Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n

KYLÄTIEDOTE 1 2012

Puheenjohtajan palsta

Presidentin vaalit on sitten pidetty ja Suomi voi siirtyä takaisin arkeen. Olisi syytä joskus
pysähtyä huomaamaan, mitä hyvää meillä Muhoksella on. Vaakakupin painona voi olla
elävä maaseutu ja luonto, vastapainona passiiviselle, valmiin odottelulle ja puutteiden
korostamiselle. Tosiasia kuitenkin on, että kylämme joutuu ponnistelemaan ahkerien
asukkaiden voimilla, jotta positiivinen kasvu ja kehitys jatkuisi Muhoksen itäpuolella.
Kyläsuunnitelma on lähes painovalmis, mutta yritysluettelo on keskeneräinen. Pyydän
alueellamme palveluita tarjoavia yrittäjiä ilmoittamaan yhteystietonsa puh.040-5265117,
tai Pekalle:0400-299398.
Kiitokset kaikille kuntorata-talkoissa, sekä muissa tapahtumissa mukana olleille, vapaaehtoisille! Loppurutistus käynnistyy, jotta saadaan kuntorata-hanke täysin valmiiksi tämän
vuoden aikana. Valot saa syttymään, Mäntyrannan kujalla(jääkiekkokaukalon kohdalla)
olevasta punaisesta katkaisimesta painamalla. Valot palavat 1½ h ja sammuvat itsestään.
Latu(vapaa- ja perinteinen tyyli) hoidetaan kyläyhdistyksen toimesta, samoin
jääkiekkokaukalon hoito. Pienikin rahallinen apu tulee tarpeeseen!
Mäntyranta- Honkalan kyläyhdistyksen tilinumero on: 527400-50099769.
Kylän Joulujuhla vietettiin onnistuneesti seurakuntatalolla 20.12. Mäntyrannan salin lattian
lakkauksen vuoksi. Nyt salin toiminta on käynnistynyt, ja vapaita vuoroja voi vielä kysyä
Juha Pesoselta puh.044-4970403. Kylän nuorten lentopallovuoro on ma klo 19.00-21.00
(vetäjänä Janne Karhumaa). Sulkapallovuoro on ke klo 20.00-21.30. Salivuorolista löytyy
myös kunnan kotisivuilta. Honkalan koululaisetkin pääsevät nyt kylän omaan
liikuntapaikkaan.
Uusi 4H-liikuntakerho aloittaa lauantaina 11.2. klo 10.00-11.00 Mäntyrannalla. Kerho
on tarkoitettu -06 -05 syntyneille lapsille. Ilmoittautumiset ja lisätiedot voi soittaa Johanna
Sulinille 040-5537356.
Kylän kotisivut: www.ita-muhos.com
Voimia lumesta, luonnosta ja liikunnasta!
Sirkka

Kirjastoauton aikataulu perjataisin:
klo:
Mäntyranta
13.00-13.15
Hyrkäs, Syväyksentien rist. 13.20-13.35
Kivirinta, tienhaara
13.35-13.50
Kämäräinen, Muhosperäntie 14.00-14.10
Juvani, Kaarlejärvi
14.15-14.30
Pekkala, Karhumaa
14.35-14.50

klo:
Hyrkäs, Nieminen
15.00-15.10
Keränen, Suokyläntie 15.20-15.35
Vääräniemi, Lehtoselkä 15.45-16.00
Perukka
16.05-16.20

Honkalan koululla kirjastoauto käy keskiviikkoisin klo 12.50-13.15.

Tervetuloa kylän tapahtumiin!
Liukasta laskiaista Mäntyrannalla, sunnuntaina 19.2.2012 klo 12-14
-isät vastaan pojat jääpallo-ottelu
-leikkimielinen jääkurlig-kisa
-tutustuminen kuntorataan, vapaa- ja perinteinen hiihtotapa
-grillimakkaraa, puffetista herkullisia laskiaispullia, kahvia, mehua ym.

Hiihtopäivä Honkalan koululla, lauantaina 17.3.2012 klo 9.00-12.00
-päivä kuuluu koulun työjärjestykseen
-nappulahiihdot alle kouluikäisille alkaen klo 10.00, jokaiselle osallistujalle palkinto,
ilmoittautumiset paikan päällä
-puffetti koululla, grillimakkaraa kodalla

Kylän Pääsiäiskokko, sunnuntaina 8.4.2012 klo 12-14
-Similän pellolla, Mäntyrannantiellä, opastus VT 22:lta
-pääsiäiskokon sytytys
-pikkutrulleiksi pukeutuneille luvassa palkinnot
-saappaan- ja nännikumien heittoa ym.
-puffetti ja grillimakkaraa

Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n vuosikokous 29.3.2012 klo 19.00
Honkalan koululla
-vuosikokousasiat ja kahvitarjoilu
Tervetuloa!

Kuva: "Pienet pelaajat keväällä 2011."

