmen alue

Kirkontornissamme kaksi teräskelloa on roikkunut 96 vuotta kärsivällisesti. Silloin tällöin ne lähettävät sanomansa ympäri ky-
läämme. Saksan Ruhrin alueen Bochumissa 1919 valetut kellot kutsuvat säännöllisesti vehmersalmelaiset yhteiseen jumalan-
palvelukseen ja ilmoittavat merkittävistä meidän yhteisöämme koskevista asioista. Monet kellojemme kuulijat ovat ihmetelleet 
minkä takia ne soivat juuri nyt ja tällä tavalla.
Pyhäkellojen soitto alkaa lauantaisin pääsiäislauantaita lukuun ottamatta klo 18.00 ja kestää noin 10 minuuttia. Niitä kut-
sutaan ehtookelloiksi, jotka kutsuvat ensimmäisen kerran sunnuntain jumalanpalvelukseen. Huomenkellot soitetaan sunnun-
tai- ja juhlapäivinä aamulla klo 9.00 noin 10 minuuttia. Aikaisemmin ennen jumalanpalvelusta soitettiin papinkellot papin 
saapuessa kirkkoon. Nykyään papinkellot soitetaan klo 12.45, sitten tulee pieni tauko, viiden minuutin yhteensoitto ja juma-
lanpalvelus alkaa. Jumalanpalveluksen jälkeen päätössoitto lähettää kirkonväen kotiin. Soitot tapahtuvat automaattisesti. Kun 
Vehmersalmelta joku on kuollut ja omaiset pyytävät, soitetaan sielunkellot sovittuna aikana. Miespuolisen vainajan tapauk-
sessa soitetaan alussa täydet kymmenet elinvuodet isolla kellolla ja naispuoliselle vainajalle pienellä kellolla. Sen jälkeen iso 
ja pieni kello soivat vuorotellen. Soitto kestää noin 10 minuuttia. Vainajan saatellaan hautausmaahan saattokellojen soidessa. 
Näiden soittojen lisäksi kirkonkellomme soivat vihki-, kaste- ja muiden alueseurakuntamme juhlallisten tilaisuuksien yhtey-
dessä. Välillä kellot soivat vain kirkkovieraiden ja meidän kaikkien iloksi. Kuunnelkaa ja tulkaa vaikka joskus katsomaan 
meidän kellojamme. Virpi Jetsonen ja Uwe Mäkinen esittelevät ne mielellään jokaiselle kiinnostuneelle.                             UM

Kuunnelkaa kirkonkellomme soitot

Vaikuttakaa
  terveisiä vastuuryhmältä
Vehmersalmella on aluevastuuryhmä joka toimii yhdessä 
työntekijöiden kanssa. Aluepapin esityksen pohjalta keskuste-
lemme toimintasuunnitelmasta, talousarviosta sekä tarkaste-
lemme menneen vuoden tapahtumia uuden suunnitelman 
pohjaksi. Pohdimme mitkä ovat alueemme vahvuuksia joita 
vahvistamme ja heikkouksia joita parannamme. Olemme 
mukana toteuttamassa suunniteltua toimintaa. Olemme iloisia 
jos kerrot meille toiveesi. Yhteyshenkilönä toimii Riitta Junnila-
Savolainen.                                       RJS

Valvokaa hartauskirjoitus
Kun aamuyöllä herää, eikä unenpäästä tahdo enää saada kiinni, 
yön varjo alkavat tanssia uhkaavasti. Ajatuksissa kiertävät aa-
mun huolet, surut ja pelot. Ei auta, vaikka vaihtaisi asentoa. Uni 
ei vain enää tule.
Silloin kun yö toisensa jälkeen valvottaa, eikä uni tule, huuto 
”valvokaa” tuntuu kuin huonolta vitsiltä. Eihän tässä muuta ole 
tehtykään kuin valvottu. Oltu huolissaan ja pelätty. Vieläkö pitää 
jaksaa valvoa?
Valvomiselle löytyy montaa sanaa. Se on kuin Jumalan käsky jät-
tää huolet taka-alalle ja katsoa eteenpäin. Se kutsuu pois välin-
pitämättömyydestä välittämiseen, tylsistymisestä toimintaan. On 
uskallettava elää ja rakastaa.
Yön yksinäinen valvoja odottaa ensimmäisen valon säteen mur-
tautumista pimeyden läpi. Kunpa aamu jo tulisi. Aamun valossa 
tiedän, että jossakin sataa maahan valkoista lunta. Syksyn musta 
maa ei ole enää musta. Jossakin lapset pukevat päälleen värik-
käät toppahaalarinsa ja juoksevat ulos. He tietävät sydämessään, 
että edessä on uusi päivä, täynnä elämää ja täynnä seikkailuja.  
            UM

Tulkaa           toiminta
Jumalanpalvelukset ovat sunnuntaisin ja muina py-
häpäivinä klo 13.00 Vehmersalmen kirkossa tai seura-
kuntakodissa, jos sitä ei ole toisin mainittu.
Lähimmäisen kammari torstaisin klo 10–12, seura-
kuntakodin kammarissa.
Varttuneen väen virkistyspäivät jokaisen kuukauden 
toisena torstaina klo 10–12 seurakuntakodin salissa, 
Ruokamaksu 5 €.
Kokki-ukot kokkaavat Eero Hujasen johdolla ti 11.10., 
8.11. ja 13.12. klo 17.00 seurakuntakodissa. Elintarvike-
maksu 5 €. Mitä useampi kokki sen sakeampi soppa.

Puikko-Piiat ja Vasara-Vesat kokoontuvat epäsään-
nöllisesti seurakuntakodin kammarissa. Tule tekemään 
tänä syksynä himmeliä ja kirkon joulu-kuusenkoris-
teitä ja auttamaan vehmersalmelaisia kodin pienissä 
töissä. Yhteyshenkilöt Juha Immonen (050-3624 702), 
Virpi Jetsonen ja Uwe Mäkinen.
Kirkkokuoro torstaina parillisilla viikoilla klo 14 
kirkossa.

Perhekerho perjantaisin klo 9.30–11.00 seurakunta-
kodissa. Tervetuloa vauvat, pienet lapset, äidit, isät, 
mummot ja ukit!

Päiväkerhot torstaisin seurakuntakodissa 
aamupäiväryhmä klo 9.00–11.30 ja iltapäiväryhmä klo 
13.30–16.00.

Poikien liikuntakerho (1.–3. lk.) maanantaisin klo 
14.45–15.45 Majakan salissa.

Poikien liikuntakerho (4.–6. lk.) torstaisin klo 14.45–
15.45 Majakan salissa.

Tyttöjen liikuntakerho (1.–6. lk.) keskiviikkoisin klo 
14.45–15.45 Majakan salissa.

Tyttökerho (1.–6. lk.) maanantaisin klo 14.45–15.45 
Majakan yläkerrassa.

Pelikerho (1.–6. lk.) tiistaisin klo 18.15–19.15 Räsälän 
Liittolassa.

Majakka avoinna ma, ja ke klo 16.00–21.00, pe klo 
16.00–22.00.

Katso Kirkko ja koti –lehteen ja
www.kuopionseurakunnat.fi

Saakaa ja antakaa
        vapaaehtoistyö
Seurakuntana haluamme 
tuoda iloa, auttaa ja vahvistaa 
meidän yhteyttämme. Halu-
amme toimittaa yhteisömme 
hyväksi kunkin omien mah-
dollisuuksien ja voimavarojen 
mukaan. Vapaaehtoiset ovat 
seurakuntamme työntekijöiden 
yhteistyökumppaneita, joilta 
he saavat tukea, rohkaisua ja 
ohjausta tehtäviinsä. Sillä ta-
valla muodostamme yhteisön, 
jossa jaetaan kokemuksia, 
vastuita ja osaamista.
Jos olet halukas antamaan 
enemmän aikaa lähimmäisesi 
tai yhteisömme hyväksi – tai 
jos tarvitset itse apua, ota 
yhteyttä Uwe Mäkiseen, Leena 
Vartiaiseen tai Virpi Jetsoseen. 
Löydämme sinulle sopivan 
tehtävän tai avun.
Vehmersalmen alueseura-
kunta haluaa olla yhteisö, jossa 
jokainen antaa omastaan ja 
jokaista kannatellaan yhdessä. 
UM
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 Vehmersalmen kirjasto 

Tiedot vuodelta 2015 
- Kirjastokäyntejä, arvio 16.600 
- Lainat 23.500 kpl, joista uusintoja  

netissä 2.500 kpl 
- Kustannukset 92.000 e 
- Henkilöstö keskimäärin 1,3  

 

Lähde: kirjaston tuloskortti 

Vehmersalmi  -  Kuopion kaupungin palveluista tietoa  04 / 2016 

Vehmersalmen koulu 
• Oppilasmäärä on noin 200, josta alakoululaisia 140 ja yläkoululaisia 60  
• Oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä vähenee hiukan (v. 2017 180 – 2015 160) 
• Budjetti 1,8 milj. e (2016)  
• Henkilöstöä keskimäärin 23 (v. 2015) 

Vehmersalmi  - palvelut 04 / 2016 

• Vehmersalmen varhaiskasvatus:  
 
Poijun päiväkodissa lapsia 32, joista alle 3-vuotiaita 6 ja yli 3-vuotiaita 26.  
• Budjetti on 362.000 e (2016)  
• Henkilöstöä on keskimäärin 8,3 (2015) 
 
Poijun perhepäivähoidossa lapsia  9 
• Budjetti on 59.000 e (2016) 
• Henkilöstöä on keskimäärin 1,9  (2015). 

