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TULEVIA TAPAHTUMIA
Kekrimarkkinat Knehtilän luomutilalla la 29.10.2016 klo 10-15 Paikalla tuottajia tuotteineen,
kotieläimiä ja mm. traktoriajelua. Saatavilla myös maistiaisia ja vinkkejä syksyn sadon raakaaineiden valmistukseen. Kyläyhdistys mukana luomulettujen, hodareiden ja makkaran kanssa.
Ulkopelejä torstaisin klo 17.30-18.30 urheilukentällä. Kokoonnutaan
porukalla urheilukentälle torstaisin pelailemaan erilaisia ulkopelejä: jalkapalloa,
pesäpalloa, mölkkyä, polttopalloa yms. Paikalle ovat tervetulleita niin lapset kuin
aikuisetkin –mitä suurempi porukka
sen paremmat pelit saadaan aikaiseksi.
Adventtiretki Upinniemeen su 27.11.2016 klo 15. Perinteinen ensimmäisen adventin retki
Upinniemen merikappeliin adventin lauluja ja talvisodan muistoja –konserttiin. Retkestä jaellaan
erillinen retkitiedote, mutta merkkaa retki jo allakkaan ja ilmoittaudu mukaan p. 0400 21 5353
(Riitta).
Joulumarkkinat Knehtilän luomutilalla la-su 10.-11.12.2016 klo 10-15 Tule mukaan
aistimaan Joulutunnelmaa ja hankkimaan jouluherkkuja ja –lahjoja. Kyläyhdistys mukana
myymässä perinteisiä markkinaherkkuja sekä jouluruokia: bataattilaatikkoa, sinappia,
joulukakkuja ja –leipää.
Kyläyhdistyksen koko perheen puurojuhla ke 14.12.2016 klo 18 Hostellilla. Ohjelmassa
mm. musiikkia, laulua, puuroa ja tietysti myös perheen pienimpien iloksi Joulupukki.
Tervetuloa kaikki mukaan!
Uudenvuoden karkelot urheilukentällä 31.12.2016 klo 18 alkaen. Tervetuloa koko perheen
voimin yhteiseen Uuden Vuoden vastaanottoon. Ohjelmassa mukavaa yhdessäoloa, makkaran
paistoa ja rakettien ampumista. Omat raketit mukaan.
***
KYLÄEMÄNTÄ
Kyläemäntä Eila Tyyskä on päässyt hyvin mukaan palopurolaisten arkeen. Mikäli tarvitset
kotiisi siivous-, ruoanlaitto- yms. arjen apua tulee Eila mielellään avuksesi. Eilan töistä voi sopia
ottamalla yhteyttä Riitta Malmbergiin p. 0400 21 5353 tai kyläavustajan suorasta numerosta
p.044 308 4809.
***
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PALOPURO NYT! –LEHTI
Seuraava lehti ilmestyy Joulukuun alussa. Juttuehdotuksia ja valmiita juttuja otetaan mielellään
vastaan. Lehteen voi ostaa myös mainospaikkoja, joilla katetaan lehden tulostuskuluja.
Jutut ja juttuehdotukset voi lähettää osoitteeseen palopuro@gmail.com
***
Haussa kontti. Löytyykö pihaltasi ylimääräinen kontti, jonka saisi tarvittaessa liitettyä sähköön
lämmitystä varten? Kyläyhdistys etsii edullista konttia koulun urheilukentän yhteyteen tavaroiden
säilytykseen sekä esim. luistinten vaihtoon. Ota yhteyttä Riittaan p. 0400 21 5353

****
Haluatko tukea yhdistyksen toimintaa? Tapahtumakalenterissa on paljon tapahtumia, joihin
kaivattaisiin erilaisia leipomuksia sekä tarjottavaksi että myytäväksi. Jos tunnet
jauhopeukalossasi kuumotusta niin kaikki leivonnaiset ovat tervetulleita. Ole yhteydessä Riittaan
leivonnaisten hausta p. 0400 21 5353

Tervetuloa mukaan toimintaan!
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