Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n

KYLÄTIEDOTE 4, 2017
Ajankohtaista
Hyvää Itsenäisyyspäivää! Jokainen koti hiljentyy viettämään juhlaa 100vuotiaan Suomen kunniaksi, kukin tavallaan. Sankarivainajien ja
sotaveteraanien kunnioittaminen kuuluu jokaiseen päiväämme. Kirkossa ja
haudoilla käynti, sekä Itsenäisyyspäivän vastaanoton seuraaminen tv:stä, juhlistavat päivän. Suomi
100-teema toteutui kesällä talkoissamme Repokankaalla. Pienistä teoista kasvaa, yhdessä tehden,
jotain kaunista.
Mennyt syksy oli myös raskas. Kylämme pitkäaikainen aktiivi, Martti Kiviharju nukkui pois 9.9.17.
Syyskuussa kylämme pääsi mukaan uuteen, hyvinvointia
edistävään Kyläkisälli-hankkeeseen: Eikka-bussissa sai
mittauttaa kehon koostumusta. Lokakuussa oli sulkapallokurssit, lapsille ja aikuisille, sekä MLL:n perhekahvilassa oli
kivaa perhejumppaa. Marras-joulukuussa kävi koulutettu
ohjaaja vetämässä salibändy-kurssit lapsille. Osallistujia oli
oikein mukavastiٝ Vielä ennen joulua on ke 13.12 ja 20.12
taito-tasapainojumppaa
(aikuisille)
klo
19.00-20.30
Mäntyrannan salissa. HUOM! Kurssit ovat maksuttomia.
Ilmoittaudu: sirkka.tihinen1(at)gmail.com tai puh.040-5265117 (viestinä).
Perhekahvila kokoontuu Mäntyrannalla 15.12 asti, jatkuen joulutauon jälkeen tammikuussa.
Terhokerho on kokoontunut säännöllisesti, kerran kk:ssa Mäntyrannan salissa. Kävijöitäkin on ollut
mukavasti (n. 25-30 henk.) Seuraava kokoontuminen on su 17.12. klo 14.00 jouluisten puuhien
merkeissä. Terhokerho on maksuton, kaikenikäisille leikkijöille tarkoitettu kohtauspaikka.
Valaistu kuntorata on saanut lumipeitteen ja ladut hoidetaan, kylän toimesta. Latujen hoitotilanteen
näkee myös reaaliaikaisesti, kunnan sivuilta. Mäntyrannan salin käyttöaste on hyvä, vapaita
salivuoroja voi kysyä/varata J.Pesoselta, puh. 0444970403.
Pimeän aikaan kannattaa varustautua otsalampulla ja heijastinliivillä.
”Taikaviitta” siis jokaiselle, turvaamaan pientä tai isompaa kulkijaa tien päällä.
Perinteikäs Kylän joulujuhla pidetään perjantaina 15.12. alkaen klo 17.00,
Mäntyrannan salissa. Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys tarjoaa kävijöille
torttukahvit, glögiä, mehua ja pipareita. Kylällemme vuoden aikana
muuttaneille
perheille, annamme T-paidat (2kpl, joissa kylän logo)
tervetuliaisiksi. Pihalle tuodaan kuusia ja kauneimman saa lopuksi, arpavoitoksi. Arpoja myydään tilaisuuden aikana. Kauneimmat joululaulut alkavat klo 18.00.
Muhoksen seurakunta tuo joulutervehdyksen ja Ossi-kanttori, sekä kuorolaisia. Odotamme lasten
esityksiä, tonttuleikkiä ja Tiernapoikien vierailua. Joulupukki tuo perheen pienimmille lahjapussit.
Tervetuloa ja lämmintä joulumieltä kaikille!
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TERVETULOA
KYLÄN JOULUJUHLAAN
15.12.2017
Perjantaina alkaen klo 17.00 Mäntyrannalla, os.
Mäntyrannankuja 5

klo 17.00-18.00: Kahvia, torttuja, mehua, glögiä, pipareita
Arpoja, veikkaa kaunein kuusi (pihalla)
klo 18.00

Kauneimmat joululaulut,
Ossi Kajava säestää, jouluinen
kuoro ja Muhoksen
seurakunnan tervehdys

klo 19.00

Lasten esityksiä
Tiernapojat
Joulupukki vierailee
Arpavoittojen jako ja päätössanat

Järjestävät: Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys
(www.ita-muhos.com) ja Muhoksen seurakunta
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

KYLÄKISÄLLI- liikunta ja hyvinvointihanke jatkuu Mäntyrannalla Joulun jälkeen,
Kinkunsulatus-kampanjalla ke 10.1.18 klo 18.30-19.30: kuntokorttien jako ja kehon
koostumusmittauksia. Ke 24.1. ja 31.1. klo 18.30-19.30 skype-etäluento, jossa Inbodyja ravitsemusneuvontaa. Helmik.(salissa tai ulkona)la klo13-15 lajikokeiluja ja hiihtoa.
Seuraa ilmoittelua Mäntyrannan salilla ja kylän kotisivuilla www.ita-muhos.com.

