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Lokakuu 2006

Puheenjohtajan palsta

Kylätiedotteita

Tämä syksy on ollut varmastikin ”urani”
kiireisin, jos kylän kantilta katsotaan.

Uimarannan grillikatos puretaan

Koulun tulevaisuus
Jokainen on varmaan jo kyllästymiseen asti lukenut eri lehdistä koulujen
kohtalosta Kankaanpäässä. Meidänkin
oma koulumme oli listalla ”lopetettavat”
koulut. Hallitus kuitenkin antoi aikalisää
kaikille sivukylien kouluille siihen saakka kunnes oppilasmäärä laskee alle 20.
Kun asiaa on pohdittu ja keskusteltu eri
tahojen kanssa, parasta olisi ollut lasten
kannalta, että kouluja olisi yhdistetty niin
opettajia olisi saatu enemmän. Oppilaita
kun pitäisi olla koulussa yli 40 niin siinä
tapauksessa kolmas opettaja olisi saanut paikan.
No nyt ei sitä kannata surra sillä koulu
säilyy ainakin ”laskelmien” mukaan Venesjärvellä vuoteen 2009 saakka. Sen
jälkeen luku on alle 20 ja uhkaa koulun
sulkeminen.

Tonttikauppa kuumenee
Mutta hyvät kyläläiset eihän me luovuteta taistelematta!!! Mehän nostetaan
Venesjärvi maailmankartalle ja sen jälkeen jokainen haluaa muuttaa meidän
upeaan kylään asumaan. Meidän pitää
varautua siihen muuttoaaltoon ja siksi meillä pitää olla niitä tontteja tarjolla
valinnan vaikeuteen asti. Eikä sen talonpaikan ole pakko olla keskellä kylää. Jos
vain paikka on ostajan mieleen se voi sijaita melkein missä tahansa.
Raimo ja Tiina Junnila ottavat mielellään tonteista tietoja vastaan ja niiden
perusteella tuotamme listan tarjonnasta.
Jotta tonttikauppa lähtisi heti kuumasti
käyntiin meillä pitää olla hyvä suunnitelma miten niitä esitellään. Jos teillä
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on tähän hyviä ideoita, pähkähullutkin
ajatukset käyvät, ilmoittakaa niistä joko
minulle tai kelle tahansa johtokunnan jäsenelle. Tätä samaa aihetta käsitellään
tulevassa syyskokouksessa 30.10.2006
klo 19.00 Maamiesseurantalolla. Odotamme teitä kaikkia mukaan kokoukseen.

Saunailta Luomajärvellä
Johtokunta kutsuu myös kaikki Venesjärveläiset ja mökkiläiset ym. ”venesjärveläiset” mukaan mukavaan illanviettoon ”Alitaloon” Luomajärvelle tulevana
lauantaina 21.10. klo 18.00 alkaen. Mukaan ei tarvitse ottaa kuin hyvä mieli ja
saunavarustus.

Talkoolauantai 21.10.
Samana lauantaina vietetään talkoopäivää koulun ympäristössä. Kunnostamme pururataa, haravoimme kaukalon ja
laitamme uimarannan talviteloille. Mukaan voi osallistua kuka tahansa ikään
ja kokoon katsomatta. Kaikille riittää varmasti tekemistä, joku voi vaikka vastata
vitsien kertomisesta...
Tervetuloa kaikille!
Susanna Latvajärvi
Puh. 050 5789 343
Venesjärven Kyläyhdistys ry:n

SYYSKOKOUS
maanantaina 30.10. klo 19.00
Maamiesseurantalolla
Tervetuloa!

Johtokunta on kokouksessa 7.8.2006 päättänyt antaa purettavaksi uimarannasta
grillikatoksen. Tämä päätös jouduttiin tekemään, koska katosta ei ole osattu käyttää siihen tarkoitukseen kuin kuuluu. Kesällä useana iltana ja yönä katos muistutti
lähinnä juhannuskokkoa. Poltettava materiaali haettiin lehtien palautuslaatikosta tai
lähimmästä liiveristä. Päätös oli ikävä, mutta pakollinen, johtuen juuri tästä pikkuilkivallasta.
Lisäksi on muutakin ”pikkupahaa” tehty kuluvana syksynä. Omalle kohdalle sattui
ikävä luvaton tiesulku eräänä lauantai-iltana Junnilan suoralla (keskellä tietä kaksi
kiveä, joiden välissä nökötti ekaluokkaiset -kyltti ja lisäksi aurausviitat molemmin
puolin poikittain tiellä). Vahinkoa ei sattunut sillä kertaa ja seuraamuksilta vältyttiin.
Terveisin puheenjohtaja

Koulun vanhempainyhdistyksen kokous
Vanhempainyhdistys kokoontuu torstaina 19.10. klo 18.00 koululla. Kokouksessa
päätetään mm. joulumyyjäisten päivämäärä ja jääkiekkokaukalon kunnossapidosta. Vanhempainyhdistykseen kuuluvat seuraavat henkilöt: Hannele Haapala, Olli
Santahuhta, Ari Rajala, Tiina Junnila, Satu Viljanen ja Ilkka Latvajärvi sekä opettaja
Markku Koskinen.

Kaseva kokoontuu
Maamiesseurantalolla
tiistaisin
2006
ti 21.11. klo 9-11
ti 19.12. klo 9-11

2007
ti 16.01. klo 9-11
ti 20.02. klo 9-11
ti 20.03. klo 9-11
ti 17.04. klo 9-11
ti 22.05. klo 9-11

Johtokunta
3

Venesjärvi T-paita myynnissä
• Aikuisten koot S - XXXL 20 eur
• Lasten koot 90 cm - 160 cm 18 eur
• Tuotto Kyläyhdistyksen hyväksi
• Väri valkoinen
• Tilaukset ennakkoon Tiina Junnila puh. 578 9210
Kuvan paidasta näet seuraavalla sivulla alakuvassa

Venesjärven Viihdelaulukuoro kokoontuu
Maamiesseurantalolla torstaisin klo 19.00. Uusia laulajia
otetaan mukaan koko talven. Tervetuloa.

Yhteislauluiltaa vietettiin Venesjärven Rantalavalla heinäkuussa.
Ohjaajana toimi Tauno Wrang.
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Lauantaina 23.9. oli koulupäivä. Oppilaiden vanhemmat oli kutsuttu mukaan viettämään liikunnallista lauantaita. Koulun kentällä pelattiin vanhempien ja oppilaiden
välinen jalkapallo-ottelu, jonka jälkeen siirryttiin sisätiloihin pelaamaan sählyottelu
koulun liikuntasaliin. Ruokailun jälkeen yläluokan oppilaat esittivät näytelmiä juhlasalissa. Se päivä oli iloinen ja mieleenpainuva. Kiitokset vielä kerran koulun henkilökunnalle ja oppilaille. Toivoo vanhemmat.

Venesjärven Kyläyhdistys oli mukana Valtakunnallisilla Kyläpäivillä Jämillä 15.-16.9.
Osastolla esiteltiin kylän toimintaa sekä palkittiin puttaajat ”Venesjärvi -suklaalla”.
Messumeininkiä pitivät yllä Satu Viljanen, Helena Setälä, Tiina Junnila ja Susanna
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Latvajärvi.
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Lähteenmäen Kyläkauppa
ja Posti
Avoinna
ma-pe 8.30 - 18.00
la
8.30 - 14.00
Venesjärvi, puh. 578 9208
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