VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT

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

www.kankaanpaa.fi/venesjarvi			

Heinäkuu 2010

Kyläyhdistyksen jäsenille 40 eur

Varaukset: Sofia Latvajärvi
Puh. 050 355 3878

LEVYTANSSIT
MUTTERILLA
perjantaina 6.8. klo 20-01

MAASTO- JA
KENTTÄRATSASTUSTA

Varaa aika 040 5423 789
Aira Aukeenpää

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

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

Kerhot alkavat syksyllä Venesjärven koululla
Petäjä -opiston järjestämä 4-7 -vuotiaiden tanhu. Muista ilmoittaa lapsesi mukaan.
Seurakunnan päiväkerho 4-6 -vuotiaille lapsille alkaa ke 18.8. klo 13.30 - 15.00 ja jatkuu
maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 13.30 - 16.00. Ilmoittautua voi lapsityön toimistoon.
Koululaisten iltapäiväkerho toimii koulun huoneistossa koulupäivien jälkeen. Hinta 50
eur/kk tai 5 eur/kerta. Mukaan omat eväät.
Eskari alkaa myös elokuussa.

ILMOITA KYLÄLEHDESSÄ. Ilmoituksen hinta yrityksille 15 eur/kerta.
Yksityisten ilmoitukset ilmaisia. Seuraava lehti ilmestyy marraskuussa.

•
•
•
•

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

Vielä voit tilata
Venesjärven Historiakirjan
Kirjan hinta 50 eur
Postiennakolla 60,50
Tilaukset 044-5789 230/Tiina
Lisätietoja:
www.kankaanpaa.fi/venesjarvi

TONTTEJA MYYNNISSÄ
Katso päivitetty tonttitilanne Venesjärven sivuilta:
www.kankaanpaa.fi/venesjarvi
Uusia tontteja ja taloja otetaan
myyntiin. Tai haluaisitko laittaa talosi
vuokralle? Soita 044-5789 230.

ZUMBA Venesjärven Rantalavalla!
Viimeinen kerta tiistai 27.7. klo 19.00!!
Mukaan tarvitset juomapullon ja sisäliikuntakengät.
Hinta 5 eur/krt Ohjaaja Emma Junnila 050 359 5578

Leikkipaikka lapsille koulun pihaan
Leader -hanke saatiin hienosti käyntiin Megatalkoissa 26.5. Kukat istutettiin ja leikkimökin rakennustyö alkoi. Myöhemmin leikkimökin rakentamista on jatkettu pienemmällä
talkooporukalla ja maalaustalkoisiin kutsuttiin naiset ja lapset. Leikkimökki alkaakin olla
sisustamista vaille valmis. Leikkivälineet ja verhot saadaan Ryhmisläisten toimesta. Koulun pihaan asennettiin myös lisää keinuja. Ulkopöytä ja penkit tilattiin Reinolta. Lisäksi
ostettiin käytetty kiipeilyteline, jonka asennus tehdään myöhemmin kesällä.
Leikkipaikalle pitäisi vielä keksiä naseva nimi. Ehdotuksia voi ilmoittaa kyläyhdistyksen
jäsenille. Avajaisetkin tullaan pitämään syksyn kuluessa.
TUHANNET KIITOKSET kaikille talkoolaisille ja Sofia Latvajärvelle projektin organisoinnista. Kiitos myös työnjohtajallemme Reino Setälälle, kahvinkeittäjällemme Helena Setälälle, U. T. Tutille soralahjoituksesta ja sorankuljetuksesta Tero Mäkitalolle.

Kesäleiri ja kerhotoimintaa nuorille
Venesjärven Kyläyhdistys on anonut ja saanut valtionrahaa nuorten kerhotoiminnan järjestämiseen syksyllä 2010 ja keväällä 2011 sekä viikon pituisen leirin järjestämiseen. Leiri
ja kerhot järjestetään Venesjärven koululla.
Toiminta on tarkoitettu 7 - 18 -vuotiaille ja mukaan ovat tervetulleita ensisijaisesti Venesjärvellä ja Veneskoskella asuvat nuoret. Jos tilaa jää, voimme ehkä ottaa mukaan myös
muita halukkaita.
Leiri järjestetään kesäleirinä 2.8. - 6.8.2010. Osallistuminen leirille ja kerhoihin on maksutonta, sillä kustannukset katetaan valtionavustuksesta. Leiri on 5 tuntia/päivä ja leirillä
tarjotaan lämmin ruoka. Kerhotoiminta syksyllä ja keväällä järjestetään 1 krt/viikko.
Syksyn kerhotoiminnasta ilmoitetaan lähemmin koulujen alettua, jolloin laaditaan aikataulut ym. Tarkoitus on järjestää erilaisia ilmaisutaitoon, urheiluun, askarteluun, puvustukseen ym. teatteriin liittyviä kurssimuotoisia kerhojaksoja syksyllä 2010. Keväällä 2011
paneudutaan lähemmin teatteriin ja esiintymiseen. Ohjaajan johdolla harjoitellaan näytelmä, jota esitetään keväällä 2011.

Kesäleirille ilmoittautuminen ja ohjelma
Kesäleiri järjestetään Venesjärven koululla ja leiri koostuu kolmesta eri aihealueesta. Voit
ilmoittautua koko viikoksi tai tietyille päiville. Leirin ajankohta ma 2.8. - pe 6.8. klo 10 - 15.
ma 2.8. ja ti 3.8. Kädentaito ja askartelu
Maanantaina ja tiistaina askarrellaan toiveiden mukaan esim. korttiaskartelua, koruja/avaimenperä, servettiaskartelua (kynäpurkki tms.), penaalin tuunaus ja kangaskassin tuunaus.
Tiistaina valmistetaan myös tarvikkeita perjantaista sirkuskoulua ja taikatemppuja varten.
Materiaalia taikatemppujen tarvikkeisiin voi ottaa myös itse mukaan mitä kotoa löytyy:
pahvia, värillistä paperia, kangasta, tyhjiä litran muovipulloja, ruuveja, värikästä teippiä
ja pumpulia. Tarvikkeet askarteluun saat myös leirillä. Ilmoittautuessasi voit mainita mitä
haluat askarrella. Ohjaaja Päivi Toikander
ke 4.8. ja to 5.8. Urheilupäivät
Tutustutaan erilaisiin liikuntalajeihin. Ohjaajana Emma Junnila.
pe 6.8. SIRKUSKOULU
Sirkustemppujen ja taikatemppujen opettelua. Voit itse osallistua temppujen tekemiseen tai tulla katselemaan esityksiä. Ohjelmassa paneudutaan myös ilmaisutaidon oppimiseen ja esiintymiseen. Ohjaajana sirkustaiteilija Antti Tuomento.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen to 29.7. mennessä:
Mari Raukola 040 5420 456 tai marirau7@gmail.com