Hyvinvoinnin edistämisen 
palvelualue (HEP) 

Palvelualue järjestää meille kirjas-
topalvelut, kansalaisopiston ja Veh-
mertuvan toiminnot sekä vastaa 
kuntopolkujen, hiihtolatujen, urhei-
lukenttien ja luistelu/jääkiekkokau-
kaloiden toiminnoista. HEP:llä on 
Kuntaliikelaitos Mestarin kanssa so-
pimus liikuntapaikkojen kunnossa-
pidosta. Mestarilla taas on sopimus 
paikallisen yrittäjän kanssa ko. tehtä-
vien hoidosta.  Yhteydenotot: Mestar, 
liikuntapaikat Hannu Parviainen 044 
718 501, hannu.parviainen@mestar.
fi

VePS-asukaskysely: 

Asukkaat käyttävät eniten:
1. kirjaston palvelut 68 %
2. kuntopolut ja hiihtoladut 44 %  
3. kansalaisopisto 37 % 
4. Vehmertupa 37 %
5. kuntosali 34 %, 
6. liikunta- ja urheilupaikat 24 %

Asukkaat arvostavat eniten:
1. liikunta- ja urheilupaikat 
2. kirjasto
3. kansalaisopisto
4. Vehmertupa
5. kuntosali

Kuntapalvelut Vehmersalmella
Yhtenä VePS -hankkeen tavoit-

teena oli kartoittaa mahdol-
lisimman kattavasti ja asu-

kaslähtöisesti mitä, miten ja mihin 
hintaan kaupunki tuottaa kuntapalve-
lut kaupunginosaamme.  Jo alkuun oli 
tiedossa, että tämä osio tulee olemaan 
kaikkein haasteellisin. Siksi selvitystä 
lähdettiin tekemään kaupunginsihtee-
ri Heikki Vienolan ja kehityspäällikkö 
Mirja Wihurin avustuksella lähettä-
mällä kirjallinen pyyntö palvelualu-
eille huhtikuussa.  Pian selvisi, että 
kaupungin kirjanpidossa ei ole erillis-
tä Vehmersalmen ”kustannuspaikkaa” 
joten kaupunginosamme palvelujen 
kustannusten saaminen suoraan kir-
janpidosta ei ollut mahdollista. Joita-
kin lukuja kuitenkin osasta palveluja 
onnistuimme saamaan. Kuntapalve-
lujen tietoja kerättiin sähköpostilla ja 
puhelimitse sekä kaupungin netti-
sivuilta.

Vehmersalmelle kuntapalveluja 
tuottavat:

Hyvinvoinnin edistämisen
Kasvun ja oppimisen
Perusturvan ja terveydenhuollon
Kaupunkiympäristön palvelualueet

Kaupunkiorganisaatio on asukkai-
den näkökulmasta hyvin sokkeloinen 
ja moniportainen järjestelmä, josta 
on äärimmäisen vaikeaa saada yhtä 
asuinaluetta koskevia yksittäisiä tie-
toja.  VePS-hankkeen tyyppistä, yhtä 
kaupunginosaa koskevaa selvitystä 
ei ole Kuopiossa eikä tietääksemme 
muuallakaan aiemmin tehty.  VePS –
hankkeessa ei kaikkia kuntapalveluja 
koskevia tavoitteita saavutettu. Sen 
sijaan saimme kuitenkin koottua eri 
palveluista käyttökelpoista perustie-
toa höystettynä asukkaiden kokemuk-
silla. 

Teksti: Riitta Katajamäki

Kasvun ja oppimisen  
palvelualueen palvelut

Vastaa varhaiskasvatuksesta, pe-
rusopetus- ja nuorisopalveluista, lu-
kioista ja toisen asteen yhteistyöstä 
sekä kasvun ja oppimisen tukipalve-
luista.

Vehmersalmen palvelut:

Poijun päiväkoti
Vehmersalmen koulu ja esikoulu
Nuorisotalo Majakka

VePS-asukaskyselyn vastauksis-
sa oltiin enimmäkseen tyytyväisiä 
koulun, päiväkodin ja päivähoidon 
palveluihin. Nuorisotalo Majakkaa 
koskevia kehittämistoiveita oli run-
saasti; suurin osa toivoi, että Majakka 
olisi auki arkisin joka päivä ja myös 
kesällä, jolloin nuorilla on paljon va-
paa-aikaa. Majakalle toivottiin myös 
lasten kerho- ja harrastustoimintaa 
kesäajalle. 

Terveyspalvelut saman katon alta
Vehmersalmen terveysasemalla 

asiakas saa samasta paikasta 
monen toimialan palveluita. 

Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaan-
otot toimivat viitenä päivänä viikos-
sa, laboratorion näytteenotto samoin. 
Pienet toimenpiteet, kuten luomen-
poistot, poskiontelohuutelut ja haa-
vanompelut tehdään paikan päällä. 

Lastenneuvola toimii Vehmersal-
mella yhdestä kahteen päivää ja kou-
luterveydenhoito päivän viikossa. 
Neuvola- ja koululääkäri tulee Kuopi-
osta vastaanottamaan asiakkaita kah-
tena päivänä kuukaudessa. 

Äitiysneuvolan terveydenhoitaja 
saapuu Riistavedeltä yhdeksi päiväksi 
viikossa. Äitiysneuvolan lääkärivasta-
anotolla sen sijaan on käytävä muualla 
Kuopion äitiysneuvoloissa.

Fysioterapeutin palveluita on ter-
veysasemalla yhtenä ja mielenter-
veysneuvolan yhdestä kahteen vii-
konpäivänä. Hammashoidon tiloissa 
työskentelee hammaslääkäri neljänä 
ja suuhygienisti yhtenä päivänä vii-
kossa.

Pitkäjänteistä 
ja monipuolista

Terveysaseman monipuolinen pal-
velutarjonta ei ole kaikkialla Kuopios-
sa itsestään selvää.

- Vehmersalmella on todella hyvät 
terveyspalvelut verrattuna esimerkiksi 
kantakaupunkiin, kun kaikki on sa-

man katon alla, henkilöstömitoitus ja 
henkilöstön pysyvyys hyvät, ylilääkäri 
Pertti Lipponen sanoo.

- Terveysaseman palveluihin ei ole 
edes suunnitteilla minkäänlaisia su-
pistuksia, mutta kesällä terveysase-

ma on jatkossakin reilun kuukauden 
kiinni, jolloin palvelut ovat saatavilla 
Kuopiossa. 

Tilastotietoja kesällä Kuopiossa asi-
oivista vehmersalmelaisista ei ole ole-
massa, koska asiakkaita ei tilastoida 
kyläkunnittain tai postinumeroittain. 
Lääkärin vastaanottoa on kesäksi kai-
pailtu Vehmersalmelle, mutta yhden 
lääkärin toimipisteissä sijaistaminen 
olisi sekä kallista että hankalaa.

- Lääkärin sijaiset ovat pääasiassa 
viidennen ja kuudennen vuosikurssin 
lääketieteen kandeja, joita ei voi yksin 
jättää vastuuseen toimipisteestä, se 
olisi laitonta, Lipponen huomauttaa. 

Kesän kiinniolon aikana henkilös-
tön lomat saadaan ajoitettua samaan 
aikaan, mikä vähentää sijaisjärjeste-
lyjen ja toimintakatkosten tarvetta 
muulloin. 

