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KYLÄEMÄNTÄ 
 
Kirsi Heino on aloittanut Palopurolla Kyläavustajana 18.4.2014 alkaen 
kyläyhdistyksen palkkaamana.  
 
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.  

 
        *** 
TULEVIA TAPAHTUMIA 
 
perjantai 12.5 
Kylien istutuspäivä 
 
Osallistumme Hyvinkään kaupungin 100-vuotisjuhlavuoden kylien istutuspäivään pe 12.5, jolloin 
istutamme kylän urheilukentän läheisyyteen omenapuun. Istutus alkaa klo 17. Tervetuloa 
mukaan! Pientä tarjoilua luvassa. Otamme mukaan myös ulkopelejä. Säävaraus. 
 
        *** 
Helatorstai, 25.5 
Yhdenpäivän juttu, Hyvinkään tori ja Vanha Villatehdas 
 
Osallistumme helatorstaina järjestettävään Yhdenpäivän juttuun maatilatori-konseptilla, jossa 
myytävänä paikallisten luomuyrittäjien tuotteita. Telttakahvilasta muurinpohjalettuja, hot-dogeja 
ja Salonkiravintola Neilikan kanakeittoa. 

 
*** 

lauantai 17.6 
Bussiretki Mänttä - Murole - Tampere, Hyvinkään liikenne 
 
Tämän vuoden kesäretki järjestetään yhteistyössä Hyvinkään liikenteen kanssa. Lähdemme 
Hyvinkään linjalasta klo 8.00. Saavumme Mänttään n. klo 11.00, jossa tutustumme 
Serlachiuksen upeaan museoon paikallisen oppaan johdolla. Lounas museon ravintolan 
noutopöydästä. Tämän jälkeen kiertoajelu Mäntässä. S/S Tarjanne risteilylaiva odottaa meitä 
klo 15:45, matka käy Murolen kanavaa pitkin (upeaa Järvi-Suomea) Tamperetta kohti. Laivalla 
on ravintola (pikkupurtavaa, kahvia, A-oikeudet ). Saavumme Tampereelle n. klo 18.30. Paluu 
Hyvinkäälle n. klo 20.00. Retken hinta on kyläyhdistyksen jäsenille 65€/hlö, (norm. 80€/hlö), sis. 
kuljetukset, opastukset ja lounaan. Matkanjohtajan toimii Riita Malmberg. Bussista on varattu 
kyläyhdistyksen jäsenille 25 paikkaa. Lähde mukaan!  
Ilmoittautumiset: Riitta Malmberg: 0400 21 5353  
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ADRESSI JOKELANTIEN  BUSSIPYSÄKKIEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI 
 
Jokelantien varressa olevien bussipysäkkien vaarallisuus on puhuttanut kyläläisiä jo vuosia. 
Lapset joutuvat ylittämään vilkkaasti liikennöidyn tien kaksi kaistaa, valaistus on huono, ja 
pysäkit ovat mutkassa tai notkossa. Kaupungin jo vuosia sitten lupaamia nopeusnäyttötauluja 
odotetaan edelleen. Kyläyhdistys kerää adressin vauhdittaakseen asian etenemistä. Vaadimme 
konkreettisia parannuksia: esim. nopeusnäyttötaulut, nopeusvalvontakamera, kaksiosainen 
suojatie, nopeusrajoitusten alentaminen. Adressi osoitetaan Hyvinkään kaupungin 
liikennesuunnittelulle ja Uudenmaan ELY-keskukselle. Adressi viedään ma 24.4.2017 Yhden 
tähden tarinan (ent. Hostelli Palopuro) aulaan ja Knehtilän tilan navettakahvilaan, joissa sen voi 
käydä allekirjoittamassa. Se on myös mukana tulevissa tapahtumissamme. Toivomme 
mahdollisimman monen käyvän allekirjoittamassa adressin. 
 

*** 
PALOPURON OSAYLEISKAAVA 
 
Olemme saaneet Hyvinkään kaavoitusyksiköltä tilannepäivityksen: 
 
Kaupunginhallitus päätti valita 12.12.206 § 291 pohjoisimman rakennemallivaihtoehdon, VE 2 
Suur-Metsäkalteva, osayleiskaavaluonnoksen laatimisen pohjaksi. 
 
Koska pohjoisinta lähiliikennejunien asemanpaikkaa ei ole vielä tutkittu mm. rata- ja 
liikennetekniikan kannalta, on tällaisen selvityksen laatiminen tarpeen yhdessä Liikenneviraston 
ennen kuin käytännössä pääsemme laatimaan osayleiskaavaluonnosta ”tosissaan”. Samoin 
rakennuskulttuuri-inventoinnin uudislaatiminen on tarpeen. Lisäksi kaavasuunnittelijamme 
Charlotta Tanner laatii maisemaselvitystä osana maisema-arkkitehtuurin maisterityötään. 

 
Lisäksi Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotus on menossa hyväksymiskäsittelyyn. 
Siinä on esitetty tulevan Palopuron asemanseutu siten, että pohjoinen vaihtoehto on 
mahdollinen. 

 
Viime vuoden lopulla valmistui luontoselvitys, joka löytyy kaupungin internetsivuilta 
www.hyvinkaa.fi -> Asuminen ja ympäristö-> Kaavoitus-> Yleiskaavoitus -> Vireillä olevat 
osayleiskaavat -> Palopuron osayleiskaava: Luontoselvitysten koontiraportti vuosilta 2009, 2015 
ja 2016, 30.11.2016 
 
Rakennuskielto on voimassa kaupunginvaltuuston päätöksen 15.9.2014 § 63 mukaisesti viisi 
vuotta eli syksyyn 2019 asti. 

*** 
 

Tervetuloa mukaan toimintaan! 
 

Kyläyhdistyksen hallitus 
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