Mäntyranta-Honkalan
Honkalan kyläyhdistys ry:n kylätiedote 2, 2017
Ajankohtaista
Kevät pyrkii tänä vuonna hitaasti
esiin: linnut
nut palailevat pikku hiljaa taltal
vehtimis-paikoiltaan
koiltaan ja ilman täyttää
muokatun pellon
lon ja lannan tuoksu,
asiat jotka kuuluvat maaseudun eläelä
mään.
Itä-Muhoksen kyläpäivät pidetään
tänä vuonna 22.–23.7. Tällä
lä kertaa on
tulossa vanhojen menopelien lisäksi
myös lapsille suunnattu, lemmikkilemmikki
Muhosjoki on kuuluisa hurjan kokoisista kaloistaan.
eläinten kauneuskilpailu. Leikkitään, jos
mieliset lemmikkikisat pidetään,
siihen saisimme innokkaita osallistujia. Perheille on suunniteltu myös muita uusia ja tuttuja akak
tiviteetteja. Sunnuntaina pidetään kyläkirkko Mäntyrannan salissa.
Toimintamme on vapaaehtoista, mutta
jotta
ta talkoilijat jaksaisivat työssään,
toivomme
me asukkailta hieman apua ja
aktiivisuutta,
ta, mm. vapaaehtoisen jäjä
senmaksun muodossa.. YhdistyksemYhdistyksem
me piti vuosikokouksen 22.3., jossa
päätettiin, että vapaaehtoinen jäsenjäsen
maksu on 10 €/henkilö, tai perhe
hemaksu 15 €/perhe. Tilinumero
ero on
FI51 5274 0050 0997 69.
Jäsenmaksun turvin ylläpidämme kunkun
toradan valaistusta, latujen hoitoa,
toa, Repokankaan uimapaikan hoitoa, tapahtapah
tumien järjestämistä, sekä muita hankhank
keita. Meille on tärkeää, että asukkaat
asuk
viihtyisivät kylällämme.

Kylän pääsiäiskokko keräsi noin sata kävijää. Sankka
savu karkoitti varmasti pahat henget ja ajatukset ☺.

Tulevana kesänä tehdään katselmus ja merkitään maastoon toivottu Isteri-Liimanni
Liimanni-Mäntyrantapatikointireitti. Pyydämme reittitalkoisiin
reitti
ja ideointiin avuksi maanomistajia. Reitistä suurin osa
on jo olemassa ja siitä tehdään virallinen Leader-hanke.
Leader
Muhos- ja Poikajoen alue on merkittävä
opiskelijoiden
kelijoiden luontotutkimuksen kohde ja kuuluu UNESCOn Rokua Geopark -alueeseen. Emme
aina itse huomaa alueemme omaleimaisuutta.
Toivotamme onnea kaikille äideille, opintonsa päättäville, ylioppilaille
ja ammattiin valmistuneille. Nautitaan alkavasta kesästä ja monimuomonimuo
toisesta luonnosta!

Sirkka Tihinen
Mäntyranta-Honkalan
Honkalan kyläyhdistyksen
kyläyhdisty
pj.

Tervetuloa mukaan kylämme tapahtumiin:
Tour de Muhos -sarjajuoksukisat pidetään ke 17.5. klo 18.30 Mäntyrannalla
• ilmoittautumiset paikanpäällä alkaen klo 18.00
• sarjoja kaiken ikäisille, jokaiselle osallistuneelle mehua ja pikku palkinto
• kisajärjestelyistä vastaa LaiVe ja buffetista Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys

MLL-Muhos järjestää:
• Terho-kerho Mäntyrannalla su 21.5. klo 13.30–15.00. Leikitään pihalla, jos sää
sallii.
• Tervetuloa koko perheen voimin, maksuton

Oulujokilaakson kennelkerho järjestää:
(20.5. Rallytoko siirtyi kirkonkylälle, märän kentän vuoksi)
• su 11.6. TOKO-koe Mäntyrannan kaukalossa, alkaen klo 10. Kisaa voi tulla rauhallisesti seuraamaan.
• 14.–15.6. viralliset Petotestit kaikille koirille Mäntyrannan kaukalossa (lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.petotestit.fi), Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistyksen buffetti. Vapaa pääsy seuraamaan.

Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys järjestää:
Uimakauden avajaiset Repokankaan uimapaikalla pidetään
lauantaina 17.6. Paistetaan lettuja ja makkaraa nuotiolla klo
14–16 (säävaraus). Viereinen kuva on kesältä 2016.

Muhoksen seurakunta järjestää:
Lasten kesäpäivät 2010-13 syntyneille Mäntyrannalla 26.–28.6. klo10–14, mukaan
mahtuu korkeintaan 20 (lisätiedot ja ilmoittautumiset www.muhoksenseurakunta.fi).

Itä-Muhoksen kyläpäivät 22.–23.7.2017 klo 11–15 Mäntyrannalla:
• Lauantaina 22.7: Vanhat menopelit kaukalossa ja lemmikkien kauneuskisat,
aarteen etsintää, melontaa Muhosjoella, talutusratsastusta
• ternimaitovohveleita ja muita herkkuja kylän buffetista, salissa lapsille monipuolinen temppurata ja pomppulinna
• Sunnuntaina 23.7: kyläkirkko Mäntyrannan salissa ja retki Isterinkoskelle. Tapahtuma järjestetään useiden toimijoiden yhteistyönä (tarkempi ohjelma seuraavassa kylätiedotteessa).
Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistyksen kotisivut: www.ita-muhos.com

