MäNTYRANTA- HONKALAN KYLÄTIEDOTE 3 2018
Ajankohtaista
Hyvää Itsenäisyyspäivää kaikille ja lämmin kiitos veteraaneille! Hiljennytään
yhdessä arvokkaaseen juhlaan.
Joulujuhlien ja monenlaisten pikkujoulujen aika on käsillä. Joulukuusi, kinkku ja
lahjat pitäisi hankkia, koti siivota, ystäviä ja kummilapsia muistaa… listaa voisi jatkaa yhä.
Kuitenkin se joulu tulee ilman stressiäkin. Joulusiivouksenkin voisi tehdä vasta joulun jälkeen,
jolloin kuusen alta levinneet neulasetkin saisivat kyytiä. Moni tekee töitä Joulun aikaankin, joten
kannatan loppiais-siivousta.
Ulkoilla kyllä kannattaa, edes puolen tunnin happihyppy luonnossa, niin kohennat mielialaa sekä
kuntoa. Oma koira onkin melkoinen ”personal treineri” monille. Nastakengät, otsalamput ja
huomioliivit mukaan lenkille, niin turvallisuus tulee huomioitua. Mäntyrannan kuntoradalle tehdään
latu, kunhan saamme tarpeeksi lunta. Myös Tour de Muhos- hiihtokisat pidetään talven aikana.
Mäntyrannan salin varaustilanne on hyvä, vapaita salivuoroja voi tarkastella netissä ja varata Juha
Pesoselta: puh. 0444970403. Huom! Uusi aamupäivän jumppa alkaa Loppiaisen jälkeen klo 11.3012.30 Mäntyrannalla ja vetäjänä toimii Mari Hänninen😊. Ilmoittautuminen netissä, Oulujokiopiston sivulta.
Kirkonkylän koulun sisäilmaongelmat jatkuvat, vaikka se remontoitiin 4 v. sitten. Ei siis ole ihme,
jos lasten terveyteen liittyvät asiat huolestuttavat vanhempia. Tilanne voisi olla niin erillainen, jos
meillä olisi oma uusi koulu Itä-Muhoksella.? Alakouluikäisiä kuljetusoppilaita on kylällämme
n.100. Myöskään uusia leikkikenttävälineitä emme vielä saaneet Mäntyrannalle, mutta asiaa
viedään sinnikkäästi eteenpäin, sillä tarvetta kyllä olisi.
Perinteiset, Kylämme joulujuhlat pidetään Mäntyrannalla perjantaina 14.12. alkaen klo 17.00
torttukahveilla. Kauneimmat joululaulut alkavat klo 18.00. Seurakunnan tervehdyksen tuo Jouni
Heikkinen ja kanttorina toimii Ossi Kajava. Luvassa on myös klassista laulua (Hilkka ja Heikki).
Ilta jatkuu lasten esityksillä ja tonttuleikeillä. Joulupukki vierailee ja tuo pikku paketit perheen
pienimmille. Kannattaa varata käteistä mukaan, sillä arpoja, kylän tuotteita (myös kuusia) ja
leivonnaisia on tarjolla. Kylällemme vasta muuttaneille uusille perheille, kyläyhdistys antaa kuvamukin tai T-paidan. Toivotamme uudet asukkaat mukaan toimintaan ja ideoimaan, 800 asukkaan
kylämme kehittämistä.

Lämmintä joulumieltä kaikille,
Sirkka Tihinen
Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n pj.

www.ita-muhos.com

KYLÄN JOULUJUHLA MÄNTYRANNALLA 14.12.2018
 klo 17.00 torttukahvit, mehua, pipareita, arpoja,
veikkaa kaunein kuusi
 klo 18.00 Kauneimmat Joululaulut, seurakunnan
tervehdys
 klo 19.00 Klassista laulua, lasten esityksiä ja
tonttuleikit
 n.klo 19.45 joulupukin vierailu
(lahjapussit) ja arpavoitot
 Leppoisaa yhdessäoloa. Tilaisuus päättyy n. klo 20.30.
 Tervetuloa mukaan!
__________________________________________________________________
MLL:n Perhekahvila ja 4H kerhot jäävät joulutauolle, mutta Terhokerho
kokoontuu vielä ennen Joulua, sunnuntaina 16.12. klo 14-15.30. Vapaa pääsy.
Loppiaisen jälkeen Mäntyrannan salissa:
 Oulujokiopiston jumppa(uusi) ma klo 11.30-12.30, (ilmoittaudu
opiston nettisivuilla), vetäjänä Mari Hänninen
 Oulujokiopiston kehonhuolto ja venyttelyt, ke klo 19.20-20.30.
 4H-kerhot: tiistaina 0-2 lk:lle, sekä keskiviikkona 3-6 lk:lle
 MLL:n perhekahvila Kuperkeikka perjantaisin klo 10-12,
 Terhokerho (järj. MLL ja SPR) kerran kk:ssa sunnuntaisin,
klo 14-15.30.

