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Puheenjohtajan palsta
Katsokaa ympärillenne, kuinka upea alkukesä meillä onkaan!
Hyviä asioita tapahtuu hissun kissun: kaupunki on luvannut
korjata urheilukentämme, kiitos siitä. Saanemme sinne myös
lentopalloverkon ja ensimmäisen lentopallomatsin jälkeen
pidämme juhlat kentällä. Niin, ja talvella pidämme aidot
rusettiluistelut.
Kyläyhdistyksen vuosikokouksessa 10.3 kyläläiset toivoivat
lapsille urheiluaktiviteettejä, esim. Frisbee-golfrataa.
Selvistystyöt ovat käynnissä. Eikö olisikin hienoa kun
Palopurolla pääsisi pelaamaan!
TE-toimistosta johtunut pitkittynyt kylätalkkarin
etsintäprosessi on vihdoin ja viimein tuottanut tulosta. Sopiva
hakija on löytynyt ja nyt vain odotamme palkkatukipäätöstä.
Tiedotamme asiasta piakkoin. Tästä lehdestä löytyy edellisen
kylätalkkarin Jari Karttusen terveiset Palopurolaisille. Jari oli
kylätalkkarina pidetty ja toivotamme hänelle kaikkea hyvää.
Ensimäistä kertaa järjestetty Palopuron historiakurssi onnistui erinomaisesti. Loppuhuipennus
kurssilaisille oli traktoriajelu ympäri Palopuroa, josta on myös pieni juttu tässä lehdessä. Kiitos
kurssinvetäjille Ulla Juva ja Merja Juva. Jatkokurssista on ollut puhetta.
Kohta puoliin hiljennymme kesälomien viettoon, mutta ennen sitä muutama tärppi. Hyvinkäään
Liikenne järjestää kesällä useita retkiä. Toimin myös Hyvinkään liikenteen bussiemäntänä ja
toivotan teidät mukaan retkille. Minut löydät mm. näiltä retkiltä: 8.6 Keskisten kyläkauppa, 15.6
Karkkila-Somero, 28.6 Malmgård-Porvoo-Haikko. Lisätiedot ja varausohjeet lehden takakannesta
löytyvästä mainoksesta.
Tarkkailkaa myös oman kylämme kesäteatteri Betan ohjelmistoa. Jouni Laineen luotsaama teatteri
sijaitsee Hamburgin tiellä. Tänäkin vuonna saammme varmasti nauttia loistavasta teatterista.
Kun syksy saapuu, jalkaudumme koululaisten pariin ”Turvallinen koulutie”- kampanjan merkeissä.
Näin meillä Palopurolla! Nauttikaa Kesästä!

Riitta
Ps. Uudenmaan kylät ovat ehdottaneet Markus Eerolaa 2016 vuoden kylätoiminnan tiennäyttäjäksi.
Nimetty valintaraati tekee esityksen Suomen Kylätoiminta ry:n hallitukselle, joka nimeää Vuoden
Maaseututoimijan kokouksessaan 1.6.2016. Kylätoiminnan tiennäyttäjät julkistetaan kylätoiminnan
ja paikalliskehittäjien valtakunnallisessa LOKAALI -juhlaseminaarissa, joka järjestetään lauantaina
ja sunnuntaina 10.- 11.9.2016 Heinolassa Päijät-Hämeessä.
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Yhdistyksen hallitus kaudella 2016
Riitta Malmberg, Puheenjohtaja
Vantakorventie 116, 05470 Hyvinkää, puh. 0400 21 5353
Tiia Vainionpää, Sihteeri ja varapuheenjohtaja
Kuusitie 20, 05470 Hyvinkää, puh. 050 966 3774
Anni Willman, Rahastonhoitaja
Sandelininkatu 13A4, 05800 Hyvinkää, 0504332908
Jarmo Lajola, jäsen
Haapasaarentie 227, 05470 Hyvinkää, puh. 0400 814 744
Briitta Lajola, jäsen
Haapasaarentie 227, 05470 Hyvinkää, puh. 0400 870 962
Tapio Kolmonen, jäsen
Palorinteentie 32, 05470 Hyvinkää, puh. 040 500 8039
Birgitta Rajala, varajäsen
Maarit Turunen, varajäsen

Toimitus
Palopuron kyläyhdistys ry. (palopuro@gmail.com)
Toimitussihteeri Anni Willman (anni.willman@tieluiska.fi)

Julkaisija ja Levikki
Palopuron kyläyhdistys ry. Tiedotuslehti jaetaan kaikkiin Palopuron talouksiin (n.150 kpl).

