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AJANKOHTAISTA 
 
Auta kyläyhdistyksen hallitusta kehittämään yhdistyksen toimintaa! Ehdota minkälaista toimintaa 
haluaisit kylälle. Lähetä ehdotuksesi ke 7.3 mennessä: palopuro@gmail.com. Kaikkien 
vastanneiden kesken arvotaan lounas kahdelle Yhden tähden tarinassa. Palkintoja arvotaan 2 
kpl ja se on voimassa 31.5.2018 asti.  
 
Toimintaehdotuksia käydään läpi kevätkokouksessa. 
 
*** 
 
KYLÄAVUSTAJAT 
 
Kyläyhdistys on palkannut 8.1.2018 Jouni Mehtosen kyläavustajaksi. Sopimus on vuoden 
mittainen. Kirsi Heino toimii Palopurolla kyläavustajana 18.4.2018 asti.  
 
Kyläavustajien työnkuvaan kuuluvat erilaiset kodin sisä- ja ulkotyöt. Kirsiltä sujuu siivoustyöt ja 
Jouni on työskennellyt rakennusalalla. 
 
Tuntiveloitus kyläavustajan tekemästä työstä on 10€/h (+ km-korvaus), jonka kyläyhdistys 
laskuttaa erikseen työntilaajalta. Työ on myös verotuksessa kotitalousvähennyskelpoista. 
Minimiveloitus on 2 h. Pienet työt voi yhdistää vaikka naapurin kanssa, jolloin lähetämme vain 
yhden laskun.  
 
Kyläavustajan työ on tarkoitettu pääasiassa kyläyhdistyksen jäsenille. Muutkin voivat tilata 
kyläavustajan avukseen, mutta toisella kerralla laskutetaan tuntiveloituksen lisäksi myös 
kyläyhdistyksen jäsenmaksu. Myös kyläyhdistyksen jäsenyritykset voivat palkata kyläavustajan 
tekemään oman yritystoimintansa kannalta tarpeellisia tehtäviä 
 
Töistä voi sopia soittamalla suoraan kyläavustajille: 
Kirsi: p. 044 308 4809 
Jouni: p. 041 701 7105 
tai soittamalla Riitta Malmbergille p. 0400 21 5353.  
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TAPAHTUMAT 
 
to 8.3, klo 18 
Sääntömääräinen kevätkokous, Yhden tähden tarina 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään to 8.3 klo 18 Yhden tähden tarinassa. 
Sääntömääräisessä kevätkokouksessa esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja 
toiminnantarkastajan lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 
 
 
Lisäksi kokouksessa jaetaan ensimmäinen ”Pirteä Palopurolainen”- palkinto. Palkinnon saajaksi 
voi ehdottaa jotain sellaista kyläläistä, joka sopisi tähän kuvaukseen. Laita ehdotukseksi ja lyhyt 
perustelu: palopuro@gmail.com tai Jokelantie 349 postilaatikkoon. Palkinto jaetaan 
kevätkokouksessa. 
 
*** 
la 10.3, klo 13–16 
Talvirieha, kylän urheilukenttä 
 
Kyläyhdistys järjestää talviriehan Palopuron urheilukentällä la 10.3 klo 13–16. Ohjelmassa mm. 
poniajelua ja luistelua (riippuu kentän kunnosta). Paikalle saapuu myös VPK, joka järjestää 
sammutusnäytöksen. Halukkaat saavat kokeilla kaasu- ja rasvapalon sammutusta 
sammuttimella/peitteellä. Tarjolla makkaraa, kasvispaistosta, pullaa, kahvia ja mehua. Tilaisuus 
on maksuton. Tervetuloa! 
 
*** 
ke 7.3, ke 14.3, ke 21.3, ke 28.3, klo 19-20 
Jumppakerho, Yhden tähden tarinan jumppasali 
 
Kyläyhdistys järjestää 4 x keskiviikkoiltaisin klo 19–20 jumppatunnin. Jumppa on tarkoitettu 
kaiken ikäisille, ja – kokoisille. Jumpat vetää personal trainer Niina Nevalainen. Kerhon 
osallistumismaksu on kyläyhdistyksen jäseniltä 12€, sisältäen kaikki 4 kertaa. 
Osallistumismaksu maksetaan ensimmäisen tunnin yhteydessä. Maksun voi maksaa käteisellä 
tai kortilla. Mukaan tarvitset jumppamaton ja juomapullon. Tervetuloa! Ilmoittaudu: 
palopuro@gmail.com   
 
*** 

Tervetuloa mukaan toimintaan! 
 

Kyläyhdistyksen hallitus 
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