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Ajankohtaista 
Koululaisten hiihtolomaviikko lähestyy loppuaan, mutta edelleen 
hanget hohtavat kutsuvasti liikkumaan lumilla. Nautitaan siis 
pidentyvistä päivistä ja onhan auringonvalo myös hyvä D-
vitamiinin tuoja. Lumitöitä tehdessä palaa kaloreitakin, jos ei 
tykkää hiihdellä, onhan tuota lunta nyt riittämiin.  

Kevään eduskuntavaalit lähestyvät ja kansanedustajia ja -ehdokkaita liikkuu myös kylillämme. 
Mäntyrannalle on tulossa perjantaina 15.3. klo 18-20: Antti Rantakangas, MEP Mirja Vehkaperä, 
Susanna Kisner, Pekka Aittakumpu ja Vesa Riekki. Tilaisuus on avoin kaikille. 

Kylän Talvirieha pidetään lauantaina 16.3. klo 12-14 Mäntyrannalla. Luvassa on Muksu-hiihdot 

lapsille, lumiveistosten tekoa, makkaran paistoa ja rentoa yhdessäoloa 😊 Kyläyhdistyksen puffetista 
kahvia, mehua ja herkkuja. Jokaiselle pikkuhiihtäjälle palkinto ja mehut. Kaukaloon emme saaneet 
tänä talvena jäätä gurlingia varten, mutta lumesta voi muovata monenlaista. 

Kylämme on laaja ja asukkaita n.800, joten alueemme kehittämisessä tarvitaan jatkuvaa 
yhteistoiminnallisuutta, ideoita ja valmiutta tarttua haasteisiin. Muualla Suomessa, näin lapsirikas 
kylä olisi jo saanut parannusta palveluihinsa. Vuosikymmenien ajan, on alueemme kehittäminen ollut 
ainoastaan kyläyhteisön harteilla. Mitä tekee Muhos?  

Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 
22.3.2019 klo 18.30 Mäntyrannalla. Kokouksessa käydään läpi v.2018 toimintakertomus ja 
tilinpäätös, sekä toimintasuunnitelma v.2019. Kokouksessa valitaan kyläyhdistyksen johtokunta 
vuodeksi eteenpäin. 

Kylämme kotisivuilla on tietoa ja kuvia kylästämme, sekä voimassa oleva Kyläsuunnitelma. 
Kannattaa tutustua:  www.ita-muhos.com   

Kevään tullen tarvittaisiin talkooporukkaa tapahtumiin 
ja tuleviin hankkeisiin. Tervetuloa mukaan kokouksiin 
ja voitpa vaikka ilmoittautua vapaaehtoiseksi 
yksittäiseen tapahtumaankin.  

Kylällämme toimii yhdistyksiä, joihin voi tulla 
mukaan vapaaehtoiseksi, kuten MLL:n ja SPR 
Muhoksen järj. Terhokerho. Ylikylän Martat ja 
alueemme metsästysseurat tekevät myös tärkeää 
vapaaehtoistyötä omalla sarallaan. Tervetuloa mukaan 
toimintaan!         

Sirkka, M-H kyläyhdistyksen pj.  



Tulevia tapahtumia Mäntyrannalla: 

15.3. klo 18-20 kansanedustajia ja -ehdokkaita. Vapaa pääsy kaikille. 

____________________________________________________________ 

16.3. klo 12-14 Talvirieha  

 Muksuhiihdot, tyyli vapaa, ei ajanottoa, 
kaikille pikku palkinto ja mehua 

 Lumitaidetta, muovaa kaverin kanssa 
oma lumihahmo (kaukalossa) 

 Makkaran paistoa ja rentoa 
yhdessäoloa, puffetista kylän herkkuja  
 

_______________________________________________________________ 

22.3. klo 18.30 Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n  VUOSI-
KOKOUS Mäntyrannalla 

 vuosikokousasiat, toimintasuunnitelma v.2019, pullakahvit tarjotaan 
_______________________________________________________________ 

Terhokerho, järj. MLL ja SPR Muhos, kaikenikäisille leikkijöille tarkoitettu, avoin 
kohtaamispaikka: 

 24.3. klo 14-15.30 Pääsiäisaskartelua 
 27.4. klo 14-15.30 Naamiaiset ja  
pomppulinna  

 19.5. klo 14-15.30 Luontoretki 
 
MLL:n perhekahvila Kuperkeikka 
kokoontuu Mäntyrannalla perjantaisin klo 
10-12. 
_______________________________________________________________ 

 
Koiraharrastajat (Oulujokilaakson kennelkerho järj.) kokoontuvat Toko-kokeiden 
merkeissä kaukalossa kevään ja kesän aikana: 25.5 klo 10-17.  Suunnitteilla myös 
kokeet 8.6 ja 15.6. Asiasta kiinnostuneet voivat tulla seuraamaan koetta. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 


