
 

KUTSU KAUPUNGINOSAYHDISTYS VEHMERSALMI RY:N  
SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN: 
 
Kokoonnumme kaikille avoimeen sääntömääräiseen syyskokoukseen keskiviikkona 30.11 klo 18 
Vehmersalmen Kyläbaariin (os. Vehmersalmenkatu 34, 71310 Vehmersalmi). Käsitellään 
syyskokouksen sääntömääräiset asiat mm. valitaan hallitus, yhdistyksen puheenjohtaja, 
toiminnantarkastaja, käsitellään hallituksen esitys toimintasuunnitelmasta ja budjetista vuodelle 
2023 ja muut hyvissä ajoin päätettäväksi ilmoitetut asiat. Aineistot ovat ennakkoon luettavissa 
yhdistyksen kotisivuilla www.vehmersalmi.fi/kaupunginosayhdistys.  
 
Tilaisuuden aluksi klo 17 on puuro- ja kahvitarjoilu. Ennen kokousta jäseneksi liittyneillä on myös 
äänioikeus (Uusien jäsenten tulee osoittaa kuitti maksetusta jäsenmaksusta ennen kokouksen 
alkua). 

Tervetuloa kokoukseen! 

Hallitus 

Arvoisat jäsenemme 

Toivomme, että sinullekin kuuluu hyvää ja voimme toiveikkaina siirtyä uutta toimintavuotta kohti. 
Olet tervetullut mukaan toimimaan ja kehittämään KOY:n toimintaa omalla osaamisellasi, sillä se on 
ensiarvoisen tärkeä elinehto yhdistyksemme toiminnalle. Tärkeää on yhdessä puolustaa ja kehittää 
maaseudun/Kuopion liitoskunta-alueen asumisen arvoja/mahdollisuuksia ja saada päättäjät sekä 
ulkopaikkakuntalaiset kiinnostumaan meistä. Yhdistyksen jäsenmäärä on edelleen vajaa sata 
henkilöjäsentä. Otamme mielellään uusi jäseniä vastaan tulevana vuonnakin. 
 
“Syksy näyttää meille, kuinka kaunista voi olla luopua ja päästää asioista irti”, runoilee tuntematon 
ajattelija. Meille Kaupunginosayhdistyksen hallituksen jäsenille vuodenvaihteen läheneminen 
merkitsee myös tilinpäätöksen aikaa. Yhdistyksen syyskokouksessa hallitus julkaisee tulevan 
vuoden toimintasuunnitelman ja budjettiarvion. On aika katsoa, toteutuivatko vuoden takaiset 
suunnitelmat ja asettaa seuraavalle kaudelle uudet. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman löydät 
netistä yhdistyksen KOY:n kotisivuilta www.vehmersalmi.fi/kaupunginosayhdistys. Syyskokouksessa 
valitaan vuosittain uusi hallitus. Useat nykyisen hallituksen jäsenet ovat ilmaisseet halunsa jättää 
hallituspaikkansa, joten luopumista ja uusien haasteiden vastaanottamista tullaan tässä 
kokouksessa näkemään. Kokous on kaikille avoin. Tervetuloa Kyläbaariin seuraamaan kokousta 
30.11.2022 kello 18 alkaen. 
 
KOY:n hallitus vuosimallia 2022 on tehnyt tasaisen laadukasta työtä perinteisillä toimialoillaan. 
Vehmeriläinen-lehti on ilmestynyt iloksemme ja hyödyksemme tänäkin vuonna kaksi kertaa. 
Kotisivumme ovat uudistuneet ja siirtyneet uuteen osoitteeseen www.vehmersalmi.fi. Asiointi 
kyydit, palveluhakemisto, Vehmersalmen seutu -facebook profiili, torin ja Salen ilmoitustaulut, 
teatteri ym. retket, kukkalaatikoiden hoito sekä torin isännöinti ovat sujuneet mallikkaasti. 
Tarvitsisimme lisää auttavia käsiä yhdistyksen vapaaehtoisiin tekijöihin, jotta mukana olevat eivät 
liikaa kuormitu. Kannetaan siis kukin osuutemme yhteisten asioiden hoidossa. Yhteisöllisyys on 
voimaa, ja luo viihtyisyyttä ja hyvinvointia Vehmeriin. 
 
Sari Tuomainen 
Vehmersalmen jäsensihteeri 

http://www.vehmersalmi.fi/kaupunginosayhdistys
http://www.vehmersalmi.fi/kaupunginosayhdistys

