M-H kyläyhdistys ry:n

KYLÄTIEDOTE 1 2020
Ajankohtaista: www.ita-muhos.com

Kulunut kevät on ollut niin erikoinen, ettei kukaan olisi arvannut moista Pandemiaa tulevaksi.
Korona- rajoitukset ovat muovanneet ja vaikeuttaneet yhdistysten toimintaa. Kyläyhteisöjen
tapahtumat ja yhteisöllisyys ovat koetuksella. Myös varainhankintaan pitää keksiä uusia tuulia.
Kylämme alueella on paljon asukkaita, n.800 joten uusia ideoita toivoisi löytyvän. Kevään ja
alkukesän tapahtumat on peruttu, mutta syyskesälle suunnittelemme Itä-Muhoksen kyläpäiviä, jos se
on mahdollista. Millainen tapahtuma tulisi olemaan, tiedämme vasta kesän kuluessa. Koronatilannetta seurataan ja toimitaan THL:n ohjeiden mukaisesti, kenenkään terveyttä vaarantamatta.
Kyläyhdistys piti sääntömääräisen vuosikokouksen 15.4.2020. Johtokuntaan valittiin v.2020-21
vuosikokousten väliseksi ajaksi: Pekka Honkanen, Timo Karhumaa, Sanna Kinnunen, Irene
Murtovaara, Katriina Nieminen, Helka-Mirjami Pusula, Heimo Tihinen, Johanna Tiirola ja Sirkka
Tihinen (puheenjohtaja).
Vapaaehtoisen jäsenmaksun suuruus päätettiin pitää ennallaan: 10 e/aik.henkilö tai 15 e/perhe.
Jäsenmaksuilla ylläpidetään kylämme julkisia palveluita, kuten kunto/frisbeegolfradan valaistusta ja
hoitoa, sekä Repokankaan uimapaikan hoitoa. Jäsenmaksutulos on jäänyt tosin vaatimattomaksi.
Muhosjoelle on, kiitos Juhani Jurvakainen ja talkooporukka, saatu melontalaiturit paikalleen,
Mäntyrannalle ja Honkalaan. Kajaakkeja (2 kpl) on mahdollista lainata, kunhan muistaa ne palauttaa
Mäntyrannalle ja vetää rannalle nurinpäin, ettei täyty vedellä. Kelluntaliivejä ja frisbeegolf-kiekkoja
voi tiedustella lainaksi puh. 0405265117(Sirkka). Frisbeegolfrata on kaikille vapaassa käytössä.
Repokankaan uimakausi käynnistyy 13.6.20, jolloin uimaranta- varusteet saadaan paikoilleen.
Repokangas on kokenut rajun muodonmuutoksen, kun Fingridin uuden voimalinjan alta on kaikki
puut ja pensaat karsittu. Paikan siistiminen on kesken ja katkottuja runkoja törröttää rannalla, mutta
uimista se ei estä. Uimaveden laatua tarkkaillaan virallisesti. Jokainen kävijä huolehtii hygieniasta
(oma käsidesi), ja vain terveenä rannalle, eikä kotieläimiä tuoda ranta-alueelle. Autoliikenne ohjataan
nyt, tienhoitokunnan toiveesta (pölyäminen), Hyrkkään pysäkkitien kautta uimapaikalle.
Valtakunnallinen, Avoimet kylät tapahtuma on tänä vuonna poikkeuksellisesti verkossa 13.6.2020.
Kylämme muutamat nuoret ovat koonneet esittelyvideon alueemme suosituimmista luonto- ja
liikuntakohteista. Kannattaa tutustua
! Video valmistuu 13.6. mennessä ja se löytyy kotisivujen
kautta www.ita-muhos.com
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Viesti: Vapaaehtoinen jäsenmaksu 15 e/perhe (tai
10 e/henkilö)

Eräpäivä 15.7.2020

Avoimet kylät- päivänä, 13.6.20 klo 12.00-14.00 kyläyhdistys paistaa makkaraa ja
muurinpohjalettuja Mäntyrannan koulun pihassa (Mäntyrannankuja 5). Toivomme, että
useamman ruokailijan tilaukset varattaisiin ennakkoon, puh. 0405265117, jotta noutopiste ei
ruuhkaantuisi ja voisimme palvella paremmin.
Liimanninkoskelle ja Isterinkoskelle ovat
retkeilijät löytäneet tänä keväänä entistä
useammin. Nämä ovatkin mainioita
perhekohteita. Liimannissa on lampaitakin.
Patikointireitti näiden suosittujen lähimatkailukohteiden välille olisi todella
tarpeen. ”Satulan” patikointipolku on
osittain niin haastava reitti, ettei se sovellu
perheen pienimmille (eikä korkean paikankammoisille aikuisillekaan).
Myöskään merta edemmäs kalaan ei tarvitse
mennä, kun Muhosjoelta saa kaikenlaista kalaa, hurjan kokoisia
haukiakin nousee joka kesä. Kuka saa tänä vuonna isoimman kalan?
Kuvia ja yhteydenotto allekirjoittaneelle, niin laitetaan kuva saaliista
seuraavaan kylätiedotteeseen. Myös muista saaliista tai kommelluksista
voi laittaa kuvauksen allekirjoittaneelle .Alla kuva viime kesän mörkö-hauesta, mikä tarttui
Matiaksen virveliin Muhosjoelta.
Nautitaan luonnosta ja kesästä, poikkeusoloista huolimatta,

Sirkka,
M-H kyläyhdistyksen pj.