Mainokset
Tiedotuslehden seuraava numero ilmestyy 12/2016. Lehteen myydään mainospaikkoja yrityksille,
joilla mm. katetaan lehden toimitus- ja painatuskulut. Haluatko mainostaa yritystäsi
kyläyhdistyksen tiedotuslehdessä? Laita viesti yhteystietoineen sähköpostilla palopuro@gmail.com.
Mainosten hinnat 1/1 100€, ½ 60€ ja ¼ 40€.

Yhteistyökumppaniemme ilmoitukset
Knehtilän luomutilan navettatilakahvila ja luomumyymälä ovat avoinna
ma-pe klo 12-18 ja la 9-14.
Luomumyymälän valikoima on laajentunut. Nyt on myynnissä myös munia ja juureksia. Voit
seurata tilan tapahtumia myös Facebookissa.
Salonkiravintola Neilikan suositut brunssit joka kuukauden viimeisenä sunnuntaina! Tarjolla mm.
erilaisia salaatteja, suolaisia piirakoita, kalaa, leikkeleitä, juustoja ja tuoretta leipää. Hinta on
25€/hlö sisältäen lasillisen kuohuviiniä. Lisätietoja voit käydä katsomassa
www.ravintolaneilikka.fi/tapahtumat. Muistathan varata pöytäsi etukäteen:
myynti@ravintolaneilikka tai p. 020 735 0180. Tervetuloa
Teltta 75 € /pv tai 120 € /vkl
JUHLATELTTA VUOKRATTAVANA
Kyläyhdistyksellä on 6x4m pop-up –juhlateltta vuokrattavana.
Kysy myös grillin vuokrausta. Yhteydenotot ja kyselyt
Riitta p. 0400 21 5353 tai s.postitse briitta.hakala@pp.inet.fi

Markkinagrilli 30 € /pv
HUOM. grillin vuokraus
teltan
vuokrauksen yhteydessä.
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Palopuron tapahtumakalenteri 6/2016 – 12/2016
8/2016 Knehtilän tilan elomarkkinat
Ajankohta varmistetaan tarkemmin lähempänä.

9/2016 Vesibileet
Iloitaan yhdessä Palopuron alueen osalta valmistuneesta vesiosuuskuntahankkeesta. Tapahtumasta
lisätietoja lähempänä.

9/2016 Knehtilän tilan syysmarkkinat
Ajankohta varmistetaan tarkemmin lähempänä.

12/2016 Kyläyhdistyksen puurojuhla
Tervetuloa viettämään kyläyhdistyksen perinteistä puurojuhlaa Hostelli Palopurolla. Perheen
pienimpien iloksi tilaisuudessa on mukana joulupukki pikkujoululahjasäkin kera.

12/2016 Knehtilän tilan joulumarkkinat
Perinteiset joulumarkkinta Knehtilän luomutilalla klo 10-15

12/2016 Seurakunnan Kauneimmat Joululaulut
Hyvinkään seurakunnan ja Kaukasin alueneuvoston kauneimmat joululaulut –yhteislaulutilaisuus
Hostelli Palopurolla. Lisätietoja srk:n tiedotuksissa lähempänä tilaisuutta.

31.12.2016 Kyläyhdistyksen Uuden Vuoden juhla klo 18 koulun kentällä
Kaikille lapsille ja lapsenmielisille Uuden Vuoden juhla Hostelli Palopuron kentällä.
Kyläyhdistyksellä on koulun kentällä lämmin teltta, jossa paistetaan makkaraa yms. Omat raketit
mukaan

