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

Varaukset: Soﬁa Latvajärvi
Puh. 050 355 3878

SAHAUSTA
KENTTÄSIRKELILLÄ
MYYDÄÄN
LAUTAA JA LANKKUA
Heikki Latvajärvi
Venesjärvi
Puh. 050 591 2264

Joko sinulla on
Venesjärven Historiakirja?
Jos ei - niin
voit ostaa kirjan Kyläyhdistyksen
kautta ja tuet samalla yhdistyksen toimintaa.
Kirjan hinta 50 eur
Postiennakolla 60,50
Tilaukset 044-5789 230/Tiina
Lisätietoja:
www.kankaanpaa.ﬁ/venesjarvi

Avoinna:
ma
suljettu
ti-pe
10-17
la
10-14
tai sopimuksen mukaan
Puh. 02 578 3008

LASTENTARVIKE-/URHEILUVÄLINEVUOKRAUS
Vuokrattavana suksia, luistimia, monoja ym.
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)
Lahjoituksia otetaan vastaan esim. lastenhoitotarvikkeita ja urheiluvälineitä.

Venesjärven Kyläyhdistys ry:n vuoden 2010 jäsenmaksuksi on vahvistettu 10 eur/talous tai hlö. Voit maksaa jäsenmaksun Kyläyhdistyksen
tilille 800018-79125152 tai lehden välissä olevalla pankkisiirrolla.
ILMOITA KYLÄLEHDESSÄ. Ilmoituksen hinta yrityksille 15 eur/kerta.
Yksityisten ilmoitukset ilmaisia. Seuraava lehti ilmestyy huhtikuussa.

VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT
www.kankaanpaa.ﬁ/venesjarvi

Helmikuu 2010

Talvitapahtuma Maamiesseuran -talolla
ja Salmisen Ahteella su 21.2. klo 13.00
• laskettelua
• rusettiluistelua
• arvontaa
• Aasi Ihaa jakaa karkkia
• makkaraa ja laskiaispullia buffetista
Tule mukaan kiertämään Sillanpään lenkki.
Osallistujien kesken arvotaan Venesjärvi T-paita.

Tervetuloa viettämään mukava talvipäivä!
Järj. Venesjärven Kyläyhdistys

Kuutamohiihto
Kahilakeitaalle pe 26.2.
Lähtö Pettueerikin luota klo 20.00. Mukaan omat eväät. Mahdollisuus
paistaa makkaraa nuotiolla. Veneskoskelaiset tekevät oman retken
samaan aikaan Veneskoskelta. Luvassa laulua ja nuotionräiskettä.....

Tanssimatka Valtatie 2:een la 27.3.
Esiintyjinä Pekka Niskan pojat ja Syke
Ilmoittautumiset 19.3. mennessä Niina Hietaoja, p. 040 529 7929.
Linja-autokuljetus lähtee Luomajärveltä klo 19.00 koululle. Tarvittaessa
Seon ja Veneskosken kautta Poriin. Matka ja lippu yhteensä 25 eur.

Tiinan turinat
Olemme saaneet viettää lumisimman talven pitkään aikaan. Pakkanenkin on päässyt puraisemaan oikein kunnolla.
Onneksi kevät tekee tuloaan ja aurinkokin on jo näyttäytynyt meille muutamana
päivänä. Hiihtolatuja on siellä täällä kylän
lähettyvillä. Kiitokset Koskelan Arnolle. Nyt
hiihtokelit ovat mitä parhaimmat.
Luistelukaukaloa on pidetty kunnossa
oikein urakalla. Kiitokset jäädyttäjille ja auraajille. Keväällä olisi tarkoitus kunnostaa
jääkiekkokaukaloa ja sen ympäristöä viihtyisämmäksi.

