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

Kyläyhdistys ja iltisläiset myyvät
Ruislandian tuotteita iltiksen
hyväksi. Kolme eri tuotetta
(ruislastu, ruisnapit ja pullakorppu) yhteensä 10 eur/3 pkt.
Tuotteita voi ostaa tai tilata
Margelta iltiksestä tai johtokunnan jäseniltä.

Kiireinen talkoo- ja tapahtumasyksy 2010.....

VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT
www.kankaanpaa.fi/venesjarvi			

Lokakuu 2010

Venesjärven Kyläyhdistys ry:n

SYYSKOKOUS

koulun huoneistossa 2. krs. (tai luokassa) maanantaina 1.11. klo 18.00.
Valitaan johtokunta vuodelle 2011 sekä vuoden 2011 jäsenmaksu.
Lisäksi keskustelemme uusasukashankinnasta ja tonttiasioista.
Olemme kutsuneet aluearkkitehti Ilmari Mattilan mukaan kokoukseen, sillä tarkoitus
on keskustella mahdollisuudesta muuttaa Venesjärven osayleiskaavaa.
Tule mukaan ehdottamaan omia ratkaisuja ja muutoksia.

Tervetuloa kaikki mukaan. Kahvitarjoilu.
Venesjärven maamiesseura SYYSKOKOUS keskiviikkona 3.11.2010 klo 19.00
Maamiesseuran talossa. Käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat
sekä vuosien 2006, 2007, 2008 ja 2009 tilinpäätökset.
							 Tervetuloa! Johtokunta

Pikkujoulu

Leikkimökki
avattiin

Kiipelyteline
pystytettiin

• jouluillallinen
• karaoke by Johanna
• ohjelmaa, arvontaa
Pikkupaketti mukaan!
Osta tai varaa liput ennakkoon 23.11.
mennessä johtokunnalta tai
Lähteenmäen kaupasta			

Pettu-Eerikissä
lauantaina 27.11. klo 19.00

Liput 26 eur

Järj. Venesjärven Kyläyhdistys ry

JOULUMYYJÄISET
Venesjärven koululla to 9.12. klo 19.00
Leivonnaisia, joulukoristeita, käsitöitä, arvontaa, buffetti,
ohjelmaa. Myyntipöydät: koulu, Ryhmis ja 4 H -kerho.
Järj. Venesjärven Vanhempainyhdistys

Harrastustoimintaa Venesjärvellä:

Miten voisimme hyödyntää
metsittyneet soramonttujen pohjat???
Kuinka saisimme lisää uusia
tontteja???

Katso tarkemmat tiedot kylässä toimivista kerhoista ja harrastustoiminnasta
kyläyhdistyksen nettisivuilta: www.kankaanpaa.fi/venesjarvi
Lapsille: Venesjärven ala-asteella tanssiliikuntaa, Muskari, Seurakunnan päiväkerho,
eskari ja ryhmis.
Koululaisille: urheilu/askartelukerhot, 4-H kerho, kokkikerho, Musiikkiopiston soittotunnit sekä iltapäiväkerho koulun jälkeen.
Aikuisille: Venesjärven ala-asteella äiti-lapsikerho, alkeisjooga sekä Maamiesseuran
-talolla ompelu ja kudonta.
Avantouinti: Joogan jälkeen keskiviikkoisin naiset lähtevät avantouintiin Kootan saunalle n. klo 19.30. Tule mukaan kimppauintiin. Hinta on 4 eur/kerta.
Aloitetaan 3.11. (syysloman jälkeen, jolloin jatkuu joogat ym.)

On aika toimia!
Kuten kaikki tiedämme, asumme kivassa
kylässä, jossa on erittäin toimiva koulu, eskari, ryhmis ja vireä harrastustoiminta.
Asiat eivät välttämättä ole kuitenkaan
niin hyvin, kuin voisimme kuvitella, sillä
tarvitsemme kyläämme todella kipeästi
uusia asukkaita, lapsiperheitä ja nuoria
pareja. Veneskosken koulun oppilaat eivät
vielä riitä pelastamaan Venesjärven koulua. Ja jos koulu loppuu, niin alkaa myös
usein kylän kuihtuminen. Nyt on aika jokaisen pohtia omia mahdollisuuksiaan toimia uusien asukkaiden saamiseksi.
Niinpä maanomistajat, tarkistaisitteko
vielä kertaalleen löytyisikö isoja, kohtuuhintaisia tontteja myyntiin? Entäpä tyhjillään seisovien talojen omistajat, oletteko
pohtineet olisiko mahdollista myydä hyvin
huonokuntoisetkin talot, tai vuokrata niitä? Niistä olisi kova kysyntä.

Hakatut metsäalueet voisi myös ottaa
käyttöön asuinalueeksi tai tonteiksi. Näin
saisimme nopeasti uusia asukkaita.
Kyläyhdistys hoitaa omilla nettisivuillaan
tonttien ja talojen markkinointia ilmaiseksi. Olemme järjestelemässä Venesjärven vanhan osayleiskaavan päivittämistä.
Tässä yhteydessä maanomistajat voisivat
kaava-alueelta pohtia omien maiden käyttötarkoituksia uudelleen.
Lehden välissä on kyselylomake, johon
toivomme kyläläisten vastaavan ahkerasti. Näin saamme uusia ideoita ja kyläläiset
saavat äänensä kuuluviin. Lomakkeen voi
palauttaa myös nimettömänä. Lomakkeessa tarkemmat ohjeet.
Yhteistyöterveisin

Venesjärven kyläyhdistys ry

RETKI KODALLE su 17.10. klo 13.00
Teemme tutustumisretken Kyläyhdistyksen kodalle Luomajärvelle. Paikalla tarjotaan grillimakkarat ja pullakahvit kaikille kävijöille. Tänä vuonna ei pidetä ns. talkooiltamia vaan
tämä tapahtuma on sen sijaan.
Perille pääsee autolla, mutta parkkitilaa ei ole, eikä ohituspaikkoja. Joten toivomme, että paikalle tullaan Venesjärven suunnalta ja käännytään oikealle metsäautotielle. Tien kohdalla ”Kota” -kyltti. Kuljetaan siis yhteen suuntaan ja autolla poistutaan
paikalta Venesjärventielle Luomajärvelle ”Alitalon” kohdalle. Jos haluat reippailla n.
1 - 1,5 km kodalle metsätietä pitkin, niin voit jättää auton Venesjärventien reunaan.
SÄÄVARAUS: jos sataa kaatamalla, retkeä ei järjestetä! Tarjoilun vuoksi ilmoittaudu mielellään ennakkoon viim. perjantaina: tiina@printvisio.fi tai 044-578 9230.

RATSASTUS- JA
MAASTORETKIÄ
SUNNUNTAISIN

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

JÄÄKIEKKOKAUKALON KUNNOSTUS
torstaina 28.10. klo 18.00 alkaen
Jääkiekkokaukalon pohja laitetaan kuntoon talven jäädytyksiä
varten. Haravoidaan heinätupsut ja tasoitetaan pohja.
Voileipäkahvit talkooporukalle Maamiesseuran -talolla.

VUOKRATTAVANA
PUUTARHATELTTA
Varaukset: Sofia Latvajärvi
Puh. 050 355 3878

Varaa aika 040 5423 789
Aira Aukeenpää