4

Kurkistus menneeseen
Alkuvuosi 2016 lienee säiden puolesta lämpimin ”miesmuistiin” mistä johtuen talviset harrasteet
eivät kovin hyvin luonnistuneet. Suurin toivein ryhdyttiin jäädyttämään entisen koulun kentälle
jäätä luisteltavaksi ja kuinkas sitten kävi… juuri kun toivottu pakkasherra käväisi ja saatiin eka
kierros vettä kentälle alkoi taas lämmin jakso ja kenttä suli. Ensi talvena uusin toivein jäädyttämään.
Palopuron historiaa valaistiin Ulla Juvan vetämässä historiakerhossa kerran kuussa, kerho
kokoontui viisi kertaa, kiinnostuneita osallistujia oli joka kerta toistakymmentä. Toiveissa
osallistujilla oli samantyyppistä jatkoa ensi kaudella.
28.01.2016
Pidettiin taas talkoolaisten saunailta, joko voi sanoa perinteinen sellainen? Paikkana Harlekiinin
yläkerta. Ruokaa, juomaa, sauna kuumana, mukavaa seuraa ja leikkimieltä. Ja meillä kaikilla oli
niin mukavaa.
13.02.2016
Knehtilän tilan ystävällinen laskiaisrieha johon
yhdistys osallistui omalla kojullaan tuttuun tapaan
lettuja & makkaraa. Tilalla oli paljon nähtävää ja
koettavaa perheen pienimmille myös laskiaismäki
jossa pulkat liukuivat hienosti.
10.3.2016
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous
järjestettiin Hostellilla, kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat kuten talous ja uusi hallitus
josta toisaalla tässä lehdessä lisää. Lisäksi
hyväksyttiin sääntöjen uudistaminen. Uudet säännöt ovat nyt viranomaisilla rekisteröitävänä.
19.03.2016
Knehtilän tilalla pääsiäistapahtumassa mukana normi setti makkaraa ja lettuja, lisäksi käsitöitä,
pääsiäisleivonnaisia ja pääsiäiskoristeita joita ahkerat kädet olivat valmistaneet.
17.04.2016
Teatteri Päivölä esitti Gabriel tule takaisin näytelmän Josta yhdistyksen jäsenet pääsivät nauttimaan
alennetuin lipuin. Hieno esitys kannatti käydä katsomassa.
23.04.2016
Saaren kartanon pelargoniapäivät olivat Lahden
messukeskuksen puutarhamessujen yhteydessä.
Kyläyhdistyksen ”viherpeukalot” pääsivät nauttimaan
tunnelmasta ja kymmenistä toinen toistaan
upeammista kasveista, pelargoniantaimia oli tuliaisina
kymmenkunta eri lajia.
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04.05.2016
Hyvinkään kaupunki järjesti jälleen yhden yön
jutun. Museot auki, musiikkia, taidenäyttelyitä,
sirkusta, liikuntalajien esittelyä, yhdistykset ja
kerhot esittelivät toimintaansa. Palopuron
kyläyhdistys oli mukana oman kahvilateltan kanssa,
meitä oli taas kymmenkunta mukana touhussa
iltapäivästä ilta kymmeneen.

21.5.2016 Historiankerhon päätöstapahtuma
Historiallinen kiertoajelu Keijo Peltosen
kyydillä Ulla Juvan luotsaamana keräsi ison
osanottajajoukon. Tapahtumassa isompi juttu
lehdessä.
28.5.2016
Knehtilän luomutilan perinteiset kevätmarkkinat.
Täällä kyläyhdistys taas mukana menossa
monipuolista tekemistä ja näkemistä taas tiedossa.
Lehti lienee smoihin aikoihin jaossa.