Hammashoidossa 
lyhyet odotusajat

Hammaslääkäri toimii terveysase-
malla neljänä päivänä viikossa, tiis-
taisin hammashoitotiloissa on suu-
hygienistin vastaanotto. Jokaiselle 
hammaslääkäripäivälle on aikataulu-
tettu myös päivystysaikoja.

- Vehmersalmella kiireettömän 
hammaslääkärin vastaanottoajan saa 
noin kolmen viikon päähän, suuhy-
gienistille odotusaika on reilu kuu-
kausi, joten tilanne on hammashoi-
don suhteen hyvä. Missään muussa 

yksikössä hoitoon ei pääse näin jou-
tuisasti, ylihammaslääkäri Maija Vil-
jaharju Kuopion kaupungin suun ter-
veydenhuollosta sanoo.

- Suuhygienistille ohjataan oikomis-
hoidon välikontrolleja, jolloin van-
hempien ei tarvitse lähteä käyttämään 
lasta Kuopiossa saakka. Kaikki mah-
dollinen, mikä pystytään, hoidetaan 
Vehmersalmella.

Hammashoidon asiakkaat tule-
vat pääosin entisen Vehmersalmen 
kunnan alueelta, jonkin verran myös 
Riistaveden raja-alueilta hammaslää-
käritoiminnan loputtua Riistavedellä. 
Vehmersalmen ajanmukaiset ham-
mashoitotilat ovat tehokkaassa käy-
tössä.

- On järkevää pitää hoitotilat täysi-
painoisesti käytössä ja asiakkaille koh-
tuulliset välimatkat, Viljaharju sanoo.

Hammashoidon sujuvuutta osaltaan 
edesauttaa henkilöstön pysyvyys eikä 
toiminnan supistamiselle ole tarvetta. 
Kesällä työntekijöiden loma-aikana 
toiminnassa on reilun kuukauden kat-
kos.

- Meillä ei ole minkäänlaista lisä-
määrärahaa suuhygienistien ja ham-
maslääkärien sijaisten palkkaamisek-
si, Viljaharju toteaa.

- Vehmersalmen terveysasemalla 
hammashoito jatkuu näillä näkymin 
ennallaan jatkossakin.

Teksti: Kirsi Pehkonen
Kuva: Petri Jauhiainen

Kiireettömään hammashoitoon pääsee 
Vehmersalmella noin kolmessa viikossa.
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Terveyspalvelut Vehmersalmen terveysasema 

 
Tiedot ajalta 1.1. – 31.3.2016: 
- Asiakkaita 53- 47 kuukaudessa 
- Käyntejä 2029 - 2237 kuukaudessa 
- Budjetti 463.000 e (2016) 
- Henkilöstö keskimäärin 12,3 (v. 2015) 
Lähde: Sote DW, Pertti Lipponen, Islab 

 

Vanhusten hoito – Vehmersalmen kotisairaanhoito 

- Asiakaskäyntejä 2015 yht 4111,  joista lääkärillä 2545, hoitajilla 
1597 

- Asiakaskäyntejä 2016 (tammi-elokuu) 2586, joista lääkärillä 1650, 
hoitajilla 936  

- Henkilöstö: 1 lääkäri, 1 sairaanhoitaja, 1 lähihoitaja 
- Islabin näytteenottoyksikkö: 2015 yht 4896 kpl, 2016 (tammi-

elokuu) yht 3275, keskim. 400 asiakasta/kk 
- Henkilöstö: 1 hoitaja 
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- Asiakaskäyntejä 2015 yht 4111,  joista lääkärillä 2545, hoitajilla 
1597 

- Asiakaskäyntejä 2016 (tammi-elokuu) 2586, joista lääkärillä 1650, 
hoitajilla 936  

- Henkilöstö: 1 lääkäri, 1 sairaanhoitaja, 1 lähihoitaja 
- Islabin näytteenottoyksikkö: 2015 yht 4896 kpl, 2016 (tammi-
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- Henkilöstö: 1 hoitaja 

 

Mirja Wihuri toimii Kuopion 
kaupungin Hyvinvoinnin 
palvelualueen kansalais-

toiminnan aktivointipalveluissa ja on 
luotsannut lähidemokratiamallin ke-
hittämishanketta 2015 alkaen. Mallia 
on työstetty tiiviissä yhteydessä kun-
taliitosalueiden asukkaiden ja muiden 
toimijoiden kanssa. Kaupunginosayh-
distys Vehmersalmi ry:n edeltäjä, 
Vehmersalmen Kylät ry oli mukana 
kehittämistyössä jo lähidemokrati-
an alkumetreillä vuonna 2014, jol-
loin Kalakukko ry:n ”Asukkaan ääni” 
hankkeessa kuunneltiin liitosaluei-
den asukkaiden mielipiteitä ja luotiin 
pohjaa varsinaiselle kaupungin Lä-
hidemokratiahankkeelle. Koy Veh-
mersalmi ry:n VePS-hanke järjesti 
Lähidemokratiamallin työpajan veh-
mersalmelaisille 16.3.2016. Hankkeen 
kyläilloissa ja kyläyhdistysvierailujen 
yhteydessä Lähidemokratia ja Pitäjä-
raatimalli herättivät vilkasta keskus-
telua. 

Vehmeriläinen lehti haastatteli Mirja 
Wihuria ja kyseli Pitäjäraati-mallista.

1. Mikä on Pitäjäraatimallin tämän-
hetkinen tilanne? Joko se on valmis ja 
milloin otetaan käyttöön?

- Pitäjäraadin toimintasääntö se-
kä kaupunginhallituksen lähidemo-
kratiajaoston toimintasääntö menee 
päätöksentekoon (kaupunginhallitus-
valtuusto) syys-lokakuussa. Tämän 
jälkeen voidaan ryhtyä miettimään 
rakenteita tarkemmin. Pitäjäraateja 
tulee oleman kuusi kappaletta. Ensim-
mäiset pitäjäraadit valitaan heti kun-
nallisvaalien jälkeen keväällä 2017. 
Raatien toiminta-aika on sama kuin 
kaupunginhallituksen toiminta-aika.

2. Miten Pitäjäraatien edustajien va-
linta järjestetään käytännössä?  Mon-
tako edustajaa Vehmersalmen raadis-
sa tulee olemaan?

- Pitäjäraadit valitaan pitäjäkokouk-
sissa kullakin pitäjäraatialueella. En-
simmäinen pitäjäkokous järjestetään 
kaupungin organisoimana. Myöhem-
min Pitäjäraati huolehtii pitäjäko-
kousten järjestämisestä. Pitäjäraatei-
hin valitaan 5-10 henkilöä. Jokaisen 
kuuden alueen asukkaat saavat päät-
tää kuinka monta jäsentä heidän pitä-
järaatiinsa halutaan valita, jotta se on 
toimiva.   

 3. Miten raadit sitten toimivat, kuin-
ka usein kokoontuvat ja onko kau-
pungilla edustajaa raadissa?

- Raatien toimintakäytännöt tarken-
tuvat niiden asettamisen jälkeen 2017. 
Toiminnassa tulee olemaan paikalli-
sesta tarpeesta nousevia kokouskäy-
täntöjä sekä kaikille raadeille yhteisiä 
koordinoituja toimintoja. Jokainen 
raati tulee saamaan tuekseen sihtee-
rin, joka on Kuopion kaupungin pal-
veluksessa oleva henkilö.

 4. Onko raadilla käytettävissään ra-
hoitusta ja mihin sitä saadaan käyttää?

- Jokainen raati saa käyttöönsä it-
senäisesti toimintarahaa vuosittain 
30000 €/vuosi (vuonna 2017 puoli 

kautta 15000 €). KH:n lähidemokra-
tiajaoston päätöksellä jaetaan aluei-
den käyttöön lisäksi vuosittain 180000 
€ eli keskimäärin 30000 €/raati. Tä-
män summan jaosta päätetään lähi-
demokratiajaostossa raatien tekemän 
esityksen perusteella. 

5. Mistä asioista Pitäjäraadeissa voi-
daan päättää? Esim. voidaanko siellä 
päättää palveluista?

- Pitäjäraatien lopullinen tehtävä tar-
kentuu kunkin alueen paikallisten tar-
peiden ja toimintaresurssien mukaan. 
Päätöksenteko-oikeudesta palveluasi-
oissa ei voi antaa tässä vaiheessa yksi-
selitteistä vastausta. Mahdollisimman 
hyvä paikallisen vaikuttamisen malli 
on kuitenkin tavoitteena. Lähtökoh-
tana tulisi olla paikallisten tarpeiden 
nykyistä parempi tunnistaminen pal-
veluja järjestettäessä.   

