Mäntyranta‐Honkalan kylätiedote 3 2016
Ajankohtaista
Uimakausi on nyt parhaimmillaan,
joten onkin ilo kertoa, että
Repokankangas on jälleen
virallisestikin yleinen uimaranta.
Kyläyhdistyksen talkooporukka on
siistinyt ranta‐aluetta useana päivänä
sekä hankkinut varustukset ja
tarvittavat viranomaisluvat.
Järjestyssäännöt ovat meidän kaikkien
hyvinvoinnin turvaamiseksi. Ranta‐
alueelle ei saa viedä koti‐ tai
lemmikkieläimiä ja muutoinkin
siisteyttä tulee noudattaa.
Isteri‐Liimanni‐Mäntyranta‐
patikointireittiä on suunniteltu jo
maastossakin. Vanhat tapahtumat ja tarinat menneiltä ajoilta ovat tervetulleita, sillä paikallishistoria
kiinnostaa laajasti. Patikointireitistä on tarkoitus tehdä virallinen hanke, joten paljon työtä se vielä vaatii.
Jo kahdeksannen kerran järjestettävä Itä‐Muhoksen kyläpäivät ‐tapahtuma on ovella. Kellontarkka
ohjelma on kääntöpuolella
Uutuutena on lapsille keppihevosrata, jonka ok. suorituksesta kaikki
palkitaan ruusukkeella. Lapset voivat tuoda oman kepparinsa tai vuokrata
”ratsun” paikan päältä.
Uutta on myös peräkonttikirppis, joka on yleisön pyynnöstä siirretty
syksystä kyläpäivien yhteyteen. Ei paikkamaksua, mutta ilmoittautumista
pyydetään puh. 040 526 5117 (Sirkka) ja tuothan oman pöydän tullessasi.
Toivotamme kaikenlaiset vanhat menopelit tervetulleeksi näyttelyyn
(kaukalossa). Tänä vuonna mobilistien tuomat vanhat autot numeroidaan ja
yleisö saa valita mielestään kauneimman, leikkimielellä tietenkin . Eniten
ääniä saanut palkitaan. Lisätiedot puh. 050 910 1390 (Timo K.)
Kyläpäivien lauantain ohjelmassa on myös suosittu temppurata pomppulinnoineen. Kivitaidetta ja
Muhosjoki‐melontaa pääsee kokeilemaan maksutta (kiitos LC Muhos ja Rotarit). Kasvomaalausta tarjoavat
4H‐nuoret. Buffetista saa ostaa kahvia, mehua, grillimakkaraa ja monenlaisia herkkuja (esim.
ternimaitovohveleita ja hattarroita). Varaathan siis käteistä mukaan, sillä perinteisesti arpojakin on tarjolla.
Sunnuntaina Mäntyrannan salissa on klo 12.00 Kyläkirkko, jonka toimittaa pastori Soile Tuusa ja kanttorina
on Timo Ustjugov. Toivottu Kansanlaulukirkko ja Timo Ustjgovin lauluesityksiä.
Klo 14.00 lähdemme luontoretkelle Liimanninkoskelle (säävaraus) yhteiskyydeillä tai omilla autoilla.
Paistamme laavulla makkaraa tai voit ottaa omia eväitä mukaan.
Sirkka Tihinen,
M‐H kyläyhdistyksen pj.
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