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Puheenjohtajan palsta 
 

Upeat kevätilmat hemmottelevat ulkoilijoita, joten ylös, ulos ja lenkille! 

Honkalan yksityistie 24:n kohdalta lähtee 15 km:n pituinen perinteinen retkilatu. Ladun varrella on 
pieni laavu hiihtäjien käytettävissä.  

Mäntyrannan jääkiekkokaukalon vierestä lähtee 1,5 km:n pituinen vapaan- ja perinteisen tyylin 
hiihtolatu. Luistelemaan pääsee Honkalankoulun ja Mäntyrannan luistinkentillä. Suuret kiitokset 
kaikille, jotka ovat olleet talkoissa mukana ja edesauttaneet liikuntamahdollisuuksien paranemiseen 
alueellamme.  

Alueemme kouluasiat ovat olleet paljon esillä, niinpä tässä tiedotteen mukana on rehtori Jukka 
Laineen tervehdys kyläläisille. 

Voimaannuttavaa kevättä kaikille ja tervetuloa kylämme tapahtumiin! 

Sirkka Tihinen 

Tulevia tapahtumia:  

19.3.11  klo 12-14   Jäärieha Mäntyrannalla 

-koko perheen tapahtuma, joka on samalla 
jääkiekkokaukalon ”avajaiset”  

-leikkimielisiä kisoja, hiihtomahdollisuus kuntoradalla, 
poniajelua, puffetti, grillimakkaraa ja arvontaa 

 

30.3.11  klo 19.00  Mäntyranta- Honkalan kyläyhdistys ry:n vuosikokous Mäntyrannalla 

-Vuosikokousasiat ja Itä-Muhoksen kuntorata- hankkeen esittelyä 

Kädentaitojen harrastajille on tulossa Mäntyrannalle pajutyökurssi 15-16.4.11 ( ilmoittautumiset 
Oulujoki-opistolle viim. 8.4.) 

23.7. -24.7.2011  Itä- Muhoksen kyläpäivät 

-monenlaista mukavaa vauvasta vaariin, mm. traktorien missikisat, kyläkirkko ym. tarkemmin 
seuraavassa tiedotteessa ja päivitykset kotisivuilla: www.ita-muhos.com 

 



                                             TIEDOTE 

Honkalan koulu                                                1.3.2011 
rehtori    
  

 

ARVOISAT KYLÄLÄISET! 

 

1. Muhoksen kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan jatkaa uuden ja kiinteän koulunkiinteistön 
rakentamisen suunnittelua Mäntyrannan liikuntasalin yhteyteen.  

2. Ensi syksynä on Honkalan koululle ilmoittautunut 14 esikoululaista sekä 16 ekaluokkalaista. 
Oppilasmäärämme on ensi syksynä tämän hetken tilastoiden mukaan 85 oppilasta. Toiveemme on 
saada ensi elokuussa yksi opettaja kouluumme lisää. 

3. Valtuusto päätti edellisessä kokouksessaan myös, että Honkalan koulun ilmanvaihtoa parannetaan sekä 
koulun pihalle hankitaan väliaikaistiloja korvaamaan koulun käytössä olleita kellarikerroksen opetus- ja 
ruokailutiloja.  

4. Koulun johtokuntatoiminta on lakkaamassa, koska valtuusto ei ole myöntänyt varoja johtokuntien 
toimintaan. Myös kunnan hallintosääntöuudistuksessa on esitys, että koulujen johtokunnat 
lakkautettaisiin. Koulun vanhempainillassa esitettiin vanhempaintoimikunnan perustamista 
kyläyhdistyksen alajaostoksi. Vanhempaintoimikunnan tehtävänä olisi koulun ja kodin välisen 
yhteistyön kehittäminen. Uuteen toimikuntaan valittaisiin kaikilta luokilta edustaja ja varaedustaja. 
Lisäksi johtokunnan kokoukset olisivat avoimia kaikille. 

5. Oppilasmäärän kasvaessa on noussut esille järjestää koululla maksullista aamu- ja iltapäivätoimintaa. 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille 
sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaille.  Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tuetaan lapsen kasvua ja 
kehitystä ja luodaan perusta hyville vapaanajanviettotavoille. Järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta 
tukee kotien kasvatustyötä, mutta ei vähennä vanhempien vastuuta omista lapsistaan. Toiminnan 
lähtökohtana ovat perusopetuksen yleiset kasvatustavoitteet ja sitä kehitetään yhteistyössä koulujen, 
huoltajien ja toiminnan järjestäjien kanssa. Toimintaa annetaan koulun arkityöpäivinä (ma -pe) 7.00 
-10.00  ja 12.00 - 17.00. Jotta Honkalan koululle voitaisiin perustaa ryhmä, niin osallistujia tulisi olla 
ryhmässä vähintään 10 oppilasta. Toimintaan hakeminen tapahtuu osoitteessa 
http://www.muhos.fi/opetuspalvelut/aamu-ja-iltap-iv-toiminta. 

6. Kiitos kaikille lauantaina 26.2.2011 hiihtotapahtumaan koululla osallistuneille! 
  

 

Terveisin: Jukka Laine 
  rehtori  
  Honkalan koulu 


