Venesjärven kylän raitti pusikoituu...
Tunnetusti Venesjärven kylää pidetään
kauniina, hyvin hoidettuna maaseutukylänä. Kyläraitti tarjoaa kylän asukkaille, kuten myös mökkiläisille ja satunaisille kulkijoille monenlaista nähtävää.
Kesäaikaan kylän viehättävyys korostuu, kun järvimaisema pilkistää monin
paikoin kylätiellä liikuttaessa.
Valitettavasti vuosien kuluessa kylämaisema on merkittävästi umpeutunut
eli pusikoitunut. Kylätiellä kuljettaessa
on herännyt ajatus, millä toimenpiteillä
kylän tienäkymää saadaan nykyistä paremmaksi.
Haastankin kyläläiset maisemanhoitotalkoisiin, jossa selkeänä tavoitteena on
saada kyläraitti arvoiseensa kuntoon.
Perkauksin, raivauksin ja puustoa harventamalla saadaan kylämaisemaan
uutta ulottuvuutta. Kylän raitilla liikkuminen tuntuu nykyistä väljemmältä sekä

samalla tiestä tulee aikaisempaa turvallisemmaksi näkyvyyden parantuessa.
Venesjärven kylässä on katuvalojen lisääntyessä myös ulkoilun suosio kasvanut merkittävästi. Paikoin todella runsas
puusto aivan tielinjan päällä heikentää
katuvalaistuksen tehoa. Uskon, että sähköyhtiöltä saadaan asiantuntevaa apua,
kun sähkölinjoja joudutaan tilapäisesti
laskemaan alas pylväistä puiden kaatamiseksi.
Toivottavasti venesjärviläiset ottavat
haasteen vastaan siten, että jo tänä kesänä kylän raitilta nähdään uudenlaista,
piilossa ollutta kylän kuvaa. Uskon myös
kylätoimikunnan hoitavan asiassa oman
osuutensa siten, ettei tämä haaste jää
ainoastaan tähän juttuun.
Toiminnallista kesää
Tapio Hietaoja

Huomio Venesjärveläiset!!!
Kutsumme Teidät viettämään kanssamme leppoisaa iltapäivää

Tervetuliaisjuhlan merkeissä!
su 15.6.2008 klo 13.00

VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT
www.kankaanpaa.ﬁ/venesjarvi
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21.6. Juhannuspäivän tanssit: Tanssiyhtye KORONA
sekä Tuomas Koivuviita & sympatia
6.7. Yölintu sekä Aarre Loukkola ja Lavakeisarit
13.7. Vesa Myllyviita ja Cortina Jets
20.7. Anne Mattila
27.7. Charles Plogman

Hirvipeijaiset Rantalavalla
perjantaina 23.toukokuuta klo 19.00

Juhlaan ovat tervetulleita kaikki metsästysoikeuden Eräpojille
vuokranneet maanomistajat ja seuran jäsenet seuralaisineen
sekä kaikki kutsun saaneet.

Nautimme kahvista, grillimakkarasta ja yhdessäolosta
sekä lauluista ja musiikista.
Leena ja Henry Hannulan luona
Venesjärventie 687 • puh. 040 578 7684
Ilmoitathan tulostasi 12.6. mennessä

Olet Sydämellisesti Tervetullut!

Puh. 040 503 4987
Venesjärvi

Kylätiedotteita
Talkoot rannassa ma 26.5. klo 19.00
Haravoidaan ja siivotaan rantaa. Nurmikon niittoa. Rikkinäisen kiipelytelineen purkaminen. Tilalle on pyydetty kaupungilta uutta leikkitelinettä. Tervetuloa mukaan
kaikki. Kutsumme paikalle myös paikallislehden toimittajan.

Seurakunnan kerho
Kerhotoiminta jatkuu syksyllä. Kerhotila on vielä avoinna. Kerhoon on
ilmoittautunut 13 lasta.
Susanna Latvajärvi haastattelee Jukka-Talojen ja Hietakulman
talotoimittajia Jukka Tuttia ja Markku Hietasta tonttipäivillä.

Tonttipäivillä esiteltiin Venesjärven kylää ja tontteja Kankaanpään Tilausajon bussilla.

Puheenjohtajan palsta
Vihdoinkin olemme päässeet kevääseen
sen aika ankean “talven” jälkeen. Ja nyt
vain odotellaan, että keli muuttuisi edes
vähän kesäisemmäksi. Hallayöt eivät oikein ole olleet mieluisia. Tahdon kiittää
vielä kerran kaikkia kyläläisiä, talkoolaisia, lahjoitusten ja muun tuen antajia kevättalven “tonttipäivän” onnistumisesta.
Päivä oli oikein mielenkiintoinen ja jokunen kysely on päivän jäljiltä tullut. Hyvää
mainosta ainakin saimme sekä tv:ssä
että lehdissä.
Sitten tähän päivään. Kesän vieton voi
mainiosti aloittaa vaikka osallistumalla
Hirvipeijaisiin Rantalavalla nyt tulevana perjantaina klo 19.00. Juhlaan ovat
tervetulleita kaikki metsästysoikeuden
Eräpojille vuokranneet maanomistajat
ja seuran jäsenet seuralaisineen sekä
muun syyn vuoksi kutsutut.
Peijaisten jälkeen maanantaina mennään joukolla haravoimaan uimarannan
aluetta kesäkuntoon. Venelaituri pääsi
vihdoin veteen. Siitä kiitos miehille! Ranta saa myös kesän kynnyksellä uuden

hiekan sekä parkkipaikalta on siirretty
isot kivet pois ja tilalle tuotu mursketta.
Uimarannasta tulee entistä ehompi, onhan se meidän näkyvin mainos kylästä.
Muistutankin tässä kaikkia rannan
käyttäjiä siisteyteen rannassa sekä koulun alueella. Olen saanut ikäviä viestejä
pitkin vuotta pikku “pahanteosta” ja tahallisesta roskaamisesta näillä alueilla.
Sille emme toki mitään voi, jos ulkopuoliset vahingoittavat ympäristöä, mutta
yritetään me kyläläiset olla esimerkillisiä
ja pidetään kylä siistinä!
Toivottavasti tapaamme tulevissa kesän tapahtumissa. Toivon että otatte
kutsun vastaan ja lähdette kylään Hannuloille kesäkuussa. On hieno asia, että
meillä on sellainen tilaisuus tutustua toisiimme. Heilutellaan kylän raitilla ja kohdatessa jutustellaan! Oikein mukavaa
kesän odotusta!
Kesäterveisin
Susanna Latvajärvi
Puh. 050 5789 343

Liikuntakerhot kesälomalle
Sählyohjaajat kiittävät kuluneesta kaudesta kaikkia pelaajia: pikkusähläreiden vetäjät Minna ja Satu sekä vähän isompien sähläreiden vetäjät Susanna ja Teemu.
Syksyllä jatketaan uusin kuvioin.
Satujumppa ja koululaisten jumppa alkaa syksyllä. Ohjaajia tarvitaan.
Naisten jumppavetäjä on myös hakusessa.

Koululaisten iltapäiväkerho
Kerhoon on ilmoittautunut 6 lasta ja myöhemmin myös 2 lasta on tulossa lisää. Joten syksyksi laitetaan kerhotilat kuntoon. Keittiö kaipaa pientä ehostusta.

Lähteenmäen Kyläkauppa
ja Posti
Avoinna
ma-pe 8.30 - 18.00
la
8.30 - 14.00
Venesjärvi, puh. 578 9208