Palopuron kyläyhdistys kiittää lämpimästi kaikkia osallistujia
ja muuten mukana olleita!
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Vesiosuuskunta-asiat
Vesiosuuskunnan rakennustyöt ovat 4-vaiheen osalta hyvässä vauhdissa ja etenevät jopa
aikataulussa etuajassa. Palopuron ”cityn” alue eli radan länsipuolelta on työt saatu päätökseen .
Kaivuutyöt jatkuvat nyt Kaukas-Myllykylä- Uusikylä-Haapasaarentie –osuuksilla.
Vesiosuuskunnan vuosikokouksessa
torstaina 12.5.2016 päätettiin uusien
liittymien hinnan korotuksista siten, että
1.6.2016 alkaen tulee voimaan korotetut
liittymähinnat. Liittymän hinta Palopuron
alueella nousee 15 000€:een ja vastaava
hinnan korotus muille alueille tulee
voimaan 1.10.2016. Hinnan korotus johtuu
siitä, että tämän jälkeen saadut
yhteiskunnan tuet kaivuutöille on käytetty
ja uusille liittymille ei tukea enää ole
saatavissa.
Caruna on saanut pitkän odotuksen jälkeen
vedettyä pumppaamoihin sähköt, joten
kaikki kiinteistökohtaisten kytkentöjen
tekemiseen tarvittavat asiat ovat
osuuskunnan osalta valmiina. Kiinteistöjen
omistajien tulee olla yhteydessä
haluaamansa urakoitsijaan tontille tehtävien vesiputkivetojen ja –kytkentöjen osalta.
Vesiosuuskunta on neuvotellut pääurakoitsijoiden, Kari Aaltonen & Toni Virtanen, kanssa
sopimushinnat konetuntityölle sekä putkitöiden osalta vastaavasti Jari Koivusalon kanssa.
Palopurolla on mahdollista tilata kaivuutyö myös ainakin Tero Järvenpäältä.
Työn sopimisesta tulee olla suoraan yhteydessä urakoitsijoiden kanssa:
Kari Aaltonen p. 0400 481193
Toni Virtanen p. 044 0399956
Jari Koivusalo p. 050 5575074
Tero Järvenpää p. 040 9616330
Vesiosuuskunta auttaa mielellään kaikissa epäselvissä tilanteissa! Kysymyksiä voi laittaa
sähköpostilla ositteeseen: uusivesiposti@ritasjarvi.fi. tai olla puhelimitse yhteydessä puheenjohtaja
Mauri Mikkolaan p.
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Samsaran leipomo muuttaa Knehtilän tilalle
Luomuleipomo Samsara Oy haluaa olla ekologisen ruoantuotannon suunnannäyttäjä. Samsara
rakentaa uuden leipomon Knehtilän tilalle, konehallin ja viljankuivurin väliin, osaksi Palopuron
agroekologista symbioosia.
Uuden leipomon rakentamista varten avataan joukkorahoituskampanja kesäkuun 4. päivä.
Hankkeeseen tarvitaan paikallista tukea. Sijoittamalla rahaa leipomoon tai ryhtymällä leipomon
osakkeenomistajaksi pääsee mukaan tukemaan paikallistalouden kehittymistä ja ekologista
ruoantuotantoa todella konkreettisesti.
Tämänhetkisen arvion mukaan leipomon kustannukset tulevat olemaan yhteensä noin 600 000
euroa. Samsara Oy laskee liikkeelle sekä osakeannin sekä joukkovelkakirjalainoja, ja mukaan pääse
pienelläkin summalla. Rahoituskampanjan toteuttaa yhdessä Samsaran kanssa Osuuskunta Ehta
Raha.
Leipomo täydentää symbioosin
Knehtilän tilan tilamyymälässä on jo monipuolisesti paikallisten yrittäjien tuotteita. Leipä kuitenkin
vielä puuttuu. Markus Eerola ja Minna Sakki-Eerola ovat haaveilleet omasta leipomosta jo pitkään,
jotta viljasta saisi jalostettua konkreettisen lopputuotteen. He haluavat käyttää leivän tekemiseen
oman tilansa viljaa, joka myös kuivataan ja jauhetaan paikan päällä.

Samsaran uunituoretta luomuleipää
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Samsaran toiveet
Samsaran leipomo perustettiin vuonna 1977, se on ensimmäisiä luomuleipomoita Suomessa.
Nykyinen toimitusjohtaja Peter Zukale kertoo, että Palopurolle muuttoon on kaksi syytä. Leipomon
nykyiset tilat Vantaalla ovat huonokuntoiset ja epäkäytännölliset. Tärkein syy on kuitenkin
luomuleipurin halu tuoda Samsaran leipä osaksi ekologista ruoantuotantoa ja kestävää
kiertotaloutta. Zukale kertoo että Samsara oli jo pitkään etsinyt uutta toimitilaa, jossa se voisi tehdä
yhteistyötä muiden luomuyrittäjien kanssa. Palopuron symbioosi ja Samsaran toiveet sopivat hyvin
yhteen.
Lisätietoja leipomon rakennushankkeesta ja joukkorahoituskampanjasta:
http://www.ehtaraha.fi/kampanjat/samsaran-uusi-leipomo
Osuuskunta Ehta Raha: kaisa.seppanen@ehtaraha.fi
Samsara Oy: kauppa@samsara.fi

