Palopuron kyläyhdistys ry
Tammikuu 2017

AJANKOHTAISTA
Yhdistyksen uusien sääntöjen tultua voimaan, ensimmäinen sääntömääräinen syyskokous
pidettiin ma 21.11.2016
Kokouksessa päätettiin jäsenmaksut vuodelle 2017:
Henkilöjäsen 25€
Talousjäsen 30€
Kannatusjäsen 50€
Yritysjäsen 50€
Jäsenmaksut postitetaan vuoden 2017 alussa. Jos haluat liittyä jäseneksi, ilmoita nimesi,
jäsentyyppi ja yhteystietosi: palopuro@gmail.com, tai puh. 0400 21 5353.
Huom! Kannatus- ja yritysjäsenillä ei ole äänioikeutta.
Hallitus (1.1.2017 alkaen):
Riitta Malmberg, puheenjohtaja, puh. 0400 21 5353
Tapio Kolmonen, varapuheenjohtaja
Emmi Willman, sihteeri
Anni Willman, rahastonhoitaja
Briitta Lajola, jäsen
Arto Onttonen, jäsen
Tiia Vainionpää, jäsen
Jarmo Lajola, varajäsen
Ulla Juva, varajäsen

TULEVIA TAPAHTUMIA
su 29.1, klo 15-17
Askartelukerho, Hostelli Palopuro
Lapsille ja lapsenmielisille suunnattu askartelukerho, jossa teemana heijastimien teko. Tilaisuus
on maksuton. Pieni välipalatarjoilu. Vanhemmat voivat osallistua halutessaan myös. Ei
ennakkoilmoittautumisia. Tervetuloa! Kerholle voi mahdollisesti olla jatkoa.
***
la 25.2.2017 klo 10-15
Laskiaislauantai – koko perheen laskiaistapahtumapäivä, Knehtilän tila
Pulkkailua sään salliessa, Islanninhevosilla ratsastusta, laavulla makkaranpaistoa ja kuumaa
mehua. Kahvilassa laskiaisherkkuja ja elävää musiikkia. Kyläyhdistyksen teltalta
luomumakkaraa ja muurinpohjalettuja.
***
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to 16.3, klo 18
Sääntömääräinen kevätkokous, Hostelli Palopuro
Yhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajan lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
***
la 8.4.2016, klo 10-15
Pääsiäistapahtuma- & markkinapäivä, Knehtilän tila
Pääsiäistunnelmaa koko perheelle! Paikalla käsityöläisiä tuotteineen markkinahengessä.
Kotieläimiä katseltavana ja rapsuteltavina, ratsastusta Islanninhevosilla, virpomaoksien
koristelua ja kasvomaalausta lapsille! Navettakahvilassa pääsiäisenajan herkkuja musiikin
lomassa. Maatilapuoti avoinna. Kyläyhdistyksen teltalta luomumakkaraa ja muurinpohjalettuja.
***
KYLÄAVUSTAJA
Kyläemäntä Eila Tyyskän pesti on päättymässä ja uuden kyläavustajan hakuprosessi on
käynnistetty TE-keskuksen ja Suomen kylätoiminta ry:n kanssa. Ilmoitamme kun henkilö on
valittu.
***
TIEDOTUS
Tiedotamme ensisijaisesti tulevista tapahtumista ja ajankohtaisista asioista nettisivuillamme:
www.palopuro.net ja Facebookissa: Palopuron kyläyhdistys (käykää tykkäämässä!)
Jaamme myös muutamia paperitiedotteita. Tulevista tapahtumista voi myös tiedustella
puheenjohtaja Riitta Malmberg, puh. 0400 21 5353.
***
PALAUTE
Ideoita tai toiveita vuoden 2017 toimintaan/tapahtumiin voi lähettää hallitukselle:
palopuro@gmail.com / 0400 21 5353. Olemme olemassa teitä kyläläisiä varten!

Tervetuloa mukaan toimintaan!
Kyläyhdistyksen hallitus
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