Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n

Kylätiedote 3 / 2015
Puheenjohtajan palsta
Tulevana viikonloppuna pidetään 7:nnet Itä-Muhoksen kyläpäivät -tapahtuma, joka kokoaa kylämme
asukkaita ja vierailijoita viettämään mukavaa yhdessäoloa Mäntyrannalle.
Lauantaina 18.7. odotetaan runsaasti paikalle vanhoja traktoreita ja muita menopelejä. Yleisö saa äänestää
mieluisinta, jonka omistajalle on luvassa hyvä palkinto. Kaikille veteraanitraktorinsa esille tuoville tarjotaan pullakahvit.
Koirien ystäville on tulossa match-show, johon ilmoittaudutaan paikanpäällä alkaen klo 10.00 (osallistumismaksu 5 €/koira). Näyttely alkaa kaukalossa klo 11 pentuluokalla jatkuen n. klo 12 aikuisten koirien luokalla. Lopuksi noin klo 14 on perheen pienimmille lelukoiranäyttely (osallistumismaksu 2 €). ”Mätsärin” järjestää Oulujokilaakson kennelkerho, joka onkin saanut hienot palkinnot osallistujille. Yleisöllä on vapaa pääsy
katsomaan.
Muhosjoki-melontaa voi kokeilla maksutta, kun Mäntyrannan melontalaiturilla on kaksi kanoottia ja pelastusliivit sekä, LC Muhoksen toimesta, ohjaaja paikalla. Ulkoaktiviteetteja on useita, mm. kivien maalausta,
saunavastojen tekoa, pihapelejä ja luontorastitehtävä kuntoradalla, joihin osallistumisesta on luvassa palkintoja.
Muistathan varata käteistä, sillä tapahtuma toteutetaan talkoovoimin ja paikanpäällä on arvontaa ja grillimakkaraa. Kylän buffetista löytyy herkkuja, mm. ternimaitovohveleita, hattaroita, poppareita ym. sekä
muita kylän tuotteita.
Liikuntasalissa on klo 11–15.30 lapsille monipuolinen temppurata, ongintaa ja MLL:n pomppulinna, sekä
kasvomaalaus-piste. Kylä-karaokea on luvassa klo 16–18, joten laulun ja musiikin ystävät, nyt joukolla mukaan viihtymään!
Sunnuntaina klo 12.00 on Mäntyrannan salissa kansanlaulukirkko, jonka toimittaa seurakuntapastori Simo
Pekka Pekkala ja kanttorina on Timo Ustjugov. Kirkkokahvit juodaan Mäntyrannalla ja lopuksi käymme Syväyksen rannassa tervansoutajien ja koskenlaskijoiden muistokivellä. Paikka, missä historia ja nykypäivä
kohtaavat.
Edellisessä tiedotteessa olleita kyläkyselylomakeita löytyy vielä kylätapahtuman ajan ja palautteet voi jättää myös paikanpäälle palautuslaatikkoon.
Elo-syyskuussaa pidetään toivottu perennojen vaihtopäivä ja pihakirppis.
Intiaanikesää ja parempia uimakelejä odotellessa

Sirkka
Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistyksen pj.

Itä-Muhoksen kyläpäivät 18.–19.7.2015
Monenlaista mukavaa puuhaa vauvasta vaariin! Mäntyrannankuja 5

Lauantai 18.7.
klo 11.00 alkavat: Match show-koiranäyttely kaukalossa, vanhat traktorit esille piha-alueella, Muhosjoki-melontaa (aloittelijoille ohjausta), pihapelit ja saunavastojen tekoa ulkona sekä luontorastitehtävät kuntoradalla.
klo 12.00–16.00 Liikuntasalissa perheen pienimmille: temppurata, pomppulinna, kasvomaalausta, ongintaa, sekä kivimaalaus-paja (ulkona).
Kylän buffetista saa tapahtuman aikana kahvia, mehua, lisukkeita sekä herkullisia vohveleita
ja hattaroita, jäätelöä, grillimakkaraa ym. Myös arpoja on myynnissä.
klo 16.00–18.00 Kylän karaoke- ja lauluilta liikuntasalissa.

Sunnuntai 19.7.
klo 12.00 Kyläkirkko Mäntyrannan
salissa.
Kansanlaulukirkon toimittaa Simo
Pekka Pekkala ja kanttorina toimii
Timo Ustjugov. Musiikkiesityksiä ja
kirkkokahvit
klo 13.00 käynti Syväyksen
muistokivellä
Itä-Muhoksen kyläpäivät päättyvät
klo 14.00
Olet sydämellisesti tervetullut
tapahtumaan, joka on osa Muhoksen
kunnan 150-vuotisjuhlavuotta!

Tapahtuman järjestää MäntyrantaHonkalan kyläyhdistys ry., Muhoksen
kunta ja seurakunta, LC Muhos,
Oulujokilaakson kennelkerho, MLL
Muhos, 4H Muhos sekä kylän talkooväki.
Kylän kotisivut: www.ita-muhos.com

