
       KYLÄTIEDOTE  1  2022      
Mäntyranta- Honkalan kyläyhdistys ry:n julkaisu 

Koululaisten kirmaavat kesälaitumille näillä näppäimillä ja monissa 

kodeissa on aihetta juhlaan. Sydämelliset onnittelut uusille ylioppilaille 

ja ammattiin valmistuneille! Viimeinkin juhlia voidaan pitää 

vapaammin, ilman koronarajoituksia. 

Maanviljelijät ovat vielä kiireisiä, kevätkylvöt etenevät vauhdilla ja 

lehmätkin pääsevät nauttimaan kesän vihreydestä. 

Yhdistys piti sääntömääräisen vuosikokouksen 31.3.22. Yhdistys päätti pitää  

vapaaeht. jäsenmaksun entisellään: 10 e/henkilö tai 15 e/perhe.  

Johtokuntaan pj:na jatkaa allekijoittanut ja sihteerinä Veli- Pekka Honkanen, Sanna Kinnunen (vara-

pj) ja muut johtokunnan jäsenet: Marja Hepo-oja(uusi), Katriina Nieminen, Irene Murtovaara, Timo 

Karhumaa, Matti Räisänen (uusi) ja Heimo Tihinen. 

Valtakunnallinen, Avoimet kylät tapahtuma pidetään 11.6.22, jossa olemme myös mukana, klo 12-

14, jolloin Mäntyrannan pihapiirissä tapahtuu: mm. poniajelua, keppareirata, pihapelejä, melonta- ja 

frisbeemahdollisuus, sekä tietysti puffetista herkkuja. Kaikki tapahtumassa olevat kylät näkyvät 

Suomen kartalla.   

Repokankaan uimakausi alkaa virallisesti 15.6. Sitä ennen saamme opasteet, baja-majan ja muuta 

varusteet paikoilleen. Pidetään yhdessä yleinen uimapaikka kunnossa ja viihtyisänä. 

Mäntyrannan salin käyttöaste on hyvä. Salin kesävuoroja voi kysellä Pesosen Juhalta kunnasta. 

Toivotaan, että salin remonttisuunnitelmat etenisivät hyvässä hengessä, jotta kylämme sydän pysyisi 

jatkossakin hyvässä kunnossa. 

Uutta: 18.6. Luonnonlaidunpäivä Karho-ojan karjatilalla ja Liimannikoskella, jolloin on tilalla pieni 

maatalousnäyttely, laidunnustyön esittelyä, talutusratsastusta ja tilapuoti auki. Tapahtuma jakautuu 

Liimanninkoskelle, jossa mm. ProAgrian infopiste ja P-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten 

keittämät kahvit. Lisätiedot Karho-ojan karjatilan fb-sivuilla. 

Aurinkoisia kesäpäiviä! 

Sirkka Tihinen 
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Tervetuloa tapahtumiin! 

Avoimet kylät 11.6. Mäntyrannalla klo 12-14 

➢ Leppoisa kylätapahtuma, jossa mm. poniajelua ja kepparirata, pihapelejä 
➢ Frisbeegolfia kuntoradalla ja melontamahdollisuus Muhosjoella 

➢ Kylän puffetista lettuja/vohveleita, makkaraa, kahvia, mehua ym.(käteismaksu) 

➢ Vapaa pääsy 

18.6. Luonnonlaidunpäivä Karho-ojan karjatilalla ja Liimannissa  

➢ Lisätiedot Karho-ojan karjatilan fb-sivuilla. 

6.8 -7.8. Itä-Muhoksen kyläpäivät Mäntyrannalla 

➢ Lauantaina klo 12-15: Aito kylätapahtuma, jossa runsaasti kivaa tekemistä vauvasta 

vaariin. Poniajelua, pihataidetta, pomppulinnat. Kylän puffetista herkkuja, arvontaa. 
➢ Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä: MLL Muhos, 4H Muhos, LC Muhos, Muhoksen 

seurakunta ja kunta 

➢ Sunnuntaina klo 12.00 Kyläkirkko Mäntyrannan salissa 

 

-Kylätapahtumaan toivotaan myös uusia ideoita ja talkoolaisia. Ideoista voi soittaa puh. 

0405265117 (Sirkka) 

Kylämme kotisivut, joista löytyy mm. Kylätiedotteet ja kuvia tapahtumista menneiltä 

vuosilta: www.ita-muhos.com 

 

 

http://www.ita-muhos.com/

