MäntyrantaHonkalan
kyläyhdistys ry.,
Muhos

Toimintakertomus v. 2011

YLEISTÄ
Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n toiminnassa vuonna 2011 järjestettiin
tapahtumia, joissa yhteistyökumppaneina olivat mm. Honkalan koulu, Muhoksen 4Hyhdistys, LionsClub, Ylikylän Martat, Mimmin koneet, Vapepa, ja Muhoksen seurakunta.
Suurimpana tapahtumana oli heinäkuussa pidetyt kaksipäiväiset Itä-Muhoksen
kyläpäivät. Muita tapahtumia oli Honkalan koulun hiihtotapahtuma, Mäntyrannan
jäärieha, sekä joulukuussa koko kylän puurojuhla. Olennaisimpana hankkeena oli 1,5
km pitkän kuntoradan rakennustyön jatkaminen Mäntyrannan maastoon. Käytetty
jääkiekkokaukalo hankittiin karstulasta ja pystytettiin talkoilla Mäntyrannan kentälle.
JOHTOKUNTA
31.3.2010 pidetyssä kyläkokouksessa yhdistyksen ja johtokunnan puheenjohtajaksi

valittiin vuosikokousten väliseksi toimikaudeksi Sirkka Tihinen. Johtokunnan muut
jäsenet olivat: Aino Ervasti, Veli-Pekka Honkanen(sihteeri), Johannes Jokitalo(uusi),
Elisa Junttila, Janne Karhumaa(vara-pj), Maria Kaukola-Cevirel, Martti Kiviharju,
Tarja Paakki, Reino Rajala, Jari Suorsa ja Heimo Tihinen. Vuodeksi 2011
toiminnantarkastajiksi valittiin Juhani Vääräniemi ja Harri Häkkinen sekä
varatoiminnantarkastajaksi Petri Hanhela.
Johtokunta kokoontui kuluneena toimikautenaan yhdeksän kertaa.
JÄSENISTÖ
Yhdistyksen jäseniksi lasketaan kaikki kylän asukkaat. Talouksia arvioidaan olevan n.
255. Jäsenmaksua ei vuodelta 2011 peritty, kuten ei muinakaan vuosina.
KYLÄKOKOUKSET
Keskiviikkona 30.3.2011 pidettiin kyläkokous Mäntyrannan koululla, jossa käsiteltiin
yhdistyksen vuosikokousasiat.
MUUT JÄRJESTETYT TAPAHTUMAT
 Mäntyrannalla
järjestettiin
tammi-helmikuussa,
kahtena
lauantaina,
jääkiekkokaukalon pystytystalkoot. Luistelujää tehtiin talkoovoimin, samoin kuin jään
puhtaanapito lumesta. Jäärieha pidettiin 19.3.2011, jolloin kaukalo virallisesti avattiin.
Tapahtumassa oli oppilaat vastaan vanhemmat jääpallo-ottelu, grillimakkaraa,
jääcurlingia, poniratsastusta ja puffetti. Paikalla kävi n.80 henkilöä.
 Hiihtotapahtuma pidettiin lauantaina 26.2.2011 Honkalan koululla. Tapahtuma kuului
koulun työjärjestykseen. Paikalla oli arviolta 120 henkeä. Kyläyhdistys järjesti
nappulahiihdot alle kouluikäisille, sekä puffetin ja grillimakkarat katsojille.
 Naperonaamiaiset pidettiin Mäntyrannan salissa 30.4.2011. Ohjelmassa oli
temppurata, ongintaa ja puffetista sai ostaa herkkuja. Kävijöitä oli n.40 henkeä.
 Suokylän kentällä pelattiin toukokuun puolivälistä heinäkuun alkuun asti pesäpalloa.
 Itä-Muhoksen kyläpäivät pidettiin 23.–24.7.2011. Päivät avattiin Syväyksen rannassa
Tervansoutajien Muistokivellä. LC Muhoksen järjestämässä Muhosjoki-melonnassa
päästiin kokeilemaan kanoottimelontaa. Mäntyrannalla oli erilaisia toimintapisteitä
kuten, vanhojen maatalouskoneiden näyttely, narusuunnistusta ja puffetti sekä
arvontaa. Liikuntasalissa oli suosittu, kyläyhdistyksen 30-vuotista toimintaa vuosien
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varrelta esittelevä video ja valokuvaesitys.
Sunnuntaina 24.7 Niemisen tilalla järjestetty 4H:n Luonto- ja maaseutupäivä keräsi
rankoista sadekuuroista huolimatta, sekä lapsiperheitä, että vanhempaa väkeä
nauttimaan tarjoilusta, luonnonkasvien tunnistuskisasta, eläinten hoidosta ja
saunavastojen teosta. Kyläyhdistys tilasi lättähattu-junan kuljettamaan vierailijoita
24.7. Kyläpäivien ohjelmassa oli sunnuntaina, Mäntyrannan salissa, Muhoksen
seurakunnan kyläkirkko, jossa kuultiin myös kaunista sahan soittoa ja laulua.
Molempina päivinä Mäntyrannan koululla oli mahdollisuus ostaa ruokaa, kahvia,
mehua ja pullaa ym. Päivien päätteeksi, ja lasten iloksi oli, Valto Savolaisen karaoke
ja pomppulinna. Kesätapahtumaan osallistui n. 200 henkeä.
Repokankaan uimapaikan ympäristöä siistittiin Johannes Jokitalon toimesta
raivaamalla pusikoita ja harventamalla rantametsää.
Toukokuun alussa haketettiin risuja ja levitettiin hake talkoilla kuntoradalle.
Loppusyksyllä kuntoradalle rakennettiin valaistus, jonka toteutuksessa kyläläisten
talkootyö näytteli merkittävää osaa. Hanketoimikunta kokoontui kaksi kertaa.
Kyläyhdistys oli mukana 20.12. 2011 Muhoksen seurakuntatalolla, kylän, Honkalan
koulun ja
seurakunnan kanssa, yhteisessä Joulujuhlassa. Ohjelmassa oli
kauneimmat joululaulut, jouluisia esityksiä, joulupuuro sekä joulupukin vierailu.
Lopuksi oli torttukahvit ja arvontaa. Tilaisuudessa oli noin 250 henkilöä.
Kyläyhdistys on jatkanut aktiivista toimintaa koulun säilymiseksi kylällä ja uuden
koulurakennuksen saamiseksi käyttöön mahdollisimman pian.

