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Ajankohtaista:
Vuosi lähestyy loppuaan ja lapsiperheissä eletään jännittäviä
aikoja: pienten ajatuksissa lienee, että tuokohan joulupukki
mieluisia lahjoja, vai onkohan tontut sittenkin perillä kolttosista.

Itsenäisyyspäivää saimme viettää suuresti kiitollisena
veteraaniemme sitkeydestä ja uhrauksista. Ukrainan kriisi on
tuonut lähelle ajatukset sodan kauheuksista. Silti meillä Suomessa
on turvallista, vaikka energian hinta tuo haasteita tulevaisuuteen.

Meidän kylällä pääsee jo lapset luistelemaan, kun Suokylän kentälle on talkoilla jäädytetty
pienten harjoitusjää. Käykäähän kokeilemassa. Kyläyhdistys talkoili ja teki risusavotan
Rantokujan ja Mäntyrannansillan välisen kevyenliikenteen väylän parantamiseksi.
Mäntyrannan kaukaloonkin voidaan jää tehdä talkoilla, jos riittävän monta perhettä sitoutuisi
hoitamaan jäätä.

Kuntoradalle tulee hiihtoladut, kun pimeät lamput on vaihdettu, viimeistään joulun jälkeen.
Valot saa päälle, kun käy Mäntyrannankujan viereisestä sähkö- tolpan punaisesta
katkaisijasta painamassa. Valot on päällä n. tunnin ja sammuvat  itsestään.
Kyläyhdistys toivoo lisää vapaaehtoisia mukaan toimintaan: jos kiinnostut, niin otathan
yhteyttä Sirkkaan, puh.0405265117 tai Pekka-sihteeriin: 0400299398, luomme sitten
yhteisen whatsapp-ryhmän 🙂

Yksi vuoden kohokohta on Kylän joulujuhla 17.12, jota saamme viettää nyt sisätiloissa,
Mäntyrannan salissa. Kauneimmat joululaulut aloittaa lauantai-iltapäivän klo 14.00.
Kyläyhdistys tarjoaa kaikille torttukahvit, sekä pipareita, mehua ja glögiä. Muhoksen
seurakunnasta tulee joulutervehdyksen tuomaan kirkkoherra Vesa-Tapio Palokangas ja
kanttorina toimii Ossi Kajava. Joululaulujen jälkeen on muuta jouluista ohjelmaa, kylän
tuotteita, arpajaiset ja lopuksi joulupukki tuo pikkupaketit lapsille.

Kiitos kuluneesta vuodesta ja
lämmintä joulumieltä kaikille,
Sirkka, M-H kyläyhdistyksen pj.



KYLÄN JOULUJUHLA 17.12.2022 klo 14.00

-16.30 Mäntyrannan salissa, Mäntyrannankuja 5

● Kauneimmat joululaulut, laulamme yhdessä Ossi-kanttorin

säestyksellä. Vesa-Tapio Palokangas tuo seurakunnan

tervehdyksen

● Kyläyhdistys tarjoaa torttukahvit, pipareita, glögiä ja mehua

● jouluista ohjelmaa, arpoja ja kylän tuotteita myynnissä

(varaathan käteistä)

● kylällemme 1-2 v. aikana muuttaneille perheille tervetuliais-

paketit

● joulupukki vierailee, tuoden lapsille pikkupaketit

Järjestää: Mäntyranta- Honkalan kyläyhdistys yhteistyössä

Muhoksen seurakunnan kanssa. Lämpimästi tervetuloa!

Terhokerho su 18.12 klo 14.00- 15.30 Mäntyrannan salissa

● avoin, kaikenikäisten leikkijöiden kokoontumispaikka

● joulupipareiden tuunausta ja joulumusiikkia

● järj. MLL Muhos ja SPR Muhoksen osasto

www.ita-muhos.com

http://www.ita-muhos.com