Jatkossa myös biokaasua Palopurolta?
Palopuron agroekologinen symbioosi hankkeessa kehitetään parasta aikaa mallia
maatilamittakaavan biokaasutuotannolle, joka perustuu viljelykierrossa viljeltävien
viherlannoitusnurmien sekä hevosen- ja kananlannan hyödyntämiseen. Osa kaasusta käytettäisiin
leipomon uunien lämmittämiseen. Muuta paikallista käyttöä olisi viljan kuivaus ja sähkön
tuottaminen tilan ja leipomon käyttöön. Osa kaasusta puhdistettaisiin liikennepolttoaineeksi.
Biokaasutuksen jälkeen ravinteet palautetaan mädätysjäännöksen mukana takaisin peltoon
tuottamaan uutta satoa ja parantamaan maan kasvukuntoa. Lisätietoja biokaasun tuotannosta ja
Palopuron agroekologinen symbioosi hankkeesta antaa: Kari Koppelmäki
(kari.koppelmaki@helsinki.fi, puh. 040 743 2929)
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Menneen vuoden terveiset kyläavustajalta
Taakse on jäänyt vuoden mittainen pesti Palopuron kyläavustajana ja
saamisina kori täynnä kokemuksia! Vuosi meni kuin lentokoneen
lähtökiito – loppua kohden kiihtyen. Nyt kun kiitoradalle on tulossa
uusi kone, kyläavustaja, lienee paikalla pari vinkkiä ja ajatusta.
Asiakkaat eli kyläläiset, palvelu on tarkoitettu t e i l l e auttamaan
arjen asioissa; tiskistä tontin raivaukseen. Kyläavustajan työt eivät
rajoitu pelkästään lumitöihin tai töihin, jotka hipovat lähellä ammattilaisen tasoa. Jos järjestät suuret
juhlat ja tiskiä tulee vuoren verran, voit palkata kyläavustajan tiskaamaan. Jos kaunis tonttisi on jo
pitkään kasvanut pajua ja muuta puskaa, voit palkata avustajan raivaamaan sitä. Suurempia ja
pidempiaikaisempia projektejakaan ei kannata kavahtaa, sillä silloin arki saa rytmiä, kun työ kohtaa
tekijän.
Mikäli epäilet sopiiko suunnittelemasi työ kyläavustajan tehtäväksi, kannattaa soittaa ja tiedustella.
Yhteistuumin voitte pohtia työn luonnetta ja haastavuutta. Muutama fakta on myös hyvä muistaa;
työvälineet olisi pääsääntöisesti löydettävä asiakkaalta, ikkunanpesulastat, pesuaineet, kirveet jne.…
Lisäksi luvanvaraisia töitä kyläavustaja ei saa tehdä, eikä mm. nousta 2 metriä korkeammalle.
Mikäli tilattu työ on pitkäkestoinen, on siitä hyvä mainita, jotta kyläavustaja osaa ottaa taukoevästä
mukaan. Talon kahvit eivät ole pakolliset, mutta kieltämättä mukava lisä :)
Kevät etenee ryminällä ja talvi yllättää aina, mutta maaseudun väki osaa tulkita vielä kalenteria
luonnosta sen verran hyvin, että tietää missä mennään. Siksi on hyvä muistaa tilata avustaja hyvissä
ajoin mm. puiden leikkaamiseen tai rännien puhdistukseen, ennen kuin kesä koittaa läpi
tunkemattomalla vehreydellään tai syksyn niljakkaat lehdet jäätyvät kouruihin. Muutenkin on hyvä
ennakoida, sillä avustajan kalenteri saattaa varsinkin juhlapyhien lähestyttyä täyttyä hetkessä
viikoiksi niin umpeen, ettei sopivaa rakoa löydy
Uskaltaako sille soittaa? Uskaltaako tilata? No uskaltaa! Mikäli kynnys tuntuu liian korkealta, voi
asiasta keskustella ensin kyläyhdistyksen puheenjohtajan (Riitta Malmberg) kanssa, joka ottaa myös
tilauksia vastaan tai puskaradion eli naapurin ja muiden kyläläisten kanssa. Avustajaa voi tulla
morjestamaan kylän tapahtumiin, nykimään sitä kuuluisaa hihaa. Avustaja puree vain jos pyydät,
mutta on muuten säyseä. Toki tarvitaan rohkeutta ja reippautta pyytää ventovierasta ihmistä kotiin,
mutta yhteistuumin asioista selvitään. Epäselvyydet kannattaa ensin yrittää selvittää avustajan
kanssa ja mikäli tilanne äityy ongelmaksi asti, voi kyläyhdistyksen puheenjohtajaan ottaa yhteyttä.
Laitan vielä loppuun esimerkin omista töistä, joita vuoden aikana tein: mm. ikkunanpesu, siivous,
aidan- ja puiden leikkuu, ruohon ajo, haravointi, ruuan laitto, polttopuiden teko, postin jako,
liikenteen opastus, valokuvaaminen, kirjoittaminen, roskien kuljetus, lukeminen (sokeille),
kaupassa käynti, marjojen keräys ja lentopallon peluu!
PS. Kyläavustajalla on yhdistyksen kautta mahdollista käyttää myös peräkärryä, jotta nyt katseet
pihan perälle ja kuormaa tekemään!
Teksti: Jari Karttunen (ex-kyläavustaja)
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PERINTEINEN JÄSENKORJAUS -yritykseni teemana
Tein aiemmin liian paljon liian raskasta työtä (Töölön sairaala, neurokirurgian tri Siironen
14.7.2003). Tavanomaisen lääketieteen ja erilaisten
täydennyshoitojen avulla pystyin jatkamaan älytöntä
työtahtia reilun kymmenen vuotta yli järjellisen rajan.
Monet muutkin ovat löytäneet itsensä auttajiksi saatuaan
aiemmin itse apua täydentävistä hoidoista. Olemme
syntyneet tänne toisiamme auttaaksemme. Jotku meistä
oivaltaa syvällisemmin tämän vasta varttuneempana.
Lähimmäisten auttamiseksi, tukemiseksi tehdään
valtavasti täydennyshoitojen ulkopuolellakin ilman, että
sitä erikoisemmin noteerataan. Erilaisissa yhdistyksissä
tehdään tosi paljon ansiokasta, vähälle huomiolle jäävää
työtä. Ihailen kyläyhdistyksemme hallituksen entisiä ja
nykyisiä jäseniä mallina itselleni.
Olen saanut apua jäsenkorjauksen lisäksi,
vyöhyketerapiasta, osteopatiasta, rosenterapiasta ja reikihoidosta. En kykene, enkä halua pistää edes kokeilemiani täydennyshoitovaihtoehtoja
paremmuusjärjestykseen.
Näkemykseni mukaan täydennyshoidon vaikuttavuuden ratkaisee aina viimekädessä hoidettavahoitaja suhde. Arvioin meillä kaikilla olevan oma rytmimme. Hoitaja-hoidettava suhteessa rytmien
(henkilökemian) ollessa kohdallaan päästään hyviin hoitotuloksiin täydennyshoitovaihtoehdon
nimestä riippumatta.
Perinteisen jäsenkorjauksen loppututkintoon minulla on vajaa kolme vuotta. Tähän mennessä olen
antanut kymmeniä hoitoja, osa eturauhas- ja energiahoitoja. Eturauhashoito poikkeaa muista siinä,
että opastuksen jälkeen asiakas vastaa omatoimisesti päivittäin hoidon etenemisestä, 510min./päivä.
Ajoissa aloitettu täydennyshoito pelastaa paljolta myöhemmin. Esim. nivelen virheasennon syömää
liukupintaa ei millään tunnetulla hoidolla saada enää takaisin. On viisasta panostaa ajoissa
terveytensä hoitoon, jotta mahdollistaa paremman elämän laadun sekä säästää vaivojen ja sairauden
määrässä ja sairauden hoidossa.
Täydennyshoidot ennen kaikkea mahdollistavat ja yllyttävät asiakkaan oman elimistön
parannusprosessien tehostumisen – tähän perustuvat parantumiset, jotka yllättävät
voimakkuudellaan jopa hoidonantajankin.
Teksti: Tapio Kolmonen

