Kylätiedote 1 2021
Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys
ry:n julkaisu
Ajankohtaista:
Lämpimät onnittelut kaikille uusille ylioppilaille ja oppilaitoksista ammattiin
valmistuneille! Koululaiset ja opettajat saavat aloittaa kesälomansa kauniissa säässä.
Koronavuosi on monille opiskelijoille ja opettajille ollut raskaampi, kuin yleensä.
Onneksi suuria joukkoaltistumisia ei Muhokselle ole tullut ja väestön rokotukset ovat
hyvässä vauhdissa. Vielä kunnallisvaalit tuovat jännitysmomentteja ilmaan.
Kyläyhdistyksemme piti vuosikokouksen 31.3.2021 Mäntyrannalla. Johtokuntaan
valittiin samat jäsenet, kuin viime vuonna. Vapaaeht. jäsenmaksuksi vahvistettiin 10
e/ henk. tai 15 e/perhe. Yhdistyksen toimintaa viritellään, siten kuin koronarajoitukset
sallivat. Huippua, kun kevyenliikenteen työt ovat lopulta hyvässä vauhdissa! 😊
Suomen Avoimet kylät tapahtuma 12.6.21 pidetään valtakunnallisesti verkossa:
Kylämme luontokohteita ja nähtävyyspaikkoja voi katsoa pyöräilijän näkövinkkelistä
os. www.ita-muhos.com. Mäntyrannan pihalla on 12.6. klo 12-14 Avoimet kylätpäivän kunniaksi tarjolla noutopisteestä grillimakkaraa, kahvia, pullaa ja mehua.
Terveysturvallisuus huomioidaan. Myös frisbeegolf- rataa voi kiertää perhekunnittain.
Melontalaituria uudistetaan ja saadaan paikoilleen lähiaikoina (kiitos J. Jurvakainen!)
Repokankaan uimakausi käynnistyy virallisesti 15.6.21. Saamme opasteet, bajamajan,
roskiksen, sekä pelastusrenkaan sitä ennen paikalleen. Autoilijoita opastetaan ajamaan
Hyrkkään pysäkkitien kautta. Pidetään ranta yhdessä siistinä ja turvallisena!
7.8. on tulossa Los Coyotes Ranchille EloWestarit -tapahtuma, jossa esiintyy mm. Kari
Tapion poika, Jani Jalkanen. Lisää tästä, tapahtuman omilla fb-sivuilla.
Itä-Muhoksen kyläpäivät on tarkoitus pitää 14. 8. ja 15.8. Kyläkirkko Mäntyrannalla.
Tapahtuman tarkemmasta sisällöstä tiedotellaan sitten lähempänä ajankohtaa.
Kesäisin terveisin, Sirkka, M-H kyläyhdistyksen pj
___________________________________________________________________
Saaja FI 5152740050099769

Viesti: jäsenmaksu v.2021:

Mäntyranta- Honkalan kyläyhdistys ry
___________________________________________________________________
Maksaja

Eräpäivä 7.7.21

Euro: 10 e/ tai 15 e/perhe

Tulevia tapahtumia:

Avoimet kylät Mäntyrannalla 12.6.2021 klo
12.00 -14.00
Muurinpohjalettuja ja grillimakkaraa
Kahvia, mehua ja muita herkkuja
Frisbeegolfia perhekunnittain (kiekkoja voidaan lainata)
ennakkotilauksilla vältät ruuhkia: puh.0405265117
Käteistä mukaan, pidetään turvavälit

Lisätietoja ja nuorten youtube- videot: kotisivuilla www.ita-muhos.com

EloWestarit 7.8.21 Los Coyotes Ranch, Suokyläntie 749 (lisätiedot
tapahtuman omilla fb-sivuilla).

Itä-Muhoksen kyläpäivät 14.8-15.8.2021 Mäntyrannalla
Lauantaina monenlaista hauskaa toimintaa, vauvasta vaariin
Sunnuntaina Kyläkirkko klo 12.00
Kalakuvia tai muita retkikuvia, sekä ideoita voi myös lähettää Sirkalle, puh.
0405265117. Laitetaan niitä seuraavaan kylätiedotteeseen 😊