6. Mitä muuta haluaisit kertoa Veh-
mersalmen asukkaille Pitäjäraadeista?

- Tulkaa innolla keväällä 2017 pi-
täjäkokoukseen valitsemaan pitäjä-
raatinne jäseniä. Lähtekää pontevasti 
tukemaan raadin toimintaa, riippu-
matta sen tulevasta kokoonpanosta.  

Suhtautukaa lähidemokratiamallin 
tuomiin mahdollisuuksiin vakavasti, 
koska teistä riippuu tuleeko Vehmer-
salmen pitäjäraadin toiminnasta va-
kavasti otettavaa lähidemokratiaa tu-
kevaa toimintaa. Älkää lannistuko jos 
emme heti onnistu täydellisesti. Par-

haat tulokset ja uudet toimintamallin 
syntyvät usein kokeilujen, yritysten ja 
erehdyksien kautta. Tähän saakka ke-
hittäminen on ollut hieno yhteistyö-
prosessi! 

Teksti ja kuva: Riitta Katajamäki

Lähidemokratiamalli tuo mahdollisuuksia

Mirja Wihuri johdatteli keskustelua Lähidemokratiatyöpajassa 16.3.2016 Veh-
mersalmella.

Asukkaat käyttävät eniten:

lääkärin vastaanotto 76 % 
näytteenottopalvelu 76 %
hammashoito 56 %
hoitajien vastaanotto 47 %
neuvolat 22 %
kouluterveydenhuolto 18 %
fysioterapia 7 %
kotipalvelu 1 %
omaishoidon palveluohjaus 1 %

Asukkaat arvostavat eniten: 

näytteenottopalvelut 87 % 
hoitajan vastaanottopalvelut 68 % 
neuvolat 68 % 
lääkärin vastaanottopalvelut 65 %
kouluterveydenhuolto 65 %, 
hammashoito 63 % ja 
fysioterapia 55 %

Kommentteja ja kritiikkiä:

Lääkärin ja hoitajien vastaanoton 
kesäajan kiinniolo ja palvelujen siir-
täminen pääterveysasemalle kaupun-
gin keskustaan oli asukkaiden mie-
lestä suurin puute terveyspalveluissa. 

 Kouluikäisten lasten hampaiden 
oikomishoito halutaan saada Veh-
mersalmen terveysasemalle. ”Lasten 
hampaiden oikomishoidot ärsyttävät, 
kun täytyy viiden minuutin vastaan-
ottoajan takia ajaa Kuopion keskus-
taan ja ottaa palkatonta monta tun-
tia.”

Vanhuspalvelut

Vehmersalmelle kaupungin tuot-
tamat vanhusten palvelut ovat koti-
sairaanhoito, kotipalvelu ja omais-
hoidon palveluohjaus. Varsinaisia 
vanhusten asumispalveluja ei ole, 
mutta ikäihmisille on tarjolla esteet-
tömiä vuokra-asuntoja Vehmersal-
men Vanhustenkotiyhdistyksellä ja 
Niiralan Kulma Oy:llä. 

VePS-asukaskyselyssä oltiin aika 
tyytyväisiä olemassa oleviin vanhus-
palveluihin. Varsinaisten vanhus-
ten asumispalvelujen puute koettiin 
kaikkein kipeimpänä puutteena.  Pal-
velutaloa ja intervallihoitoa sekä tu-
kihoitoa sairaalaan menossa oleville 
tai sieltä kotiutuville toivotaan kovas-
ti. Erittäin ikäväksi koettiin se, että 
palveluasumista tarvitsevat vanhuk-
set sijoitetaan kauaksi omaisistaan. 
Monelle omaiselle matkustaminen 
esim. Karttulaan ilman omaa autoa 
on mahdotonta. Sivukylien ikäihmis-
ten osallistumismahdollisuuksiin ha-
luttiin parannusta esim. kyytejä asu-
kastuvan toimintoihin vaikka kerran 
viikossa. 

Kuopion kaupungin ympäristöpal-
velut KYP vastaavat yleisten alueiden 
ylläpidosta ja huollosta.

KYP: Liikenneväylien ja viheraluei-
den kunnossapito

- katujen ja teiden huolto, lumen-
auraukset, katujen ja kevyen liiken-
teen väylien väliset alueiden hoito 

- puistot, leikkipaikat, viheralueet, 
uimarannat 

- yhteyshenkilö/valvoja: Jorma Ko-
mu 044 718 5728

- KYP:llä sopimuksia paikallisten 
yritysten kanssa tehtävien hoidosta

- osa Vehmersalmen alueen tiestös-
tä valtion/ELY:n ylläpitovastuulla

- puistojen ja leikkipaikkojen lait-
teiden ylläpito ja huolto Mestar, jol-
la koulutettu henkilöstö tehtäviin, 
yhteyshenkilö Jorma Nieminen 044 
7181522 jorma.nieminen@mestar.fi

- Jätehuoltoa koskevat tehtävät 
kuuluvat KYP:n palvelualueelle.  Jä-
tehuollon viranomaistehtävistä vas-
taa Jätekukon toimialueen kuntien 
yhteinen jätelautakunta.  Vehmersal-
men Jäteasemaa hoitaa paikallinen 
yrittäjä. 

- Vehmersalmen luontopolun kun-
nostussuunnitelmat ovat vireillä, 
toteutettaneen 2017, ”Luontopolun 
uusimisesta vastaa hyvinvoinnin 
edistämisen palvelualue. Alueelliset 
ympäristönsuojelupalvelut vastaa si-
sällön suunnittelusta ja metsät ja ve-
sialueet polun toteutuksesta."

TILAKESKUS: Kaupungin tilakes-
kuksen omistamien kiinteistöjen yl-
läpito ja huolto

- Vehmersalmen koulukeskus
- Poijun päiväkoti
- Kotipalvelukeskus/Asukastupa 
- Vehmersalmen terveysasema
- Nuorisotalo Majakka

- Tilakeskuksella sopimus Servican 
kanssa (kiinteistöjen siivous ja kun-
nostustyöt) ja Are Oy:n kanssa kiin-
teistönhoidosta, lisäksi paikallisilla 
yrityksillä tehtäviä

- yhteys/vastuuhenkilö Markku 
Hammar 044 718 5636

Kaupungin satamatoimisto vastaa 
laivarannan ja vierasvenesataman, 
laitureiden ylläpidosta

- yhteyshenkilö: Sami Lehtonen, sa-
tamapäällikkö 044 718 5191

VePS-asukaskyselyn mukaan 
asukkaat arvostavat ympäristöpalve-
luista eniten Eko-pisteen (85 %) ja 
Jäteaseman (71 %) palveluja.  Muis-
ta ympäristöpalveluista saadut pa-
lautteet olivat pääosin myönteisiä, 
toisaalta moni vastasi myös, ettei 
osaa arvioida palveluja. Tavallisen 
asukkaan on ehkä vaikea hahmottaa, 
millaisia ympäristönhuoltotöitä käy-
tännössä tehdään. Huomaamme pal-
velun olemassaolon vasta, jos se jää 
hoitamatta, ympäristö roskaantuu, 
nurmialueet ja teiden pientareet kas-
vavat pitkää heinää tai uimarannalta 
löytyy lasinsirpaleita.  Vehmersal-
men asukasnäkökulmasta voi todeta, 
että ympäristön kunnossapidon ja 
liikuntapaikkojen ylläpidon alueilla 
on aika monta eri toimijaa tekemässä 
samantyyppisiä töitä.

Kuopion kaupunginvaltuustos-
sa tehtiin 5.9.2016 palveluorgani-
saation jatkokehittämistä koskeva 
päätös, jonka osana Hyvinvoinnin 
palvelualueelta siirrettiin tehtäviä 
Kaupunkiympäristön kunnossapi-
dolle. ”Kaupunkiympäristön palve-
lualueelle kootaan kaupunkisuunnit-
telukokonaisuus ja pääosa ulkoilu‐ ja 
virkistyspalveluista.” 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue PETE

Onnistunut kesän Vesjperä on takana ja joulutorilla nähdään
lauantaina 17.12. Syyskauden teemana on valtakunnallinen 
Punainen Sulka, josta luet tarkemmin Lions-Liiton nettisivulta lions.fi . 
Oman klubimme toimintakuulumiset ja yhteystiedot ovat luettavissa 
nettisivulta e-clubhouse.org/sites/vehmersalmi. 
Klubimme tämän kauden presidenttinä toimii Marja-Liisa Pekkarinen.

