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Ajankohtaista: 
Lämmintä joulumieltä jokaiseen kotiin! Pakkasten paukkuessa saimme 

viettää Suomen itsenäisyyden 104- vuotisjuhlaa. Mielessämme on suuri kunnioitus ja kiitos 

sotiemme veteraaneille. 

Näinä aikoina, kun elämme koronan varjostamassa tilanteessa, on ystävien ja sukulaisten 

muistaminen ja yhteydenpito tärkeää. Puhelinsoitto, tai vaikkapa whatsapin kautta laitetut 

viestit tuntuvat mukavilta ja lievittävät yksinäisyyden tunnetta. Kaveria ei jätetä! 

Yhdistyksemme toiminta, joka perustuu vapaaehtoisuuteen, on vuoden aikana pystynyt 

toimimaan vain rajallisesti. Talkoita oli vähän ja talkoisiin osallistuvien määrä hiipuu 

uhkaavasti. Kylämme asukasmäärä on kuitenkin pysynyt 800 asukkaan tienoilla ja uusia 

perheitäkin on muuttanut kylällemme. Toivotamme lämpimästi mukaan kylämme 

kehttämiseen ja talkoisiin lisää vapaaehtoisia.  

Repokankaan uimapaikan hoitoon saimme hiljakkoin Oulun seudun sähköltä 500 e:n  

avustuksen, jolla pystymme hoitamaan virallisen uimarannan välttämättömiä kuluja yhden 

kesän. Olemme uusineet Fortumin kanssa Repokankaan vuokrasopimuksen, joten jatkossakin 

tarvitaan vapaaehtoistyötä, jotta tämä mainio uimapaikka pysyy kunnossa ja virallisena 

rantana. 

Itä-Muhoksen kyläpäivät onnistui mukavasti: vieraita kävikin enemmän kuin edellisinä 

vuosina. Elokuu lienee jatkossakin hyvä ajankohta kylätapahtumalle. Kiitos vielä kaikille 

kävijöille ja talkoolaisille! Nykyisessä koronatilanteessa, emme pysty suunnittelemaan 

sisätiloissa pidettäviä uusia tapahtumia. Toivottavasti rokotuskattavuus kohentuu ja korona 

saadaan kuriin, jotta voisimme yhteisiä tapahtumia pitää.  

Kylän joulujuhla pidetään ulkotapahtumana 17.12.21 klo 18 - 20 Mäntyrannalla. 

Kauneimpia joululauluja ei seurakunta nyt järjestä, vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Myös 

meidän kylän joulujuhla on terveysturvallisesti ulkona, käytämme kaukaloa ja kuntorataa, jossa 

perheet voivat käydä pienellä tonttupolulla omaan tahtiin. Tarjoamme perinteisesti kuumaa 

glögiä ja torttukahvit, sekä pipareita. Arpoja on myynnissä ja pihalle laitamme joulukuusia. 

Pyrimme luomaan joulutunnelmaa parhaamme mukaan, joten lapsille on tulossa joulupussukat 

tonttupolulla      . 

Kuntoradan valaistus odottaa pientä remonttia, mutta pian 

valotkin taas syttyvät. Ladut laitetaan kuntoon, heti kun lunta on 

tarpeeksi. Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys kiittää kuluneesta 

vuodesta ja toivottaa valoa tulevaan vuoteen! 

Rauhallista joulun aikaa jokaiseen kotiin! 

Sirkka Tihinen, M-H kyläyhdistyksen pj. 
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