Mäntyranta-Honkalan KYLÄTIEDOTE 2

2022
Ajankohtaista:
Kesän sato on kypsymässä, metsissä ja pelloilla, ja opiskelijat
palailevat opintojen pariin. Aina kesäloma tuntuu liian lyhyeltä. Muhoksen koululaiset aloittavat
syyslukukauden 10.8. klo 9.00. Sadettakin on saatu hyvin, joten marjat, sienet ja vilja- ja rehusato
vaikuttaa lupaavalta, ainakin kohtuulliselta. Toivotaan vielä lämpöistä loppukesää.
Liikuntasalin syyskauden vuorot ovat varattavissa vielä Kunta-Akkunassa 3.8. klo 16 mennessä. Sen
jälkeen vapaaksi jääneitä vuoroja saa varattua vapaa- aikatoimenjoht. Juha Pesoselta,
puh.0444970403. Oulujokiopiston kursseille ilm. alkaa netissä 10.8. Mäntyrannalle on tulossa 2 eri
jumpparyhmää: tiistai- illalle ja keskiv. iltapäivälle. Rohkeasti mukaan, pitämään huolta kunnosta.
Kylämme ykköstapahtuma, Itä-Muhoksen kyläpäivät pidetään tänä vuonna 6-7.8.22. Lauantaina on
luvassa monipuolinen kattaus toimintaa kaikenikäisille Mäntyrannan salissa ja ympäristössä, klo
12.00-15.00. Sunnuntaina pidetään Kyläkirkko klo 15.00. Talkoisiin toivotaan myös lisää
vapaaehtoisia, niin saadaan jatkossakin mukava ja leppoisa tapahtuma kaikille. Lämmin kiitos
kaikille yhteistyökumppaneille! Muistetaan, että tullaan terveenä tapahtumaan, koronaa on vieläkin.
Suunnittelemme kylän yhteistä whatsapp-ryhmää, jossa saadaan reaaliaikaista keskustelua
asukkaiden kesken, esim. talkoot, tapahtumat, sekä muut mahdoll. eteenpäin vietävät asiat. Jos haluat
tulla mukaan ryhmään, niin laita viestiä puh. 0405265117 (Sirkka). Hyvässä yhteishengessä, n.800
asukkaan kylämme, pysyy elinvoimaisena.
Repokankaalla jatkuu uimakausi vielä elokuun loppuun. Uimavesinäytteet ovat osoittaneet, että
Repokankaan vesi on Muhoksen uimapaikoista laadukkainta. Uimapaikka onkin niin syvä (max 8m),
että vesi pysyy aina raikkaana. Sotkijoiden ilkivallaltakin ollaan säästytty, kiitos valvonnan ja
vastuullisten kävijöiden. Nuoriso viihtyy ja kalliot houkuttelevat hyppäämään. Toivomme
varovaisuutta niin hyppykallioilla ja tulistelupaikoilla.
Kyläyhdistyksellämme on nyt facebook-sivut. Myös kotisivuille, www.ita-muhos.com on laitettu
uusia kuvia galleriaan. Käykäähän tutustumassa. Jos vapaaehtoinen jäsenmaksu on jäänyt
maksamatta, sen voi vielä hoitaa, 10 e/henkilö tai 15 e/perhe. Tilinumero: FI 5152740050099769,
Mäntyranta- Honkalan kyläyhdistys, viesti: jäsenmaksu v.2022.
Upeaa loppukesää ja kaunista syksyä,
Sirkka,
M-H kyläyhdistyksen pj.

ITÄ- MUHOKSEN KYLÄPÄIVÄT 2022
Lauantai 6.8. klo 12.00-15.00, Mäntyrannankuja 5
Aito kylätapahtuma, missä riemukasta puuhaa vauvasta vaariin! Vapaa pääsy!








Pomppulinnat, temppurata
Poniajelua (klo 12-14), pihataidetta, pienten eläinvisa
Frisbeegolfia kuntoradalla ja melontamahdollisuus Muhosjoella
Koirien toko-näytös kaukalossa
Vanhoja koulukuvia Mäntyrannalta
Arpoja ja uusia kylämukeja myynnissä
Muurinpohjalettuja, kahvia, mehua, makkaraa ym. herkkuja

Sunnuntai 7.8. klo 15.00-16.30 Kyläkirkko Mäntyrannan salissa
•
•
•

Toimittaa Vesa Palokangas ja kanttorina Ossi Kajava,
Airi Kukkonen, klassinen laulu
Kirkkokahvit

Järj. M-H kyläyhdistys, sekä MLL Muhos, 4H, LC-Muhos, Ojlkk, Muhoksen seurakunta ja kunta.

Lämpimästi tervetuloa!
_______________________________________________________________________________________

Muut tapahtumat: LOS COYOTES RANCH: ELOWEST 6.8.22 klo 18.00 alk.
 Illanviettoa ja tanssimusiikkia (klo21) Villin lännen miljöössä, lisätiedot Los Coyotes
Ranchin fb-sivuilla. Karaokea joka kk:n viimeinen lauantai.
MÄNTYRANNALLA: Toko- koe kaukalossa, la 27.8. järj. Ojlkk
•
•

MLL:N ja SPR:n Terhokerho aloittaa 28.8. ja MLL:n perhekahvila elok.lopussa.
4H-kerhot aloittavat syyskuun alussa.