Jos “haudot” kotonasi yhdistysten mappeja ym. voit tuoda ne 
säilytettäväksi turvallisesti klubimme varastoon. 
Vuosimaksu on todella edullinen. 

Leijonien syyskausi on vauhdissa
Vehmersalmen leijonien (Lions Club Vehmersalmi ry) 
jäsenmäärä jatkaa kasvuaan.  Lokakuulla meitä on jo 
42 henkilöä vapaaehtoisessa palvelutyössä. Aktiviteetit 
ovat kohdistuneet toistaiseksi lähinnä nuoriin.

Kaupunkiympäristön palvelualue – kunnossapito KYP

Vehmersalmen palveluhakemisto
2016
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Virkeitä vuosia Vehmersalmella

Ilta Pelkonen nauttii syyspäivis-
tä viihtyisässä rivitalokodissaan. 
Monien vaiheiden kautta kuopio-

laistytön tie vei aikoinaan Vehmer-
salmelle, opettajaksi, Virtalan tilan 
emännäksi ja moniin luottamusteh-
täviin.

Lapsuus päättyi sodan uhkaan.

- Koulutyttönä menin vanhemman 
siskon mukana lottiin. Kun sota syttyi 
ja yhteiskoulu suljettiin, olin 15-vuo-
tiaana käsityöopiston pihalla muo-
nittamassa, siellä keitettiin ja jaettiin 
soppaa.

Myöhemmin Ilta työskenteli am-
muslataamolla.

- Pitkien pöytien ääressä tehtiin työ-
tä kolmessa vuorossa. Lentokoneita 

lensi taivaalla, mutta ei niitä osannut 
erikoisemmin pelätä. Kuopion pom-
mituksen aikaan olin ammuslataa-
molla, mutta lottien ajoissa antaman 
hälytyksen ansiosta koneet eivät pääs-
seet perille asti.

Jatkosodan aikaan Ilta oli talven 
opettajaseminaarissa Hämeenlinnas-
sa, kesän edelleen lottana. Perhe oli 
hankkinut kesämökin Puutossalmel-
ta, jossa äiti oli pienempien kanssa, 
Ilta isän kanssa kaupungissa.

- Kun keväällä valmistuin, niin isä 
yllytti hakemaan Vehmersalmelle. 
Paikkoja oli auki paljon, mutta laitoin 
vain sen yhden hakemuksen. 

- Kesän olin vielä sotasairaalassa lot-
tana, syksyllä tulin laivalla Vehmersal-
men kouluun. Teitä ei ollut, vaan saa-

ristostakin tultiin kouluun veneellä. 

Nyt jo edesmenneen puolisonsa Ilta 
tapasi erään oppilaan kotona, kahvi-
pöydän ääressä. 

- Tauno pyysi heillä Virtalassa käy-
mään. Minä menin ja siihen taloon 
sitten aikanaan jäin, Ilta hymyilee.

Tekemisen puutetta ei sittemmin 
ollut, kun opettajantyön päälle olivat 
vielä emännän työt ja perhe.

Iltalle oli luontevaa tarttua kotiseu-
dun kehittämiseen monella tavalla. 

- Se oli vaikeaa aikaa, kun oli hä-
vitty sota ja tuli vastakkainasettelua. 
Taunon kanssa sitten Maaseudun 
Nuorten tupaillassa Savonsaaressa 
räknättiin, että meidänkin kylälle pi-
tää Maaseudun Nuoret perustaa. Niin 
tehtiin ja innokkaita oltiin. Sittemmin 
laittoivat minut edustajaksi Kuopioon 
ja Helsinkiin.

Vaikuttaminen jatkui koko elämän-
uran, kuten kunnanvaltuustossa ja – 
hallituksessa, myös puheenjohtajana. 
Virtalassa vieraili ja yöpyi monia ai-
kansa vaikuttajia, mm. Johannes Vi-
rolainen ja puhemies V.J. Sukselainen. 

- Saaristokunnaksi pääseminen ja 
teiden rakentaminen olivat tärkeitä 
askelia. Niissäkin auttoi, kun oli hyvät 

suhteet moneen suuntaan. 

- Myös Kirnumäen asiat saatiin ai-
kanaan hyvään kuntoon. Nyt kun sen 
toiminta on purettu, ystäviä kuolee 
Karttulassakin, Ilta harmittelee.

Ilta Pelkosen rivitalokodissa parve-
kekukat ja takapihan daaliat kukkivat 
komeasti, seinillä on Iltan herkkiä ak-
varelleja ja piirroksia vuosien varrelta. 

Joulukuussa 93 täyttävä Ilta osallis-
tuu viikoittain monenlaiseen: jump-
paa asukastuvalla, eläkeliiton tilai-
suuksia, lähimmäisenkammarin 
toimintaa seurakuntakodilla. Myös 
kirjastossa hän käy ahkerasti.

- Olen aina ollut jalkojen päällä, yö-
tä myöten kokouksissakin piti kulkea, 
Ilta naurahtaa.

Lapsenlapsenlapset saavat yhä virke-
än mummin piilosille kanssaan, leikin 
päälle herkutellaan vaikka mummin 
tekemällä täytekakulla. 85-vuotiaaksi 
saakka Ilta ajoi omaa autoa, nyt kyläl-
le vie nelipyöräinen potkuri. 

Ilta on tyytyväinen Vehmersalmeen 
nyt, sen kauneuteen ja oloihin. 

- Monia asioita on oltu mukana ke-
hittämässä, kuten kunnalliskoti, kun-
nanvirasto, vierasvenesatama, palve-
lutalo ja terveysasema.

Harmejakin on, kuten kotiseutumu-
seon loppuminen ja huonot julkiset 
kulkuyhteydet.

- Oman kunnan aikaan monista asi-
oista oli helppo sopia. Esimerkiksi ko-
tiseutumuseon laittamisessa kylät tuli-
vat innokkaasti mukaan, se oli kaikille 
tärkeä.

- Toivoisin, että nykyiset palvelut 
täällä säilyvät. Olisi hyvä, että terve-
ysasemalla olisi lomien ajaksi sijaiset. 
Miten täältä kesällä kuljet Kuopioon 
asioita hoitamaan, et mitenkään.

Ilta uskoo vahvasti pian sata vuotta 
täyttävän Suomen tulevaisuuteen.

- Aina on noussut taitavia ihmisiä, 
jotka osaavat meidän asioita hoitaa, 
Ilta vakuuttaa.

Teksti: Kirsi Pehkonen
Kuva: Petri Jauhiainen

Ilta Pelkonen malttaa istahtaa vain hetkeksi, kaikenlaista puuhaa kun on aina 
menossa.

On tärkeää tuntea kuuluvansa joukkoon

Vehmersalmen yhtenäiskoulun 
rehtori Saila Tirkkonen iloit-
see kaupunginosan kehittä-

mishankkeesta, jossa on samoja tär-
keitä ajatuksia kuin koulun uudessa 
opetussuunnitelmassakin. 

Vehmersalmen koululla on tehty 
aktiivisesti töitä uuden opetussuunni-
telman jalkauttamiseksi päivittäiseen 
koulutyöhön. Vuodesta 2014 koulun 
rehtorina työskennellyt Tirkkonen 
kiittelee henkilökuntaa sitoutuneeksi 
ja sydämellään työtä tekeväksi. 

- Yhteisöllisyys ja osallistuminen 
ovat avainsanoja, Tirkkonen kertoo 
uuden opetussuunnitelman sukulai-
suudesta VePS-hankkeeseen. Näiden 
tavoitteiden hyväksi teemme pieniä 
arjen tekoja joka päivä. 

Koulu kehittyy

Oppiaineiden yhdistäminen ja mo-
nialaisten kokonaisuuksien suunnit-
telu ovat olleet erityisen antoisaa sekä 
koulun henkilökunnalle että oppilail-
le. Esimerkiksi Muuttuva ympäristö 
-oppiaineessa hoidetaan koulun pi-
halla kasvavia marjapensaita ja tutus-
tutaan lähituottajiin sekä lähiseudun 
maa- ja metsätalouteen. 

