Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry
TOIMINTAKERTOMUS 2019
Toukokuussa 2015 perustettu Kaupunginosayhdistys (Koy) Vehmersalmi ry on jatkanut
Vehmersalmen Kylät ry:n toimintaa aiempaa laajemmalla jäsen pohjalla. Yhdistyksen jäseniä
voivat olla henkilöt, yhdistykset, yhteisöt ja yritykset. Yhdistyksessä on henkilöjäseniä 73,
Yhteisöjäseniä 18. Yhdistyksen sääntöjen mukaisena tavoitteena on edistää Kuopion
maaseutualueella sijaitsevan Vehmersalmen kaupunginosan asukkaiden,
kansalaisjärjestöjen, yritysten ja julkisten laitosten toimintamahdollisuuksia ja
elinkelpoisuutta sekä vaalia ja edistää Vehmersalmen kulttuuriperintöä ja liikuntakulttuuria.
Tavoitteena on myös edistää ja kannustaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä alueen
elinkeino- ja kansalaisjärjestötoiminnan elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.
Yhdistys pyrkii toiminnallaan aktivoimaan jäsenistönsä ja alueensa asukkaiden ja yhteisöjen
osallisuutta ennen kaikkea heitä koskevassa päätöksenteossa.

1. Hallinto, talous ja koulutus
1.1 Hallinto
Syyskokouksessa30.11.2018 valittiin vuodelle 2019 hallituksen puheenjohtajaksi Pekka
Häkkinen. Hallituksen jäseniksi Mika Hämäläinen, Ate Savolainen, Tuula Savolainen, Teemu
Rissanen, Sirpa Miettinen, Anja Siljanto, Sari Tirkkonen, Sami Korhonen sekä varajäseniksi
Jari Mönkkönen ja Pentti Ruotsalainen
Hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut Mika Hämäläinen.
Sihteerinä toimi osan vuotta Leena Lundström ja osan vuotta Marja-Leena Ludwig.
Taloudenhoitajana on toiminut Marja-Leena Ludwig. Yhdistyksen kirjanpidosta on vastannut
Isännöintipalvelu Ludwig. Toiminnantarkastajana on toiminut Päivi Muurainen ja hänen
varallaan Jyrki Knuutinen.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 18.5.2019. Syyskokous 13.12.2019.
Hallitus kokoontui 9 kertaa.
Yhdistyksen/hallituksen toimijoiden/jäsenten aktiivisena pysymisen jaksamiseksi on
työtehtäviä jaettu kaikille halunsa ja tehtävä kykynsä mukaan.
Yhdistyksellä mm. Tiedotusryhmä/tiedotusvastaava.
Lehden päätoimittaja/lehtiryhmä, Frisbee vastaava/talkooryhmä, Teatteriretki vastaava,
Vehmerin hakemistot vastaava, atk vastaava, Liikennejärjestelyistä vastaava, Järjestysmies
vastaava ja erittäin tärkeä Rakenna- ja Asu messuvastaava ym.

Töiden hajauttamisesta huolimatta kaikille oli riittävästi tehtäviä. Toiminnan laajuus on
saatava kestävälle tasolle ja tekeviä käsipareja lisää.
Hallitus on toimintavuoden syksyllä toteuttanut laajan toimintaansa liittyvän palautekyselyn
3.12.2019 julkaisemassaan Vehmeriläinen- lehdessä. Vastausten vähäisyyden perusteella
voidaan todeta, että toimintaan ollaan tyytyväisiä tai sitten yhdistyksen toiminta ei kiinnosta
ihmisiä. Samassa lehdessä kyseltiin myös kulttuuri- ja asioimisbussin toiminnasta. Kirjallisia
vastauksia emme saaneet, mutta bussissa saatujen suullisten palautteiden perustella
toimintaa pyritään kehittämään.
