Mäntyranta‐Honkalan kyläyhdistys ry:n

KYLÄTIEDOTE 4 2016
Ajankohtaista
Syksyn illat jo pimenevät, mutta me ei vaivuta
synkkyyteen. Kesä onkin ollut työntäyteinen Tal‐
kootöitä on tehty niin Repokankaan uimapaikan
hoidossa ja valvonnassa, kuin kuntoradan risusa‐
votassa, sekä tapahtumien järjestelyissä. Itä‐Mu‐
hoksen kyläpäivät, ja niiden järjestäminen vaati
useiden eri toimijoiden yhteistyötä. Kiitos kaikille
talkoolaisille, jälleen kerran! 
Honkalan koulun historia ‐kirja teki hyvin kauppansa kesän aikana ja painos myytiin loppuun.
Historiikkia voi kuitenkin tiedustella kirjan tekijältä, Piipon Sannalta (puh. 040 718 0059). Kirjasta
voidaan ottaa lisäpainos, jos mahdollisia ostajia olisi useita.
Seuraava tapahtuma on Kylän syystori lauantaina 17.9. klo 12‐15 Mäntyrannalla. Pihatapahtu‐
massa on tarjolla peräkonttikirppistä, syksyn satoa, ym. herkkuja. Toivotamme tervetulleeksi myös
koululaiset kartuttamaan luokkaretkirahastoa. Muistathan ilmoittautua etukäteen (puh. 040 526
5117) ja tuoda oman pöydän mukanasi. Ei paikkamaksua. Kyläyhdistys myy tapahtuman aikana
arpoja, makkaraa ja kahvia, mehua sekä muurinpohjalettuja.
ProAgrian ja Oulun Maa‐ ja kotitalousnaisten hallinnoima hanke, Luontokohteiden mahdollisuu‐
det paikalliselle yritystoiminnalle, järjestää info‐tilaisuuden Suokylässä keskiviikkona, 28.9.2016,
klo 17.00‐20.00 os. Suokyläntie 749 (Los Coyotes Ranch). Alussa tutustumme uuden retkipolun
maisemiin Muhos‐ ja Poikajoen yhtymäkohdassa. Retkioppaaksi on tulossa Pasi Nurmikumpu, OS.
Retkipalvelusta. Klo 18.30 siirrytään Los Coyotes Ranchille, jossa pannarikahvit. Ilmoittaudu 25.9.
mennessä puh.043 825 253 tai kalle.hellstrom(at)proagria.fi
Harrastusryhmät ovat jälleen käynnistyneet Mäntyrannan salissa. Vapaita vuoroja voi vielä tiedus‐
tella Muhoksen kunnasta, Juha Pesoselta, puh. 044 497 0403.
 Oulujoki‐opiston, Kehonhallinta ja venyttelyt – ohjattua tehokasta ryhmäliikunta keski‐
viikkoisin klo 19.30–20.30.
 4H‐liikuntakerhot: maanantaisin klo 16–17, 4–6‐luokkalaisille (pallopelit) ja keskiviikkoisin
klo 17–‐18, 1–3‐luokkalaisille.
 MLL:n liikuntapainotteinen perhekahvila perjantaisin klo 10–12.
 Terhokerho kerran kk:ssa, sunnuntaisin klo 13.30–15 (seuraavat.kokoontumiset: 9.10.,
6.11., ja 11.12).
Toivotan antoisaa syksyä kaikille!
Sirkka Tihinen, M‐H kyläyhdistyksen pj.



Tulevat tapahtumat:

Kylän syystori Mäntyrannalla
lauantaina 17.9. klo 12–15






syksyn satoa, käsitöitä ja herkkuja
peräkonttikirppis, ilmoittaudu puh. 040 526 5117
poniratsastusta, risumajan tekoa ja perennojen vaihtoa
arpajaiset ja kylän buffetti
paistetaan makkaraa ja muurinpohjalettuja

Luontokohteiden mahdollisuudet paikalliselle yritystoiminnalle,
Suokyläntie 749, Los Coyotes Ranch,
keskiviikkona 28.9. klo 17–20
 maastoretki ja pannarikahvit, il‐
moittautuminen p. 043 825 5253
 infotilaisuus:
luontokohteiden
mahdollisuudet ja tilan esittelyä

Kylän Tulevaisuus ‐ilta tulossa loka‐
marraskuussa.
Kylän perinteinen Joulujuhla ja kau‐
neimmat joululaulut Mäntyrannan sa‐
lissa, perjantai‐iltana 16.12.
www.ita‐muhos.com