Koulu on  myös mukana uudessa 
VSOP-pilottihankkeessa. Se tarkoittaa 
vuosiluokkiin sitoutumaton opetus-
ta, jossa ovat mukana esikouluikäiset 
sekä ykkös- ja kakkosluokkalaiset. 
Opetus joustaa kunkin lapsen oman 
kehitysvaiheen mukaisesti. Tirkkonen 
kertoo, että kokemukset pilotista ovat 
jo nyt todella myönteisiä. 

- Myös uudenlainen jatkuva arvi-
ointi antaa koko ajan oppijalle tietoa 
omasta oppimisestaan ja askelmerk-

kejä eteenpäin. Tukea antava, kannus-
tava ja hyväksyvä ilmapiiri rakentaa 
lapselle luottamusta omaan pärjäämi-
seen.

Kylän sydän

Vehmersalmella koulu on kylän sy-
dän ja harrastuspaikka. Kansalaisopis-
ton ja muiden yhteisöjen kurssit, ker-
hot ja pelit täyttävät koulun luokat ja 
salit iltaisin. Teatterivierailujakin tääl-
lä nähdään. Koulun yhteydessä toimii 
monipuolinen kirjasto, joka täydentää 
koulun omaa pientä kirjastoa. 

Rehtori Tirkkonen kiittelee Kau-
punginosayhdistys Vehmersalmi ry:n 
aktiivisuutta, joka vie tärkeää viestiä 
päättäjille Vehmersalmen kehittä-
mistarpeista ja hyvän elämän edelly-
tyksistä. Yhteistyö kaupunginosayh-
distyksen kanssa voisi tuoda hyviä 
mahdollisuuksia tutustuttaa ja osallis-
taa koulun oppilaita oman asuinym-
päristön kehittämiseen. Nuorilla on 
raikkaita ideoita ja tekemisen energi-
aa. Osallistuminen voisi myös sitout-

taa nuoria huolenpitoon näistä yhtei-
sistä harrastuspaikoista. 

- Meihin kannattaa olla rohkeasti 
yhteydessä, rehtori Tirkkonen kan-
nustaa yhteistyöhön alueen yhteisöjä 
ja yrityksiä. 

Saa tuntea

Tirkkonen kertoo viihtyvänsä Veh-
mersalmen koululla mainiosti. Kou-
lun henkilökunnan työtyytyväisyys 
on korkea, vaihtuvuus pientä ja työn 
ilo yhteistä. Yhtenäiskoulun rikkaus 
on kymmenenkin vuoden yhteinen 
koulutaival oppilaiden kanssa. 

- Millainenko on hyvä oppimisym-
päristö? Turvallinen paikka, jossa 
tunteiden ilmaisu on sallittua. Hyväs-
sä oppimisympäristössä iloinen nauru 
helkkyy ja itkeäkin saa – se on paikka, 
jonne on kaikkien kiva mennä aamui-
sin.

Teksti ja kuva: Soila Nevalainen

Vehmersalmen koulun rehtori Saila Tirkkonen näkee kaupunginosan tulevaisuu-
den valoisana. - Vahva yhteishenki ja yhteisen asuinympäristön suunnitelmalli-
nen kehittäminen tuovat hienoja tuloksia.

Digitalisaatio 
Vehmersalmella

VePS-hankkeen osana valmis-
tui syyskuussa 2016 digitali-
saatioselvitys, jonka tarkoitus 

oli kartoittaa digitalisaation vaikutuk-
sia Vehmersalmen alueeseen. Digita-
lisaatio vaikuttaa palvelurakenteiden 
muuttumisen myötä jokaiseen suo-
malaiseen suomalaisen yhteiskuntara-
kenteen muuttuessa. Digitalisaatio on 
samalla yksi suurimpia mahdollisuuk-
sia ja haasteita, sen avulla on mahdol-
lista luoda uusia, joustavampia ja kus-
tannustehokkaampia toimintamalleja 
olemassa oleviin verrattuna. 

Vehmersalmen alueen suurimpia 
haasteita digitalisaation kannalta ovat 
verkkoyhteydet, niiden saatavuus ja 
toimintavarmuus. Vehmersalmen alu-
eella laajakaistapalvelujen saatavuus 
vaihtelee runsaasti alueen eri osissa. 
Eroja saatavuudessa on myös eri pal-
veluntarjoajien välillä. Kuluttajien ja 
yritysten laajakaistapalvelut on mah-
dollista ostaa suoraan operaattoreiden 
ja palveluntarjoajien verkkokaupoista. 
Palveluntarjoajien verkkosivuilta voi 

selvittää palvelun saatavuuden posti-
numeron ja katuosoitteen perusteella. 

Digitalisaation näkökulmasta Veh-
mersalmen alueella tarvitaan paljon 
erilaisia palveluja väestön hetero-
geenisestä rakenteesta sekä alueen 
syrjäisestä sijainnista johtuen.  Digi-
talisoituvassa yhteiskunnassa palve-
luita vähitellen siirretään internetiin 
ja henkilökohtaisen palvelun saata-
vuus hankaloituu. 

Digitalisoitumisen myötä asioi-
den hoitaminen vaatii yhä enemmän 
teknisiä taitoja ja uudenlaista osaa-
mista. Digitalisaation keskiössä on 
ihmisten arki ja sen monimuotoisuus 
ja kuinka digikulttuuri integroituu di-
gitalisaation myötä väestön arkeen. 
Ydinkysymys on luoda yrityksille ja 
julkisille organisaatioille paremmat 
menestymisen edellytykset yhdistä-
mällä kotitaloudet: ihmiset, tietotek-
niikka ja vaikuttavat toimintatavat 
kaikissa riippumatta maantieteellises-
tä sijainnista. 

Digitalisaation onnistumisen edel-
lytys nro 1 on toimivien tietoliiken-
neyhteyksien saaminen jokaisen ko-
titalouden  ja yrityksen ulottuville 
riippumatta maantieteellisestä sijain-
nista. 

Vehmersalmen alueella on kiinteis-
töjä, joihin ei kiinteää ja siten toi-
minnallisesti vakaata laajakaistaa ole 
mahdollista saada tällä hetkellä. Kiin-
teän laajakaistan vaihtoehtoina ovat 
mobiiliverkon tai satelliittiteknologi-
an kautta tuotettu laajakaistayhteys.

Teksti ja kuva: J-P Spets
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Vehmersalmi nuorten näkökulmasta
Meiltä nuorilta kysyttiin mitä 

mieltä olemme Vehmersal-
mesta ja minkälaisia asioita 

tarvitsisimme kotipaikkakunnallem-
me. Mietimme asioita yhdessä ja mie-
leemme tuli seuraavat asiat.

Vehmersalmella on todella huonot 
harrastusmahdollisuudet. Harrastus-
ten puutteellisuuden takia, suurin osa 
meistä viettää koko päivän kotonaan, 
eikä tee mitään. Meiltä voisi kysyä, 
mitä haluaisimme harrastaa ja sitä 
kautta lisätä harrastuksia. Ehdotuk-
sena on ollut esimerkiksi motocross-
rata, tanssi, jalkapallo yms.

Meille avautuisi enemmän harras-
tusmahdollisuuksia, jos bussiyhtey-
det Kuopion keskustaan lisääntyisivät, 
ettei vanhempien tarvitsisi olla aina 
kyyditsemässä. Myös jatko-opiskelua 
ajatellen useampi bussivuoro päivässä 

olisi tarpeellinen.

Haluaisimme, että meidän nuoriso-
talomme olisi auki joka arkipäivä, että 
meillä olisi paikka missä tapaamme 
ystäviämme, koska Vehmersalmella ei 
ole mitään muuta paikkaa viettää ai-
kaa kavereiden kanssa. 

Haluaisimme myös uusia palveluita, 
esimerkiksi grillikioski, jäätelökioski, 
Lidl, Abc, Hesburger, Subway yms.

Haluaisimme myös nykyisten urhei-
lupaikkojen parempaa kunnossapi-
tämistä, että pääsemme urheilemaan 
kunnolla.

Tällaista me nuoret mietimme. Toi-
vottavasti ehdotuksemme otetaan 
huomioon ja joitakin toteutetaan. 

Teksti: Saija Koponen 9.lk

Elämäntapana taide

Taiteilijan silmät sädehtivät. 
Muutto Vehmersalmelle kol-
misen vuotta sitten sääti luo-

vuuden hanat apposelleen, eikä yk-
sikään aamu siitä alkaen ole ollut 
vailla uutta inspiraatiota. Annariitta 
Saarelainen fundeeraa aamukahvi-
kupposen äärellä uudesta ideasta 
päivän työn.

