Vuokrattavana

Kahvinkeitin 8 eur/kerta. Tied. Helena Setälä 050 376 5510
Maamiesseuran Klapikone, 2 kpl sirkkeleitä sekä pöytiä ja tuoleja.
Tied. Tapio Lähteenmäki 0500 667 842 tai Jouko Alitalo 0400 325 499.
Kyläyhdistys aikoo myös hankkia teltan, jota voi vuokrata omiin juhliin.
Tied. Vesa Haavisto 045 634 5014.

VIEMÄRIKAIVOJEN
TYHJENNYKSIÄ

Maatalouden kirjanpidot ja veroneuvonta.
Viljelysuunnitelmat ja
tukineuvonta.

Ilkka Latvajärvi
Venesjärvi

Tili- ja Neuvonta
Heikkilä

Puh. 02 578 9343
0500 599 343

puh. 050 550 9413
Jari Heikkilä

Suuri Kiitos kyläläisille muistamisista ja rotinoista!
Hilma Inkeri Albertiina Latvajärvi ja vanhemmat
LASTENTARVIKE-/URHEILUVÄLINEVUOKRAUS
Äiti-lapsi-kerho on perustanut Venesjärvelle lastentarvike-/urheiluvälinevuokrauksen, jonne voi lahjoittaa tarpeettomaksi käyneitä urheiluvälineitä, lastenvaunuja, turvaistuimia, pinnasänkyjä sekä muita urheiluun ja lastenhoitoon liittyviä
tarvikkeita. Lisäksi otetaan vastaan leluja ja kirjoja äitilapsikerhon käyttöön.
Tarvetta on myös huonekaluille sekä pakastimelle.
Välineitä voi vuokrata kerholta halpaan hintaan kaikkien kylien asukkaat. Välineitä voi tulla katsomaan äitilapsikerhon aukioloaikoina tai tiedustella seuraavilta
henkilöiltä: Piia Salo (050-359 5565), Satu Junnila (0500-946 060),
Soﬁa Latvajärvi (050-355 3878), Anne Räikkälä (0400-941 201)

VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT
www.kankaanpaa.ﬁ/venesjarvi

Lokakuu 2009

VENESJÄRVEN HISTORIAKIRJAN
JULKISTAMISTILAISUUS
Tervetuloa Maamiesseuran -talolle ke 28.10. klo 19.00. Matti Palokangas
esittelee Venesjärvestä kertovan kirjan ja jakaa omistuskirjoituksia. Kirjan
nimi on Venesjärven Historiaa - ihmisiä ja tapahtumia vuosien saatossa.
Kirja on kovakantinen, siinä on 448 sivua ja 172 valokuvaa. Hinta on 50 eur.
Mukana tulee myös A2 kokoinen kartta vuodelta 1847. Karttaa myydään
myös erikseen rullalle taitettuna ja hinta on 5 eur.
Lisätietoa kirjasta: www.mattipalokangas.net. Kirjan voit ostaa tilaisuudessa tai tilata erikseen Kyläyhdistyksen kautta:
puh. 044 578 8020 / Arno Koskela tai 044 578 9230, tiina@printvisio.ﬁ
Maksullinen kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Pikkujoulu
• jouluillallinen
• karaoke- ja levytanssit
• ohjelmaa, arvontaa
Pikkupaketti mukaan!
Osta tai varaa liput ennakkoon
Kyläyhdistyksen johtokunnalta tai
Lähteenmäen kaupasta

Pettu-Eerikissä
lauantaina 21.11. klo 19.00

Liput 25 eur

Järj. Venesjärven Kyläyhdistys ry

JOULUMYYJÄISET
Venesjärven koululla to 3.12. klo 19.00
Leivonnaisia, joulukoristeita, käsitöitä, arvontaa, buffetti,
ohjelmaa. Myyntipöydät: koulu, Ryhmis ja 4 H -kerho.
Järj. Venesjärven Vanhempainyhdistys

Tiinan turinat

Äiti-lapsi -kerho

Vuosi lähenee loppuaan ja muutama mukava tapahtuma on vielä jäljellä ennenkuin
jätetään hyvästit tälle vuodelle.
Tiedossa on karaokeilta Korvaluomalla,
joulumyyjäiset, pikkujoulut sekä erilaista
kerhotoimintaa: kuten 4-H, kokkikerho, äiti-lapsi -kerho, sählyt ja muut pelit.
Pieni talkoorutistuskin on edessä, sillä aiomme kerätä hieman rahaa järjestämällä
Reiman tehtaanmyynnin aikaan makkara- ja kahvimyynnin Reiman piha-alueella.
Talkoolaisia on ilmoittautunut mukavasti,
mutta muutama kioskivuoro kaipaa täydennysväkeä. Ilmoittautukaa mukaan!
Vihdoinkin odotettu Venesjärven Historiakirja on julkaistu ja tätä tapahtumaa
juhlitaan Maamiesseuran -talolla ke 28.10.
klo 19.00 alkaen. Kirjan on kirjoittanut ja
julkaissut Matti Palokangas Venesjärveltä.

