
 

Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n 
kylätiedote nro 3/2014 

Puheenjohtajan palsta 

esäiset kelit hellivät meitä vielä hetken ja luonnon antimet, kuten marjat ja sienet, odotta-
vat kuin tarjottimella. Mars metsään siis – aina kun on siihen tilaisuus. On myös tutkittua 

tietoa siitä, kuinka metsässä liikkuminen parantaa henkistä vireyttä ja ehkäisee masennusta. 
Ylipäätään liikunta, sisällä tai ulkona, lisää hyvinvointia ratkaisevasti. 

iikuntasalikausi on jo käynnistynyt ja Mäntyrannan salivuoroja varattu enemmän kuin vuo-
sikausiin, joten kylämme sali on Muhoksen suosituimpia. Salivuorot löytyvät kunnan kotisi-

vuilla www.muhos.fi 

ulujoki-opiston jumppavuoro pidetään Mäntyrannalla tiistaisin klo 19.00–20.30. Miesten 
lentopallovuoro on maanantaisin klo 19.30–21.00. Kylän sulkapallovuorot ovat tiiistaisin 

20.30–22 ja lauantaisin 19–20.30. 

apsille ja nuorille on toimintaa Mäntyrannalla seuraavasti: tiistaisin klo 18–19 liikuntakerho 
4–6 lk:lle ja keskiviikkoisin klo 17–18 0–3 lk:lle (vetäjät: Nuorisotoimi/seurakunta). MLL:n 

perhekahvila on perjantaisin klo 10–12. Valitettavasti 4H-kerhoja ei Mäntyrannan salissa nyt 
ole, koska edelliset vetäjät lopettivat, eikä uusia ole ilmoittautunut. 

LKA-valokuituhankkeen maastotyöt käynnistyvät kylällämme tulevalla viikolla. Valokui-
tuun siirtyminen on kuin öljylamppuajasta sähkövalo on siirtyminen: joillekin se aiheuttaa 

muutosvastarintaa, mutta on tarpeellinen jo lähitulevaisuudessa. Mukaan vielä pääsee, jos pi-
tää kiirettä! Lisää valokuidun hyödyistä on tässä tiedotteessa Lari Kylmäsen kertomana. 

ätevesiasioissa ei kannata 
nyt hötkyillä, sillä Esko 

Jouhtenin (Muhoksen Vesi-
huolto) mukaan entiset toi-
mivat systeemit ovat voimas-
sa vuoteen 2018 asti. 

itamiinirikasta syksyä 
toivottaen, 
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Koivu ja tähtii -päiviin liittyi kotiseuturetki lauantaina 16.8. 
Kuvassa osallistujat Syväyksen muistomerkillä. Kuva S. T. 



Kylätori-tapahtuma lauantaina 13.9.2014 klo 12–15 

Mäntyrannan koulun pihalla – tuo tullessas ja vie mennessäs! 

  peräkonttikirppis, ei paikkamaksua, ilmoittaudu puh. 040-526 5117 

  tuo mukaasi syksyn satoa puutarhasta tai käsitöitä ym. 

  lapsille: piparkakkupaja (1 €/ lapsi) sekä poniratsastusta 

  koululaiset ovat tervetulleita myymään luokkaretkituotteita 

  arpoja, makkaraa ja kylän buffetista kahvia, vohveleita ym. herkkuja 

Tervetuloa mukaan!     www.ita-muhos.com 

VALOKUITUVERKKOMME ASENNUS ON ALKANUT! 

Valokuituverkon asennus on alkanut Toivolasta. Ensin koneet liikkuvat Perukan alueella, josta 
ne siirtyvät kohti Laitilaa ja Honkalaa. Mukaan siis vielä pääsee pikaisesti Lehtoselältä, 
Laitilasta sekä Honkalasta. 

Valokuidulla pääset kotoasi palveluiden ääreen: 

 Internet-palvelut (tietokone, pädit, puhelimet jne.) 

 Televisiokanavat/video-tv-palvelut (peruskanavat sisältyvät kuukausihintaan) 

 Valvontakamerat/hälytinjärjestelmät etäkäytöllä. 

 Etäopiskelu 

 Terveydenhuollon/vanhushuollon etäpalvelut 

ELY-hankealueeltamme on mukana jo yli 50 taloutta. Lähde sinäkin mukaan vaan rohkeasti. 
Valokuidussa riittää siirtokapasiteettia ainakin sadaksi vuodeksi ja sille ei ole näköpiirissä 
korvaajaa! 

Lisätietoa saat Itä-Muhoksen tapahtumassa Mäntyrannalla ensi lauantaina. 

Projektiryhmän yhteystiedot: 

 sähköposti: lehtoselka-projekti@olka.fi (tavoittaa koko projektiryhmän) 

Puuhamiehet: 

 Lari Kylmänen, puh. 050 335 6909 

 Antti Karppinen, puh. 050 323 2533 

 Janne Lusua, puh. 040 735 9075 

 Jukka-Pekka Kivioja (projektipäällikkö), puh. 040 551 0697 


