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Ajankohtaista 

Yhdistyksellämme on ollut hiljaiseloa loppusyksy, kyläpäivien jälkeen. Perhettämme kohdannut 

suru, puolisoni poisnukkumisen johdosta, on vetänyt hiljaiseksi.  

Kuten moni jo arvanneekin, ei Kylän joulujuhlaa pidetä tänä vuonna, Korona-pandemian vuoksi. 

Myöskään ulkotapahtumia ei nyt järjestetä, ennen kuin pandemia hellittää. Seuraamme STM:n ja 

Muhoksen kunnan ohjeita. Tämä tiedote on vain netti- versiona: www.ita-muhos.com 

Repokankaan uimapaikan valvonnasta ja hoidosta vastasivat vapaaehtoiset talkoolaiset. Kesä 

pystyttiinkin uimaan normaalisti. Nyt Fingridin voimalinja on työmaa-alueena Repokankaalla. 

Toivotaan, että ensi kesänä, meille niin tärkeä Repokankaan virkistysalue, vielä siistiintyisi ja 

uimapaikan toiminta voisi jatkua. Vapaaehtoinen jäsenmaksu voi vielä laittaa v.20: FI 51527400 

50099769, Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys, viesti: jäsenmaksu 2020, 15 e/perhe (tai 10 e/henk).  

Kyläpäivät pidettiin 8- 9.8.20, silloin Covid 19 ei jyllännyt 

Pohjois-Pohjanmaalla. Kokoontuakin sai vapaammin. 

MLL:n kerhotoiminta on nyt tauolla ja myös 4H-kerhot. 

Mäntyrannan kuntoradalla voi/saa käydä 

liikuntaharrastuksissa perhepiirissä. Ladut pyritään 

tekemään heti, kun lumitilanne sen sallii. Kaukaloon ei 

tule nyt jäätä, hoijakkaa on siihen toivottu, mutta sekin 

jäänee ensi vuoteen.  

 

Uusia leikkikenttävälineitä on toivottu Mäntyrannalle useita 

vuosia. Salin peruskorjaus ja lämmitysjärjestelmän päivitys ovat 

myös toivelistalla, tosin kunnan rahatilanteen kireys vie haaveita 

edemmäs. Uusia perheitä on muuttanut kylällemme, ja lasten 

määrä on lisääntynyt mukavasti, joka on erittäin positiivinen asia. 

Eduskunta tiedotti, että Laitilantie+ Lehtoseläntie ovat saamassa 

peruskorjausrahaa 100000 e, joka tulee kyllä tarpeeseen. 

Suokyläntie ja Muhosperäntie vielä odottavat korjausrahaa. VT 

22:n peruskorjaus-hanke on nytkähtänyt myös eteenpäin P-P Ely-

keskuksessa ja Muhoksen kunnassa. Ensi vuonna pitäisi alkaa 

uuden pyörätien rakentaminen kylämme alueelle, kiireellinen 

tarve sille onkin, aina Muhosperän risteykseen saakka. 

Tänä vuonna upeat luontokohteemme ovat olleet vilkkaassa 

käytössä. Isterinkoskelle on kunta tekemässä Leader- hanketta, 

(yhteistyössä Metsähallitus). Sen myötä saataisiin 2 uutta laavua, 

alueen ja sillan hoito, sekä tienvarsiopasteet. Muhos- ja Poikajoen 

haaraan ei vielä saada uutta siltaa, josta päästäisiin Satulan retkeilypolulle, mutta sitä jatkohanketta 

pidetään esillä. 



 

Rauhallista Joulun aikaa sekä onnellista Uutta vuotta 

2021! 

Sirkka Tihinen,   

 Mäntyranta- Honkalan kyläyhdistyksen pj. 