Jos tilaat kirjan Kyläyhdistyksen kautta, tuet samalla yhdistyksen toimintaa.
Siirsimme iltapäiväkerhon isompiin tiloihin koulun toiseen, remontoituun huoneistoon. Samassa huoneistossa toimii
myös 4-H -kerho ja lasten oma kokkikerho.
Ohjaajana näissä kaikissa on Margetta Pokela-Miettinen. Nyt meille jäi käyttöön yksi
huoneisto äiti-lapsi -kerhoa varten ja huoneistossa pidetään mm. kokouksia.
Tulossa on myös syyskokous, jossa valitaan johtokunta ensi vuodelle. Tule mukaan vaikuttamaan kylän asioihin.
Mukavaa joulun odotusta kaikille.
Venesjärven Kyläyhdistyksen pj.
Tiina Junnila
Puh. 044 578 9230
tiina@printvisio.ﬁ

Tervetuloa mukaan kaikki äidit lapsineen. Kokoontumiset koulun huoneistossa jatkuvat
keskiviikkoisin:
ke 14.10 klo 13.30-16, ke 28.10 klo 18-19, ke 11.11 klo 13.30-16, ke 25.11 klo 18-19.
Tiedustelut: Soﬁa Latvajärvi 050 355 3878

Liikuntakerhot koulun liikuntasalissa
Alle kouluikäisten ja 1-2 luokkalaisten sähly keskiviikkoisin (parilliset viikot) klo 18.00
Ohjaajana Raukolat.
Koululaisten sähly torstaisin klo 18.00. Ohjaajana Teemu Männistö.
Aikuisten lentopallo torstaisin klo 19.00.
Pilates tiistaisin klo 18.00 ja 19.00. (ryhmät täynnä)

Koululaisten iltapäiväkerho
Kerhomaksu 50 eur/kk tai 5 eur/kerta (perheen toisesta lapsesta 30 eur/kk). Kerhoon
otetaan omat eväät. Avoinna koulupäivän jälkeen tarpeen mukaan.
Iltapäiväkerho siirtyi isompaan koulun huoneistoon. Saamme kerhoon lahjoituksena käytetyn jääkaappi/pakastimen. Lisäksi tarvittaisiin mattoja, ruokapöytä ja tuolit,
seinävaatteita, tauluja, lusikoita (ym ruokailuvälineitä), lautasia, kattiloita, pöytälamppu,
silitysrauta ja -lauta. Tied. ohjaajalta Margetta Pokela-Miettinen 040 825 6999.

Lasten kokkikerho
Venesjärven Kyläyhdistys ry:n

SYYSKOKOUS

koulun huoneistossa 2. krs. (ent. iltis) ma 2.11. klo 19.00.
Valitaan johtokunta vuodelle 2010 sekä vuoden 2010 jäsenmaksu.
Tervetuloa kaikki mukaan. Kahvitarjoilu.

Karaoke -ilta Korvaluomalla la 24.10.
Korvaluomalaiset kutsuivat meidät Karaoke -iltaan. Lauantaina 24.10. Ilmainen linjaautokuljetus Venesjärveltä lähtee Latvajärven luota Luomajärveltä klo 21.00 tai koululta
klo 21.15. Ilmoittaudu mukaan viim. 20.10. mennessä / Satu Viljanen 0400 244 760.

Buﬀetti Reiman pihalla 5.-7.11.
Venesjärven Kyläyhdistys myy makkaraa ja kahvia Reiman Tehtaanmyymälän pihalla
to 5.11. - la 7.11. Tule mukaan talkoisiin. Myyntipöytä to ja pe n. 10-17 sekä la 10-14.
Myyntivuoroon voi ilmoittautua Soﬁalle puh. 050 355 3878.
Tuotto Kyläyhdistyksen hyväksi.

Lasten kokkikerho kokoontuu koululla iltiksen tiloissa vuoroviikoin tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30 alkaen. Tarkoitettu yli 10 -vuotiaille. Kokkikerho perustettiin lasten
omasta pyynnöstä ja ideasta. Lahjoituksia otetaan vastaan. Tarvetta olisi mm. leivontavälineistä. Ruokatarvikkeitakin otetaan vastaan esim. omenoita tms.
Kokkikerhosta voit tilata mm. leivonnaisia. Tuotto käytetään kokkikerholaisten hyväksi.
Tilaukset ohjaajalta: Margetta Pokela-Miettinen 040 825 6999.

4 H kerho
Venesjärven 4 H -kerho kokoontuu maanantaisin iltiksen tiloissa.
Kerho jaettiin kahteen ryhmään: vekarat ala-asteikäiset ja kaverit yläasteikäiset.
Kaverit kokoontuvat klo 17-18.30 ja vekarat 18.30-20.00. Aikataulut on sovittu lasten
muiden harrastusten ja kuljetusten perusteella. Ohjaajina toimivat Margetta PokelaMiettinen ja Maire Halminen. Kerhon toiminnasta tiedotetaan Seudun yhdistystoiminta
-palstalla torstaisin.

Veneskoski ja Venesjärvi -aiheiset joulukortit
Koululaiset myyvät marraskuussa joulukortteja, joissa talvisia maisemia Venesjärveltä ja
Veneskoskelta. Molemmille kylille on oma lajitelma, joka sisältää 10 korttia. Hinta 5 eur.
Myyntituotto menee koululaisten retkikassaan.

