Mäntyranta‐Honkalan kyläyhdistys ry:n
kylätiedote 2 2016
Ajankohtaista
Luonto on nyt kauneimmillaan, kun kevät kääntyy kesäksi. Monissa kodeissa on
myös juhlien aika käsillä. Lämpimät onnittelut kaikille teille, opintonsa päättäville!
Kylämme kerhotoiminta jää kesätauolle, mutta patikointireitin suunnittelu
maastossa jatkuu. Toivomme, että Muhos/Poikajokivarren asukkaat/maanomistajat
ottaisivat yhteyttä puheenjoht. (puh.0405265117) tai sihteeriin (puh.0400299398),
jotta saisimme kerättyä myös tarinoita menneiltä ajoilta.
Kyläyhdistys piti vuosikokouksen 22.3.2016. Johtokuntaan tuli valituksi 11 jäsentä:
Pekka Honkanen(siht.), Reija Kaarlejärvi(rahaston hoit.), Timo Karhumaa, Sanna
Kinnunen, Martti Kiviharju(vara‐pj.), Katriina Nieminen, Esa Savolainen, Jari Suorsa,
Heimo Tihinen, Sirkka Tihinen(pj.) ja Kari Tiirola. Kylän tapahtumia, kuten Itä‐
Muhoksen kyläpäivät, on tarkoitus järjestää kuten edell. vuosina. Kyläyhdistys
päätti myös jatkaa vapaaehtoista jäsenmaksua: 10 eur/aikuinen henkilö/vuosi.
Jäsenmaksuilla ylläpidetään kuntoradan hoitoa ja valaistusta, hankimme tarvikkeita
kylän käyttöön, järjestämme tapahtumia ja uusia hankkeita. Mäntyranta‐ Honkalan
kyläyhdistyksen tilinumero FI5152740050099769, viestiksi vapaaehtoinen
jäsenmaksu.
Kylämme upeat luontokohteet ja virkistysalueet: Isteri, Liimanni, Repokankaan
uimapaikka ja Mäntyrannan alue pysyvät viihtyisinä, kun jokainen huolehtii
siisteydestään. Muistutamme, että valaistulla kuntoradalla ei saa ratsastaa, koska
pehmyt pinta rikkoutuu kavioiden alla.
Kylällä kuohuu: Lasten ja nuorten koulukuljetukset huolestuttavat vanhempia. Ei ole
tarkoituksenmukaista, eikä terveellistä, istuttaa päivittäin lapsia tuntikausia linja‐
autossa. Myös pienimpien lasten varhaiset kouluaamut (klo 8) ihmetyttävät
vanhempia. Kevyen liikenteen väylän puute VT 22:n varresta, aih. vaaratilanteita ja
närkästyttää asukkaita. Julkiset palvelut toimivat yleensä muualla Suomessa, asukas‐
rakenteeltaan näin nuoressa kylässä! Kylän tulevaisuus‐ ilta järjestetään syksyllä.

Sirkka Tihinen, puheenjohtaja
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