- Valtava, huikea luovuuden lähde 
ja ehto, Annariitta Saarelainen kertoo 
samoiluistaan metsissä ja rannoilla. 
Luonto antaa taiteeseen kaikki aiheet 
ja työhön monet aineksetkin.

Kuvataiteilijan tie alkoi pääkaupun-
gissa. Alkujaan kuopiolainen Anna-
riitta muutti Helsinkiin 1980-luvulla. 
Hän opiskeli valokuvalaborantiksi ja 
meni alan töihin. Valokuvan lisäk-
si Annariitta löysi uusia luovuuden 
ilmaisutapoja ja tekniikoita, maala-
si tauluja, teki grafiikkaa ja innostui 
metallista. Taidemetallin opintojen 
jälkeen Annariitta valmistui vuonna 
2012 kuvanveiston artesaaniksi. 

Helsingin-vuosinaan Annariitta ja 
Ari-puoliso ajelivat usein sukumökille 
Vehmersalmen Kohmalle, jossa kalas-
teltiin ja nautittiin hiljaisuudesta. Kol-
misen vuotta sitten Ari, kuvataitelija 
itsekin, tuumasi yhdellä mökkireis-
suista, että vehmersalmelaisten täytyy 
olla onnellisia saadessaan asua täällä. 

-  Yhtäkkiä tajusimme, että täällähän 
mekin haluamme asua, Annariitta 
muistelee. Innostus leimahti laakista 
ja taivaanmerkit osuivat kohdallaan: 
asunto löytyi saman tien ja muutto 
tehtiin melkein päivässä. 

Lämmin ote  
kylmään rautaan

Vehmersalmen-kodin seinille on ri-
pustettu puugrafiikkaa ja maalauksia, 
hyllyille ja vitriineihin aseteltu veis-
toksia. Osa teoksista on taottu rau-
dasta, osa valettu tinasta, alumiinista 
tai pronssista, osa on puukolla puusta 
vuoltu. Taidetta on terassilla ja pihan-
nurmikollakin. Annariitta on myös 
saanut käyttöönsä Sallilanniemestä 
kokonaisen vanhan riihen isoille te-
oksilleen. Siellä taiteilija valmistelee 
seuraavaa näyttelyä.

- Hakkaan vasaralla kylmää rautaa, 
taivuttelen isoja ja pyöreitä muotoja. 
Ruostuttamalla saan rautaan sävyjä ja 
rosoa. 

Yksi rautateoksista on löytänyt paik-
kansa historiallisesta Sallilanniemestä 
huvilan pihalta. Vehmersalmen koira-
puistossa seisoo puolestaan Liekki-te-
os, jonka taiteilija lahjoitti kyläläisten 
ja karvatassujen iloksi. Vehmersal-
men keskustan Kästyökahvila Hilimat 
-puodissa on toivottavasti tulevaisuu-
dessa myynnissä Annariitan töitä. 

- Netti on kansainvälinen kauppa-
paikka. Shopvida.com-verkkokaupas-
sa myyn grafiikkaa, paitoja ja huiveja. 
Töihini voi tutustua myös nettisivuil-
lani ja Facebookissa, Annariitta selos-
taa monia tilausmahdollisuuksia.

Netissä taitelija saa myös tärkeää 
näkyvyyttä, verkostoituu ja voi pääs-
tä taidealan merkittäviin julkaisuihin. 
Vaikka koti ja sydän pysyvät visus-
ti Vehmersalmella, Annariitan taide 
löytää tiensä isoon maailmaan. 

Teksti ja kuva: Soila Nevalainen

Äiti ja lapsi -teoksen hankkivat Ulla Lindfors ja Eeva-Liisa Hernesmaa sukutilansa 
Sallilanniemen 100-vuotisjuhlan kunniaksi.

Keväällä Rytökylä-Salmenran-
nan kyläyhdistyksen hallituk-
sessa mietittiin, mitä uutta 

toimintaa kesälle keksitään. Hallikirp-
pis oli se uusi oivallus, kun Puustisen 
Keijolla on siihen aikaan kesästä ko-
nehalli vapaana. Ajankohta valittiin 
elokuulle, jolloin vielä on kesäasuk-
kaitakin lomailemassa. Konehalli on 
iso yhtenäinen tila ja sillä on ollut 
käyttöä aiemminkin, mm. Jukolan 
viestin aikaan siellä oli kenttäsairaala.

 Hallikirppis oli oivallinen idea, kun 
tänä kesänä on sade sotkenut mon-
ta hyvää tapahtumaa. Täällä olimme 
kaatosateelta suojassa. Eka kerralla oli 
ihan kaatosade ja toisella kerralla kun-
non myrsky. Ensin oli aikomus pitää 
vaan kertarysäys kirpputoria, mutta 
suuri suosio sai meidät toisiin aatok-
siin ja pidettiin kertausharjoituksena 
vielä toinenkin kerta.

Yllätti tosiaan, miten hyvin ihmiset 
olivat keräilleet kirpputoritavaraa ja 
tuoneet jo aikaisemmin sinne hallille. 
Oli oman kylän väkeä ja olipas ihan 
kaupungistakin asti tultu kauppaa-
maan kaikkea mahdollista, osa myy-
tävistä tuotteista oli tuotu kyläyhdis-
tyksen toiminnantukemiseksi. Siellä 
oli sulassa sovussa vaatteita, astioita, 
mattoja, kodinkoneita, tauluja, huo-
nekaluja ja kaikkea mahdollista. Oli 
tyytyväisiä ostajia ja tyytyväisiä myy-
jiä.  Isommat huonekalut toimitettiin 
myös kotiinkuljetuksena perille.

Kyläyhdistyksenväki keitteli kahvia 
ja Immosen Juha paistoi lettuja ja 
myynnissä oli myös makkaraa. Kaup-
pa meidän ”hallikahviossa” kävi hy-
vin, lettutaikinaa taisi kahdella kertaa 
mennä kaksitoista litraa ja kahvinkei-
tin porisi tuoretta kahvia ja makkarat 
tirisivät grillissä. Ostajia tuli kauem-
paakin ja monet kesäasukkaat vehme-
riläisten kanssa olivat tulleet paikalle 
ostoksille.

Tämä oli kyllä kiva tapa tyhjentää 
kotivarastoja ja niinhän sitä on to-
dettu, että toisen hylkäämä tavara voi 
olla toisen aarre ja tulla ihan tarpee-
seen. Kyläläisinä koimme, että tapah-
tuma oli onnistunut, saimme ihmisiä 
liikkeelle.  Tiedotimme tästä jo kylä-
läisille jo alkukeväästä, että varasto-
ja saa tarkastella siihen malliin, että 
kirpputorille voi tuoda tavaraa ja tie-
dotusta ostavalle yleisölle koetimme 
jakaa paikallislehdessä ja sosiaalisen 

kanavan kautta ennen hallikirppistä. 
Tällainen tapahtuma jatkuu varmaan 
ensi vuonnakin, joten varastoja voi ja 
katsella sillä silmällä, että kirpparilla 
tavataan.

Teksti ja kuva: Mukana kirppiksellä 
kahvittajana ollut Sirpa Miettinen

Hallikirppis yllätti suosiollaan
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Vehmertuvan syksy on lähtenyt 
reippaasti käyntiin 

Vehmersalmen Palvelujen Selvityshankkeen kaikille avoin

ASUKASJUHLA
lauantaina 1.10.2016 klo 15-18.00 Majakalla

Ohjelmassa:
Kimmo Kivelän puheenvuoro

VePS-hankkeen tulosten esittelyä
Musiikkiesityksiä: Hurukuoro ja Heidemarie Hillebrecht

Uuden Vehmersalmi-videon esitys

KAHVITARJOILU

TERVETULOA!

Viikoittain säännölliset tapaa-
miset:

Maanantaisin Tuolijumppa 
klo 10-11

Tiistaisin Bingo 10-11
Keskiviikkoisin Käsityöpiiri klo 10-

12
Perjantaisin Canasta-kerho klo 12-

14.30
Asiakkaat voivat itse vaikuttaa tuvan 

tulevaan ohjelmistoon.

Tapahtumat mm.:
13.10. Aikuissosiaalityö, NIKU-

työntekijä mukana
3.11. Aikuissosiaalityö, toimeentulo-

tuen siirto KELA:an
15.12. Aikuissosiaalityö

Syksy on lähtenyt tuvalla reippaasti 
käyntiin. Toimintaa on riittänyt eri-
laisten tapahtumien valmisteluissa 
sekä viikoittaisten vakio-ohjelmien 

aktivoiduttua jälleen. Viimeisen vuo-
den aikana on käyty yhteisillä retkillä 
esimerkiksi Matkuksessa ja Mikkelis-
sä ja Elomarkkinoilla. Kesällä mukaan 
on mahtunut pientä juhlaa ja askarte-
lupäiviä.