1.2 Talous ja hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. (Tilinpäätös omana
asiakirjana)
Tilikauden tulos jäi tappiolliseksi 1285,85€, jonka hallitus esittää lisättäväksi edellisten
tilikausien voitto/tappio tilille.
Varsinaiset toiminnan tuotot koostuvat LAVIS jumpan osallistumismaksuista.
Muut varsinaisen toiminnan kulut koostuvat lähinnä tiedotuksesta, hallinnon
pyörittämisestä, vakuutuksista, tapahtumien järjestelyistä ja huoltovelvoitteista mm.
Frisbeeradan kunnossapito.
Varainhankinnalla on katettu varsinaisen toiminnan kuluja. Jäsenmaksutuloja kertyi 1425€,
josta suuri kiitos kaikille jäsenillemme. Teatteriretkellä ja koulun joulumyyjäisissä myimme
arpoja 408,10€. Vehmeriläinen lehteä kustannettiin ilmoitusmyynneillä ja yhteistyössä
Soisalon Seudun kanssa julkaistiin kevään lehti. Syksyn lehti tuotettiin omana talkootyönä.
Kaikille yhteistyökumppaneillemme ja vapaaehtoisille, suuri kiitos tästä!
Kuopion kaupunki myönsi yleisavustusta 1000€ sekä talkooavustusta Enonlahden
uimarannantien ja Louhen muistomerkin kunnostukseen 2514,59€. Nämä toimenpiteet
hyödyttävät meitä kaikkia Vehmersalmelaisia.
1.3 Koulutus
Yhdistys on jatkanut toimintansa kehittämistä aktivoimalla yhdistyksen hallinnon, sekä
aktiivisesti toimivien jäsenten osallistumista erilaisiin koulutus ja myös opinto tyyppisten
retkien tilaisuuksiin, tukemalla esim. osallistumiskuluissa.

Koulutuksiin, retkiin, info- ja yhteistilaisuuksiin olisimme toivoneet aktiivisempaa
osallistumista. Seuraaviin koulutuksiin osallistui 2-3 henkilöä
- 14.2019 Pohjois-Savon kylät Ry:n järjestämä tietosuojakoulutus Vehmersalmella
- 30.3.2019 Pohjois-Savon järjestöfoorumi Kunnonpaikassa
- 4.4.2019 Pohjois-Savon Kylät ry järjestämä tapahtumakoulutus Siilinjärvellä
- 8.4.2019 etäkoulutus yhdistysten varainhankinnasta
- 6.9.2019 MTK:n järjestämä ”kaikki kyytiin työpaja” Iso Valkeisen Motellilla.
- 12.9.2019 Sakke hankkeen ym. yhteistyökumppaneiden järjestämä Kuopion
yhdistysten tulevaisuusilta
2. Varsinainen yhdistystoiminta
2.1 Kaupunki yhteistyö ja lähidemokratia.
Toimintasuunnitelman mukaisesti yhdistys on tehnyt tiivistä yhteistyötä kaupungin
palvelualueiden kanssa ja seurannut tiiviisti aluettamme koskevia suunnitelmia ja pyrkinyt
yhdessä Pitäjäraadin kanssa vaikuttamaan päätöksentekoon mm. kouluverkoston
suunnitelmiin vaikuttaminen 2019 v. alussa. Vuoden aikana toteutimme Pitäjäraadin kanssa
yhteistyössä mm. seuraavat hankkeet:
-Lavis-liikuntaryhmää vedimme kevään 2019, joka siirtyi sitten kansalaisopiston ohjelmaan
syksyllä 2019.
- Kulttuuri- ja asiointiliikenne bussin toiminta siirtyi Pitäjäraadin ja Kaupungin suoraksi
toiminnaksi, meille jäi toiminnan suunnittelu, tiedottaminen ja toteutus eli koordinointi.
