JÄSENKIRJE 1 KUTSU KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSEEN 1-2/2020
ARVOISAT JÄSENEMME!
Kuluvan, covid-viruksen siivittämän vuoden päivät lähenevät loppuaan. Kokoontumistamme ja
muutakin toimintaamme on rajoittanut valtakunnan ohjeistus ja määräykset koronan leviämisen
hillitsemiseksi. Nyt on aika pitää kaupunginosayhdistyksen yhdistetty kevät- ja syyskokous
vallitsevia korona rajoituksia ja suosituksia noudattaen.

KUTSU KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSEEN:
Järjestämme sääntömääräisen kevät- ja syyskokouksen perjantaina 27.11.2020 klo 18 Tetrimäellä
(os. Tetrimäentie 90, 71310 Vehmersalmi). Käsitellään kevät- ja syyskokouksen sääntömääräiset
asiat mm. v.2019 tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen,
toimintakertomus, toimintasuunnitelma, talousarvio ja hallituksen jäsenten valinta. Aineistot ovat
ennakkoon luettavissa yhdistyksen kotisivuilla www.koyvehmersalmi.fi/kaupunginosayhdistys
Tilaisuuden aluksi on kahvitarjoilu. Kokousten välissä pidämme myös lyhyen kahvitauon.
Tervetuloa jäsenemme ja kaikki Vehmersalmen alueen asukkaat sekä osavuosiasukkaat!
Tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Ennen kokousta jäseneksi liittyneillä on myös äänioikeus (Uusien
jäsenten tulee osoittaa kuitti maksetusta jäsenmaksusta ennen kokouksen alkua). Kokouspaikalla
pidämme jokainen huolen turvaväleistä, myös kasvosuojaimia ja käsidesiä on saatavilla.

KULUVAN VUODEN TOIMINTAAMME:
•
•
•
•

Osallistuimme yhdessä Pitäjäraadin kanssa Kuopion Rakenna- ja Asu messuille helmikuussa
markkinoimalla kyläämme vakituisen- ja kesäasumisen hyvänä vaihtoehtona.
Vesijumppaan kuljetuksineen keväällä ja syksyllä Fontanellaan, olemme järjestäneet
Kaupungin tukemana.
Valtakunnallinen avoimet Kylät- verkossa, osallistuttiin
Nuorille kohdennettu tapahtuma Majakalla kesäkuussa, jossa mm. infoa motocross radasta
ja vieraslajin Lupiinien poistoa pururadan ympäriltä.

● Vehmeriläinen lehti ilmestyi toukokuun lopussa, vapaaehtoistyönä tuottaen.
● Luontopolun kesänavaus-tapahtuma pidettiin siivoustalkoiden merkeissä. Laavulle vietiin
lisäpenkkejä, että suurempikin joukko mahtuu yhtä aikaa.
● Venetsialais-tapahtuman mahdollistaminen elokuun lopussa yhdessä Pitäjäraadin kanssa.
● Vehmersalmi-Päivät ym. suunniteltuja tapahtumia jouduimme perumaan
koronarajoitusten takia.

● Kulttuuri-bussin toimintaa jatkui. Pitäjäraadin avustuksella järjestimme useita kyytejä
Kuopioon kevään ja syksyn aikana.
● Pop Up -teltta, pöydät, grilli ja äänentoistolaitteen ovat edelleen Vehmersalmelaisten
yhdistysten ja myös yksityisten käytettävissä kauttamme pientä korvausta vastaan.
● Toimintaan kaivataan lisää aktiivisia jäseniä. Järjestämme ja tuemme erilaisiin
koulutuksiin osallistumista.

TULEVAA LOPPUVUODELLE 2020 JA ALKUVUODELLE 2021:
● Koy Vehmersalmi tuottaa Vehmeriläinen lehden 17.11.2020.
● Kulttuuri-bussi toiminta jatkuu, ellei Kaupungin säästökuuri kiristä Pitäjäraadille varattua
toimintarahaa.
● Rakenna ja asu- messut helmikuussa yhdessä Pitäjäraatien kanssa. Sekä Mökkimessulle
Helsinkiin samoin Pitäjäraatien kumppanina.
● Vehmeriläinen lehti vähintään 2 vuodessa
● Salen sähköinen ilmoitustaulu tukee tiedottamista kotisivujemme ja muiden lisäksi
● Tiedotamme Vehmersalmen tapahtumista Vehmersalmen Seutu ja vehmeriläinen
Facebook ryhmään viikoittain. Kesä ja joulunajan tapahtumista teemme
“Tapahtumakalenterin” ja Savon Sanomien menovinkkeihin päivitämme tapahtumat.
● Mahdollisesti järjestämme:
- Avoimet Kylät-tapahtuman 2021, mahdollisesti oman pitäjän eri alueisiin tutustuminen
-Avoimet puutarhat heinäkuussa
-Luontopolun kesä- tai syystapahtuma
-Frisbeegolf- tapahtumaa ym. huutokauppa väylämainoksista
-Suomen Luonnonpäivä elokuun lopussa mahdollisesti yhteistyössä Millibaarin
Venetsialaisten yhteyteen.
Joukkotapahtumia varjostaa edelleenkin korona tilanteen kehittyminen ja muutoksia voi tulla
pikaisestikin.

TERVETULOA KOKOUKSEEN!
KOY HALLITUS
Yhteystiedot:- S-postit: tiedotus@koyvehmersalmi.fi
Facebook: Vehmersalmen Seutu – sivusto, - nettisivu: www.koyvehmersalmi.fi
- Postilaatikko: ST1-huoltoasemalla os. Linnatie 3. Sinne voi jättää yhdistykselle tulevaa postia.

