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Highland pihvilihan myynti
Mattilan Tila, Venesjärvi
Tiina 044 204 8802 • tollinniemi@suomi24.fi
Mikko 044 578 9206 • mmattila@suomi24.fi

Varaa aika 040 5423 789
Aira Aukeenpää

Sahausta kenttäsirkkelillä

MYYDÄÄN
KAIKENLAISTA
PUUTAVARAA
Heikki Latvajärvi
Venesjärvi
Puh. 050 591 2264
Vuokrattavana
50 HENGEN KAHVIASTIASTO
Arabia Arctica -sarja
(kupit, aluslautaset ja leivoslautaset)
20 eur/kerta. Varaukset äiti-lapsi-kerho /
Satu Junnila 0500 946 060.
Vuokrattavana kahvinkeitin 8 eur/krt.
Vuokrattavana Pulputuskeitin 20-100
kuppia. Keittää ja pitää kahvin lämpöisenä. Vuokra 15 eur/kerta.
Varaukset 050 376 5510 / Helena

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

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

Varaukset: Sofia Latvajärvi
Puh. 050 355 3878

Kevätkylvöjä Iltapäiväkerhossa
Iltisläiset istuttelivat ruukkuihin erilaisia kasvin siemeniä.
Kevään tullen purkeista putkahtelee kukkia ja kasvisten
alkuja innokkaiden kasvattajien iloksi. Esikasvatetut taimet
istutetaan oman pihan kasvimaahan syksyn sadonkorjuuta
varten. Kuvissa ohjaaja Margetta Pokela-Miettinen ja lapset Jari, Veera ja Patrik.
Kerho toimii koulun huoneistossa 2 h, keittiö ja wc. Hinta 50 eur/kk tai 5 eur/kerta
(perheen toisesta lapsesta 30 eur/kk). Avoinna koulun jälkeen 17.30 asti. Omat eväät
mukaan. Ilmoittautumiset ja tiedustelut Mari Raukola, puh. 040 542 0456.

Peter Pan -näytelmä valmistuu
Airi Ruokosken ohjaaman Peter Pan -näytelmän harjoitukset ovat hyvässä vauhdissa.
Rooliasut on hankittu ja näytelmän lavasteita valmistetaan parhaillaan.
Venesjärven koulun näyttämö saa myös uudet lavasteverhot. Kankaanpään taidekoululaiset maalaavat kolmet verhot: kesä, talvi sekä fantasia. Suurkiitokset Mari Raukolalle,
joka on hoitanut verhohankinnan ja rahoituksen sekä sopinut yhteistyöstä Taidekoulun kanssa. Näytelmää esitetään toukokuussa Venesjärven koululla.

Leader -hanke lähti käyntiin
Venesjärven Kyläyhdistys ry aloitti kaksivuotisen Leader -hankkeen, jonka avulla
markkinoidaan kylää ja laitetaan myyntiin
uusia tontteja ja taloja. Kohderyhmänä
ovat lapsiperheet, jotka haluavat muuttaa
maalle hyvien palvelujen äärelle, kauniin ja
puhtaan järven läheisyyteen.
Tarkoituksena on kartoittaa Venesjärven
tyhjät talot ja myyntiin tulevat maa-alueet.
Hanke lähti käyntiin kirjeillä, joita lähetettiin kaikille maanomistajille ja tyhjillään
olevien talojen omistajille, joiden osoitteet
löydettiin.
Tähän mennessä olemme saaneet välitettäväksi kaksi tyhjillään ollutta taloa.
Olemme saaneet myyntiin uusia, UPEITA
tontteja yli 20 kpl, joista osa myös omalla
venepaikalla. Myynnissä ovat myös vanhat
tontit, yhteensä 40 tonttia.
SUURET KIITOKSET kaikille niille maanomistajille, jotka ovat kantaneet kortensa
kekoon ja ovat halunneet näin edistää kylän uusasukashankintaa. Tämä on tärkeää
koulun ja palveluiden jatkumisen kannalta.
Seuraavaksi teemme kaupungin kanssa
yhteistyössä suunnitelman uusista rakennuspaikoista myytävänä oleville tonteille.
Nyt on viimeinen hetki ottaa yhteyttä, jos
haluat kaavoittaa maata tonteiksi, viimeistään 15.4. mennessä. Tämän jälkeen tonttien kaavoittaminen on huomattavasti
hankalampaa.
Ne, jotka nyt lähtevät mukaan projektiin
saavat tonteilleen ja taloilleen ilmaisen
markkinoinnin.
Meille on tähän mennessä ilmoittautunut 9 lapsiperhettä, jotka haluavat muuttaa Venesjärvelle. Osa haluaisi ostaa vanhan talon tai muuttaa vuokralle.