12

Palopuro aikojen saatossa osa II –asutus
Palopuron varsinainen asutus on lähtenyt käyntiin isonjaon aikana, kun kartanoiden takamaita on
kuninkaan Kustaa III kehotuksesta alettu asuttaa. Monet tilat jaettiin uusiin tiloihin ja niihin saatiin
asukkaan ympäristöpitäjistä kuten Hausjärveltä, Nurmijärveltä, Tuusulasta, Janakkalasta ja
Mäntsälästä. Nurmijärvelle muutti 1800-luvulla paljon väkeä Helsingistä.
Eniten täällä kävi metsästäjiä Hämeestä ja moni heistä asettui tänne ja he raivasivat peltoja. Toki
muuttoliikettä ja metsästäjiä tuli etelän suunnastakin, mutta määrältään pienempänä. Jossain saattoi
olla yksittäisiä torppia, mutta nekin olivat harvassa. Metsät ja vesistöt olivat kyläläisten yhteisiä,
jakokunnan käytössä. Hyviä talonpaikkoja ne ovat edelleen.
Aluksi asutus levinnyt pääosin Hämeestä ja
Satakunnasta. Vähäisessä määrin etelärannikolta.
Tuolloin 1500-luvulla ei siis ollut tietoakaan Palojoesta
eli Palopurosta Hyvinkään seuduilla. 1700-puolivälissä
täällä oli yksittäisiä taloja ja nekin taisivat olla sellaisia,
että kun näillä seuduilla käytiin niittämässä luonnon
niityiltä heinää eläimille tai oltiin pidemmällä
riistanhakureissulla.
Seurakunta- ja hallintopitäjä ei aina vastannut toisiaan. Hallintopitäjä = veropitäjä. Palopuron
seurakuntapitäjät olivat Nurmijärvi ja Hausjärvi ja hallintopitäjät Nurmijärvi: Helsingin, Sipoon,
Porvoon hallintopitäjään ajankohdasta riippuen sekä Hausjärven: Hollola, Janakkala, Hattula,
Loppi. Hallintopitäjä riippui myös kylän sijainnista. Oikeutta käytiin kulloisessakin kihlakunnassa
Kustaa III
Hallintopitäjä oli sama kuin veropitäjä. Meidän alueella seurakuntapitäjät olivat
Nurmijärvi ja Hausjärvi. Alueemme hallintopitäjät olivat Nurmijärven osalta
Helsinki, Sipoo tai Porvoo ajankohdasta riippuen. Hausjärven osalta
hallintopitäjä oli Hollola, Janakkala, Hattula tai Loppi.
Isojaosta annettiin toimeenpaneva asetus 1757 ja Kuningas Kustaa III (17461792) kehotti 1777 suorittamaan isonjaon -> tarkoituksena lisätä asutusta
(verotuloja ja valvontaa mailla). Palopurolle isonjaon yhteydessä syntyneitä tiloja
Juhola, Katila, Juvat, Heikkilä, Knehtilä, Palojoet, Leveämäki, Mäntymäki (Tallbacka),
Nummimäki (Hamburg) eli Palopuron ”kantatilat”
1800-luku
Palopuron perustalot ovat syntyneet 1800-luvun vaihteeseen mennessä. Niitä taloja ovat Juhola,
Katila, Mäntymäki, Hamburg (Nummimäki), Leveämäki, Juva, Palojoki, Knehtilä ja Heikkilä. Tilat
ovat edelleen olemassa, vaikka osassa on omistajat vaihtuneet. Tilanne ei paljoa muuttunut 1800luvun aikana, tuli joitakin taloja lisää ja väki lisääntyi taloon tulleiden työntekijöiden tai
palvelusväen kautta. Väkeä oli taloissa paljon, iso perheet, useampi sukupolvi yhdessä, usein
naimattomat aikuiset pysyivät perheissään, elleivät lähteneet piioiksi tai rengeiksi, oli
mäkitupalaisia, palkollisia itsellisiä ja kiertäviä ammattilaisia. Väkeä tarvittiin paljon suorittamaan
talon työt. Elinkeinot kylällä olivat tietenkin maatalouteen liittyviä sekä muutamia kiertäviä
ammatinharjoittajia kuten räätäli ja suutari.
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Rautatie ei tuonut alkuun juurikaan asukkaita, koska se kulki ohi pysähtymättä. Vasta 1900-luvun
alussa Palopuro sai oman pysäkkinsä.
1900-luku
1900-luvulla maatalous alkoi koneellistua ja juna pysähtyä, joka mahdollisti kulkemisen helpommin
"avaraan maailmaan". Sitä kuljettiin itse junalla ja sen kautta tuli uusia ihmisiä kylälle. 1905
