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Ajankohtaista
Miten kehittäisit kyläämme? Kysymys, jonka parissa olimme Kylän tulevaisuus ‐ideariihessä tammi‐
kuussa. Pohdittiin, miten toimii yhteistyö ja me‐henki ja mitä palveluita tarvittaisiin Itä‐Muhoksella
tulevaisuudessa. Kymmenkunta paikalla olijaa esittivät useita kehittämistarpeita, joista
merkittävimmät ovat kyläsuunnitelmassa: Pyörätie VT22:n varteen, uusi koulu salin viereen sekä
patikointireitti Muhosjoen ja Poikajoen haaraan. Myös kyläportit, kyläkioski, lintutorni ja
leikkikenttä olivat toiveena. Töitä siis kyllä riittää kylän kehittämisessä jatkossakin!
Päätimme lähestyä jälleen Ely‐keskusta, jotta kevyen liikenteen väylä ‐hanke Valtatie 22:n varteen
konkretisoituisi tälle puolelle Muhosta. Lyhyessä ajassa saatiin yli 300 nimeä adressiin, joka käytiin
luovuttamassa Pohjois‐Pohjanmaan Ely‐keskukseen. Jokaista asukasta ei valitettavasti ehditty
tavoittaa, mutta yhteishenki pyörätien tarpeellisuudesta oli kiistaton.
Olemme saaneet myös kuulla vauvauutisia: Lämpimät, sydämelliset onnittelut uusien perheenjä‐
senten johdosta! Lapset tuovat iloa ja toivoa tulevaisuuteen, meille kaikille . Muistattehan, että
Perhekahvila Kuperkeikka toimiin kerran viikossa, perjantaisin klo 10–12 Mäntyrannan salissa.
Tapahtumat ovat aina mukavia ja kohottavat yhteishenkeä. Seuraava on jo sunnuntaina 19.3. klo
13.30–15.00 Mäntyrannalla, jolloin MLL Muhos ja Terhokerho järjestävät kaikille avoimen ulkoilu‐
ja jäsentapahtuman. Luvassa on Muksuhiihdot, curlingia, makkaran paistoa, kahvia, pullaa sekä
pomppulinna salissa.
Yhdistyksemme kevätkokous pidetään keskiviikkona 22.3. klo 18.30 Mäntyrannalla salin
eteisaulassa. Esillä ovat sääntömääräiset vuosikokousasiat kuten johtokunnan jäsenten valinta,
toiminta‐kertomuksen ja toimintasuunnitelman sekä talousarvion hyväksyminen. Tervetuloa!
Mäntyrannan salin kunnostaminen ja maalämpöjärjestelmään siirtyminen ovat vilkastuttaneet
keskustelua salin tulevaisuudesta sosiaalisessa mediassa. Ehkä myös kunnallisvaalien läheisyys tuo
potkua keskusteluun. Vaalipäivä on sunnuntai 9.4. ja alueemme äänestyspaikkana on
Mäntyrannan sali.
Pääsiäislauantaina 15.4. on Mäntyranta‐Honkalan kyläyhdistyksen järjestämä Pääsiäiskokko‐ta‐
pahtuma Similän pellolla (paikka on sama kuin 5 vuotta sitten) ja järjestelytalkoisiin toivotaan
vapaaehtoisia. Muitakin tapahtumia on tulossa kevään aikana, seuratkaahan ilmoittelua.
Nautitaan keväästä, valosta ja lisääntyvästä lämmöstä!
Sirkka

Tervetuloa tapahtumiin!
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