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Suuret kiitokset mahtavista rotinoista!
T. Nikolai Latvajärvi ja vanhemmat

VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT
www.venesjarvi.fi		
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PIKKUJOULU JA TANSSIREISSU
Kiitos ihanista
rotinoista!
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10-17
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10-14
tai sopimuksen mukaan
Puh. 02 578 3008
Gsm 0500 578 300

Vuokrattavana
60 -hengen kahviastiasto
Vuokrahinta 20 eur
Varaukset Venesjärven
Diakoniatoimikunta
Raija Tuomola p. 050 368 7792
Vuokrattavana

50 HENGEN
KAHVIASTIASTO
Arabia Arctica -sarja
(kupit, aluslautaset ja leivoslautaset
ja pikkulusikat) 20 eur/kerta.

Varaukset äiti-lapsi-kerho /
Satu Junnila 0500 946 060

Toivoo
Erika Mäntysalo,
Joni Mäkipää-Mäntysalo
sekä Vilho Mäntysalo

VUOKRATTAVANA
PUUTARHATELTTA
Koko 5 x 8 m
Vuokrahinta 50 eur/kerta.
Kyläyhdistyksen jäsenille 40 eur

Varaukset: Sofia Latvajärvi
Puh. 050 355 3878

Ikaalisten Kylpylään perjantaina 25.11.
Matkan hinta 50 eur
Sis. illallisen, sisäänpääsyn ravintolaan ja kuljetuksen (lähtö klo 18.30 Latvajärven maitolaiturin luota)
Esiintyjänä Kaija Lustila ja Rosette
Ilmoittautumiset 21.11. mennessä
Satu Viljanen 0400 244 760

JOULUMYYJÄISET
Venesjärven koulu to 8.12. klo 19.00
Leivonnaisia, joulukoristeita, käsitöitä, joululaatikoita ja -leipiä,
arvontaa, buffetti. Mukana koulu, ryhmis ja eskari, diakoniapiiri.
Järj. Venesjärven Vanhempainyhdistys sekä opettajat ja oppilaat

Venesjärven Kyläyhdistys ry:n

SYYSKOKOUS

Vuokrattavana
KAHVINKEITIN 8 eur/krt.
Vuokrattavana
PULPUTUSKEITIN
20-100 kuppia.
Keittää ja pitää kahvin lämpöisenä. Vuokra 15 eur/kerta.
Varaukset 050 376 5510 / Helena

koulun huoneistossa 2. krs. maanantaina 14.11. klo 19.00
Valitaan puheenjohta ja muu johtokunta vuodelle 2012
sekä päätetään vuoden 2012 jäsenmaksu.
Johtokunnan kokous alkaa klo 18.00 ja jatkuu syyskokouksen jälkeen jos tarpeellista.

Tervetuloa kaikki mukaan. Kahvitarjoilu.
Venesjärven Maamiesseuran SYYSKOKOUS tiistaina 15.11 klo 19.00
Maamiesseuran talossa. Käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät
asiat sekä 2010 tilit. Tervetuloa! Johtokunta

Nyt on aika vaihtaa saappaita
Talvi saapuu ja muutosten tuulet puhaltavat
johtokunnan kokoonpanon osalta. Muutama
johtokunnan jäsen haluaa pitää välillä hengähdystaukoa ja muutama uusi jäsen on lupautunut tulemaan tilalle.

lisäksi. Venesjärven Mieskalenteri on tulossa
myyntiin ja ennakkotilauksiakin on tullut.
Kalenteri on saanut ansaittua huomiota mediassa ja toivomme, että kalenterit suorastaan
viedään käsistä.

Myös puheenjohtajan saappaat vaihtavat
omistajaa, sillä olen nyt ollut kolme vuotta puheenjohtajana ja uusi puheenjohtaja valitaan
tilalleni. Aion kuitenkin jäädä johtokuntaan
hoitamaan entistä virkaani, eli tiedottajan
pestiä.

Haitarit

Tervetuloa syyskokoukseen 14.11. keskustelemaan Venesjärven asioista, kokous on avoin
kaikille.

Leader -projekti
Markkinointiprojekti etenee hyvää vauhtia.
Uusi kaavamuutos on pian valmis ja tontteja
on paljon kyselty, parista tontista hierotaan
kauppoja parhaillaan. Myös tyhjiä taloja on
kyselty ja niitä kaivattaisiin myyntiin tonttien

Isot kiitokset kaikille Reiman
buffetin talkoolaisille.
Keräsimme hyvän potin iltapäiväkerhon
ylläpitämiseen.

