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Toimintakertomus v. 2009 

 

YLEISTÄ 
Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n toiminnassa vuonna 2009 jatkettiin aikaisempien vuo-
sien toimintamuotoja kuten hiihtotapahtuma ja joulujuhla. Uutena tapahtumana olivat heinäkuus-
sa pidetyt kyläpäivät ja joulukuun alussa pidetty joululauluilta, joista molemmista kyläläiset an-
toivat positiivista palautetta. Varainhankintaan liittyen järjestettiin lista-arpajaiset.  

JOHTOKUNTA 
Torstaina 12.3.2009 pidetyssä kyläkokouksessa yhdistyksen ja johtokunnan puheenjohtajaksi va-
littiin vuosikokousten väliseksi toimikaudeksi Sirkka Tihinen ja muiksi johtokunnan jäseniksi 
Aino Ervasti, Veli-Pekka Honkanen, Timo Kaarlejärvi (uusi), Janne Karhumaa, Maria 
Kaukola-Cevirel, Maria Keränen, Martti Kiviharju (uusi), Merja Korhonen, Pertti Kukko-
nen, Juhani Leinonen ja Tarja Paakki. Tilintarkastajiksi valittiin Petri Hanhela ja Harri 
Häkkinen sekä varatilintarkastajaksi Juhani Vääräniemi. 

Johtokunta kokoontui kuluneena toimikautenaan viisi kertaa. 

JÄSENISTÖ 
Jäsenistöksi lasketaan kaikki kylän asukkaat. Talouksia arvioidaan olevan yli 250. Jäsenmaksua 
ei vuodelta 2009 peritty. 

KYLÄKOKOUKSET 
Torstaina 12.3.2009 pidettiin kyläkokous Mäntyrannan koululla. Vuosikokousasioiden lisäksi il-
lan aikana keskusteltiin Mäntyranta-Honkalan alueen kehittämisestä, siirtoviemäriin liittyvistä 
asioista sekä Mäntyrannan koulun käyttöön liittyvistä asioista. Tilaisuudessa olivat mukana Mu-
hoksen Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Esko Jouhten ja kunnanjohtaja Jukka Syvävirta sekä 
JoMMa ry:n toiminnanjohtaja Pirjo Hongisto. 

MUUT JÄRJESTETYT TAPAHTUMAT 
• Hiihtotapahtuma pidettiin lauantaina 14.3.2009 Honkalan koululla. Tapahtuma kuului kou-

lun työjärjestykseen. Paikalla oli arviolta sata henkeä. 
• Pajutyökurssit järjestettiin maalis-huhtikuulla yhteistyössä Oulujoki-Opiston kanssa. 
• Torstaina 26.3.2009 järjestettyyn VaPePa-infoon osallistui kuusi henkilöä. 
• Laitilan sillan luona poltettiin pääsiäislauantaina 11.4.2009 kyläläisten yhteinen pääsiäiskok-

ko. 
• Lauantaina 2.5.2009 naisten iltapäivänä oli Mäntyrannan koululla tuote-esittelyjä, niska-har-

tiahierontaa ja buffet. Osallistujia oli 25. 
• Tiistaina 12.5.2009 Oulujoki-Opiston järjestämälle hätäensiapukurssille osallistui kahdeksan 

henkilöä. 
• Suokylän kentällä pelattiin touko-kesäkuussa pesäpalloa. 
• Oulujoen tervansoutajien ja koskenlaskijoiden muistokiven ympäristöä kaunistettiin risujen-

raivaustalkoissa tiistaina 21.7.2009. 
• Kyläpäivät pidettiin 25.–26.7.2009. Lauantaina järjestettiin Mäntyrannan koululla erilaisia 

työpisteitä kuten huovutus, temppurata, kasvomaalaus ja polkutraktorikisa sekä paloauton 
esittely. Lisäksi esiintyi RöönRannan kesäteatteri. Iltatapahtuma oli Los Coyotes Ranchilla. 
Sunnuntaina ohjelmassa oli kyläkirkko ja lentopalloturnaus Jokirinteen kyläyhdistystä vas-
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taan. Kesätapahtumaan osallistui n. 200 henkeä. 
• Mäntyrannan maastossa oli lapsille narusuunnistusrata syyskuun ajan. Myös Honkalan kou-

