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Ajankohtaista 

Takatalvi taittui juuri ja juuri, tuoden lämpöä Äitienpäivään. Paljon 
onnea kaikille äideille ja isoäideille! Vielä 80-luvulla, vietettiin äitienpäivää yleisesti kouluilla, 
nyttemmin juhlapäivän vietto on enemmän perheiden yhteistä aikaa, ja hyvä niin.  

Kylämme lapsimäärä on kasvussa, jo yli 250, joten pyörätien puute kylällämme,Valtatie 22:n varrelta, 
on vääryys ja sisältää katastrofin ainekset. Adressit ja vetoomukset ELY:n suuntaan eivät vielä ole 
tuoneet tulosta: Kunnan tulee voimakkaammin ajaa pyörätiehanketta, välillä Honkala- Muhosperän 
risteys.  Asiaa kyllä viedään eteenpäin sinnikkäästi. 

Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys piti vuosikokouksen 22.3. Yhdistyksen johtokuntaan valittiin  
Pekka Honkanen (sihteeri ja rahaston hoitaja), Timo Karhumaa, Sanna Kinnunen (vara-puheenj.), 
Katriina Nieminen, Helka-Mirjami Pusula, Elisa Savolainen, Johanna Tiirola(uusi), Heimo Tihinen 
ja Sirkka Tihinen (puheenjohtaja). Yhdistys päätti jatkaa vapaaehtoisen jäsenmaksun käytäntöä. 
Ilman teitä, arvoisat kylämme asukkaat, ei kylämme pysyisi elinvoimaisena, eikä julkisia palveluita 
(kuten valaistu kuntorata, kaukalo, Repokankaan uimapaikka, yhteiset tapahtumat) olisi. 
Jäsenmaksun suuruus on sama kuin viime vuonna: 10 e/aikuinen henk. tai 15 e/perhe. 

Uutta tulossa: Kylämme on saanut myönteisen Leader-hankepäätöksen uuden frisbeegolf-radan 
saamiseksi kuntoradan varrelle. Toivoisimme talkoisiin mukaan vapaaehtoisia. Pystytystalkoot 
aloitetaan Avoimet kylät tapahtumassa, 8.6. klo 11-14.  

Muhosjoelle, Mäntyrannan- ja Honkalankoulun kohdalle laitetaan (LC-Muhoksen) melontalaiturit 
paikalleen kesäkuun alussa. Patikointireittisuunnitelmat, Isterinkoskelta Muhos- ja Poikajokihaaraan 
ja sieltä ”satulan” kautta Tuurulle ja edelleen Liimanninkoskelle, ovat saaneet paljon kiinnostusta yli 
kuntarajojen, joten ollaan toiveikkaita siinä hankeasiassa.  

Repokankaan uimakausi aloitetaan kesäkuun puolivälissä, jolloin myös bajamaja tulee paikoilleen. 
Viime vuonna uimakausi olikin todella pitkä, johtuen lämpimästä toukokuusta ja hellekesästä. 
Uimavesi todettiin useilla näytteillä erinomaiseksi. Vastuullisella yhteistyöllä Repokangas pysyy 
siistinä ja viihtyisänä virkistyspaikkana.  

Itä-Muhoksen kyläpäivät pidetään 3-4.8.2019 Mäntyrannalla. Tapahtuma on suunnattu koko 

perheelle: lauantaina olisi erilaisia kädentaitoja ja esittävää taidetta. Tänä vuonna saamme nauttia 
Teatteri 22: esityksestä. Estraadi on myös avoinna tanssitaiteelle. Uusi frisbeegolf-rata on tarkoitus  
vihkiä käyttöön. Sunnuntaina: klo 12 Kyläkirkko ja päätteeksi yllätyksellinen Repokangaspicnik. 

Aurinkoisia kesäpäiviä odotellessa, M-H kyläyhdistyksen pj. 

Sirkka                                                                                              Kotisivut:  www.ita-muhos.com 
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Tulevia tapahtumia: 

15.5. (ke) klo 18.30 Tour de Muhos maastojuoksut Mäntyrannan kuntoradalla: 

 ilmoittautumiset paikan päällä alk. klo 18, avoin kaikille, sarjoja kaikenikäisille 
 mehut ja pikku palkinto jokaiselle juoksijalle 
 järj. LaiVe ja M-H kyläyhdistyksen puffetti 
 

19.5. (su) klo 14-15.30 Terhokerho Mäntyrannalla: 

 Luontoretki lähimaastoon (vetäjänä Metsämörriohjaaja) ja päätteeksi 
makkaranpaistoa kodalla. Kevään viimeinen kerho. 

 Avoin, maksuton ja kaikenikäisille leikkijöille/retkeilijöille tarkoitettu.  
 järj. MLL Muhos ja SPR Muhoksen osasto 

25.5. klo 10-17 RallyTOKO- koe Mäntyrannan kaukalossa: 

 Koirien tottelevaisuuskoetta voi tulla seuraamaan (ei puffettia). järj. 
Oulujokilaakson kennelkerho 

8.6. (la) klo 11-14 Avoimet kylät- tapahtuma Mäntyrannalla:  

 Frisbeegolfrata- hankkeen esittelyä ja 
mahdollisuus osallistua talkoisiin ja talkoo- 
ruokailuun. 

 lapsille on Mäntyrannan salissa temppurata 
(valvottu) ja ohjattua toimintaa 

 rentoa yhdessäoloa ja kyläyhdistyksen puffetti  
 järj. M-H kyläyhdistys 

15.6. (la) klo 10-17 Rallytokoa kaukalossa. Koirien tottelevaisuuskoe.järj. OJLKK 

3.8- 4.8. Itä-Muhoksen kyläpäivät (tarkemmat tiedot lähempänä ajankohtaa) 

 Lauantaina: kädentaitoja ja monipuolista tekemistä, 
salissa pomppulinnat, kasvomaalausta, uuden 
frisbeegolfradan avajaiset.  

 Kylän puffetti, muurikkalettuja, arpoja 
 Teatteri 22:n näytös. Tanssitaidetta (ideoita ja 

vapaaehtoisia kaivataan�) 
 Sunnuntaina: klo 12.00 Kyläkirkko ja klo 14.00 
Repokangaspicnik 

Lämpimästi tervetuloa mukaan tapahtumiin! 



 

 

 


