MÄNTYRANTA-HONKALAN KYLÄTIEDOTE 4 2019
Ajankohtaista
Ennen kuin joulukiireissä otetaan loppukiri, on aika pysähtyä
juhlistamaan Itsenäisyyspäivää. Nöyrä kiitos veteraaneille ja suuri
kunnioitus kaikille sota-ajan kokeneille henkilöille. Tämän ajan tavaranpaljouden
keskellä on syytä muistaa, ettei kaikki onnen muruset ole netistä tai marketeista
ostettavissa. Myös läheisen menetys tai vakava sairastuminen perheessä, voivat
pysäyttää kenet tahansa. Sytytän kynttilät, poisnukkuneiden muistolle.
Mäntyrannan sali on merkityksellinen paikka suurelle osalle meistä, onhan se saatu
aikaan valtavan talkootyön ansiosta. Näinä päivinä sellaisiin talkoisiin ei enää saada
väkeä. Onneksi Mäntyrannan sali saatiin, viime hetkellä, pois myytävien/purettavien
kiinteistöjen listalta. Sali onkin vilkkaassa käytössä päivittäin. Toivo elää, että tämä
sali saisi pysyä hyvinvointia tuottavana, julkisena rakennuksena, jollaiseksi se on
tarkoitettukin. Salivuoroja voi tiedustella Juha Pesoselta, puh. 0444970403. Toivo elää
myös uusien leikkikenttävälineiden saamiseksi Mäntyrannalle.
Perinteinen kylän Joulujuhla vietetään Mäntyrannalla perjantaina 13.12.2019.
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä seurakunnan kanssa. Kyläyhdistys tarjoaa
torttukahvit, mehua ja pipareita juhlaan tulijoille, klo 17.00 alkaen. Myös arpoja on
myynnissä. Kauneimmat joululaulut alkavat 18.00. Seurakunnan tervehdyksen tuo
Tarja Pyy ja kanttorina toimii Eero Hoikkala. Saamme kuulla upeaa duettoa, Heikki
Holmströmin ja Hilkka Hannukselan klassista laulua, jonka jälkeen lasten esityksiä ja
lopuksi joulupukin vierailu. Perheen pienimmille on luvassa yllätyspussukat.
Kylällemme vuoden aik. muuttaneille perheille kyläyhdistys tarjoaa tervetuliais-lahjan.
Lumitilanne on nyt hyvä, joten kuntoradalle saadaan ladut viimeistään Joulun jälkeen.
Kinkun sulatuksen merkeissä, pidetään Mäntyrannalla Tour de Muhos- hiihtokisat
ma 30.12.2019, klo 18.00 alkaen. Tyyli on vapaa, mukaan voi tulla jokainen ja sarjoja
on kaiken ikäisille. Mehut ja pikku palkinto tulossa osallistujille.
Kerhotoiminta (4h ja MLL) ja jumpparyhmät jäävät pian joulutauolle,
mutta kaikenikäisten leikkijöiden Terhokerho kokoontuu su 15.12 klo
14-15.30, Joulujuhlan merkeissä Mäntyrannalle.
Rauhallista ja toivorikasta Joulua jokaiseen kotiin!
Sirkka,
Mäntyranta- Honkalan kyläyhdistyksen pj.

Tervetuloa tapahtumiin:

Kylän Joulujuhla mäntyrannalla 13.12.2019
➢ klo 17.00 kahvitarjoilu, torttuja, mehua, pipareita.
Arpoja, sekä kylän tuotteita myynnissä.
➢ klo 18.00 Kauneimmat joululaulut, Muhoksen
seurakunnasta Tarja Pyy ja kanttori Eero
Hoikkala.
➢ Hilkka Hannuksela ja Heikki Holmström,
klassista laulua
➢ Lasten esityksiä ja joulupukki vierailee, (lapsille
pikku paketit)
➢ Lopuksi arpajaiset ja tilaisuus päättyy n. 20.15.

Tour de Muhos- hiihtokisat Mäntyrannan valoladulla,
ma 30.12.2019
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ilmoittautumiset paikan päällä, alk. klo 18.00
sarjoja kaiken ikäisille, tyyli vapaa
kisat käyntiin klo 18.30
mehut ja pikku palkinto osallistujille
M-H kyläyhdistyksen puffetista kahvia, herkkuja
pakkasraja -15
kisajärjestelyistä vastaa LaiVe

Tammikuussa vk:lla 3 käynnistyy Mäntyrannalla Oulujokiopiston jumpat:
maanantaina (13.1.) klo 11.30 -12.30, ohjaaja: Anna-Kaisa Keränen
tiistaina klo 19.30 -20.30, ohjaaja: Suvi Tihinen
MLL:n perhekahvila Kuperkeikka aloittaa kevätkauden Loppiaisen jälkeen ja
Terhokerho 26.1.2020.
Pidetään yhdessä Mäntyrannan salin ja kuntoradan käyttö vireänä ja samalla kuntokin
kohenee 😊

