
Mäntyranta - Honkalan kylätiedote 3  2012  

    

Itä-Muhoksen neljännet kyläpäivät ovat ovella. Pyrimme järjestämään niin mukavan ja 
leppoisan tapahtuman, kuin se näissä puitteissa on mahdollista.  Perheen pienimmille 
on puuhaa, esim. pomppulinna ja poniratsastusta. Myös melomaan pääsee, vaikkei 
kanoottia omistaisikaan. Kaipaamme traktorinäyttelyyn myös niitä seniori-menopelejä, 
joita ei vielä ole tuotu näytteille, ilmoittautumiset 20.7. mennessä, puh.0400-299398 
tai 040-5265117. 

Nykyaikainen paloauto käy n.klo 12 Mäntyrannalla (ellei satu hälytystä) ja kaluustoon 
pääsee tutustumaan. Mukaansa tempaavaa, kylien välistä lentopallo-ottelua, pääsee  
seuraamaan Mäntyrannan saliin klo 15.00.  

 Uutuutena on Suokylän kentällä (1,8 km Valtatie 22:lta Suokylän tietä) pidettävä 
palveluskoirien jälkikokeen tottelevaisuus-osuus n.klo 16 alkaen, jota yleisö pääsee 
seuraamaan. Mäntyrannalta on pyörätie joen yli, Suokylän puolelle. 

Sunnuntaina 22.7. on  perinteisesti Kyläkirkko Mäntyrannan salissa. 

Tervetuloa! 

 

Suuret kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille, talkoolaisille sekä arpavoittojen 
lahjoittajille! 

Kyläpäivien ohjelmaan voi tutustua tarkemmin liitteenä olevasta esitteestä. 

   

 Tulevaa toimintaa Itä-Muhoksen alueella: 

 

 



28.7. Päivä maalla klo 11-15 Sarangin maatilalla osoite  Kivirinnantie 91 

Muhos 

 Tutustumista maatilan eläimiin, koneisiin sekä maistiaisia ja toimintapisteitä. 
Polkutraktorirata ym. kivaa lapsille. Lettuja, mehua, kahvia, Sortolan kotijäätelöä. 
Kuljetus Muhoksen keskustasta lukion vierestä linja-autolla puolen tunnin välein 
Sarangin maatilalle ja takaisin. 

Järjestää: MTK-Muhos ja Sarangin maatila, sekä yhteistyökumppanit: A-Tuottajat, 
Oulun OP, Osk. Pohjolan Maito, M-H kyläyhdistys, 4H Muhos 

 

10.8 -12.8. MuhosMuksu 

MLL Muhoksen, sekä useiden yhteistyökumppaneiden järjestämä lastentapahtuma 
starttaa pe 10.8. Mäntyrannalta klo 10-12: Perhekahvila aloittaa syyskauden: 
pomppulinna, ongintaa, poniratsastusta ym. Iltapäivällä on toimintaa Muhoksen 
keskustaajamassa, esim. kuvasuunnistusta ja lauantaina liikennepuistossa tapahtuu 
monenlaista. Seuraa tarkempaa ilmoittelua Tervareitti-lehdestä, lähempänä 
ajankohtaa. 

Sunnutaina 12.8. Luontopiknik Liimanninkosken maastossa koko 
perheelle(Suokyläntietä n.6 km): tutustumista Metsähallituksen luontokohteeseen. 
Ihania lampaita ja luontorastireitti n.1km, makkaran paistoa laavulla, sekä ongen tekoa 
ja kalastusmahdollisuus.  

Tervetuloa! 

Toivomme lämpimästi, että jokainen huolehtisi siisteydestä, käydessään 
luontokohteissa, kuten Isterissä, Liimannissa tai uimassa Repokankaalla! 

Syksyn alkaessa, voi jälleen varata liikuntasalivuoroja Mäntyrannalta, ottamalla 
yhteyttä Muhoksen kunnan vapaa-aikatoimeen.  

Itä-Muhoksen kuntorata pitäisi valmistua syksyn aikana, joten talkooapua tarvitaan. 
Talkoista ilmoittelemme Tervareitin seuratoiminta-palstalla tai kotisivuillamme. 



 