lun oppilaat kävivät siellä suunnistamassa. 
• Erätulilla-tapahtuma pidettiin Honkalan koululla torstaina 1.10.2009. Mukana olivat yhdis-

tyksen lisäksi Muhoskylän kalastuskunta, SPR-Muhos sekä Honkalan koulu. 
• Yhteistyössä Muhoksen Kotiseutuyhdistys ry:n kanssa järjestettiin perinneilta Mäntyrannan 

koululla tiistaina 10.11.2009. Paikalla oli noin 15 henkilöä. 
• Askarteluilta pidettiin torstaina 3.12.2009 yhteistyössä 4H-yhdistyksen kanssa. 
• Muhoksen seurakunnan kanssa yhteistyössä järjestettiin joululauluilta tiistaina 8.12.2009. 
• Kylän yhteinen joulujuhla pidettiin keskiviikkona 17.12.2009. Mäntyrannan koululla. Oh-

jelmassa oli yhdistyksen tarjoamat torttukahvit, koululaisten esityksiä sekä arpajaiset ja pu-
kin vierailu. Joulujuhlassa oli noin 110 henkilöä. 

TIEDOTUSTOIMINTA 
• Kyläläisille tiedotettiin yhteisistä asioista ja tapahtumista joka talouteen jaetuilla tiedotteilla. 

Kylätiedote ilmestyi vuoden aikana viisi kertaa. Niissä oli puheenjohtajan palsta, jossa ker-
rottiin ajankohtaisista asioita ja innostettiin kylän yhteisiin tapahtumiin.  

• Tiedotteiden lisäksi tapahtumista, talkoista, kursseista jne. on ilmoitettu Tervareitin seuratoi-
minta-palstalla 

• Kylämme tapahtumista ja toiminnasta kertovia juttuja on ollut Tervareitissä. 
• Kyläyhdistyksen kotisivujen teko internetiin on aloitettu. 

KOULU- JA TIEASIAT 
• Kouluverkko on ollut kuluneena vuonna kunnan päättäjien uudelleen käsiteltävänä. Siitä 

odotellaan päätöksiä huhtikuun 2010 aikana, jolloin Itä-Muhoksen koulukysymykset selkiin-
tynevät. 

• Kevyen liikenteen väylä -hanke on mennyt kunnassa eteenpäin ja sen aikataulua pyritään 
kiirehtimään kouluverkkopäätöksen selviämisen jälkeen. 

MUU TOIMINTA 
• Kyläyhdistys on Oulujokialueen kehitysyhdistys ry:n jäsen. 
• Kyläyhdistys on Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n jäsen. 
• Kyläläisiä on ollut mukana Vapaaehtoisen pelastuspalvelun eli VAPEPAn toiminnassa. 
• Kyläyhdistys on saanut maksuttomia liikuntavuoroja Mäntyrannan salista korvauksena salin 

rakentamisen aikana tehdystä talkootyöstä. 
• Mäntyrannan liikuntasalin avaimien luovutuksen ja takaisinperinnän käyttäjiltä on hoitanut 

kyläyhdistyksen puheenjohtaja. 

KYLÄYHDISTYKSEN TALOUS 
Kunnalta saatiin toiminta-avustusta vuodelle 2009 975 €. Isona tulonlähteenä olivat lista-arpajai-
set, joissa myynnissä oli 1200 arpaa. Niistä saatiin myytyä 835 kpl. Lisäksi tuottoa saatiin yleisö-
tilaisuuksissa pidetyistä arpajaisista ja buffettituloista. 
Tilinpäätös on esitetty erillisenä liitteenä. 

 

 
 

Tämä toimintakertomus on hyväksytty Mäntyranta-Honkalan alueen kyläkokouksessa keskiviik-
kona 31.3.2010. 


