
KYLÄTIEDOTE 1  2023                                 

Mäntyranta- Honkalan kyläyhdistys ry:n ajankohtaista:                     

 

Keväthanget hohtavat ja auringonsäteet jo värjäävät poskia. Luntakin riittää hiihdonharrastajille ja 

Mäntyrannan latu pidetään hoidettuna mahdollisimman pitkään. Suokylän luistelukenttää on pidetty 

yllä talkoilla pikku luistelijoille, kiitos aktiiveille!  

Eduskuntavaalit lähestyvät, siispä makkara- ja vaalikahvitapahtumia on tarjolla, mutta 

kylätapahtumamme eivät ole puoluepoliittisia. Suomen kylät ry ja Pohjois-Pohjanmaan kylät ry 

(jonka alainen kyläyhdistyksemmekin on) toimivat aktiivisesti kylien elinvoiman ja yhteisöllisyyden 

tukemiseksi. Niin toimimme mekin. Avoimet kylät -tapahtumat jatkuvat edelleen: 10.6.2023 on 

seuraava. 

 

Kyläyhdistykselle tarjoutui mahdollisuus olla mukana Pohjois-Pohjanmaan liikunta ry:n, Eloa ja 

iloa kylille -hankkeessa, joten lähdimme suunnittelemaan tapahtumaa yhdessä Terhokerhon (MLL ja 

SPR Muhos) tiimin kanssa. Ensi sunnuntaina, 26.3.2023 sitten on luvassa mainio, maksuton 

tapahtuma, johon yhteistyökumppaneiksi saimme vielä Tervareitin ja Muhoksen kunnan, sekä Jekku-

jänön. Hartikan kartano lainasi lumikengät. Yhteistyöllä tämäkin onnistuu, kun saimme talkoisiin 

apukäsiä. Lämmin kiitos kaikille yhteistyö-kumppaneille!  

Pääsiäiskokko-tapahtumaa ei tänä vuonna kylällämme ole, mutta M-H kyläyhdistys on mukana 

Muhoksen Vappu- tapahtumassa, lettujen, makkaran ja kahvin myyntipisteellä.  

 

Mäntyrannan liikuntasalille on tehty remonttisuunnitelma, jotta arvokas ja tärkeä salimme pysyisi 

edelleenkin hyvässä kunnossa ja kuntalaisille liikunnan sekä hyvinvoinnin tuottajana. Tälle vuodelle 

ei kuitenkaan remonttia saatu investointiohjelmaan. Sali on aktiivisessa käytössä, yli 40 tuntia/viikko, 

erilaisia liikunta- ja kerhoryhmiä(4H, MLL ja SPR) kokoontuu salilla. Salin merkitystä kuntalaisten 

fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin turvaamiseksi ei voi edes rahassa mitata. Vuorovaraukset 

näkyvät kunnan nettisivuilla ja Juha Pesosen kautta (puh. 0444970403) voi varauksia tehdä.  

Yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous on Mäntyrannalla, pe 31.3.2023, klo 18.00, jossa mm. 

valitaan johtokunnan jäsenet vuodeksi eteenpäin ja hyväksytään yhdistyksen tilinpäätös. Johtokunta 

esittää vapaaehtoisen jäsenmaksun pitämistä ennallaan, 10 e/henkilö, tai 15 e/perhe. Mäntyranta-

Honkalan kyläyhdistys ry:n tilinumero: FI 5152740050099769, viestiksi jäsenmaksu. 

Jäsenmaksulla ylläpidetään mm. yleistä Repokankaan uimapaikkaa ja valaistua kuntorataa 

Mäntyrannalla (sähkökulut), sekä järjestetään tapahtumia.  

Valoisaa kevättä kaikille, toivottaa pj. Sirkka Tihinen 

  

 

 

 

 



 

 

 

TERVETULOA!  

 

Koko perheen maksuton tapahtuma, Mäntyrannankuja 5, Muhos 

 Jekku-jänön tehtävärata ulkona, josta pikku palkinto 

 Lumi- ja liukulumikenkien kokeilua 

 Makkaranpaistoa ja mehua kodalla  

 Salissa: Pomppulinna ja virpomisvitsojen tekoa. Kahvia, keksejä ja mehua 

 Pickleball-pallopelin kokeilumahdollisuus (sisäpelikenkiä suositellaan)  

Järjestäjinä: PoPli, MLL ja SPR Muhos, M-H kyläyhdistys, Tervareitti, Hartikan kartano ja 

Muhoksen kunta. 

__________________________________________________________________________ 

Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n VUOSIKOKOUS 31.3.2023, klo 18.00 

Mäntyrannankuja 5. 

• Sääntömääräiset vuosikokousasiat 

• Kahvitarjoilu.   Tervetuloa. 

__________________________________________________________________________ 

                          

Kotisivut: www.ita-muhos.com 


