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Tulevat tapahtumat:

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Kyläyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään ke 25.10, klo 18 Hostelli Palopuron
tiloissa. Kokouksessa vahvistetaan vuoden 2018 toimintasuunnitelma, päätetään vuoden 2018
jäsenmaksujen suuruudesta, sekä valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Kutsu
postitetaan jäsenille erikseen lähempänä tilaisuutta.
Haluaisitko mukaan vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan? Tule hallitukseen! Voit ilmoittautua
etukäteen: palopuro@gmail.com, tai kokouksen aikana.

***

HALLOWEEN-RIEHA
Kyläyhdistys järjestää koko perheen Halloween-riehan su 5.11, klo 13.30-> Palopuron kentällä.
Ohjelmassa mm. 2 tuntinen hauska tehtävärata lapsille ja lapsenmielisille. Tehtäväradan jälkeen
mahdollisuus paistaa ulkotulella makkaroita. Kyläyhdistys tarjoaa makkarat ja tikut. Tarjolla
myös kahvia ja leivonnaisia. Halutessaan voi pukeutua teemaan mukaisesti. Paras puku
palkitaan! Tervetuloa! Jos tiedätte jo nyt pääsevänne, ilmoittautukaa palopuro@gmail.com tai
Riitta Malmberg 0400 21 5353. Ilmoitamme henkilömäärän ohjelmanjärjestäjälle, jotta tietävät
varautua. Halloween-riehasta tiedotetaan myös lähempänä.

***

PUUROJUHLA
Perinteinen puurojuhla järjestetään ti 12.12, klo 18 Hostelli Palopuron juhlasalissa. Tällä kertaa
meitä viihdyttää Mika ja Anssi-duo. Tätä et halua missata, joten merkkaathan päivän jo nyt
kalenteriin! Luvassa soittoa, laulua, puuron syöntiä ja joulupukin käynti. Tervetuloa! Jos tiedätte
jo nyt pääsevänne, ilmoittautukaa palopuro@gmail.com tai Riitta Malmberg 0400 21 5353. Näin
osaamme mitoittaa puurotarjoilua. Puurojuhlasta tiedotetaan myös lähempänä.

***
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PALOPURO NYT! –LEHTI
Seuraava lehti ilmestyy joulukuussa. Juttuehdotuksia ja valmiita juttuja otetaan mielellään
vastaan. Ne voi lähettää osoitteeseen palopuro@gmail.com Lehteen voi ostaa myös
mainospaikkoja, joilla katetaan lehden tulostuskuluja.
Mainosten hinnat:
1/1
100€

½
60€

¼
40€

***
VUOKRAHINNASTO
Kyläyhdistys vuokraa markkinavarusteita kaikille halukkaille juhliin ja erilaisiin tilaisuuksiin:
6x4m pop-up teltta
Markkinagrilli
Ulkopöydät x kpl
Ulkotuolit x kpl
Perkolaattori 10L x 2 kpl (n.60 kuppia)

75 € /pv tai 120 € /vkl
30 € /pv tai 50€ /vkl
4€ /pv tai 6€ /vkl
1€ /pv tai 1,5€ /vkl
8 €/pv tai 14€ /vkl

Lisäksi vuokrattavissa 40 isoa lautasta, haarukkaa & veistä, + salaattikulho yms. Kysy lisää.
Tiedustelut: palopuro@gmail.com / Riitta Malmberg 0400 21 5353
***
LIIKENNETURVALLISUUS
Tarkkasilmäiset varmaan huomasivatkin Aamupostin artikkelin koskien Palopuron
liikenneturvallisuutta. Kyläyhdistys on puhunut nopeusnäyttötaulujen puolesta jo useamman
vuoden ja yrittänyt saada asiaan liikettä. Kun pyysimme Aamupostia tekemään artikkelin
Jokelantien vaarallisuudesta, tuli kaupungilta tieto, että nopeusnäyttötaulut tullaan asentamaan
joko tämän vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa – ja Palopuron kylä olisi ensimmäisenä
saajana. Kyläyhdistys on myös ehdottanut tolppakameran sijoittamista Palopuron alueelle.
Asiaa käsitellään liikenneturvallisuustyöryhmän kokouksessa.
***
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