VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT
www.kankaanpaa.fi/venesjarvi

Tammikuu 2009

Venesjärven Koulu esittää elokuvan “Viimeinkin Vapaat”
to 29.1. klo 19.00 Venesjärven Koululla

Tervetuloa Maailman
ensi-iltaan!

Im memoriam

Venesjärven koulussa opettaja kompuroi tapansa
mukaan itsensä ensiapukuntoon. Mutta onneksi
sijainen löytyy helposti. Sitten alkaa tapahtua kummia!
Sijaiselta on kadonnut tytär ja kylälle ilmaantuu muitakin kummallisia hiippareita...

Tarmo Ensio Nieminen 17.12.1959 – 17.11.2008
Ikävä tapahtuma meitä tänä päivänä yhdistää,
toinen toistamme me voimme aina ryhdistää.
Rukoillen ja huutaen apua Korkeimmalta
saamme heikkonakin tuntea itsemme vahvemmalta.
Selitystä järjellä kaiken johdosta ymmärrettävää
ei lähimmäinen toiselle voi antaa käsitettävää.
Jokaiselle meistä sattuu odottamatonta –
tuntuu, ett’ elo joskus on liiankin arvaamatonta.
Seesteisiä päiviä meille myös onneksi annetaan,
kohdalle osuessa silloin toistemme taakkoja kannetaan.
Polvesta polveen olemme luottaneet Jumalaan,
nytkin oman kylän miehen laskemme Herran huomaan.
Uskomme mukaan meillä on toivoa –
tunnelin päässä tuikkii ilon valoa!
Luottaen käsittämättömään jälleennäkemiseen
saamme yhdessä siunata Tarmon eloon iäiseen.
Joulurauhan Tarmo todellisen sai:
On hällä nyt joka päivä sunnuntai.
Rauhan ruhtinaan hän on huomassa;
Osanottoni Tarmon poismenoon olen tuomassa.
Pikkuserkun muistoksi Anita Anttila
Tarmon muistotilaisuudessa
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Järjestää Venesjärven Koulu, Satakunnan Elävän
Kuvan Keskus ja MEKA TV. Kiitämme tuesta Taiteen
keskustoimikuntaa ja Satakunnan taidetoimikuntaa.

Sydämellä Soikassa

NAPPULADISCO

Ystävänpäivän lauluilta
Veneskosken koululla
pe 13.2. klo 19
Sydämellisesti Tervetuloa!

Venesjärven ja Veneskosken
koulujen oppilaille
Veneskosken koululla
pe 13.2. klo 18 - 21
Ilmainen sis.pääsy, kioski auki!

J

Ilmainen kuljetus Viljasen bussilla molempiin tapahtumiin
Venesjärven koululta 13.2. klo 18.45.

Toivotamme kaikki kyläläiset, mökkiläiset, naapurit ja kylän ulkopuolella asuvat
tervetulleiksi tapahtumiin:

Puheenjohtajan palsta
Vuosi vaihtui ja sen mukana myös puheenjohtaja, joten tämän palstan kirjoituskin lankesi minun osalleni. Kiitos
luottamuksesta. Yhdessä tekemällä jatketaan oman kylän asioiden puolesta
kuten tähänkin asti. Kiitokset myös Susannalle menneistä kuudesta vuodesta.
Johtokunta löi lukkoon muutamia tapahtumapäivämääriä ensimmäisessä
tammikuun kokouksessa. Lukekaa lehti
tarkkaan ja merkatkaa päivät omiin kalentereihin. Tervetuloa mukaan tapahtumiin.
Linja-autokatos valmistui ja se komistaa koulun pysäkin aluetta. Katos toimii
myös mukavana levähdyspaikkana, jossa voi istuskella ihan muuten vaan ja
katsella kylän vilinää. Kiitokset talkoolaisille ja erityisesti Setälän Reinolle, sillä
hän teki työstä suurimman osan suunnittelusta toteutukseen.
Samalla kiinnitettiin Maakuntakylä
2008 kyltti koulun varaston seinään. Kiitos Kankaanpään kaupungille lahjoituksesta.
Iltapäiväkerhon jatkuminen on tärkeä
asia, jonka eteen teemme kovasti töitä.
Koska Kyläyhdistys ei voi kaikkia rahojaan käyttää yhteen projektiin, yritämme
hankkia rahoitusta mm. anomalla avustusta toimintaa varten. Kerhomaksun

