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YLEISTÄ 

Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n toiminnassa vuonna 2010 järjestettiin tapahtumia ja 
kursseja, joissa yhteistyökumppaneina olivat mm. Honkalan koulu, 4H-yhdistys, Martat ja Mu-
hoksen seurakunta. Suurimpana tapahtumana oli heinäkuussa pidetyt kaksipäiväiset kyläpäivät, 
hiihtotapahtuma, pääsiäiskokko sekä joulukuussa koko kylän puurojuhla. Olennaisimpana hank-
keena oli 1,5 km pitkän kuntoradan rakentamisen aloittaminen Mäntyrannan maastoon sekä jää-
kiekkokaukalon hankinta ja pystyttäminen Mäntyrannan koulun taakse. 

JOHTOKUNTA 
31.3.2010 pidetyssä kyläkokouksessa yhdistyksen ja johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin vuo-
sikokousten väliseksi toimikaudeksi Sirkka Tihinen ja muiksi johtokunnan jäseniksi Aino Er-
vasti, Veli-Pekka Honkanen, Elisa Junttila (uusi), Janne Karhumaa, Maria Kaukola-Cevi-
rel, Martti Kiviharju, Juhani Leinonen, Tarja Paakki, Reino Rajala (uusi) ja Heimo Tihi-
nen (uusi). Vuodeksi 2010 tilintarkastajiksi valittiin Juhani Vääräniemi ja Harri Häkkinen 
sekä varatilintarkastajaksi Petri Hanhela. 
Johtokunta kokoontui kuluneena toimikautenaan seitsemän kertaa. 

JÄSENISTÖ 
Yhdistyksen jäseniksi lasketaan kaikki kylän asukkaat. Talouksia arvioidaan olevan n. 255. 
Jäsenmaksua ei vuodelta 2010 peritty, kuten ei muinakaan vuosina. 

KYLÄKOKOUKSET 
Keskiviikkona 31.3.2010 pidettiin kyläkokous Mäntyrannan koululla, jossa käsiteltiin yhdistyk-
sen vuosikokousasiat. 

MUUT JÄRJESTETYT TAPAHTUMAT 
 Keskiviikkona 13.1.2010 pidettiin kyläsuunnitteluilta Mäntyrannalla, paikalla oli noin 30 henkilöä. 

Kunnasta paikalla oli tekninen johtaja Mikko Kari.  
 Hiihtotapahtuma pidettiin lauantaina 27.2.2010 Honkalan koululla. Tapahtuma kuului koulun 

työjärjestykseen. Paikalla oli arviolta 100 henkeä. Tilaisuuden tuotto annettiin Honkalan kou-
lun oppilaiden leirikoulun hyväksi. 

 Leskelän sillan luona järjestettiin pääsiäislauantaina 3.4.2010 kyläläisten yhteinen pääsiäista-
pahtuma, jonka ohjelmassa oli kisailua ja pääsiäiskokon polttamisyritys. 

 Pajutyökurssit järjestettiin maaliskuussa yhteistyössä Oulujoki-Opiston kanssa. 
 Tiistaina 20.4.2010 järjestettiin yhteistyössä Muhoksen seurakunnan ja Ylikylän Marttojen 

kanssa yhteisvastuutapahtuma Honkalan koulun pihalla. 
 Suokylän kentällä pelattiin toukokuun puolivälistä heinäkuun alkuun asti pesäpalloa. 
 Itä-Muhoksen kyläpäivät pidettiin 24.–25.7.2010. Lauantaina Pro-Agria järjesti kylämaisema- 

