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Ajankohtaista ja katsaus historiaan 

Meillä on ilo kutsua teidät, arvoisat kylämme asukkaat, mukaan juhlistamaan kyläyhdistyksemme 40 

vuotista taivalta, 14.8.2021. Vuonna 1981 kaikki alkoi, ensin Mäntyranta-Honkalan kylä-

toimikuntana, sitten -98 rekisteröityneenä yhdistyksenä. Toiminta oli vilkasta, kahden kyläkoulun 

kylässämme. Huippuvuosina, 1990-luvulla, pidettiin juhannusjuhlia Syväyksenrannassa ja v.1995-

1997 nousi uusi uljas liikuntasali Mäntyrannan koulun yhteyteeen. Kylän asukkaat lahjoittivat salin 

rakentamiseen tukkipuuta, sahaustalkoot, hiekanajon tontille, maalausapua, sekä tuhansittain talkoo-

työtunteja. Tällaisia ponnistuksia ei enää some-aikakaudella saada aikaan. Näin ollen kunta sai uuden, 

rahallisen arvion mukaan, n.puolen miljoonan nykyeuron arvoisen salin sisustettavaksi käyttöönsä, 

kylän lahjoituksena. Monet ahertajat ovat jo poistuneet ajasta ikuisuuteen. 

Toiminnassa on, vilkkaiden jaksojen jälkeen, ollut myös hiljaisempia vaiheita. On tehty useita 

pienempiä, hyvinvointia tukevia hankkeita, kuten valaistu kuntorata (v.2011-13), frisbeegolfrata, 

jääkaukalo, Repokankaan uimapaikan hoito, muutamia mainitakseni. Edistysaskeleita on saatu myös 

aktiivisella otteella Ely-keskukseen päin, kevyenliikenteen väylän saamiseksi kylälle. Kovasti 

teimme työtä myös kyläkoulun saamiseksi kylällemme: järjestimme mm. traktorimarssin, 

mielenilmauksen torilla, sekä lukuisia kirjelmiä ja vetoomuksia laadittiin. Työ ei valitettavasti 

tuottanut toivottua tulosta, vaan Honkalankoulu lakkautettiin v.2014 (Mäntyrannalta perusopetus 

loppui jo v.2008). Pettymys oli suuri, lamaannuttavakin. Onneksi perheet eivät ole kaikonneet 

kylältämme, vaan lapsia syntyy  ja uusia perheitä muuttaa kylällemme maaseudun rauhaan, jos taloja  

tulee myyntiin. Yli 100 koululaisia kuljetetaan kahdella linja-autolla, sekä takseilla kirkonkylälle.  

Mäntyrannan arvokas liikuntasali, kulttuurin kehto, on ollut kaikki nämä vuodet vilkkaassa käytössä. 

Kunnan kanssa olemme tehneet kovasti töitä, ettei se menisi myyntiin, vaan pysyisi jatkossakin 

hyvinvoinnin tuojana Muhoslaisille. Sali tosin kaipaisi jo remonttia, ja lämmitysjärjestelmän 

uusimista.  Hankemahdollisuudet tullaan tutkimaan, miten se toteutetaan. Vanha kouluosa on ollut 

kylmillään n.8 vuotta, eikä sisäilmaongelmien vuoksi ole enää käyttökunnossa. 

Lapsiperheiden toiveet ovat tärkeitä jatkossakin, kun suunnittelemme uusia hankkeita, liittyen 

liikuntaan, hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen. Luonnossa liikkuminen on noussut korona-aikana 

suureen suosioon. Isterinkoskelle on tullut uusi laavu ja muita rakenteita parannetaan ensi vuonna 

(kunnan hanke). Myös patikointireitti Mäntyranta-Liimanni-Isteri tullaan nostamaan uudelleen esille. 

Viime kylätiedotteessa oli painovirhe kyläyhdistyksen tilinumerossa, jonka vuoksi jäsenmaksun 

maksaminen ei onnistunut. Pahoittelemme kovasti! Oikea tilinumero on: FI 5152740050099769  

Jäsenmaksu v.2021:  10 e/henkilö tai 15 e/perhe. Pienikin apu on tarpeen, kiitos! 

Upeaa syksyn alkua kaikille, 

Sirkka Tihinen, Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistyksen pj. 

 

 



Itä-Muhoksen kyläpäivät 14.8 -15.8.2021 
Mäntyrannankuja 5, Muhos,          

Vapaa pääsy, maskisuositus sisätiloissa 

Lauantai 14.8.  klo 12-15: 

 Kylämme historiaa- valokuva- ja videoesitys salissa 

 Pomppulinnat ja temppurata, sekä ongintaa salissa 

 Pihalla maalauspaja lapsille, sekä poniajelua 

 Kuvasuunnistusta luonnossa, sekä frisbeegolfia 

 Melontamahdollisuus Muhosjoella 

 Puffetista kahvia, herkkuja, grillimakkaraa, muurikkalettuja, 

sekä virvokkeita 

 Arpajaiset 

 

Sunnuntai 15.8. klo 12.00 Kyläkirkko Mäntyrannan salissa 

 Toimittaa Pekka Kyllönen ja kanttorina Laura Laine  

 Lauluesitys: Hilkka Hannuksela 

 Kirkkokahvit 

 

Lämpimästi tervetuloa!                  www.ita-muhos.com 

Muistetaan kyläpäivillä terveysetiketti ja turvavälit! 

Järj. M-H kyläyhdistys ja yhteistyökumppanit: 4H Muhos, MLL Muhos, LC- 

Muhos, Muhoksen seurakunta ja kunta. Lämpimät kiitokset vapaaehtoisille ja 

arpavoittoja lahjoittaneille. 

_______________________________________________________________ 

SYKSYN TOIMINTAA MÄNTYRANNALLA: 

➢ MLL:n perhekahvila ja Terhokerho pyritään aloittamaan elo-syyskuun 

vaihteessa, mikäli koronatilanne sallii (seuraa ilmoittelua fb:ssa) 

➢ 4h-kerhot käynnistyvät syyskuussa 

➢ koiraharrastajat (OJLKK) harjoittelevat kaukalossa säännöllisesti 

➢ Vapaita salivuoroja voi tiedustella: Juha Pesonen, p. 0444970403. 

 



 


