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Puheenjohtajan palsta 
 
Parhaimmat onnittelut uusille ylioppilaille ja ammattiin valmistuneille!  
 
Kesälaitumet kutsuvat jälleen oppilaita, opettajia kuin muitakin, jotka 
kesälomiaan aloittavat. Maaseudulla kesän alkuun kuuluu myös tutut aromit, 
ja lehmien laskeminen ensimmäistä kertaa ulos, pitkän talven jälkeen, on aina 
yhtä riemukasta katseltavaa. 
 
Kevään aikana saimme nauttia ja hiihdellä upealla hankikelillä.  
Pääsiäiskokko-tapahtuma onnistui loistavassa säässä, ja Similän pellolla kävi 
n.90 henkilöä. Saappaan- ja nännikumien heittokisojen (38 ja 36 osallistujaa) 
kärkisijat ratkaistiin lopulta arvalla: naisten sarjassa parhaat tulokset olivat 3 
osumaa: Irmeli Juka,  Mari Hänninen ja Hannele Pohjola. Miesten parhaat 
heitot olivat 4 osumaa: Jarmo Väisänen, Jouni Pikkuhookana ja pekka 
Honkanen. Lasten sarjassa Emil ja Miro 
Cevirel ja Aino Näppä saivat parhaat 
sijat. Tandem-hiihdossa ei vielä kisailtu, 
mutta ehkäpä jo ensi vuonna. 
 
Honkalan koulu,  Muhosjoen tulva, sekä 
paha kelirikko, saivat julkisuutta  myös 
Kalevan sivuilla. Vesi on nyt laskenut ja 
melontakausi käynnistyy, sillä LC Muhos 
ja Rotaryt ovat laittaneet 3 laituria 
paikoilleen. Laiturit löytyvät Suokylästä  
Rantakankaantieltä erkanevasta oik.puoleisesta haarasta joelle(n.1 km, 
punaiset merkit puissa), Mäntyrannan koulun kohdalla, sekä Leskelän sillan 
vieressä Honkalassa. Lisätietoja saa puh.0400-587558. 
 



Heinäkuun 21-22. pidetään jälleen kyläpäivät, josta tarkempi ohjelma tulee 
lähempänä ajankohtaa.  Kyläsuunnitelma on nyt valmis ja se löytyy 
kotisivuiltamme www.ita-muhos.com , käykäähän tutustumassa. Palautetta 
voi laittaa vaikkapa sähköpostiin: sirkka.tihinen1@luukku.com 
 
Lomafiilistä kaikille ja tervetuloa kesän tapahtumiin! 
 
Sirkka 
 

 
Seurakunnan päiväleiri  Honkalan koululla: Seurakunnan päiväleiri 
Honkalan koululla: 6.6. ja 13.6. (Ilmoittautuminen päättynyt) 
 
Vauhtiviikareiden kesäkisat Mäntyrannalla  ke 20.6. klo 10-14 
-alakouluikäisille mukavaa ja leikkimielistä touhua, omat eväät mukaan 

 -Järj. Muhoksen 4H  
 
Itä-Muhoksen kyläpäivät Mäntyrannalla 21.7-22.7. 2012 
Monenlaista mukavaa vauvasta vaariin: 
 
Lauantai 21.7: Melontaa Muhosjoella, vanhojen traktoreiden ja  menopelien 
näyttely, lapsille temppurata, pomppulinna ja ongintaa, polkutraktoreita, 
arvontaa ja pientä purtavaa, kahvia ym. tarjolla.  
Lentopallopeli (Alakyläläiseura ja Mäntyranta-Honkala) 
 
Sunnuntai 22.7: kyläkirkko Mäntyrannan salissa, kahvit 
 
Päivä maalla- tapahtuma  28.7. klo 11-15 Sarangin maatilalla: 
-Kivirinnantie 91  
-Tutustumista maatilan eläimiin, koneisiin ym. tekemistä koko perheelle 
-Sortolan kotijäätelöä, makkaraa, lettuja, kahvia ym. 
-kuljetus Oulusta ja Muhoksen keskustasta linja-autolla tai omalla kyydillä 
-järj. MTK-Muhos, 4H Muhos, A-tuottajat, M-H kyläyhdistys 
 
 
 



 
 
MuhosMuksu 10.8-12.8. 2012  
-Tapahtuma starttaa Mäntyrannan salilta pe 
10.8. klo 10-12, jolloin MLL:n perhekahvila 
aloittaa syyskauden: pomppulinna, ongintaa, 
askartelua,  poniratsastusta sekä mukavaa 
yhdessäoloa, kahvikupposen kera 
Lauantaina 11.8. on Liikennepuistopäivä klo 
10-15   
 
 
Sunnuntaina12.8. Klo 12-15 Luonto-piknik Liimannin kosken alueella: --
-Koko perheen tutustumispäivä Metsähallituksen kohteeseen, 
luontorastireitti(n.1 km), lampaita (joita voi paijata) ongen tekoa ja 
kalastusmahdollisuus, laavulla  makkaran paistoa ym. Paikanpäällä saa pientä 
purtavaa ja kahvia, tai paikalle voi tulla omien eväiden kera.  
 
Tervetuloa! 
 
  
 


