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Ajankohtaista 

Koululaisten kesälomat ovat kohta takana ja uusi lukuvuosi alkaa 12.8.2020. Muhoksella uusi uljas 

lukio avaa ovensa oppilaille. Kuinkahan olisi käynyt, jos Muhos ei olisi itsenäinen, kannattaa pohtia? 

Tänä vuonna on syötäviä aarteita metsissä ja hillaa soilla yllin kyllin, hyötyliikunnan harrastajille ja 

marjojen ystäville. Myös tatteja on saatu hyvin, kosteuden myötä. Mustikka, vadelma- ja 

puolukkasadosta odotetaan myös hyvää. Suurista kalansaaliista ei ole tullut vinkkiä, mutta muhkea 

marja-apaja riemastuttaa löytäjän.  

Repokankaan uimakausi jatkuu elokuun loppuun, myös vuokra-wc on paikallaan. Maisemat ei mieltä 

ylennä, mutta sääskiä on ollut vähemmän kuin ennen, ja veden laatu erinomainen. Kyläyhdistyksen 

vastuulla on uimapaikan hoito, valvonta ja kulut (kuten vesinäytteet ja bajamaja). Jos jäsenmaksu 

unohtui maksaa, niin asian voi hoitaa vielä: FI 5152740050099769 Mäntyranta- Honkalan 

kyläyhdistys, viesti: vapaaehtoinen jäsenmaksu: 15 e/perhe, (tai 10 e/ henkilö). 

Teerikankaan mestauspaikan muistomerkki avattiin yleisölle 25.7. juhlallisesti: Paikka ja sen hurja 

historia kiinnosti, paikalla oli n. 90 henkilöä. Muistomerkin rakennutti ja kustansi Antero Kassinen, 

suuret kiitokset hänelle! Paikan hoidosta ja valvonnasta vastaa jatkossa kyläyhdistyksemme, 

Metsähallituksen kanssa tehdyllä sopimuksella. 

Itä-Muhoksen kyläpäivät järjestetään Mäntyrannalla 8.8-9.8.2020 

Lauantaina klo 12-15 on toimintaa vauvasta vaariin: liikuntasalissa pomppulinnat ja temppurata, 

pihapelejä ja -maalauspaja lapsille, melontaa Muhosjoella, frisbeegolfia ja tietysti talutus-

ratsastusta.   Klo 15-16 Mikko Moilanen kertoo salissa Teerikankaan hurjasta historiasta. 

 Sunnuntaina klo 12 -13.30 Kansanlaulukirkko Mäntyrannalla. 

Muistetaan turvavälit ja hyvä käsihygienia, niin Korona ym. sairaudet 

pysyvät loitolla. 

 Mäntyrannan salivuorojen varaus kunnantoimistolta: Juha Pesonen, puh. 

044970403. Koiraharrastajat kokoont. säännöllisesti myös  Mäntyrannan 

jääkaukalossa, ja mukaan toimintaan pääsee (katso Ojlkk:n fb-sivut) 

Kyläyhdistyksen kotisivuilta löytyy myös kylämme luonto-ja 

liikuntakohteiden esittelyvideo: www.ita-muhos.com 

Mukavaa loppukesää ja pysytään terveenä! 

Sirkka,  M-H kyläyhdistyksen pj. 



ITÄ-MUHOKSEN KYLÄPÄIVÄT 8.8.-9.8.,2020 
Mäntyrannankuja 5, Muhos, vapaa pääsy   

Lauantai: klo 12 -15 

 Liikuntasalissa pomppulinnat, temppurata, 

puffetista kahvia ym. herkkuja ja arpoja, 

muurinpohjalettuja, makkaraa. 

 

 Pihapelejä ja maalauspaja lapsille, perhe-frisbeegolfia ja 

melontamahdollisuus Muhosjoella. Talutusratsastusta 

(pieni maksu) 

 

 klo 15-16: Mikko Moilanen kertoo kuvin ja 

sanoin Teerikankaan hurjasta historiasta 

Mäntyrannan salissa. 

 

Sunnuntai 9.8. klo 12.00 Kansanlaulukirkko Mäntyrannan salissa 

 Toimittaa Jouni Heikkinen ja kanttorina Laura Laine 

 Kirkkokahvit 

 

Tervetuloa!                                                          www.ita-muhos.com 

Muistathan kyläpäivillä terveysetiketti ja turvavälit       

Järj. M-H kyläyhdistys ja yhteistyökumppanit: MLL Muhos, LC-Muhos, Muhoksen 

seurakunta ja kunta, sekä monet vapaaehtoiset kuntalaiset 

____________________________________________________________________ 

SYKSYN TOIMINTAA MÄNTYRANNALLA: 

➢ Maasto-sarjajuoksut valaistulla kuntoradalla, elo-syyskuussa, järj. Laitasaaren 

Veto, yhteistyössä kyläyhdistys (aika tarkentuu myöhemmin) 

➢ MLL:n Perhekahvila ja Terho-kerho pyritään aloittamaan Mäntyrannalla 

syyskuussa, mikäli Korona-tilanne sen sallii. 

➢ 4H- kerhot käynnistyvät syyskuussa 

➢ 5.9. Koirien TOKO-koe ja 12.9 Rally-TOKO kaukalossa, alk. klo 10.00 järj. 

OJLKK (kiinnostuneet voivat tulla seuraamaan.) 

 



 


