Palopuron kyläyhdistys ry
Lokakuu 2018

AJANKOHTAISTA

Palopuron kyläyhdistys järjestää koko perheen Halloweenriehan lauantaina 3.11.2018 klo
13.30–16 Knehtilän tilan pihapiirissä. Ohjelmassa mm. poniajelua ja hauskoja ohjattuja
tehtäväratoja lapsille ja lapsenmielisille. Tarjolla lohisoppaa, kasvispaistosta, makkaraa,
kahvia ja pullaa. Halutessaan voi pukeutua teemaan mukaisesti. Paras puku palkitaan mm.
Superpark-lipuilla! Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita tapahtumaan! Tilaisuus on maksuton.

***
1.11.2018 alkaen kyläyhdistyksen postilaatikko ja varasto ovat osoitteessa Vantakorventie 116.
***
Kyläyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin Knehtilän tilalla ke 10.10.2018. Kokouksessa
vahvistettiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan.
Hallitus 1.1.2019 alkaen:
Riitta Malmberg, puheenjohtaja
Emmi Willman, sihteeri
Anni Willman, rahastonhoitaja
Briitta Lajola
Jarmo Lajola
Tiia Vainionpää
Arto Onttonen
Sirkka Ranta, varajäsen
Katariina Ilves, varajäsen
***

TAPAHTUMAT
la 3.11, klo 13.30–16
Halloweenrieha, Knehtilän tila
Palopuron kyläyhdistys järjestää koko perheen Halloweenriehan lauantaina 3.11.2018 klo
13.30–16 Knehtilän tilan pihapiirissä. Ohjelmassa mm. poniajelua ja hauskoja ohjattuja
tehtäväratoja lapsille ja lapsenmielisille. Tarjolla lohisoppaa, kasvispaistosta, makkaraa, kahvia
ja pullaa. Halutessaan voi pukeutua teemaan mukaisesti. Paras puku palkitaan! Kaikki ovat
lämpimästi tervetulleita tapahtumaan! Tilaisuus on maksuton.
***
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la-su 8.-9.12, klo 10–15
Joulumarkkinat, Knehtilän tila
Perinteiset joulumarkkinat Knehtilässä järjestetään la-su 8.-9.12.2018 klo 10-15. Yhdistyksen
teltalla myynnissä mm. bataattilaatikoita, saaristolaislimppuja, kuivakakkuja, sinappeja. Lisäksi
myynnissä grillimakkaraa ja muurinpohjalettuja. Tervetuloa!
Joulumarkkinat ovat kyläyhdistyksen vuoden isoin varainhankintatapahtuma. Kaksipäiväisillä
markkinoilla tarvitsemme monia talkoolaisia liikenteenohjaukseen ja tuotteiden myyntiin.
Olethan yhteydessä Riittaan mikäli pääset avuksi: 0400 21 5353. Pienikin apu on tervetullutta!
***
to 13.12 klo 18
Puurojuhla, Knehtilän tila
Kyläyhdistyksen perinteinen puurojuhla järjestetään torstaina 13.12.2018 klo 18 Knehtilän tilan
navettakahvilassa. Tarjolla on riisipuuroa, joulutorttuja, glögiä ja kahvia. Joulupukki saapuu n.
klo 19 ja kaikki lapset saavat pienen lahjan. Musisoinnista vastaa duo Ulla Maria ja Eero.
Lämpimästi tervetuloa! Tilaisuus on maksuton.

***
ma 31.12 klo 18
Uuden vuoden vastaanotto, Palopuron kenttä
Uuden vuoden vastaanotto järjestetään maanantaina 31.12.2018 klo 18 Palopuron kentällä.
Tarjolla on makkaraa, kahvia, mehua ja leivonnaisia. Klo 19 alkaa kyläyhdistyksen sponsoroima
pienimuotoinen ilotulitusnäytös. Voit halutessasi ampua myös omia ilotulitteita. Lämpimästi
tervetuloa! Tilaisuus on maksuton.
***

Tervetuloa mukaan toimintaan!
Kyläyhdistyksen hallitus

Palopuron kyläyhdistys ry
Vantakorventie 116, 05470 Hyvinkää
P. 0400 21 5353

www.palopuro.net
palopuro@gmail.com

