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Puheenjohtajan palsta 

Äitienpäivää saimme viettää kauniissa säässä ja kevät on puhkeamassa kukkaansa monenlaisin 
tuoksuin. Hennon vihreä luonto suorastaan viettelee meitä ulos luontoon. Toukokuun viimeiset 
viikot ovat monissa kodeissa myös kiireistä aikaa: kouluvuoden päättymistä ja ylioppilasjuhlia val-
mistellaan. Muhosjoki-melonnan ystäville tiedoksi, että melontalaiturit asennetaan Mäntyrannalle 
ja Honkalaan (Leskelän sillan lähelle) lähiaikoina.  

Kyläyhdistyksemme vuosikokous pidettiin 27.3.2015, ja kokous valitsi johtokunnan, jossa on 11 jä-
sentä: Veli-Pekka Honkanen (sihteeri), Johannes Jokitalo, Elisa Junttila, Reija Kaarlejärvi, Timo Kar-
humaa, Martti Kiviharju (varapuheenjohtaja), Esa Savolainen (uusi), Jari Suorsa, Heimo Tihinen, 
Sirkka Tihinen (puheenjohtaja) ja Kari Tiirola. Kokous päätti jatkaa vuosittaista vapaaehtoisen jä-
senmaksun perintää: 10 eur/aikuinen. Jäsenmaksuilla on tarkoitus ylläpitää kuntoradan hoitoa. 
Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistyksen tilinumero on FI51 5274 0050 0997 69 

Tänäkin vuonna pyritään pitämään kylätoiminta vilkkaana: Itä-Muhoksen kyläpäivät -tapahtuma 
on tulossa 18.–19.7.2015 (7. kerran). Luvassa on monenlaista mukavaa vauvasta vaariin, ja yleisön 
pyynnöstä myös vanhoja traktoreita kaivataan näytteille, rohkeasti siis mukaan vaan! Kesäkuussa 
johtokunta kokoaa kyläpäivien ohjelman lopulliseen muotoonsa, joten talkooväkeä, yhteistyö-
kumppaneita ja toiveita otetaan vastaan. Kotisivuillamme www.ita-muhos.com on kyläsuunnitel-
ma, jossa on lista alueemme yrittäjistä: tarkistakaa, onko yritystietonne ajan tasalla! 

Kylätiedotteen mukana on myös kyläkysely-lappu, jotta saadaan asukkaiden toiveita koottua katta-
vasti. Palautteen voi lähettää sähköpostiin: sirkka.tihinen1@gmail.com tai antamalla se johtokun-
nan jäsenelle, tai postitse: Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys / Sirkka Tihinen, Laitilantie 361, 
91500 Muhos. Vastaukset toivotaan lähetettäväksi Juhannukseen mennessä. 

 

Leppoisia kevättuulia ja toivoa 
tulevaisuuteen, 

Sirkka 

 

 

 

 

  



Tulevia tapahtumia: 

Ke 20.5. klo 18.00 Tour de Muhos -hölkkä/juoksutapahtuma 

Mäntyrannan maastossa, kuntoradalla: sarjoja on kaikenikäisille ja ilmoittautumiset 
paikanpäällä. Tapahtuma on maksuton, ja se on osa Tour de Muhos -sarjajuoksuta-
pahtumaa kesällä 2015. Kisajärjestelyistä vastaa LaiVe. 

Perheen pienimmille on palkinnot ja kylän buffetista saa kahvia, pullaa ym. herkkuja. 

18.–19.7. Itä-Muhoksen kyläpäivät 

Kyläpäivät on mukana Muhoksen kunnan 150-vuotisjuhlavuoden tapahtumakalente-
rissa. Koko perheen tapahtuma, jossa on tekemistä kaiken ikäisille: mm. liikunnan 
riemuja, kädentaitoja, koiria, vanhoja menopelejä, laulua ja yhdessä olemista. Oman 
kylän buffetista voi ostaa herkkuja. Sunnuntaina on Kyläkirkko klo 12.00 Mäntyran-
nan salissa. Tarkempi kuvaus tapahtumasta on seuraavassa kylätiedotteessa. 

Syyskuussa Kylätori-tapahtuma (päivämäärä vielä avoin), missä koululaiset voi-
sivat kartuttaa luokkaretkirahastoaan. 

 
Kylätiedote ja ajankohtaisia asioita kotisivuilla: www.ita-muhos.com 


