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

Varaukset: Sofia Latvajärvi
Puh. 050 355 3878

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

MYYTÄVÄNÄ

Omakotitalo Venesjärventie 782
sisustamista vailla.
Tiedustelut puh. 040 374 8122

www.kankaanpaa.fi/venesjarvi
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tai sopimuksen mukaan
Puh. 02 578 3008

TONTTEJA MYYNNISSÄ
Katso päivitetty tonttitilanne
Venesjärven sivuilta:
www.kankaanpaa.fi/venesjarvi

Venesjärven Kyläyhdistys ry:n vuoden 2010 jäsenmaksu on 10 eur/
talous. Voit maksaa jäsenmaksun Kyläyhdistyksen tilille 80001879125152. Tähän mennessä jäsenmaksun maksaneita yli 80. Kaikki kylän ulkopuolella asuvat jäsenmaksun maksaneet saavat lehden postitse
ILMOITA KYLÄLEHDESSÄ. Ilmoituksen hinta yrityksille 15 eur/kerta.
Yksityisten ilmoitukset ilmaisia. Seuraava lehti ilmestyy elokuussa.

Toukokuu 2010
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FACEBOOK.COM:iin
on perustettu Veneskylät
-ryhmä, johon voivat liittyä
kaikki Venesjärveä ja Veneskoskea fanittavat ihmiset.
Nyt jäseniä on jo 170. Liity
sinäkin mukaan, niin saat
ajankohtaista tietoa kylien
tapahtumista. Voit myös itse
jättää viestejä ja vaikka kuvia.

VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT

13.6.
26.6.
4.7.
11.7.
18.7.
25.7.

Ilmaistanssit! Tanssiorkesteri Hyrrä
Juhannustanssit! Iskelmäyhtye Korona, Veikko Nieminen
Neljänsuora
Anne Mattila
Charles Plogman
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Varjokuva
Järj. Kankaanpään Seudun Leisku ry

Hirvipeijaiset Rantalavalla
lauantaina 29.toukokuuta klo 18.00

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

Emma Junnilan ZUMBAT jatkuvat edelleen!
Pe 21.5. Zumbataan Venesjärven ala-asteella klo 17.30!!
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.

Kesäzumbaa Venesjärven Rantalavalla!
Venesjärven Rantalava tiistaisin 1.6., 8.6., 15.6., 22.6. klo 19.00!!
Tunnin hinta 5 eur. Lisätietoja: Emma Junnila 050 359 5578

Tiinan turinat
Kesä saapui vihdoin helteineen. Kaikenlaista pientä aherrusta on ollut tässä kevään
korvalla.
Koululaiset siivosivat tienvarsia roskista
ja palkaksi siitä he saivat jäätelöt Kyläyhdistyksen kustantamana. Loput tienvarret
siivottiin talkoilla 10.5. Kiitos kaikille talkoolaisille!
Koululle saatiin kaksi videotykkiä, koska
asennus tehtiin talkootyönä. Suuret kiitokset Tapio Lähteenmäelle!
Kyläyhdistys lahjoitti välituntipelejä koululaisille ja iltapäiväkerhoon mm. mölkky,

Äiti-lapsi -kerho tiedottaa
kroketti, betangue, hyppynaruja, jalkapallo, koripallo ym.
Haimme Leaderin hankerahaa leikkimökin ja leikkipaikan rakentamiseksi koulun
pihaan. Raha saatiin ja nyt vietämme suurta talkoopäivää ke 26.5. Tervetuloa kaikki
mukaan. Kyläyhdistys tarjoaa kahvia, mehua ja makkaraa!
Hyvää ja lämmintä kesää kaikille!
Venesjärven Kyläyhdistyksen
pj. Tiina Junnila
Puh. 044 578 9230 • tiina@printvisio.fi

Haluatko siivota kaappisi vanhoista vauvantarvikkeista? Itä-Viroon kerätään synnyttäville äideille äitiyspaketteja. Mukaan voit laittaa tavaraa äidille ja kesä- sekä talvivauvalle.
Esim. vaippoja, tutteja, tuttipulloja, vauvan ruokailuvälineitä, pyyhkeitä, makuupusseja,
lakanoita, peittoja, leluja, vaatteita ja mitä keksit. Tavarat voivat olla uutta, vanhaa tai molempia. Käytetyt tavarat ja vaatteet pestyinä, puhtaina, ehjinä. Äidille voi laittaa odottavan ja pikkuvauvan äidin tarvitsevia vaatteita ja tavaroita kuten imetyssuojia, rasvoja
hygieniatarvikkeita, ym.
Tavaroita otetaan vastaan Venesjärven koululla maanantaina 31.5. klo 17-18. Yhteistyössä Karvian seurakunnan kanssa. Lisätietoja Satu Junnila 0500 946 060.

Äiti-lapsikerho voitti Libero -kilpailun ja lavallisen vaippoja
Venesjärven äiti-lapsi -kerho osallistui kilpailuun omalla tarinallaan ja voitti rekkalavallisen vaippoja. Osa vaipoista menee lapsiperheille ja osa lahjoitetaan kylässä syntyville
uusille lapsille. Vaipat toimitetaan Diakoniapiirin rotinalähetyksen mukana.

- SUPER - HYPER - KIVAT - TÄRKEÄT MEGALUOKAN TALKOOT
Venesjärven koulun pihalla ke 26.5. klo 18.00 alkaen!
Kyläyhdistys sai Leader -rahaa leikkipaikan rakentamiseksi koulun pihaan.
Forest Setälästä on tilattu leikkimökki, jossa on veranta. Leikkimökkiin hankitaan
myös kalustus ja leikkivälineitä. Pihaan laitetaan toinen keinu, joka on tilattu
Lappset Oy:ltä. Pihalle tulee myös pöytä ja penkit. Lisäksi istutetaan kukkia ja taimia
koulun pihaan. Talkoisiin toivomme paljon väkeä, vanhempia ja lapsia. Tehdään yhdessä lapsille mukava leikkipaikka, jota voivat koululaisten ja ryhmisläisten lisäksi
käyttää kaikki muut Venesjärvellä asuvat ja vierailevat perheet.
Talkoisiin ota mukaan harava, kottikärryt, lapio ym.
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Myös uimaranta siivotaan samalla:
- uimarannan siivous, nurmikon leikkuu sekä WC:n siivous ja pesu
- soran levitys uimarannan uuden pukusuojan alustaksi

Tarjoamme talkoolaisille kahvia, mehua ja makkaraa!
Tervetuloa!

Järj. Venesjärven Kyläyhdistys ry
Tiedustelut Sofia Latvajärvi 050-355 3878

Tarvitaan muovituolien metallikehikoita
Luistelun opettelemista varten tarvittaisiin metallisia tuolien kehikoita, joista voi rakentaa telineen luistelun opettelua varten. Kaksi kehikkoa hitsataan yhteen ja siitä rakennetaan teline. Jos sinulla on ylimääräisiä kehikoita, lahjoita ne Kyläyhdistykselle. Tiedustelut Sofia Latvajärvi 050 355 3878.

Kasevan syksyn 2010 terveysmittaukset Maamiesseuran -talolla
tiistaisin klo 9.00 - 10.00. 17.8., 14.9., 12.10., 9.11., 14.12.
Jos ajankohta ei sovi, ota yhteyttä puh. 040 771 7425 / Susanna Leed Kasevan toiminnanjohtaja, sairaanhoitaja-AMK tai kas.eva@dnainternet.net