Venesjärven Mieskalenteri

Tervetuloa talkoisiin myymään kahvia ja makkaraa
Olemme myös tänä vuonna mukana Reiman Myyntipäivillä myymässä makkaraa ja
kahvia. Myyjiä tarvitaan to 14.4., pe 15.4. ja la 16.4. klo 9 eteenpäin. Voit tulla joko aamutai iltapäivävuoroon. Ilmoittauduthan mukaan talkoisiin! Puh. 050 355 3878 / Sofia

Aiomme tehdä Venesjärven oman mieskalenterin vuodelle 2012. Joka kuukausi
esitellään venesjärveläisiä miehiä vanhojen työtapojen merkeissä. Kuvaukset on jo
aloitettu ja niitä jatketaan pitkin vuotta.
Kalenteria myydään ensi syksynä.

Onni kutsuu kylään -hanke

Nettisivut

Äänestä Venesjärvi Satakunnan Maakuntajärveksi

Uudistamme nettisivut ja otamme oman
domain-nimen käyttöön. Sivujen mainostus alkaa heti, kun ne julkaistaan.
Sitä ennen kyläyhdistyksen sivut toimivat
vanhassa osoitteessa:
www.kankaanpaa.fi/venesjarvi

Tapahtumat
Leader -projektin puitteissa järjestetään
yksi tai kaksi tapahtumaa.
Keväällä järjestetään koululla lasten
temppurata, jota voivat käyttää Ryhmis,
Eskari, koulu sekä muut kylän lapset. Lisäksi järjestetään muulle yleisölle temppuratapäivä. Samalla mainostamme kylää ja
uusia tontteja.
Toinen tapahtuma järjestetään vuoden
2012 puolella.

Tervetuloa mukaan talkoisiin
Projektin puitteissa tulee olemaan erilaisia
talkoita ja väkeä tarvitaan. Toivottavasti
mahdollisimman moni haluaa olla mukana kehittämässä kylää ja osallistua mukaan yhteiseen toimintaan.
Kylälehdessä ilmoitetaan mitä milloinkin
tapahtuu ja tietenkin nettisivuilta voi myös
seurata ilmoittelua.

Venesjärven kyläyhdistys ry

Venesjärven kylä on otettu mukaan Onni kutsuu kylään -ohjelmaan, joka on Satakuntaliiton Maaseutuasumisen tiedonvälityshanke vuosina 2010 - 2013. Meille se tarkoittaa
sitä, että kyläämme käytetään esimerkkinä, kun kerrotaan maallemuutosta ja maalla
asumisesta mm. erilaisissa lehtijutuissa ja Farmari -messuilla ensi kesänä Porissa.
Lisätietoja asiasta saa Satakuntaliiton sivuilta: www. satakuntaliitto.fi
Tänä vuonna valitaan ensimmäisen kerran Satakunnan Maakuntajärvi. Ehdotuksen ja
perustelut voi jättää Satakuntaliiton sivuilla. Kilpailu kestää 15.8.2011 asti. Lisätietoja Satakuntaliiton sivuilta: www.satakuntaliitto.fi/maakuntajarvi

KEVÄTKOKOUS

Venesjärven Kyläyhdistys ry:n
KEVÄTKOKOUS ke 6.4. klo 19.00
koulun huoneistossa. Käsitellään tilit.
(Johtokunta kokoontuu klo 18.00)
Tervetuloa! Kahvitarjoilu

JÄSENMAKSU 2011
Venesjärven Kyläyhdistys ry:n
jäsenmaksu on 10 eur/talous.
Vielä ehdit maksaa jäsenmaksun,
jos haluat liittyä yhdistykseen ja
tukea näin toimintaa.
Tilinumero on 800018-79125152.

LISTA VENESJÄRVELLE ASUMAAN HALUAVISTA

Venesjärven Kyläyhdistyksen kaksivuotisen Leader -hankkeen johdosta, perustimme
postituslistan, jonka avulla voimme markkinoida vapaita tontteja suoraan perheille,
jotka ovat aikeissa muuttaa Venesjärvelle.
IImoita yhteystietosi niin ilmoitamme henkilökohtaisesti heti, kun uusia kohteita
ilmaantuu.
Ota yhteyttä: 044-736 6499 (Venesjärven tonttipuhelin) tai tiina@printvisio.fi

Kesätyöntekijä -rekisteri
Viime lehdessä pyysimme nuoria ilmoittautumaan kesätyöntekijärekisteriin. Tarkoitus on, että ihmiset voisivat soittaa ja pyytää nuoria tekemään pieniä työtehtäviä, kuten nurmikonleikkuu, lasten hoito, puiden kanto, maalaustyöt ym.
Kaksi henkilöä on ilmoittautunut tähän mennessä:
Eveliina Alitalo 18 v. 050 400 3520 - Venesjärvi
Ville Suominen 14 v. 050 525 6512 - Veneskoski
Päivitämme tiedot myös nettisivuille, joten vielä voit ilmoittautua mukaan.
Ilmoita yhteystietosi 044 578 9230/Tiina Junnila • tiina@printvisio.fi