-Rakenna- ja Asumessut Kuopiossa 23-24.2.2019 toteutettiin yhdessä Pitäjäraadin kanssa,
Pitäjäraatien ja kaupungin yhteisellä osastolla. Järjestettiin kysely/arvonta Vehmersalmella
asumisesta kiinnostuneille ja palaute oli positiivista.
Yleensä yhteistyö perustuu kaupungin ja/tai Pitäjäraadin taloudelliseen avustukseen ja KOYhoitaa toteutuksen talkoilla, mutta kaikki osallistujat kyllä osallistuvat myös suunnitteluun ja
esivalmisteluihin aktiivisesti, eli on kysymys ryhmätyöstä parhaan lopputuloksen saamiseksi.
2.2 Alueellinen yhteis- ja verkostotyö
Yhteistyötä on jatkettu ja parhaiten tämä tulee esille toimintakertomuksen osiossa 2.4.
Yhteistyötä on tehty mm. Lions Clubin, maa- ja kotitalousnaisten, Rytökylä-Salmenranta
kyläyhdistyksen, Vehmersalmen koulun sekä vanhempainyhdistyksen, Vehmersalmen
alueseurakunnan, MLL:n, partiolaisten monien Vehmersalmelaisten yritysten kanssa mm.
frisbeegolf- radan hoitaa paikallinen yritys.
Koy:n rooli alueellisen yhteistyön koordinoijana ja vahvistajana on vakiintunut.
Viestinnässä on edelleenkin kehitettävää.

2.3 Tiedottaminen
Tiedottaminen tehtiin toimintasuunnitelman mukaisesti.
Tiedotettiin asukkaille, osavuosiasukkaille, yrityksille ja yhteisöille kaupungin suunnitelmista
Vehmersalmella kuten myös Koy:n omasta toiminnasta.
Tiedottamisessa käytettiin nettisivuja, Vehmersalmen Seutu fb- sivuja, Vehmeriläinen fbryhmää, Vehmeriläinen lehteä, paperisia tiedotteita, suullista viestintää sekä informointia
mm. Soisalon Seutu lehteä juttu vinkeillä.
Tiedottamista ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kehitetään edelleen.
Kotisivuillamme www.koyvehmersalmi.fi löytyy kaikki oleelliset tiedot yhdistyksen
toiminnasta. Siellä on myös palautelaatikko, jonka kautta voi lähettää risut ja ruusut
hallitukselle. Sivuilta löytyvät myös julkaisemamme Vehmeriläinen lehdet, joista olemme
saaneet todella hyvää palautetta tiedotuskanavana Vehmersalmelaisille. Lehti ilmestyy kaksi
kertaa vuodessa jokaiseen kotiin jaettuna.
Koy Vehmersalmi ry piti yllä seuraavia Vehmersalmen alueen tiedostoja.
● Kuntapalvelujen yhteystietoja (nettisivu)
● Tapahtumakalenteria (nettisivut/paperi tiedotteet)
● Yhdistysluetteloa (nettisivut/linkki)
● Vehmersalmen palveluhakemistoa (nettisivut/paperihakemisto 2019)
(palveluhakemiston ylläpito/teko jäi tekemättä kovan työkuorman vuoksi)
Palveluhakemiston päivitys vuodelle 2020 toteutunee.
2.4 Tilaisuudet, tapahtumat, koulutukset
Toimintasuunnitelman 2019 mukaisesti
Vehmersalmi-päivät
MLL:n ja Lions Clubin kanssa sovimme, osallistumme vain esittelemällä omaa toimintaa
yhdessä Pitäjäraadin kanssa.
Onnistuttiin hyvin, palaute oli hyvä ja saatiin uusia jäseniä.
Mökötyksen SM-kisaa ei järjestetty, odottaa sopivaa kytköstä johonkin tapahtumaan.

Teatteriretki Kuopion kaupunginteatteriin 16.11.2019 (Cabaret-musikaali), mukana 44 hlöä.
Vastuuhenkilöinä olivat Eero ja Marja Korhonen.