Asukastuvat ovat kaikille avoimia, 
maksuttomia lähiöiden oleskelu-, ko-
koontumis- ja harrastetiloja. Kuopion 
kaupungin hyvinvoinnin edistämisen 
palvelualue koordinoi asukastupatoi-
mintaa ja vastaa resursoinnista sekä 
kehittämisestä. Kuopion Setlementti 
Puijola ry hoitaa asukastupien henki-
löstöhallintoa ja päivittäistä toimintaa 
yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Arkipäivisin asukastupa on auki 
lehtien lukua, kahvittelua, yhteistä 
oleskelua, harrastustoimintaa ja tie-
tokoneiden käyttöä varten. Tuvalla on 
mahdollisuus saada henkilökunnal-

ta atk-ohjausta. Iltaisin ja viikonlop-
puisin yhdistykset, taloyhtiöt sekä eri 
harrastusryhmät ja toimintayhteisöt 
voivat käyttää tiloja kokoontumisiin-
sa. Toiminta on ilmaista yleishyödyl-
lisille yhdistyksille. Tupa on vuokrat-
tavissa myös perhejuhliin ja muihin 
yksityistilaisuuksiin.

Työntekijän näkökulma: Tupa on 
ollut mukava työpaikka. Uusiin ihmi-
siin tutustuminen ja toisten auttami-
nen sekä yhdessä tekeminen ovat työn 
parhaimpia puolia. 

Kiitos kaikille tuvan asiakkaille. On 
antoisaa tehdä kanssanne yhteistyötä. 
Tervetuloa Vehmertuvalle!

Ohjaaja Merja Saloranta ja tupa-
työntekijät Anni ja Antti

Toukokuun alusta alkaen on 
kyläkuvaamme piristänyt Käs-
työkahvila Hilima, joka toimii 

läpi vuoden, ei vain kesäaikaan. Käs-
työkahvilan taustalla on huhtikuussa 
perustettu, nyt jo 37-jäseninen yhdis-
tys, Suvaksen Taitavat ry.  Anu-Kaisa 
Ruposen mukaan koko homma lähti 
liikkeelle kun hänen yrityksensä Vil-
laliinun käsityömyynnille piti kek-
siä uusi ratkaisu.  Sopiva toimitilakin 
oli vapaana vanhassa pankkitalossa. 
Kun Anu-Kaisa sai vielä kaverikseen 
Annikki Halosen, Sari Enwaldin 
ja Hanne Ulkuniemen, perustettiin 
yhdistys ja pistettiin pystyyn käsi-
työmyymälä ja kahvio. Tällä hetkellä 
Kästyökahvilassa on siis myynnissä 37 
paikallisen käsityöläisen tuotteita.

Suvaksen Taitavat ry:n toiminnan 

tavoitteena on 
käsityötuottei-
den myynnin 
edistäminen, kä-
sityöperinteen 
ylläpitäminen ja paikallisuuden esiin-
tuominen. Käytännössä yhdistys toi-
mii siten, että jokainen jäsen voi tuoda 
tekemiään tuotteita myyntiin Hili-
maan, joka perii tuotteiden myynnis-
tä provisiota hyllytilan vuokrana. Jos 
jäsen haluaa, voi hän tehdä Hilimassa 
myyntipäiviä ja saada siitä hyvitystä 
provisiomaksusta. 

Kun kyselen, millä tavalla Koy – eli 
Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi 
ry – voisi edistää paikallista yritys-
toimintaa, Anu-Kaisa tuo esille yh-
teistyön kehittämistarpeen niin yrit-
täjien, yhdistysten kuin muidenkin 

toimijoiden välillä. Koy voisi toimia 
koollekutsujana vaikkapa Jouluta-
pahtumassa, jossa kaikki yhdistäisivät 
voimavaransa ja saataisiin yksi iso yh-
teisöllinen tilaisuus monen erikseen 
järjestettävän sijaan. 

P.S. Juuri saamani tiedon mukaan 
Kästyökahvila Hilimassa ryhdytään 
hoitamaan Vehmersalmen postipalve-
luja 11.10.2016 alkaen. Posti tiedottaa 
asiasta kirjeitse 27.9.2016. 

Teksti: Riitta Katajamäki
Kuva: Pekka Häkkinen

Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry

Vehmersalmi muuttui Kuopion 
kaupunginosaksi v. 2005 kun-
taliitoksen myötä. Alueella on 

toiminut ensin Vehmersalmen Kylät 
ry, kunnes yhdistys lakkautettiin ja 
tilalle perustettiin v. 2015 Kaupungin-
osayhdistys Vehmersalmi ry (tuttaval-
lisemmin Koy Vehmersalmi ry.  

Vehmersalmen asukasluku 1.1.2016 
on ollut 1913 henkilöä. Keskeinen 
elinkeino on edelleen maa- ja metsä-
talous, osuus kaikista työpaikoista on 
n. 20 %. Työllisestä työvoimasta Kuo-
piossa työssäkäyviä on 28 %. Vehmer-
salmen pinta-ala on 550,59 km2, josta 
vesistöä 202,47 km2 eli hyvin kauniil-
la alueella asumme.

Yhdistys toimii yhteisellä asialla, 
pyrkien saamaan asukkaiden äänet 
päättäjien korviin. Yhdistyksen sään-
töjen mukaisen toiminnan tarkoituk-
sena on:

edistää Vehmersalmen alueen asuk-
kaiden ja osavuosiasukkaiden hyvin-
vointia

 kansalaisjärjestöjen, yritysten ja 
alueella toimivien julkisten laitosten 
toimintamahdollisuuksia ja elinkel-
poisuutta

vaalia ja edistää Vehmersalmen kult-
tuuriperintöä ja liikuntakulttuuria

edistää eri toimijoiden välistä yhteis-

työtä
pyrkiä toiminnallaan aktivoimaan 

jäsenistönsä ja alueen asukkaiden 
osallisuutta erityisesti heitä koskevas-
sa päätöksenteossa

osallistua Vehmersalmen kaupun-
ginosa- ja maaseutusuunnitteluun

tehdä selvityksiä, aloitteita ja antaa 
lausuntoja

Kaupunginosayhdistys Vehmersal-
mi ry on tämän vuoden aikana teh-
nyt Kuopion kaupungin perusturva-
lautakunnalle aloitteen koululaisten 
hampaiden oikomishoitojen järjes-
tämisestä Vehmersalmella ja anta-
nut lausunnon Maaseuturakentami-
sen periaatteista Kuopion kaupungin 
strategisen maankäytön suunnittelu-
osastolle. Lisäksi yhdistyksen suun-
nitelmissa on selvittää mahdollisuutta 
frisbeegolf-radan rakentamiseen Veh-
mersalmelle ja osallistumista kunto-
polun korjausten suunnitteluun ja to-
teutukseen.

LIITY JÄSENEKSI!
Me tarvitsemme uusia innokkaita 

jäseniä mukaan toimintaan! Olisiko 
sinulla jotain annettavaa yhteisten asi-
oiden eteen? Ilmoittaudu laittamalla 
sähköpostia: tiedotus@koyvehmersal-
mi.fi,  soittamalla puheenjohtajallem-
me tai ottamalla hallituksen jäseniä 
hihasta kiinni. 

Teksti: Satu Harju

Kästyökahvila Hilimassa vaalitaan 
käsityöperinnettä 

Kaupunginosayhdistys 
Vehmersalmi ry:n hallitus 2016:

puheenjohtaja:   
Ate Savolainen Puh. 0440 279 522

varapuheenjohtaja: 
Jyrki Knuutinen 

sihteeri: 
Riitta Katajamäki 

jäsenrekisteri- ja tiedotussihteeri: 
Satu Harju  

taloudenhoitaja: 
Oili Pursiainen  

hallituksen jäsenet:
Viljo Heikkinen 
Eero Korhonen
Veli Matti Miettinen
Tuula Savolainen
Pentti Ruotsalainen

Katso myös lisätietoja:
- nettisivu: koyvehmersalmi.fi
- facebook: Vehmersalmen Seutu

TERVETULOA 
SYYSKOKOUKSEEN TI 
15.11.2016 KLO 18.00! 
Tarkemmat tiedot 
myöhemmin.