ja luonnon monimuotoisuusinfon sekä riukuaidan pystytysnäytöksen ja työopastuksen Hyrk-
käällä. Mäntyrannan koululla oli erilaisia toimintapisteitä kuten huovutus, temppurata, pomp-
pulinna, lasten karaoke, kasvomaalaus, narusuunnistus ja traktoreiden missikisat. Illalla oli 
lentopallo-ottelu Mäntyranta-Honkalan kylä vastaan Kylmälänkylä. 
Sunnuntaina järjestettiin kyläkävely Tervansoutajien muistokivelle Syväyksen rantaan, jossa 
pidettiin perinneinfo ja Mäntyrannan salissa kyläkirkko. Iltapäivällä Puolangan kesäteatteri 
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esitti hölmöläistarinoita. 
Molempina päivinä Mäntyrannan koululla oli mahdollisuus ostaa ruokaa, kahvia, mehua ja 
pullaa. Kesätapahtumaan osallistui n. 200 henkeä. Talkoillaa raivattiin myös Hyrkkään 
entisen pysäkin aluetta. 

 Tiistaina 14.9.2010 Honkalan koululla pidettiin ulkoilupäivä, jossa kyläyhdistys piti buffettia, 
mukana oli myös SPR-Muhos.  

 Askarteluilta pidettiin joulukuun alussa Mäntyrannalla yhteistyössä 4H-yhdistyksen kanssa. 
 Kyläyhdistys oli mukana joulumyyjäisissä yläasteella. 
 Kyläyhdistys järjesti tiistaina 21.12. Mäntyrannalla yhteistyössä Muhoksen seurakunnan ja 

Honkalan koulun kanssa joulujuhlan. Ohjelmassa oli kauneimmat joululaulut, jouluisia esi-
tyksiä, joulupuuro sekä joulupukin vierailu. Tilaisuudessa oli noin 250 henkilöä. 

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

Kylätiedote ilmestyi vuoden aikana viisi kertaa. Tiedotteissa oli puheenjohtajan palsta, jossa 
kerrottiin ajankohtaisista asioita ja innostettiin kylän yhteisiin tapahtumiin sekä keväällä ky-
läkysely. 

 tiedotteiden lisäksi Tervareitin seuratoiminta-palstalla on ilmoitettu tapahtumista, talkoista, 
kursseista jne. 

 Kylämme tapahtumista ja toiminnasta kertovia juttuja on ollut Tervareitissä. 
 Kyläyhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa www.ita-muhos.com. Sieltä löytyy kuvia tapahtu-

mista, talkoista sekä ajankohtaista tietoa kylän asioista. 

KOULU- JA TIEASIAT 
Kouluasioissa johtokunta otti kantaa oppilaiden sijoitukseen syksyllä 2010 alkavana lukuvuonna. 
Kannanotossa esitettiin, että oppilaat saavat jatkaa samassa ryhmässä ja että uuden koulun raken-
tamista tulee kiirehtiä. 
Kevyen liikenteen väylä oli esillä johtokunnan, Muhoksen teknisen toimen, ELY-keskuksen ja 
Ramboll Finland Oy:n edustajien yhteisessä tapaamisessa Mäntyrannalla. Tällöin keskusteltiin 
myös kyläkaavasta. Luonnos kyläkaavasta on toimitettu myös Muhoksen kunnan maankäyttö- ja 
kaavoitusjaostolle. 

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

rakentamisen aikana tehdystä talkootyöstä. 
 Kyläyhdistyksen puheenjohtaja on hoitanut Mäntyrannan liikuntasalin avaimien luovutuksen 

ja takaisinperinnän käyttäjiltä. 
 Kyläyhdistyksen alaisuudessa on toiminut hanketoimikunta, joka on organisoinut kuntorata-

hankkeen toteutumista. 

KYLÄYHDISTYKSEN TALOUS 
Kunnalta saatiin toiminta-avustusta vuodelle 2010 400 €. Kyläyhdistys sai Muhoksen Lions 
Clubilta avustusta jääkiekkokaukalon hankintaan. JoMMa ry on myöntänyt tukea kuntoratahank-
keelle.  
Toimintavaroja on saatu pääasiassa buffettituloista ja kyläpaitojen myynnistä. 
Kuntorata-hankkeeseen on käytetty edellisten vuosien ylijäämää. 
Tilinpäätös on esitetty erillisenä liitteenä. 
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