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TULEVIA TAPAHTUMIA 
 
 
la 9.12–10.12, klo 10–15 
Joulumarkkinat, Knehtilän tila 
 
Knehtilän perinteiset joulumarkkinat pidetään la 9.12 – su 10.12 klo 10–15 molempina 
päivinä. Koko perheen kaksi päiväisessä markkinatapahtumassa tarjolla kauden herkkuja, 
musiikki esityksiä, laadukkaita design- ja käsityötuotteita lahjoiksi. Laavulla joulupuuroa ja voit 
jopa tavata joulupukinkin? Islanninhevosten vetämä rekiajelu/kärryily järjestetään sään mukaan! 
 
Kyläyhdistyksen teltalla luomu-muurinpohjalettuja ja luomugrillimakkaraa. Myynnissä myös 
kotitekoisia bataattilaatikoita (gl, lak.), saaristolaisleipiä, kuivakakkuja ja sinappeja. Toimimme 
tapahtumassa lisäksi liikenteenohjaajina. Tervetuloa ostoksille! 

 
    *** 
ti 12.12, klo 18 
Puurojuhla, Yhden tähden tarina/ Hostelli palopuro 
 
Perinteinen puurojuhla järjestetään ti 12.12, klo 18 Hostelli Palopuron juhlasalissa. Tällä 
kertaa meitä viihdyttää Mika ja Anssi-duo. Tätä et halua missata, joten tulkaa joukolla mukaan! 
Luvassa soittoa, laulua, puuron syöntiä ja joulupukin käynti. Pyytäisimme ilmoittumaan 
tapahtumaan: palopuro@gmail.com tai Riitta Malmberg 0400 21 5353, jotta osaisimme mitoittaa 
puurotarjoilua. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tervetuloa! 

*** 
su 31.12, klo 18 
Uuden vuoden vastaanotto, Palopuron kenttä 
 
Uuden vuoden vastaanotto järjestetään Palopuron kentällä su 31.12 klo 18. Kyläyhdistys 
tarjoaa makkaraa, mehua, kahvia ja leivonnaisia, sekä pienen ”rakettishown”. Tapahtuma on 
maksuton ja kaikille avoin. Omat raketit mukaan. Tervetuloa! 
 

*** 
 
 
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.  
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AJANKOHTAISTA 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin ke 25.10.2017  
 
Kokouksessa päätettiin jäsenmaksut vuodelle 2018:  
Henkilöjäsen 25€   äänioikeus/hlö 
Talousjäsen 30€   talouden yhteinen jäsenyys = äänioikeus / talous 
Kannatusjäsen 50€  ei äänioikeutta 
Yritysjäsen 50€   ei äänioikeutta 
 
Jäsenmaksut postitetaan vuoden 2018 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 2018 (1.1.2018 alkaen):  
Riitta Malmberg, puheenjohtaja, puh. 0400 21 5353  
Emmi Willman, sihteeri  
Anni Willman, rahastonhoitaja  
Arto Onttonen, jäsen  
Briitta Lajola, jäsen  
Tiia Vainionpää, jäsen  
Jarmo Lajola, jäsen  
Ulla Juva, varajäsen 
Sirkka Ranta, varajäsen         
 
 *** 

Tervetuloa mukaan toimintaan! 
 

 

Kyläyhdistyksen hallitus 
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