Mäntyranta-Honkalan kylätiedote 1 2013
Puheenjohtajan palsta
Keväthanget kutsuvat ja valo antaa puhtia
päivään. Kylän yhteishenki ja yhteen
hiileen puhaltaminen korostuvat näinä
aikoina, kun kuntien rajat ja nimetkin
voivat muuttua. Kylä elää, jos sen asukkaat
tuntevat vastuuta yhteisistä asioista ja
päämääristä.
Kylämme
asukasmäärä
kasvaa, ja sen myötä palvelujen kysyntä
kasvaa.
Kotisivuiltamme
www.itamuhos.com löytyy uusin kyläsuunnitelma, kannattaa tutusta. Jos yrityksesi ei vielä
ole yrittäjäluettelossa, niin ilmoitathan viipymättä allekirjoittaneelle puh. 0405265117.
Hiihtolatuja on nyt hyvä valikoima, joita hoidetaan vapaaehtosten toimesta:
Honkalan perinteinen 10 km:n latu, mikä lähtee Ränkäntieltä, sekä Suokylässä 9
km:n perinteinen latu, mihin pääsee mm. Rantokujalta ja Pieniniemen kohdalta.
Lisäksi Muhosjoella voi hiihtää, ja Mäntyrannalla on kuntoradan 1,5 km:n vapaan- ja
perinteisen tyylin ladut käytettävissä.
Hiihtoloman jälkeen sitten nähdään, onko Muhoksen kunnalla todellista tahtotilaa
ratkaista lapsiamme koskeva koulutilaongelma niin, ettei tulisi lisää sairastumisia.
Kukaan ajatteleva aikuinen ei halua altistaa lapsiaan sädesieni-, home- tai muille
rakennusten sisäilmaongelmille: koska PAO:n luokissa olevista oppilaista n. puolet
saavat allergisia oireita, niin kyse ei varmasi ole luulosairaudesta. Honkalan
viipalekoululla ei allergia-oireita ole havaittu kenelläkään. Suomessa on
oppivelvollisuus, muttei koulupakkoa, joten kotiopetuksen antaminen on sallittua.
Kyläkokous on tulossa 27.3.2013 klo 19 Mäntyrannan koulun eteisaulassa.
Tilaisuuteen on kutsuttu myös Muhoksen kunnan eri lautakuntien puheenjohtajat,
joten kokousväellä on mahdollisuus vuorovaikutukseen ajankohtaisista asioista.
Mäntyrannan liikuntasali on ahkerassa käytössä, 36 tuntia viikossa on eri
liikuntaryhmillä säännöllisiä vuoroja. Lapsiperheille on torstaisin klo 10-12 MLL:n

perhekahvila, jolloin myös liikutasali on käytössä. Kävijöitä on ollut mukavasti neljän
vuoden aikana, lapset mukaan lukien n.20-40 henk/ krt.
Yhdessä eteenpäin,
Sirkka

Tulevia tapahtumia keväällä 2013:
Pääsiäis-askarteluilta ke 13.3. klo 17-20
Mäntyrannalla, järj. 4H
-askarrellaan luonnonmateriaaleista ihania
tuotteita
-Kahvia, mehua, teetä ja keksejä on tarjolla
Kyläyhdistyksen toimesta

Kevätrieha ja nappulahiihdot la 16.3. klo 10-12 Mäntyrannalla
-Jokaiselle pikkuhiihtäjälle palkinto, ei ajanottoa
-leikkimielinen qurling-kisa jääkiekkokaukalossa
-poniratsastusta, arvontaa
- grillimakkaraa ja puffetista saa kahvia, mehua ym. herkkuja
-Uusille kylän asukkaille on maksuttomat T-paida, joissa on kylä logo (2 kpl/perhe)
-järj. M-H Kyläyhdistys ja Muhoksen 4H

Kyläkokous ke 27.3.2013 klo 19.00 Mäntyrannalla
-Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n vuosikokous
- keskustelutilaisuus ajankohtaisista asioista sekä kylän tulevaisuudesta
-kahvitarjoilu

Lämpimästi tervetuloa!

