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Puheenjohtajan palsta 

Keväinen tervehdys kaikille!  

Mäntyranta- Honkalan kyläyhdistys on toiminut 
jo 30 vuotta. Yhdistyksemme aloitti v.1981 ensin kylätoimikuntana ja v. 1998 rekisteröityi  
Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistykseksi. Koska on juhlavuosi, tarkoituksemme on koota 
yhdistyksen toimintaa esittelevä valokuva- ja videonäyttely 23- 24.7.11 pidettäville 
kyläpäivillemme. Monilla teistä voi olla aiheeseen sopivaa aineistoa, joten ottakaa 
reippaasi yhteyttä (puh.040-5265117, tai Martti: 040-5355315), jotta saamme kattavan 
näyttelyn yhdistyksemme 30-vuotiselta taipaleelta. Ensikesän kylätapahtumaan on 
tarkoitus panostaa, joten talkoo-apua taas tarvitaan. 

Vuosikokous pidettiin 30.3.2011 Mäntyrannalla. Johtokunnan kokoopano v.2011: Sirkka 
Tihinen  (puheenjohtaja), Veli-Pekka Honkanen (sihteeri), Janne Karhumaa  
(varapuheenjohtaja), Johannes Jokitalo (rahastonhoitaja), Aino Ervasti,  Elisa Junttila, 
Martti Kiviharju, Maria Kaukola-Cevirel, Tarja Paakki, Jari Suorsa, Reino Rajala ja Heimo 
Tihinen. Toimintakertomus v. 2010 ja vuosikokouspöytäkirja on luettavissa kotisivuilta: 
www.ita-muhos.com . 

Itä-Muhoksen kuntoratahankkeen talkoot jatkuvat. Kuntorataa varten voi tuoda lisää 
hakkeeksi sopivaa puu- ja risutavaraa (lisätietoja Pekalta: 0400-299398). Pesäpallokausi 
käynnistyy jälleen sunnuntaisin 15.5. klo 12. Suokylän kentällä, jonne toivotaan pieniä ja 
isoja pelaajia mukaan. Jokimelonnan harrastajille on tulossa heinäkuussa uusi laituri 
Muhosjoen varteen, Rosbergin rantaan. 

Toivottavasti jokainen löytää itselleen mieluisan tavan harrastaa liikuntaa. Suositushan on 
että lasten tulisi liikkua 2 tuntia  päivässä, eikä muuten olisi pahitteeksi meille 
vanhemmillekaan. 

Kesälomia odotellessa,  Sirkka Tihinen 



 

Tulevia tapahtumia:  

Napero-naamiaiset 30.4. klo 11-13 

Vappuaattona tapahtuu Mäntyrannan salissa! 
Luvassa on riemukasta yhdessäoloa: temppurata, 

onginta-paikka, arvontaa, puffetti ym. Tervetuloa 
vauvasta vaariin! 

 

Honkalan koulu järjestää Äitienpäiväkonsertin 
6.5. klo 11-12 

Äidit, isät ja isovanhemmat, tervetuloa!  

 

 

Pesäpallokausi käynnistyy 15.5. klo 12-14. Suokylän kentällä sunnuntaisin leppoisaa 

yhdessäoloa ja peli-iloa! 

Itä-Muhoksen kyläpäivät 23.7-24.7. 2011 

Lauantaina: Perinteitä ja nykyaikaa: kyläpäivien avaus Tervansoutajien muistokivellä,  
Muhosjoki-melontaa, vanhojen traktoreiden missikisat  ja työkoneniden näyttely, 
Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistyksen 30-vuotisen toiminnan valokuva- ja videonäyttely, 
aarteenetsintärata lapsille Mäntyrannan maastossa 

Sunnuntaina: Luonto ja maaseutu- 4H-toimintapiste (Hyrkkään aseman lähellä) Niemisen 
tilalla: monenlaista luonnontuotteista, kyläkirkko klo 12.00 Mäntyrannan salissa ja klo 
13.30 Valto Savolaisen: lasten karaoke ja pomppulinna. 

Molempina päivinä on saatavana keittolounasta Mäntyrannalla. Ohjelman aikataulu 
tarkentuu heinäkuun alkuun mennessä, jolloin tehdään uusi Kylätiedote.  

Seuratkaa myös Tervareitin seuratoiminta-palstaa, jossa ajankohtaisia asioita kotisivujen 
www.ita-muhos.com lisäksi. Toivomme myös palautetta ja vinkkejä kotisivujen sisällöstä.  


