Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n

KYLÄTIEDOTE nro 2/2014
Puheenjohtajan palsta
Jo joutui armas aika ja suvi suloinen... Kevätkauden juhlat on pidetty: lakkiaiset ja
ammattiin valmistuneet huomioitu ja niinpä lapset kirmaavat jälleen
kesälaitumille.
Luonto on kauneimmillaan juuri nyt, siis nauttikaamme siitä! Muhosjoellakin voi
kalastaa tai meloa: Honkalaan, Leskelän sillan viereen on tulossa myös melontalaituri. Metsähallitus on remontoinut Liimanninkosken perinnerakennuksia ja
sinne on saatu näytteille vanhoja työkaluja. Kannattaa tutustua vaikkapa
opastetuilla retkillämme.
14.6. Avoimet kylät -tapahtuman aikaan. Isterinkoski on myös upea geoparkluontokohde: siitä Poikajoen kohdalta alkaa Muhosmuodostuma 30 metrin
pudotuksella kohti hautavajoamaa. Isteriin järjestämme opastetut kierrokset
14.6.
Koiraharrastajille tiedoksi, että kesällä on Oulujokilaakson kennelkerhon vetämiä
harjoituksia Mäntyrannan kaukalossa ja Suokylän kentälle on jälleen tulossa 24.6.
klo 16.00 Tervanuuskut-palveluskoiraryhmän tottelevaisuuskoe. Yleisö voi tulla
vapaasti seuraamaan koetta. Muina aikoina Suokylän kentällä voi harrastaa
palloilulajeja. Jokainen vastuullinen kävijä huolehtii itse yhteisten alueidemme
siisteydestä!
Kyläyhdistyksemme vuosikokous päätti jatkaa vapaaehtoisen jäsenmaksun
keräämistä, koska yhdistyksemme monet toiminnot sekä kuntoradan hoito
vaatisi säännöllisiä tuloja. Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistyksen tilinumero on
FI51 5274 0050 0997 69 ja viestiksi vapaaehtoinen jäsenmaksu: 10 eur/aikuinen
henkilö.
Voimia auringosta kaikille,

Sirkka
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14.6. klo 11.00–15.00 Avoimet kylät -tapahtuma
Mäntyrannalla – perennojen vaihtoa: tuo tullessas ja vie
mennessäs
- peräkonttikirppis, ei paikkamaksua (lisätiedot puh. 040-526 5117)
- klo 11 retki Isterinkoskelle, lähtö koulun pihalta
- klo 12 Itä-Muhoksen kuntorataan tutustumista: kävelylenkki 1,5 km
- klo 12 alkaen poniratsastusta
- klo 12 retki Liimanninkoskelle, lähtö koulun pihalta
- klo 12.30 palveluskoira/agilitynäytös
- klo 13.00 retki Isterinkoskelle, lähtö koulun pihalta
- klo 13.30 palveluskoira/agilitynäytös
- klo 14.00 retki Liimanninkoskelle, lähtö koulun pihalta
Päivän aikana on puffetista saatavana herkullisia vohveleita, kahvia,
mehua, makkaraa ym. kylän tuotteita.
Tapahtuma toteutetaan osana valtakunnallista Leader-viikkoa.
Mukana tapahtumassa kyläyhdistyksemme lisäksi ovat Oulunseudun
Leader sekä Oulujokilaakson kennelkerho.
Tervetuloa!
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26.–27.7.2014 Itä-Muhoksen kyläpäivät
Monenlaista mukavaa vauvasta vaariin, kuudennen kerran
Mäntyrannalla.
Lauantaina 26.7.
Klo 10.50 Kyläpäivien avaus: Sirkka Tihinen M-H kyläyhdistyksen pj.
klo 11–12 runonlausuntaa: sanataiteilija Teija Anneli
klo 11–15 Muhosjokimelontaa, ohjaaja paikalla
klo 12–16 Mäntyrannan salissa pomppulinna, temppurata, ongintaa,
sekä
pihalla polkutraktoreita, talutusratsastusta ja palveluskoiria
klo 12–15 opastetut tutustumiskäynnit Isterin- ja Liimanninkoskille,
lähtö tasatunnein Mäntyrannan koulun pihalta
Kylän puffetista saatavana arpoja, kahvia, mehua, vohveleita ym.
pientä purtavaa
Sunnuntaina 27.7.
klo 12 Kyläkirkko Mäntyrannan salissa, musiikkiesityksiä ja kirkkokahvit
klo 13 melontamahdollisuus Muhosjoella, tapahtuma päättyy klo 14.00
Tapahtuman järjestäjät: Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry, Muhoksen kunta
ja seurakunta, LC Muhos, Oulujokilaakson kennelkerho, MLL Muhos, 4h Muhos

Tervetuloa!

3

Liimanninkosken lehtojensuojelualue avattu kunnostuksen jälkeen

Metsähallituksen omistamaan Suokylässä olevaan Liimanninkosken lehtojensuojelualueeseen kuuluva puimalarakennus
on kunnostettu ja avattu yleisölle. Kuvassa kotiseutuväkeä retkellä tiistaina 27.5.2014. (Kuva M.K.)

Puimalassa on mm. kyläläisten lahjoittamia hevostyökaluja ja
muuta maatalousesineistöä. (Kuva M.K.)

Muhosjoella elelevän majavan aikaansaannoksia, kun
se epätoivoisesti on yrittänyt tehdä patoa jokeen.
(Kuva S.T.)

Muuta kiinnostavaa

Puimalalta lähtevän polun varrella olevalta laavulta voi
katsella Muhosjoen kuohuja. (Kuva M.K.)
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Valkosen Sannan pajutöitä. (Kuva S.T.)
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