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Mäntyranta-
Honkalan 
kyläyhdistys ry., 
Muhos 

 
Toimintakertomus v. 2016 

 
YLEISTÄ 

Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n toiminnassa vuonna 2016 järjestettiin 
tapahtumia, joissa yhteistyökumppaneina olivat mm, MLL Muhos, 4H-yhdistys, Lions 
Club Muhos, Oulujokilaakson kennelkerho, Los Coyotes Ranch, Laitasaaren Veto, 
Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset sekä Muhoksen seurakunta ja Muhoksen kunta. 
Suurimpana tapahtumana oli heinäkuussa pidetyt kyläpäivät, syystori ja kirppis 
syyskuussa, sekä joulukuussa koko kylän joulujuhla. Olennaisimpina hankkeina olivat 
Repokankaan uimapaikan kunnostus ja ylläpito, yleishyödyllisten pientarvikkeiden 
hankinta sekä patikointireitin suunnittelu. 

JOHTOKUNTA 
22.3.2016 pidetyssä kyläkokouksessa yhdistyksen ja johtokunnan puheenjohtajaksi 
valittiin vuosikokousten väliseksi toimikaudeksi Sirkka Tihinen (ympäristövastaava) 
muiksi johtokunnan jäseniksi Veli-Pekka Honkanen (sihteeri, talkoovastaava), Reija 
Kaarlejärvi (rahaston hoito), Timo Karhumaa, Sanna Kinnunen (tarjoiluvastaava) 
Martti Kiviharju (varapuheenjohtaja), Katriina Nieminen, Jari Suorsa (jääkenttien 
hoito, talkoovastaava), Kari Tiirola , Esa Savolainen,  Heimo Tihinen. Vuodeksi 2016 
toiminnantarkastajiksi valittiin Juhani Vääräniemi ja Outi Kukkonen, sekä varalle 
Pentti Pohjola ja Kaarlo Saarenpää. 
Johtokunta kokoontui kuluneena toimikautenaan seitsemän kertaa. 

JÄSENISTÖ 
Yhdistyksen jäseniksi lasketaan kaikki kylän asukkaat. Talouksia arvioidaan olevan n. 
255.  

Kyläkokoukset 
Tiistaina 22.3. pidettiin kyläkokous Mäntyrannalla, jossa käsiteltiin yhdistyksen vuosi-
kokousasiat. 9.6. pidettiin kyläkokous Mäntyrannalla ajankohtaisista asioista, kuten 
koulukuljetuksista ja patikointireitistä. 

MUUT JÄRJESTETYT TAPAHTUMAT           
• Palmusunnuntaina 20.3. Talvirieha Mäntyrannalla, yhteistyössä MLL:n Terhokerhon 

kanssa: jääkiekkokaukalossa pikkutrullien potkukelkkarata, curling kisa, kuntoradalla 
muksuhiihtoa, virpomisvitsojen tekoa, temppurata ja puhvetti.  Väkeä oli  paikalla n. 
100 henkeä. 

• Repokankaan uimamontusta tehtiin Fortum Pover and Heat Oy:n kanssa 29.6. käyttö-
oikeussopimus 5 vuodeksi, joka mahdollisti virallisen uimapaikan perustamisen. Kun 
viralliset luvat ja tarvikkeet saatiin paikalle, uimapaikka avattiin virallisesti 18.7.2016. 

• Itä-Muhoksen kyläpäivät pidettiin 23.-24.7.Mäntyrannalla. 
Lauantaina: salissa temppurata ja pomppulinnat, kaukalossa vanhoja autoja, traktoreita 
ja moottoripyöriä (yleisö valitsi kauneimmat). Muhosjokimelontaa ja pihapelejä, 
keppihevosrata, kivien maalausta, arvontaa, sekä monipuolinen puffetti (kuten 
ternimaitovohvelit ja hattaroita.  
Sunnuntaina:  Kyläkirkko Mäntyrannan salissa, Timo Ustjugovin laulua, sekä retki 
Liimanninkoskelle. 
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 Kyläpäivillä vieraili yhteensä n. 230 kävijää. 

• Syyskuun 12. pv syystori ja peräkonttikirppis Mäntyrannalla.         
• Kyläyhdistys järjesti 18.12. Mäntyrannalla yhteistyössä Muhoksen seurakunnan ja  

kylän koululaisten kanssa joulujuhlan. Ohjelmassa oli kauneimmat joululaulut, 
tiernapojat, jouluisia esityksiä,  joulupukin vierailu sekä arpajaiset. Tilaisuudessa oli noin 
180 henkilöä. Vieraille tarjottiin torttukahvit. Seurakunnasta mukana oli Simo-Pekka 
Pekkala ja Ossi Kajava. 

