
 

JÄSENKIRJE JA KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN 2022 

 
On kulunut sata vuotta Vehmersalmen kunnan, ja seitsemän vuotta Vehmersalmen 
kaupunginosayhdistyksen perustamisesta. Vehmersalmen kunta ehti toimia itsenäisenä 83 vuoden 
ajan. Kunta muodostui kyläkeskuksesta ja viidestätoista kylästä; Enonlahti, Horsmanlahti, 
Juonionlahti, Jänissalo, Litmaniemi, Miettilä, Niinimäki, Putroniemi, Puutosmäki, Ritoniemi, 
Roikansaari, Räsälä, Vuorisalo, Mustinlahti ja Kohma. Useimmilla kylillä oli omat 
kyläyhdistyksensä. Vuonna 2005 Vehmersalmen kunnan liittyessä Kuopion kaupunkiin, tuli 
Vehmersalmen kirkonkylän taajama-alueesta Kuopion 42. kaupunginosa. Kyläyhdistysten 
toimintojen hiipuessa, päätettiin yhdistää voimat, ja perustettiin Kaupunginosayhdistys 
Vehmersalmi ry. 
 

 Yhdistyksen nimi KOY Vehmersalmi ry on puhuttanut yhdistyksen hallitusta tämän kauden 
aikana. Mielestämme nimi on harhaanjohtava, koska yhdistyksen toiminta-alue koostuu pääosin 
maaseutualueesta. Pohdinnassa onkin, kannattaisiko nimi vaihtaa? Jäsensihteerin näkökulmasta 
katsoen, jäsenillä on valta tässä asiassa. Jos sinulla on mielipide aiheesta tai nimiehdotus 
mielessä, niin kerro se meille. 
 

 Yhdistyksen tavoitteena on toimia ruohonjuuritason äänitorvena kunnallisessa päätöksenteossa 
Pitäjäraadin apuna. Yhdistys pyrkii tukemaan paikallisia yrityksiä, yhdistyksiä, asukkaita ja 
kesäasukkaita toiminnassaan yhteisön hyväksi. Tärkein tehtävämme on mielestäni koota ja jakaa 
tietoa, joten, hyvät toimijat, ilmoittakaa tapahtumista ja toiminnasta meille, niin voimme palvella 
teitä ja kuluttajia tiedottamalla! 
 

Kotisivumme toimivat nyt uudessa osoitteessa: Vehmersalmi.fi. Sieltä löytyy yhdistyksen 
toiminnan lisäksi paljon ajankohtaista tietoa mm. myytävät asunnot ja vuokrattavat lomamökit. 
Kotisivujen kautta on myös vaivatonta liittyä yhdistyksen jäseneksi tai ottaa yhteyttä hallituksen 
jäseniin oman mielipiteen ilmaisemiseksi. Vain yhteistyöllä voimme parantaa alueemme 
elinkelpoisuutta. Laaja osallistujamäärä ja saamamme palaute mahdollistaa sen, että 
yhdistyksessä tekemämme vapaaehtoistyö saavuttaa tavoitteensa. 
 

Vehmersalmipäiviä pääsemme viimein viettämään tulevana kesänä. Teemoina ovat lähiruoka, 
liikunta ja tietenkin vesi, rannalla kun ollaan. Ohjelmaa on suunniteltu riittävän pitkin päivää. 
Osallistumisesi on meille todella tärkeää. Vain yhteistyöllä saamme järjestettyä mukavan päivän 
mahdollisimman monelle. Haluatko tuotteesi tai harrastuksesi esille Vehmersalmipäiville? Tule 
yrityksesi, seurasi tai yhdistyksesi kanssa mukaan järjestelyihin! Tai hanki yrityksellesi näkyvyyttä 
sponsoroimalla tapahtumaa esimerkiksi lajikohtaisesti.  
 

Yhdistys on alkanut julkaista sähköpostitiedotetta noin kolmen kuukauden välein, tai 
tarvittaessa useamminkin. Ensimmäinen tiedote lähetettiin sähköpostitse jäsenille huhtikuussa. Jos 
haluat jatkossa saada tiedotteen ei-jäsenen sähköpostiin, ilmoita meille sähköpostiosoite, niin 
lisäämme sen postituslistalle. Järjestöt ja yritykset ym. toimijat: ilmoittakaa tapahtumistanne ja 
toiminnastanne meille, osoitteeseen jasensihteeri@koyvehmersalmi.fi tai 
tiedotus@koyvehmersalmi.fi niin autamme teitä tiedottamisessa.  
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KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN 
 
Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry kokoontuu kaikille avoimeen sääntömääräiseen 
kevätkokoukseen perjantaina 20.5.2022 klo 18. Tänä keväänä kokoontumispaikkamme on QP 
Resort Kortejoella. Kaikki varmaan olemme ihmetelleet sairaalan kohdalla olevia kylttejä Starlight 
ravintolasta. Nyt meillä on tilaisuus tutustua yrityksen tiloihin ja nauttia samalla päivällistä hintaan 
30 €. Ilmoitathan jäsensihteerille sähköpostitse jasensihteeri@koyvehmersalmi.fi 13.5.2022 
mennessä, mikäli haluat osallistua maksulliseen ruokailuun (Huom! Ilmoittakaa myös 
allergiat). Ruokailu aloitetaan klo 17 ja tämän jälkeen aloitamme kokouksen klo 18. Olet 
lämpimästi tervetullut mukaan! 
 
Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: mm. V.2021 tilinpäätöksen vahvistaminen 
vastuuvapauden myöntäminen, toimintakertomus ja muut hyvissä ajoin päätettäväksi ilmoitetut 
asia. Aineistot ovat ennakkoon luettavissa yhdistyksen kotisivulla 
www.vehmersalmi.fi/kaupunginosayhdistys/. Etäyhteydellä osallistuminen on myös mahdollista, 
ilmoittaudu mukaan sähköpostitse jasensihteeri@koyvehmersalmi.fi.  Yhteiskyyditys torilta klo 
16:30, johon ilmoittautumiset 19.5.2022 mennessä toimisto@koyvehmersalmi.fi tai puhelimitse 
Sirpalle 044 3257298 tai Paulalle 045 6300270. Ruokailun väliin jättäville järjestetään tunnin 
mittainen esittelykierros QP Resortilla klo 17 alkaen. 
 
Tilaisuuden aluksi kaikille osallistujille tarjotaan kahvit ja kahvileivät. Ennen kokousta 
jäseneksi liittyneillä on myös äänioikeus. (Uusien jäsenten tulee osoittaa kuitti maksetusta 
jäsenmaksusta ennen kokouksen alkua).  
 
Aktiivista ja yhteisöllistä kesää meille kaikille toivoo Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry:n 
jäsensihteeri Sari Tuomainen ja Koy hallitus. 
 

TERVETULOA KOKOUKSEEN! 
 
Yhteystiedot: - S-postit: tiedotus@koyvehmersalmi.fi tai info@koyvehmersalmi.fi 

Facebook: Vehmersalmen Seutu – sivusto 

- Postilaatikko: ST1-huoltoasemalla os. Linnatie 3. Sinne voi jättää yhdistykselle tulevaa postia. 
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