Kyläyhdistys on ostanut neljä laadukasta
Lasse Pihlajamaan haitaria Kulttuurirahaston
myöntämällä apurahalla. Parhaillaan koululla
opetetaan viikoittain Musiikkiopiston toimesta
lapsille haitarinsoittoa. Haitarinsoittajia on tällä
hetkellä 6.

Kiitokset
Tämä lehti on täynnä kiitoksia, sillä niin hienosti väki on lähtenyt yhdessä talkoisiin kylämme
hyväksi. Haluan myös itse kiittää luottamuksesta, kun sain olla puheenjohtajana kolme
vuotta. On kiva asua Venesjärvellä!
Tiina Junnila, 044-578 9230
tiina@printvisio.fi

Kiitos Lounas-kahvio Kirsikalle pöytäja tuolilahjoituksista. Iltapäiväkerholaiset iloitsevat uusista kalusteista.

Venesjärven Mieskalenteri tulossa myyntiin lähiaikoina

Palle ja Jorma syyskynnöllä vanhanajan malliin.
Kuvaajana Raimo Junnila
Kalenterikuvassa Mister
Joulukuu, Petri Korpela.

Venesjärven Mieskalenteri 2012 tulee
myyntiin marraskuun puolessavälissä.
Kalenteria varten otetut kuvat on kuvattu
maaliskuun ja lokakuun välillä.
Suuret kiitokset kaikille rohkeille miehille,
jotka lähtivät mukaan kuvauksiin. Kiitokset
myös muille mukanaolleille sekä Pettu-Eerikin Jormalle, jolta saimme lainata vanhanajan vaatteita ja työkaluja. Viisi kuvauspaikkaakin järjestyi Pettu-Eerikin alueelta.
Kalenteria saa ostaa johtokunnan jäseniltä,
Lähteenmäen kaupasta, Ninan parturista,
Printvisiosta sekä Kankaanpäässä Autokoulu Ojalta ja Kankaanpään Autokoululta.
Kalenterin hinta on 12 eur.

Vanha jääkiekkokaukalo purettiin uuden tieltä talkoissa 18.9. Purkuryhmä Katri Ylilammi, Satu Viljanen ja Minna
Mikkola ja taustalla Pentti Ylilammi.

Jääkiekkokaukaloon uudet laidat
Talkoosyksy on ollut vilkas: ensin purettiin vanhat jääkiekkokaukalon laidat, sitten kaadettiin kolme kuusta kaukalon reunalta. Seuraavaksi tuleekin kaukalon pohjan tasoitus
ja sen jälkeen pystytetään uudet laidat. Jäällä olisi tarkoitus päästä luistelemaan heti
ensimmäisten kunnon pakkasten alettua. Kiitos talkooporukalle ja Helenalle kahvista.

Lasten pihakeinu
Annetaan lasten metallikehikkoinen pihakeinu. Voi noutaa heti.
Tiedustelut Mari Raukola 040 542 0456.

VALOKUITUVERKKO KANKAANPÄÄHÄN
Valokuituverkko on tulevaisuutta ja kaupunki järjestää infotilaisuuden aiheesta kaikilla
kylillä. Kannattaa tulla tutustumaan aiheeseen, sillä ennakkoilmoittautuneet pääsevät
mukaan huomattavasti halvemmalla kuin ne, jotka liittyvät verkkoon myöhemmin.

Infotilaisuus torstaina 3.11. klo 18.00 Venesjärven koululla
Tilaisuudessa keskustellaan Ari Österlundin johdolla.
Kahvitarjoilu 17.30 alkaen.
Infotilaisuuksien lisäksi laajakaista-asioista voi käydä keskustelemassa ICT-Center Kankaanpään tiloissa (Keskuskatu 61, käynti Alpinkadulta) 27.10- 8.12.2011 välisenä aikana
torstaisin klo 10.00-14.00, jolloin paikalla on laajakaistainfon asiantuntija.
Laajakaistan liittymistarjousta on jatkettu vuoden 2011 loppuun. Liittymislomakkeita
saa mm. kaupungintalolta, Leppiksestä ja verkosta tulostamalla.