Palopurolle tuli seisake Palojoki-nimisenä. 1936 asema siirrettiin ”kaupan mäkeen” ja rakennettiin
puinen laiturirakennus. Sitä vastapäätä oli radanvartijan mökki. Mökki sijaitsi Siltalantien puolella.
Junaa käytettiin ahkerasti asiointi-, koulu- ja työmatkoihin. Töissä käytiin pääasiassa Hyvinkäällä ja
Helsingissä.
1900-luvulla kylän elämä vilkastui huomattavasti, aloitettiin koulunkäynti Jokelassa, lopulta oma
koulu kylällä, kauppa ja paljon muita palveluja. Koulua käytiin joko Uudenkylän tai Jokelassa
Lepolan koulua. Koulutyö aloitettiin 1918 Lepolassa. Koulun ensimmäinen opettaja A. E. Palojoki.
Lepolan koululla ja Uudenkylän koululla oli yhteinen opettaja alaluokilla. Osa kyläläisistä kävi
koulua Uudessa kylässä kuten nykyisen Haapasaarentien ja Hamburgintien varrelta.
Palopurolle saatiin oma koulu, joka aloitti toimintansa syksyllä 1957. Palopuron oma koulu
lakkautettiin 2011 ja lapset käyvät koulua Hyvinkäällä joko Hakalan koulua tai Tapainlinnan
koulua.
Hyvinkää tuli itsenäiseksi kunnaksi 1917 ja sen myötä hallinto uudistui. Pian itsenäistymisen
jälkeen syntyi sitten maalaiskunta, joka taasen liitettiin Hyvinkään kaupunkiin 1969 alusta.
Palopuroa koitettiin kehittää, mutta kaavoitus yms. toimet eivät aina päässeet toteutumaan tai
kestivät pitkään ja tilanne pysyi ennallaan. Palopuro oli yksi rakentamisen ydinalueista 1950luvulla, mutta se koettiin hankalaksi kehittää ja sitä ei merkitty yleiskaavassa taajamaksi. Taajaman
ulkopuoliset osat määrättiin yleensä maatalouskäyttöön. Takojalle ja Palopurolle aloitettiin tehdä
rakennuskaavaa 1950-luvun loppupuolella ja asetettiin rakennuskieltoon. Rakennuskaava (=
asemakaava) valmistui 1968. Se ei kuitenkaan tullut voimaan. Ridasjärven-Palopuron osayleiskaava
voimaan osittain 2001 ja lopullinen 2004. Vuonna 2012 asukkaita Palopuron tilastoalueella 565
henkilöä, itse kylällä n. 500 henkilöä. Elinkeinot monipuolistuneet ja kylällä on paljon yrittäjiä.
Palopuron asema 1988
Sodilla oli oma merkityksensä ja sen jälkeen kylään tuli
paljon uutta väkeä uudistamaan väestöpohjaa. Pysäkin
seudulle muutti VR:n työntekijöitä, asutustilallisia ja
sitten myöhemmin paljon kaikkialta muualtakin.
Asukasluku nousi sotien jälkeen: asutustilalliset, pysäkin
seutu, muutamia taloja muualle. Palopuro liitettiin
Hyvinkään kaupunkiin 1.1.1969. Palopuro oli yksi
rakentamisen ydinalueista 1950-luvulla, mutta se koettiin
hankalaksi kehittää ja sitä ei merkitty yleiskaavassa
taajamaksi. Takojalle ja Palopurolle aloitettiin tehdä rakennuskaavaa 19150-luvun loppupuolella ja
asetettiin rakennuskieltoon
Palopuron kylällä oli 1950-1990 palveluita: kauppa, neuvola, koulu, kirjasto, posti ja postipankki,
linja-autoliikenne, junaseisake, kauppa-auto (2-3 kpl), kirjastoauto. Palvelut yksi toisensa jälkeen on
lopettanut toimintansa. Viimeinen julkinen palvelu oli Palopuron koulu.
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1900-luvulla ihmisiä kosketti myös muutama erittäin tärkeä uudistus. Näitä olivat 1918 voimaan
tullut torpparilaki, joka mahdollisti torppareiden ostaa omiksi viljelemänsä tilat ja ensimmäinen
sukunimilaki 1920. Sukunimilaki määräsi, että jokaisella tuli olla sukunimi, ei riittänyt, että on
jonkun tytär tai poika. Nimet sitten muodostuivat usein talon nimestä tai Erikin pojasta Eriksson
tms. Silloin vallalla ollut suomalaisuuden aate antoi monelle aihetta suomentaa tai muuttaa nimensä
suomenkieliseksi.
Teksti: Ulla Juva

