MÄNTYRANTA-HONKALAN
HONKALAN KYLÄYHDISTYS RY:N KYLÄTIEDOTE 3 2017
Ajankohtaista
Repokankaan uimapaikkaa on kohennettu ja saimme Suomi
100 vuotta -teeman
man mukaisen uuden pukeutumissuojan. Kiitos
kylän talkooporukalle! Pidetäänpä yhdessä uimapaikka siistinä.
Uimakausi jatkuu elokuun loppuun
puun asti.
Muhosjoelle on asennettu laiturit Mäntyrannalle ja (kiitos Rotaryt ja LC-Muhos) Honkalan koulun kohdalle, melojien ja ongella kävijöiden iloksi.
Itä-Muhoksen kyläpäivät järjestetään jo yhdeksännen kerran,
ajankohta on 22.–23.7.2017. Tulkaahan mukaan iloiseen koko
perheen tapahtumaan, jossa riittää
tää kaikille tekemistä. YhteisYhteis
työssä on tänä vuonna: Muhoksen
sen seurakunta ja kunta, 4H,
MLL, Oulun Seudun Mobilistit ja LC-Muhos.
LC
Lämmin kiitos
kaikille yhteistyökumppaneille,
neille, jotka mahdollistitte
mahdol
tapahtuman,
sekä arpavoittojen
tojen lahjoittajille ja talkooväelle!
Lauantaina klo 11–15 on uutuutena pienten lemmikkieläinten
näyttely, joista yleisö saa valita kauneimman. Lisätietoja Sannalta, puh: 045 672 2220.
Melontaa voi tapahtuman aikaan kokeilla Mäntyrannalla: paikalle
tuodaan kanootit ja turvaliivit. Syväyksen rannassa voi kyläpäivien
aikaan tutustua jalkaisin tervansoutajien
soutajien muistokiven ympäristöön. Se
paikka oli merkittävä liikenteen solmukohta tervaveneiden aikakaudella.
Vanhat traktorit ja muut menopelit pyydämme jälleen näytteille lauantaina. Kauneimmat palkitaan yleisön valinnan mukaan leikkimieltä
unohtamatta . Lisätietoja Timolta, puh: 050 910 1390.
Lapsille on talutusratsastusta,
a, sekä kivien maalausta ja ”aarteen” et
etsintää. Liikuntasalissa on kiva temppurata ja ppomppulinnat perheen
pienimmille.. Paistamme myös ternimaitovohveleita ja makkaraa ja arpoja on myynnissä. Muistathan, että tapahtumassa käy vain käteinen
raha.
Sunnuntaina 23.7. klo 12 on Mäntyrannan
an salissa kyläkirkko ja kahvi
kahvituokio. Lopuksi lähdemme retkelle Isterinkoskelle
koskelle.
Jotta yhdistys saisi toimintavaroja, on kyläkokous päättänyt, että vapaaehtoinen jäsenmaksu on 10 €/aikuinen tai 15 €€/perhe. Yhdistyksen tilinumero on FI51 5274 0050 0997 69..
Kyläyhdistyksellämme on vuokrattavana videotykki ja valkokangas, oksasilppuri sekä kaasugrilli hintaan: 20 €/2 vrk, vain jäsenmaksun
sun maksaneille.

Sirkka Tihinen
Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja



ITÄ-MUHOKSEN
MUHOKSEN KYLÄPÄIVÄT 22.–23.7.2017
23.7.2017
Osoite: Mäntyrannankuja 5
Aito kylätapahtuma, jossa elämyksiä vauvasta vaariin!
Lauantaina 22.7. klo 11–15:
 Wanhat menopelit -näyttely
näyttely sekä lemmikkieläinten kauneuskisat
 Muhosjoki-melontaa
 Talutusratsastusta (klo 12–14)
12
 Aarteenetsintää
etsintää ja kivien maalausta
 Temppurata ja pomppulinnat
 Buffetista kahvia ja herkkuja, grillimakkaraa ja arpoja
 Leppoisaa yhdessäoloa
Sunnuntaina 23.7. klo 12–15:
 Kyläkirkko Mäntyrannan salissa klo 12.00 yhteistyössä Muhoksen
hoksen seurakunn
seurakunnan kanssa. Tilaisuuden toimittaa pastori
p
Soile Tuusa, kanttorina Anna-Kaisa
Kaisa O
Ollikainen.
 Kahvittelutuokio
 Retki Isterinkoskelle (säävaraus), lähtö yhteiskyydein Mäntyrannalta klo 13.30 ja paistetaan makkaraa nuotiolla.
Kyläpäivät järjestäväät: Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry,, Mu
Muhoksen seurakunta,
Muhoksen kunta, 4H, MLL, Ou
Oulun Seudun
Mobilistit ry ja LC-Muhos
Muhos.
Tervetuloa!
Loppukesän ja alkusyksyn toimintaa
toimintaa:
 MLL:n kerhokausi
erhokausi käynnistyy Mäntyrannan salissa
salissa perjantaina 25.8. klo 10
10–12, jolloin perhekahvila aloittaa viikoittaiset
viiko
kokoontumiset.
 Sunnuntaina.
ntaina. 27.8. klo 14–15.30
14
kokoontuu Terhokerho, jossa yli
ylisukupolvista mukavaa yhdessäoloa kerran kuukaudessa
uukaudessa (Koko Suomi Leikkii -hanke).
hanke).
 Vapaita salivuoroja voii tiedustella Muhoksen kunnasta Juha Pesoselta 1.8. alkaen.
 Oulujokilaakson kennelkerho järjestää 16.9. koirien TOKO-kokeen
TOKO kokeen Mäntyrannan kau
kaukalossa.
Tervetuloa osallistumaan ja seuraamaan!
Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistyksen kotisivut: www.ita-muhos.com
muhos.com

