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Heinäkuu 2008

ilmainen sisäänpääsy
kahvia, pullaa, makkaraa
arvontaa
kilpailuja
Järjestää: Venesjärven Kyläyhdistys ry

Venesjärven Rantalavalla ke 16.7.08

Ohjelma
13.00
15.30
15.30
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18.00
18.30
19.00
19.30

Onkikilpailu 3 h
Sarjat: miehet, naiset, nuoret, alle kouluikäiset
Tervetulotoivotus -Veikko Viljanen
Kalastuskunnan historiaa - Martti Peltomaa
Kalasoppa
Tikan- ja saappaanheitto
Sarjat: miehet ja naiset - kolme parasta palkitaan
Niittonäytös rantakaislikossa
Sahansoittoa Esko Myllymäki
Palkintojen jako kaikista kilpailuista
Ilta jatkuu Pentin karaoketansseilla

Arvontaa • Kahvia ja makkaraa buffetista
Ohjelmanumeron hinta 10 eur. Saatavilla
Lähteenmäen Kaupasta ja Johtokunnan jäseniltä
Hintaan sisältyy onkikilpailun osanotto ja lohikeitto

Viihdekuoron

YHTEISLAULUILTA
Venesjärven Rantalavalla keskiviikkona 9.7. klo 19.00
Järjestää: Alueopiston kuoro
Ohjaajana: Tauno Wrang

Kylätiedotteita
Srk-kerhon ja iltapäiväkerhon tilojen siivoustalkoot
maanantaina 4.8. klo 18.00 alkaen. Mukaan siivousvälineitä ja aineita. Tervetuloa
mukaan kaikki lasten vanhemmat sekä muu talkooväki.

Kyläyhdistyksen johtokunnan kokous
Seuraava johtokunnan kokous mms-talolla ma 28.7. klo 19.00.

Puheenjohtajan palsta
Kesä on jälleen edennyt vauhdikkaasti,
joten on aika informoida teitä kaikkia,
hyvät lukijat, loppukesän kiinnostavista
tapahtumista.
Ensimmäiseksi Rantalavalla on heti keskiviikkona yhteinen lauluilta, joka
on jo kehittynyt perinteeksi. Laulamaan
ovat tervetulleita kaikki ikään ja kokoon
katsomatta. Lauluillassa on mainio porukassa harjoitella “salaa” seuraavan
viikon keskiviikkoa silmällä pitäen.
Silloinhan on Kalastuskunnan 60-vuotisjuhla samaisessa paikassa. Nimittäin
päivän päättää karaoketanssit! On hienoa, että kylässä toimii kalastuskunta
hyvinkin aktiivisena, sillä onhan meillä
upea järvi. Sen kuntoa on tärkeä vaalia.
Järvellä on hyvin suurikin merkitys ajatellen vaikka asutusta ja sitä kuinka suureksi kylämme asukasluku kohoaa aina
näin kesäkaudella. Näiden kesäasukkaiden ansiosta kylämme palvelutkin ovat
varmasti monilta osin säilyneet tai ainakin saaneet lisäansiota.
Kyläyhdistyksen itse järjestämät tanssit pidetaan tänäkin vuonna edellisvuoden suuren menestyksen ansiosta.
Tanssipaikka on tunnelmallinen Mutteri
Kootantien varressa. Ajankohdaksi va-

litsimme elokuun alun, jolloin ehkä on
vielä innostusta lähteä pyörähtelemään
levyjen tahtiin.
Elokuulla sitten jo alkaa koulutkin ja
käynnistämme iltapäiväkerhotoiminnan
koulun yhdessä asuntoloista. Kiitos
kaikille huonekalujen ja mattojen ym.
tarvikkeiden lahjoituksista. Huoneistossa pidämme siivoustalkoot ma 4.8. klo
18.00. Talkoisiin on kaikilla vapaaehtoinen mahdollisuus osallistua.
Samalla kalustamme seurakunnan
päiväkerhoa varten vanhan tutun kerhohuoneen koululla. Onneksemme saimme säilyttää kerhon Venesjärvellä, paikka vaan nyt vaihtui. Kerhon säilyminen
on kaikkien 13 lapsen ansiota, jotka sitä
haluavat käydä!
Varmaankin elokuun aikana Seudun
yhdistyspalstalla ilmoitamme kaikista
urheilukerhojen aloitusajoista. Ohjaajatilanne pitää vielä varmistaa ja päivät
päättää. Jos teillä on ehdotuksia, niin
ottakaa yhteyttä! Kesän jatkoa!
terveisin
Susanna Latvajärvi
Puh. 050 5789 343

Kenen kissa?
Kolmivärinen (valk., musta, rusk.) nuori tyttökissa on viihtynyt jo kolmisen viikkoa
Raimo Junnilan talon pihapiirissä. Onkohan kissa jonkun oma vai koditon orpo. Kissa on kiltti ja tottunut ihmisiin, sillä se ei ole liian arka. Lisätietoja 02-578 9210.

Kiitos talkoolaisille!

Uimarannan siivoustalkoissa 26.5. oli mukana hienosti väkeä. Ranta haravoitiin
ja nurmikko leikattiin. Mukana talkoissa oli 12 aikuista ja 6 lasta.

