Mäntyranta‐Honkalan kyläyhdistys
ry:n kylätiedote 1 2016
Puheenjohtajan palsta
Kevät keikkuen tulevi ja Pääsiäinenkin on kohta ovella! Luntakin lopulta saatiin, niin
Tervahiihdon järjestäjien, kuin kenen tahansa ulkoilijan iloksi. Mäntyrannan valolatu
on hyvässä kunnossa ja makkaranpaistossa voi vapaasti käydä kodalla, kunhan
siivoaa itse jälkensä. Jääkiekkokaukalossakin on nyt jää, esim. gurlingia ja luistelua
varten, joskin lauhtuva keli voi muuttaa tilannetta.
Viime vuosi oli tapahtumarikas. Suuri kiitos talkoolaisille ja yhteistyökumppaneille,
toivottavasti alkanut vuosi olisi yhtä monipuolinen. Viime vuonna toteutettiin
kyläkysely, josta saatiin palautteita suullisesti ja kirjallisesti. Johtokunta linjasi, ettei
voimassa olevaan kyläsuunnitelmaan tarvitse tehdä isompia muutoksia, koska
asukkaiden toiveet olivat saman suuntaisia, kuin 4 vuotta sitten. Eniten toivottiin
uutta koulua ja kevyen liikenteen väylää. Muita toiveita oli mm. päiväkoti, kesäkioski
sekä lisää ulkoilureittejä ja harrastusryhmiä kaiken ikäisille.
Patikointireittiä onkin toivottu jo pitkään Mäntyrannalta Isteriin, jatkuen Liimanniin
ja takaisin Mäntyrannalle. Tervetuloa ideoimaan yhdessä reittiä vuosikokoukseen, ti
22.3. klo 18.30. Paikalla on myös yrittäjä OS Retkipalvelut, Pasi Nurmikumpu.
Haluaisimme myös paikallistietoja niiltä ajoilta, jolloin koulukuljetuksia ei ollut.
Palveluiden lisäämiselle on myös perusteita, sillä kylämme väestön kasvu ja pienten
lasten määrä lisääntyy n.13 %:n vauhdilla. Keskustelemme kylän tulevaisuudesta ja
hankeasioista myös vuosikokouksessa.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että jo puolen
tunnin metsäretki virkistää mieltä ja kehoa.
Toivotan voimaannuttavia kevätpäiviä
kaikille!

Sirkka

Tulevia tapahtumia:

Kevätrieha su 20.3. klo 13‐15 Mäntyrannalla, os.
Mäntyrannankuja 5
 klo 13‐14 Muksuhiihdot, kaikille osallistujille pikku‐palkinnot
 klo 14‐15 Pikkutrullien potkukelkkakisa, jossa palkitaan kaikki teeman
mukaisesti pukeutuneet ja (helpon)radan selvittäneet
 klo 14‐15 Leikkimielinen gurling‐kisa jääkiekkokaukalossa (parhaat palkitaan)
 Tapahtuman aikana on salissa (maksutonta) virpomisvitsojen tekoa ja liikunta‐
leikkejä.
Terhokerho tarjoaa mehua ja kahvia.
Kyläyhdistys paistaa makkaraa kodalla, ja kylän puffetista voi ostaa leivonnaisia ja
muita herkkuja.
Järjestää: M‐H kyläyhdistys yhteistyössä Terhokerhon (MLL ja SPR) kanssa.

Mäntyranta‐Honkalan kyläyhdistys ry:n vuosikokous
ti 22.3. klo 18.30 Mäntyrannan salissa, os. Mäntyrannankuja 5
 käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat
 kokouksen alussa, OS Retkipalvelut kertoo
ulkoilureittien mahdollisuuksista yrittäjän
näkökulmasta.
 muissa asioissa keskustellaan aiheesta: Kylän
tulevaisuus ja hankkeet
 kahvitarjoilu

Tervetuloa tapahtumiin!

www.ita‐muhos.com

