Kylätiedote maaliskuu 2019
Venesjärvi on ilmoittautunut Maaseutuverkoston järjestämään Suomen Älykkäin kylä -kilpailuun,
joka päättyy vuoden 2019 lopussa. Tavoitteena on luoda uusia ideoita ja ratkaisuja kylän kehittämiseksi.
Aloittaa uusia projekteja mm. digitalisaatiota lisäämällä.
Projektiin liittyen olemme perustaneet kaupungin harrastustuen avulla lapsille Digikerhon, jossa opetetaan mm. Tietokoneen ja ohjelmien hallintaa. Järjestämme myös tapahtuman, jossa nuoret opettavat
digilaitteiden käyttöä (tietokone, iPadit ja puhelimet) sekä sovelluksien asennusta ko. laitteisiin.
Aiheesta on tulossa myös juttua Maaseudun Tulevaisuuden Kantri -liitteeseen. Toimittaja Reija Ypyä
kävi tekemässä haastattelun digikerhossa 4.3.2019.
Älykylätiimimme on päättänyt ottaa kehityksen alle Venesjärven yritykset. Venesjärvellä pienyrityksiä
toimii melkein joka toisessa savussa ja siksi kyläämme voidaan kutsua pienyrittäjäkyläksi. Tiimimme
haastattelee halukkaat yrittäjät heidän unelmistaan, toiveistaan ja kehitystarpeistaan. Jokaiselle yrittäjälle varaamme oman henkilökohtaisen ajan. Tervetuloa luomaan uutta.
Ajanvaraukset: Sofia 050 355 3878.
Älykylä -tiimiin kuuluvat Sofia Latvajärvi, Raija Vataja, Tiina Junnila, Heikki Jaakkola ja Mari Raukola.

DIGINEUVONTAPÄIVÄ Venesjärven koululla maanantaina 18.3.2019 klo 17 - 19
Onko sinulla ongelmia asentaa ohjelmia iPadiin, puhelimeen tai kannettavaan tietokoneeseen? Haluaisitko vinkkejä miten pystyt hyödyntämään puhelintasi tehokkaammin?
Tervetuloa oman digilaitteesi kanssa neuvontapäivään, jossa voit kysyä neuvoa ja saat
opastusta digilaitteiden hallintaan.
Lapset ja nuoret opastavat laitteiden käytössä ja mukana myös aikuisia, jotka neuvovat
esim. pankkiohjelman, Facebookin, WhatsAppin tai sähköpostin käyttöönotossa.
Kahvi- ja mehutarjoilu. Tervetuloa!

PÄÄSIÄISMYYJÄISET
Maamiesseurantalolla lauantaina 13.4.2019 klo 13 - 15
Liikunta-/sählykerho 3-6 vuotiaille
koululla lauantaisin klo 9.30 - 10.30
Ohjaaja Tapani Hietaoja p. 050 379 6078.
Oma maila mukaan - Tervetuloa!

Venesjärven Kyläyhdistys ry:n
KEVÄTKOKOUS
sunnuntaina 7.4. klo 18 Maamiesseuran -talolla
Kahvitarjoilu, tervetuloa! Johtokunta

Venesjärven Kyläyhdistys ry:n jäsenmaksu on 20 eur/talous vuonna 2019

Jäsenmaksun maksaneet kylän ulkopuolella asuvat saavat Kylälehden postitse tai halutessaan sähköpostiin.
Ilmoita osoitteesi: tiina@printvisio.fi • Kiitämme etukäteen kaikkia jäsenmaksun maksaneita.
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Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron

