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KNEHTILÄN LUOMUTILAN ELOMARKKINAT LA 26.8.2017, KLO 10-15
Kyläyhdistys mukana koko perheen maalaismarkkinatapahtumassa. Telttakahvilasta
muurinpohjalettuja ja grillimakkaraa. Toimimme myös tapahtumassa liikenteenohjaajina. Tule
myös kirjoittamaan Palopuron liikenneturvallisuus-adressiin nimesi!
Maatilan pihapiirissä, vanhan navetan sisätiloissa ja ympäristössä tapahtuu: mm. kasvukauden
herkullisimmat luomuvihannekset saatavilla, markkinakojuja myyjineen, pajalla ja laavulla
tapahtumia ym. Käsitöitä myynnissä ja tekijöitä paikalla. Kotieläimiä, ratsastusta, vanhoja
traktoreita ja muita koneita, rukiin puintinäytöksiä! Navettakahvilan herkut ja elävää musiikkia,
maatilapuoti avoinna.
Tervetuloa!
***
SUOMI 100- SYÖDÄÄN YHDESSÄ PIKNIK SU 27.8.2017, KLO 14
Syödään yhdessä on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Yhdessä syöminen on ihanaa ja se
edistää monella tavoin hyvinvointia.
Palopurolla osallistutaan Maailman suurimpiin kyläjuhliin su 27.8. klo 14.00. Suljemme
Haapasaarentien 100 m pätkältä Salonkiravintola Neilikan ja Knehtilän tilan kohdalta. Tavoitteena on
saada mahdollisimman pitkä pöytä, jonka ääressä voi nauttia piknik-eväitä.
Paikalle voi tulla joko oman eväskorin kanssa tai sellaisen voi ostaa Salonkiravintola Neilikasta.
Myytyjen piknik-korien tuotto menee Kaukasten ja Palopuron kyläyhdistysten toiminnan hyväksi.
Mukaan myös oma tuoli!
Neilikan piknik-kori 8 € / hlö ja se sisältää mm.:
Raikas salaatti, juusto-ja leikkelelajitelma, mustaherukka-pernodhilloketta, tuoretta leipää, pieniä
suolaisia paloja, hedelmiä ja jälkiruoaksi mansikkaa, kermavaahtoa ja perinteistä pullaa, turkinpippuri
ja suklaamarenkeja. Lisäksi kahvi / tee ja itsetehty marjamehu.
Piknik-koreja rajoitettu määrä. Varaukset sähköpostitse myynti@ravintolaneilikka.fi tai puhelimitse
020 735 0180. Huom! Vaikka toisit omat evääsi, ilmoitathan tulostasi pe 25.8 klo 18 mennessä,
jotta tiedämme rakentaa sopivan kokoisen pöydän.
Paikalla ovat myös Rautatiensoittajat luomassa juhlatunnelmaa. Sateen sattuessa ruokailemme
Knehtilän navettakahvilassa.
Tervetuloa!
***

Palopuron kyläyhdistys ry
Elokuu 2017

KYLÄEMÄNTÄ
Kirsi Heino toimii Palopurolla kyläavustajana 18.4.2018 asti.
Kirsin työnkuvaan kuuluu tuttuun tapaan erilaiset kodin sisä- ja ulkotyöt.
Myös Palopurolaiset yrittäjät voivat palkata kyläavustajan tekemään oman
yritystoimintansa kannalta tarpeellisia tehtäviä.
Tuntiveloitus kyläavustajan tekemästä työstä on 10€/h (+ km-korvaus), jonka
kyläyhdistys laskuttaa erikseen työntilaajalta. Työ on myös verotuksessa
kotitalousvähennyskelpoista. Kyläavustajan työ on tarkoitettu pääasiassa kyläyhdistyksen
jäsenille. Muutkin voivat tilata Kirsin avukseen, mutta toisella kerralla laskutetaan
tuntiveloituksen lisäksi myös kyläyhdistyksen jäsenmaksu.
Kirsin töistä voi sopia suoraan hänen kanssa p. 044 308 4809 tai soittamalla Riitta Malmbergille
p. 0400 21 5353.
***

Tervetuloa mukaan toimintaan!
Kyläyhdistyksen hallitus

Palopuron kyläyhdistys ry
Jokelantie 349, 05470 Hyvinkää
P. 0400 21 5353
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