Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n

KYLÄTIEDOTE 3 2019
Ajankohtaista:
Helteet hemmottelevat lomailijoita tai jopa piinaavat työssä olevia,
mutta kaikesta huolimatta marjasato alkaa kypsyä pikavauhdilla.
Mikäpä olisi ihanampaa kuin vaniljajäätelö, letut ja tuoreet, itse
poimitut marjat. Nyt kannattaakin olla ajoissa liikkeellä, sillä helle
kypsyttää sadon nopeasti.
Repokankaalla on nyt ihanaa pulahtaa vilvoittelemaan, kun helle kiusaa. Uudet vesinäytteet osoittavat
uimaveden laadun erinomaiseksi. Yhteistyöllä saadaan tämä mainio uimapaikka pysymään siistinä ja
viihtyisänä! Muistathan, että metsäpalovaaran aikana ei nuotioita sytytetä.
Kylämme perinteinen kesätapahtuma, Itä-Muhoksen kyläpäivät 3-4.8.2019, lupaa rentoa
yhdessäoloa uusin maustein. Avaamme Mäntyrannalla lauantaina 3.8. uuden frisbeegolfradan yleisön
käyttöön, kuntoradan varteen. Tervetuloa kokeilemaan 😊. Laji on hauska ja sopii kaiken ikäisille.
Lauantaina on salissa lapsille pomppulinnat ja temppurata, sekä myynnissä
arpoja ja kylän puffetista herkkuja. Sali on miellyttävän viileä myös helteiden
aikaan. Poniratsastusta ja kasvomaalausta on tarjolla (pieni käteismaksu). Klo
15- 16 kantritanssijat ja itämaisen tanssin ryhmät tuovat tuulahduksen
kaukomailta. Sunnuntaina klo 12 Kyläkirkko Mäntyrannan salissa ja klo 14
alkaa yllätyksellinen Repokangas-picknik, koko perheelle. Tämä on viimeinen
viikonloppu ennen koulun alkua, joten nautitaan kiireettömästä yhdessäolosta.
Paikallishistoriasta kiinnostuneille suosittelen käyntiä Syväyksen rannassa, Tervansoutajien
muistokiven äärellä (opastus Laitilantieltä). Paikka on ollut tärkeä veneliikenteen solmukohta
vuosisata sitten. Kylämme kotisivuilla, www.ita-muhos.com on galleriassa runsaasti valokuvia
tapahtumista, 10v. varrelta. Jopa lättähattu toi vieraita kyläpäivillemme. Perheiden kannattaa tutustua
upeisiin Geopark- kohteisiin: Isterin- ja Liimanninkosken alueisiin. Liimannissa on nyt lampaitakin.
Vapaaehtoinen jäsenmaksu(15 e/perhe, tai 10e/henk.) auttaa turvaamaan kylämme monet toiminnot,
kuten valaistun kuntoradan ja uimapaikan ylläpitokulut.
Maksun voi tilittää: FI 5152740050099769, MäntyrantaHonkalan kyläyhdistys. Viesti: jäsenmaksu v. 2019.
Muhosjoki on muuten mainio kalastuspaikka: joen syvänteissä
lymyilee mahtavan kokoisia haukia ja muutakin kalaa 😊
Lämmin kiitos kaikille, vapaaehtoisille talkoolaisille ja
yhteistyökumppaneille, sekä arpavoittoja lahjoittaneille!
Sirkka,
Mäntyranta- Honkalan kyläyhdistyksen pj.

Matias ja 9 kg mörkö-hauki

ITÄ-MUHOKSEN KYLÄPÄIVÄT 3-4.8.2019
Tervetuloa! os. Mäntyrannankuja 5, Muhos, vapaa pääsy

Lauantai 3.8. klo 12.00- 16.00
➢ Frisbeegolfia, lajiopastus kuntoradalla
➢ Salissa pomppulinnat, temppurata
➢ Puffetista: arpoja, muurinpohjalettuja, makkaraa ja muita kylän tuotteita
➢ Pihalla lapsille toimintaa: maalausta ja kivitaidetta, sekä talutusratsastusta. Muhosjoella voi käydä melomassa, aikuisen kanssa.
➢ KLO 15-16 Tanssiesitykset: kantritanssiryhmä ja itämaiset tanssijat

Sunnuntai 4.8. klo 12-13 Kyläkirkko Mäntyrannan salissa
➢ toimittaa Jouni Heikkinen ja kanttorina Eero Hoikkala
➢ Laulua, pianon säestyksellä ja kirkkokahvit
klo 14-16 Repokangaspicnik
➢ koko perheelle yllätystehtävä uimapaikan maastossa
➢ mukavaa yhdessäoloa, makkaran paistoa (säävaraus)
Järjestää: Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys, 4H ja MLL Muhos, Muhoksen
seurakunta ja kunta, sekä monet vapaaehtoiset
Elo-syyskuun vaihteessa käynnistyy salin käyttö, kuten 4H-liikuntakerhot, MLL:n
perhekahvila, jumpat, sählyt, sulkapallo ja Terhokerho. Vapaita vuoroja voi kysellä p.
0444970403 (Juha Pesonen). Pidetään myös kuntoradan käyttö vireänä😊 Frisbeegolfkiekkojen lainaus kyläyhdistykseltä on mahdollista puh. 0405265117 (Sirkka).