• Kyläläisille tiedotettiin yhteisistä asioista ja tapahtumista joka talouteen jaetuilla 
tiedotteilla. Kylätiedote ilmestyi vuoden aikana viisi kertaa. Tiedotteissa 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 useita Tervareitissä, kuten 
Repokankaan uimapaikasta, Itä-Muhoksen kyläpäivistä ja maastoretkestä Hepoharjulle. 
. 

• Kyläyhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa www.ita-muhos.com. Sieltä löytyy kuvia 
tapahtumista, talkoista sekä ajankohtaista tietoa kylän asioista. 

 

MUU TOIMINTA 
• Kyläyhdistys on Oulujoki-alueen kehitysyhdistys ry:n jäsen. 
• Oulun Seudun Leader (JOMMA ry) jäsen 
• Kyläyhdistys on Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n jäsen. 
• Kyläläisiä on ollut mukana Vapaaehtoisen pelastuspalvelun eli VAPEPA:n toiminnassa. 

Muhoksella ja lähikunnissa tapahtuneisiin etsintöihin osallistui useita kyläyhdistyksen 
jäseniä. 

• Repokankaan uimapakalla raivattiin risukoita, kerättiin roskia, järjestettiin jätehuolto, 
hiekoitettiin, ja laitettiin kaikki virallisen uimapaikan vaatimat laitteet. Valvontaa 
suoritettiin kiertävänä vuorona, ajoittain esiintyneen ilkivallan estämiseksi. 

• Leader-rahoituksen tukemana hankittiin tarpeellista pienkalustoa: kaasugrilli, 
muurinpohjapannu polttimineen, videotykki ja valkokangas + jalusta, jääkaappi sekä 
oksasilppuri. 

• Patikointireittisuunnitelmaa pantiin alulle maastokäyntien muodossa ja sopimalla 
maanomistajien kanssa käyttöoikeuksista. Pj ja siht. osallistuivat Rokualla järjestettyyn 
retkeilyreittien suunnittelua, rakentamista ja tuotteistusta käsittelevään  kaksipäiväiseen 
koulutukseen. 

• Los Coyotes Ranghilla Kalle Hellsröm ProAgriasta esitelmöi Toimeentuloa ja virkistystä       
luonnosta, otsikon alla sivuttiin myös omaa retkeilyreittihankettamme. Tilaisuuden aluksi 
tehtiin maastoretki Muhos- ja Poikajokihaaraan, Hepoharjulle. Maasto sai innokkaan 
vastaanoton.  

• Korkalavaarassa 7.2. pidimme puffettia, Lions Clubin järjestämässä Talvitapahtumassa.  
• Kyläyhdistys järjesti yhdessä Laitasaaren Vedon kanssa, 9.2. Tour de Muhos-sarjahiihdot 

Mäntyrannalla, ja Tour de Muhos-juoksukilpailut 25.5. myöskin Mäntyrannan kuntoradalla.  
• Vapputapahtumassa Muhoksen torilla, myytiin makkaraa, kahvia, munkkeja ja mehua. 
• 16.7. Villinlännen markkinoilla Los Coyotes Ranchilla myytiin vohveleita ja kahvia.  
• 27.8 ja 2.9. Risukon raivaustalkoot Mäntyrannan kohdalla, kuntoradan varressa. 
• 11.9. TOKO-koe Mäntyrannalla, johon kyläyhdistys järjesti puffetin. 



 3  

KYLÄYHDISTYKSEN TALOUS 
Kunnan toiminta-avustusta vuodelle 2016 saatiin  750 €.  
Uimapaikan kustannuksiin saatiin kunnan avustusta 1200€. 
Lainaa jouduttiin ottamaan pienlaitehankintojen rahoittamiseen, koska hyväksyttyyn 
hankkeeseen myönnettyä Leader-rahaa ei maksettu vuoden loppuun mennessä.   
Varainhankintaa on jatkettu edelleen osallistumalla aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin 
vohveleiden myynnin makkaranpaiston ja tuotemyynnin merkeissä. 
Tilinpäätös on esitetty erillisenä liitteenä. 

 