joudumme valitettavasti nostamaan uudelleen 50 eur/kk ja 5 eur/kerta. Hinta
on kuitenkin kohtuullinen, kun verrataan
sitä muiden iltapäiväkerhojen hintoihin.
Veneskoskelaiset kutsuvat meitä ystävänpäivän lauluiltaan Veneskosken
koululle 13.2. klo 19.00 ja samalla järjestetään Veneskosken ja Venesjärven
koulujen oppilaille yhteinen disco klo 1821. Kankaanpään Tilausajo sponssaa
meille ilmaisen yhteiskuljetuksen. Lähtö
koululta klo 18.45. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee mukaan.
Venesjärven Kyläyhdistys päätti syyskokouksessa vuoden 2009 jäsenmaksusta, joka on sama kuin muina vuosina.
Tämän lehden välissä on maksulomake,
jolla voitte jäsenmaksun maksaa.
Muistakaa myös kurkistaa silloin tällöin Venesjärven nettisivut. Sieltä löytyy
ajankohtaiset tapahtumat ja kylälehdet.
Tämä vuosi aloitetaan loistavasti Venesjärven koululaisten tekemällä elokuvalla
ja sen ensi-ilta on torstaina 29.1. Elokuvassa esiintyy myös muutamia kylämme
asukkaita ja esitellään kylää sieltä täältä.
Aurinkoista vuoden alkua!
Terveisin Tiina Junnila
Puh. 044 578 9230
tiina@printvisio.fi

Johtokunta 2009
Tiina Junnila, puheenjohtaja
Kalle Anttila, kaukalo
Vesa Haavisto, kalusto/varasto
Satu Junnila, liikunta
Johanna Kirjavainen
Jenni Kanerva
Arno Koskela, latu- ja kelkkaurat

Sofia Latvajärvi, sihteeri, iltapv-kerho
Niina Lindberg
Tapio Lähteenmäki
Minna Mikkola, tiedotus
Helena Setälä, ranta
Satu Viljanen, varapj., iltapv-kerho
Katri Ylilammi, leader -projektit

Elokuvailta koululla to 29.1. klo 19.00
Venesjärven oppilaiden tekemän filmin ensi-ilta. Tarjolla kahvia, mehua ja pullaa.
Esityksen kesto n. 15 min. Vapaaehtoinen osallistumismaksu koulun hyväksi.

Kuutamohiihto pe 6.2. klo 21.00
Hiihdetään ja patikoidaan jään yli saareen nuotiotulen ääreen. Lähtö koulun rannasta. Omat eväät mukaan. Myynnissä makkaraa.

Laskiaisrieha su 22.2. klo 13.00
Laskettelua ja hauskanpitoa Salmisen Ahteella ja Maamiesseurantalon ympäristössä. Myynnissä makkaraa, laskiaispullia ja kahvia. Lapsille omaa ohjelmaa.
Arvontaa.

Liikuntakerhot koululla
Koululaisten sähly maanantaisin klo 18.00 Venesjärven koulun liikuntasalissa.
Ohjaajana Olli Santahuhta.
Alle kouluikäisten ja 1-2 luokkalaisten sähly keskiviikkoisin klo 18.00 Venesjärven
koulun liikuntasalissa. Ohjaajana Raukolat ja Rajahalmeet.
Aikuisten LENTOPALLO torstaisin klo 19.00. Ensimmäinen kerta to 5.2.
Tiedustelut Raimo Junnila 044-578 9210.

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 enintään
klo 17.30 asti. Ohjaajana Tiina Kovamäki, 040 731 0356.
Perjantaisin kahviosta hampurilaisia, karkkia ja limua. Vapaa pääsy kaikilta.
Kahvio avoinna klo 12-15. Tervetuloa ostoksille. Tuotto käytetään iltapäiväkerhon
hyväksi.

Kevään muita tapahtumia
Venesjärven kylää ja tonttitarjontaa esitellään Porin Rakennusmessuilla 21.-22.3.
Venesjärven Tonttipäivä 28.3. koululla.
Talkooiltamat Luomajärven Alitalossa huhtikuussa.
Tanssimatka esim. Käenkoskelle huhtikuussa.

Kiitos rotinoista !
Leevi ja Onni