TIEDOTUSTOIMINTA
 Kyläläisille tiedotettiin yhteisistä asioista ja tapahtumista joka talouteen jaetuilla
tiedotteilla. Kylätiedote ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Tiedotteissa oli
puheenjohtajan palsta, jossa kerrottiin ajankohtaisista asioita ja innostettiin kylän
yhteisiin tapahtumiin.
 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
tapahtumista, talkoista sekä ajankohtaista tietoa kylän asioista.
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 alaisuudessa aloitti syksyllä Honkalan koulun vanhempaintoimikunta
 Kyläyhdistyksen alaisuudessa on toiminut hanketoimikunta, joka on organisoinut
kuntorata-hankkeen toteutumista.
KYLÄYHDISTYKSEN TALOUS
Kunnalta saatiin toiminta-avustusta vuodelle 2011: 500 €. Kyläyhdistys sai Muhoksen
Lions Clubilta avustusta jääkiekkokaukalon hankintaan 300 e. JoMMa ry on myöntänyt
tukea kuntoratahankkeelle.
Toimintavaroja on saatu lähinnä arpajaisista, buffettituloista ja kyläpaitojen myynnistä.
Kuntorata-hankkeeseen on käytetty edellisten vuosien ylijäämää.
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Tilinpäätös on esitetty erillisenä liitteenä.
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