Palopuron kyläyhdistys ry
Huhtikuu 2018

AJANKOHTAISTA
VAPPUPÄIVÄNÄ 1.5. klo 15 Kaukasten juhlatalolla konsertoi legendaarinen VIENO KEKKONEN
tyttärensä Elina Saurin kanssa. Kyläkahvila ennen ja jälkeen konsertin. Jokelan asemalta on ilmainen
kuljetus ja 10 hengen ryhmille ilmaiset kahvit.
***
KYLÄAVUSTAJA
Jounin puhelinnumero on vaihtunut, uusi numero: p. 044 308 4809.
Kyläyhdistys on palkannut 8.1.2018 Jouni Mehtosen kyläavustajaksi. Sopimus on vuoden
mittainen. Kyläavustajan työnkuvaan kuuluvat erilaiset kodin sisä- ja ulkotyöt. 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 kyläavustajalle:
Jouni: p. 044 308 4809
tai soittamalla Riitta Malmbergille p. 0400 21 5353.
***
TAPAHTUMAT
su 6.5 klo 12-15
Siivouspäivä, Palopuron alue/Palopuron kenttä
Osallistumme Hyvinkään kaupungin siivoustalkoisiin. Tule mukaan siivoamaan Palopuron
ympäristöä. Kaikkien osallistujien kesken arvomme lippuja Superpark Svetsiin. Tarjolla on
hampurilaisia reippaille siivoajille urakan jälkeen. Siivotaan yhdessä kylä siistiksi!
***
la 19.5 klo 10-15
Kevätmarkkinat, Knehtilä
Perinteiset kevätmarkkinat Knehtilässä. Palopuron kyläyhdistys ohjaamassa liikennettä.
Yhdistyksen teltalta voi ostaa maukkaita muurinpohjalettuja ja luomugrillimakkaraa. Tervetuloa!
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ti 5.6, ti 12.6, ti 19.6 klo 19-20
Jumppakerho, Palopuron kenttä
Jumppakerho jatkuu tiistai-iltaisin sovittuina päivinä klo 19–20 Palopuron kentän läheisyydessä
ulkoliikunnan muodossa. Kerho on tarkoitettu kaiken ikäisille, ja – kokoisille. Vetäjänä personal
trainer Niina Nevalainen. Kerhon osallistumismaksu on kyläyhdistyksen jäseniltä 3€/kerta. Eijäseniltä 5€/kerta. Lapset ovat tervetulleita mukaan ja heidän osallistuminen on maksutonta.
Tervetuloa!
***
su 17.6
Teatteriretki Tuusulaan
Järjestämme teatteriretken bussilla Tuusulaan Krapin kesäteatteriin. Menemme katsomaan
Keski-Uudenmaan ammattiteatterin esityksen Pokka Pitää. Bussi lähtee Hyvinkään Linjalasta
klo 11 ja tulee Palopuron koulun bussipysäkille, josta jatkamme matkaa Tuusulaan. Bussi ottaa
matkalaisia kyytiin Jokelantien varren bussipysäkeiltä. Ennen esitystä Kyläyhdistys tarjoaa
Ravintola Mankelissa salaattilounaan ja jälkiruoan klo 12, esitys alkaa klo 15. Retki on
tarkoitettu vain Palopuron kyläyhdistyksen jäsenille. Halutessasi mukaan, voit liittyä jäseneksi:
palopuro@gmail.com / 0400 21 53 53. Retki on Hyvinkään kaupungin tukema ja täten jäsenille
ilmainen. Ilmoittaudu: palopuro@gmail.com / 0400 21 5353.
30 ensimmäistä mahtuu mukaan!

***
Loppuvuoden tapahtumat:








Elomarkkinat la 11.8, Knehtilä
Syysmarkkinat la 29.9, Knehtilä
Kyläyhdistyksen syyskokous to 11.10
Halloween-rieha la 3.11 klo: 14-16, kylän kenttä
Joulumarkkinat 8.-9.12, Knehtilä
Puurojuhla to 13.12 klo 18, Yhden tähden tarina
Uusivuosi ma 31.12 klo 18, kylän kenttä

Tervetuloa mukaan toimintaan!
Kyläyhdistyksen hallitus
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Jokelantie 349, 05470 Hyvinkää
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