Historiakerhon kiertoajelu
Ullan Juvan luotsaaman Palopuron
historiakerhon viimeinen kurssikerta
järjestettiin kiertoajeluna 21.5.
Kun kurssilla oltiin koko kevättalvi
puhuttu Palopurolaisista, niin yhtäkkiä
havahduttiin, että tietävätkö kaikki, missä
kyseiset paikat sijaitsevat. Näin syntyi
ajatus kiertoajelusta.
Kuskiksi lupautui Peltolan Keijo. Mikäs
olisikaan sen parempi kulkuneuvo, kun
Kuvassa matkalaiset Keijon ympäroimänä
hänen traktorinsa ja peräkärry, johon on rakennettu istuinpenkit. Kyllä siinä kelpasi kulmanseutuja
katsella. Ja kelikin suosi!
Kiertoajelu starttasi klo 14 Knehtilän tilalta. Keijo
kuljetti joukon Ullan suunnittelemaa reittiä pitkin
ja kohteissa Ulla kertasi talojen historiaa.
Kiertoajelun päätteeksi n. klo 17 nautittiin kahvit
Knehtilän kahvilassa.
Ps. Tiesittekö, että tekin voitte saada
traktorikyydin erilaisiin juhliin? Pehmustetut
penkit 11 hengelle – se vasta on luksusta! Ota
yhteys Keijo Peltolaan: puh 050 463 61 98

Mäntymäen luomukanalan pihalla ihailemassa
kylämme hulppeita näkymiä.
Mäntymäen luomukanalan tilapuoti on avoinna
lauantaisin klo 10-13.
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