Äiti-lapsi -kerho
Heijastimet hukassa!?
Autoilijat ovat olleet huolissaan lapsista,
jotka kulkevat koulutietä ilman heijastinta.
Venesjärventie on mutkainen ja näin lumien keskellä vaarallisen kapea. Kaikkien turvallisuutta ajatellen: laittakaa heijastimet
heilumaan, heijastinliivit päälle ja autoilijat
muistakaa noudattaa varovaisuutta liikenteessä.
Hyvää kevättä, tavataan tapahtumissa!
Venesjärven Kyläyhdistyksen
pj. Tiina Junnila
Puh. 044 578 9230 • tiina@printvisio.ﬁ

Nyt kaivataan lisää tontteja ja vuokrattavia taloja
Johtokunta on saanut runsaasti kyselyjä myytävistä tonteista ja vuokrattavista taloista.
Kaunis, idyllinen kylämme kiinnostaa monia. Vuokrattavia taloja vain puutuu!!!
Viime kevään tontteja on myymättä mutta isoista tonteista on enemmän kysyntää.
Nyt kannattaa taas aloittaa aktiivinen tonttimyynti.
Kyläyhdistys markkinoi tontteja nettisivullaan
Johtokunta 2010
ja erilaisissa messutapahtumissa.
Kalle Anttila
Kota kutsuu kulkijoita
Vesa Haavisto
Satu Junnila
Tiina Junnila
Jenni Kanerva
Arno Koskela
Soﬁa Latvajärvi
Niina Hietaoja
Tapio Lähteenmäki
Laura Mäkitalo
Mari Raukola
Helena Setälä
Juha Uusitalo
Satu Viljanen

Metsämiesten lahjoittama kota on koottu talkoilla ja valmis kaikkien kyläläisten,
mökkiläisten ja luontoretkeilijöiden käyttöön. Keväällä pääsemme vielä maalaustalkoisiin. Perille pääset Venesjärven tietä Sammin suuntaan, Marjakeitaantien jälkeen käännytään oikealle metsäautotielle. Tienhaarassa kyltti ”Kota”.
Kiitokset kodan lahjoittajille ja talkooporukalle!

Tervetuloa mukaan kaikki äidit lapsineen. Kokoontumiset keskiviikkoisin
koulun huoneistossa parillisilla viikoilla vuoroin iltaisin ja päivisin.
Tiedustelut: Soﬁa Latvajärvi 050 355 3878
24.3. klo 13.30-16.00
10.2. klo 18-19.30
7.4. klo 18-19.30
24.2. klo 13.30-16.00
21.4. klo 13.30-16.00
10.3. klo 18-19.30

Liikuntakerhot koulun liikuntasalissa
Alle kouluikäisten ja 1-2 luokkalaisten sähly keskiviikkoisin (parilliset viikot) klo 18.00
Ohjaajana Raukolat.
Aikuisten lentopallo torstaisin klo 19.00. Tulkaa mukaan niin saadaan kunnon
joukkueet. Tervetuloa naiset ja miehet.
Pilates tiistaisin klo 18.30-19.15. Ohjaaja Kristiina Jokinen. Hinta 6 eur/kerta.
Tanssiliikuntaa pienille 4-6 v. maanantaisin 11.1.-12.4.2010 klo 18.00-18.45.
Hinta 20 eur. Liikettä ja leikkiä musiikin mukaan alle kouluikäisille: rytmiä ja liikunnan
riemua, pikkutansseja ja laululeikkejä. Opettaja Ritva Ichtertz. Kevään ryhmä on täynnä
mutta ensi syksynä on tarkoitus jatkaa tätä kerhoa. Järjestää Petäjä-Opisto.

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.
Ohjaaja Margetta Pokela-Miettinen 040 825 6999.

Historiailta Maamiesseuran -talolla to 18.2. klo 19.00
Tervetuloa keskustelemaan Venesjärven historiasta. Matti Palokangas alustaa tilaisuuden ja tarkoitus on keskustella kiinnostavista asioista ja aiheista Venesjärven historiaan
liittyen. Historiailtaan osallistuvat voivat keskenään sopia seuraavasta tapaamisesta ja
aiheista.

Tule mukaan Zumbaan!
Suosittu ryhmäliikuntatunti yhdistelee Latino-rytmejä tämän hetken kuumimpiin tanssiaskeliin. Tunti on erittäin tehokas kunnon kohotus- sekä laihdutustreeni!! Se on tarkoitettu kaiken ikäisille ja kokoisille liikkujille! Tavoitteena on
saada tanssijoiden hiki virtaamaan ja iloiset ilmeet kasvoille ;)
Tunnille mukaan tarvitset juomapullon ja sisäliikuntakengät.
Venesjärven koulu viikot 8-10 perjantaisin 26.2., 5.3., 12.3. klo 17.30-18.15.
Hinta 5 eur/kerta. Ohjaaja Emma Junnila.
Tarkoitus olisi jatkaa Zumba-tunteja myöhemmin keväällä ja ensi syksynä.