Osallistuminen Rakenna- ja asu messuille Kuopiossa 23–24.2.2019 Vastuuhenkilönä oli Satu
Harju. Toteutettiin yhteistyössä Pitäjäraadin kanssa. Pitäjäraatien ja kaupungin yhteisellä
osastolla.
7-hengen ryhmämme esitteli ihmisille Vehmersalmen myytäviä/vuokrattavia kiinteistöjä ja
asuntoja ja samalla markkinoitiin koko Vehmersalmea asuinpaikkana.
Yhteistyökumppaneina oli Kuopion kaupunki ja useita kiinteistönvälitystoimistoja sekä
yksityishenkilöitä. Erittäin onnistunut tapahtuma jatkoa seuraa 2020.
Luontotaipaleen kesätapahtuma järjestettiin 8.6.2019 valtakunnalliset Avoimet Kylättapahtumaan liittyen. Luontotaipaleen syystapahtuma korvattiin Suomen Luonnonpäivänä
järjestetyllä tilaisuudella Syvässähiekassa. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä kaupungin,
Seurakunnan, Rytökylä-Salmenrannan kyläyhdistyksen ym. vapaaehtoisten kanssa.
Tapahtumaan osallistujia oli n. 60-70 henkilöä.
Vehmeriläinen-lehti julkaistiin kaksi kertaa vuonna 2019(keväällä ja syksyllä), 6.6.2019 ja
3.12.2019. Syksyn lehti tehtiin omana työnä yhteistyökumppanina vapaaehtoistyössä
Smartonline/Jarmo Mustonen.
KOY:n kautta järjestettävät tilaisuudet ja toiminta Majakalla:
- Kyllikki Luhtapuro on toiminut vapaaehtoisena ohjaajana tuolijumpan ja yhdessä
jumpaten tilaisuuksissa.
- Lavis-liikuntaryhmän toiminta kevät 2019, joka jatkui Vehmersalmen koulun
liikuntasalissa syksyn 2019.
- Lentopallovuoro, vetäjän Heikki Miettinen
KOY on varannut Kaupungilta salivuorot näille
KOY:n Majakalla olevaa toimistoa käyttää mm. partiolaiset toimintaansa. Muuten käyttö
on satunnaista kokouskäyttöä.
Kulttuuri-asiointiliikennebussin toimintaa vahvistettiin vuoden 2019 aikana yhteistyössä
Pitäjäraadin ja Kaupungin kanssa. Meidän tehtävänämme oli toiminnan koordinointi.
Elävä Puutarhatapahtuma 6.7.2019 Rytökylä-Salmenrannan kirppispäivän yhteydessä,
mukana oli kaksi kotipuutarhaa.

Toimintasuunnitelman lisäksi tulleita tapahtumia
Katso kohdan 1.3 koulutusosio.
2.5 Yleishyödylliset hankinnat
+ Koy:n ja Pitäjäraadin kanssa yhteisesti hankituille tavaroille järjestettiin sopiva
varastointipaikka, laadittiin tavaroiden vuokraus- ja sopimus- ja huolto-ohjeet sekä
määriteltiin perittävä korvaus. Tavarat (Teltta, äänentoistolaitteet, grilli) on tarkoitettu
yksityisten ja yhdistysten käyttöön.
3.Yhdistyksen jäsenyydet ja osallistuminen
Koy on jäsenenä Pohjois-Savon Kylät ry:ssä vuosittaisella jäsenmaksulla. Yhdistyksen
edustajan vuosikokouksessa vuonna 2019 on ollut Ate Savolainen. Pekka Häkkinen on ollut
varajäsen PS kylät ry:n hallituksessa.
Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:ssä Koy on koko nykyisen ohjelmakauden 2016–2020.
Yhdistyksen virallisena edustajana vuosikokouksiin 2019 on ollut Tuomo Riihimäki.
Vehmersalmen yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän jäsenenä 2019 on ollut Teemu Rissanen.
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