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YLEISTÄ

Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n toiminnassa vuonna 2019 järjestettiin tapahtumia ,
joissa yhteistyökumppaneina olivat mm., 4H-yhdistys, Lions Club Muhos, Laitasaaren veto,
Oulujokilaakson kennelkerho, MLL, SPR, Itämaisten- ja Kantritanssien harrastajat. ja
Muhoksen seurakunta. Suurimpana tapahtumana oli elokuussa pidetyt kyläpäivät, sekä
joulukuussa koko kylän yhteinen joulujuhla.
Keväällä käynnistettiin frisbeegolfradan suunnittelu ja rakentaminen. Hankkeen
tarvikehankintoihin saatiin Oulun Seudun Leaderilta avustusta. Samassa yhteydessä
ostettiin myös uusi toriteltta. Hanke valmistui juuri ennen kyläpäiviä. Hankkeeseen
kuuluvat työt tehtiin talkoilla.
 

JOHTOKUNTA
         22.3.2019 pidetyssä kyläkokouksessa yhdistyksen ja johtokunnan puheenjohtajaksi
        valittiin vuosikokousten väliseksi toimikaudeksi Sirkka Tihinen(ympäristövastaava,
        rahastonhoitaja) ja muiksi johtokunnan jäseniksi Sanna Kinnunen 
       (varapuheenjohtaja), Veli-Pekka Honkanen(sihteeri, rahastonhoitaja, talkoovastaava),
        Katriina Nieminen (tarjoiluvastaava) ,Timo karhumaa(talkoovastaava) ,Elisa
        Savolainen, Johanna Tiirola(tarjoiluvastaava) Helka-Mirjami Pusula ja Heimo Tihi
        nen. Vuodeksi 2019 toiminnantarkastajiksi valittiin Juhani Vääräniemi ja Pertti
                          
        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.
Vapaaehtoista jäsenmaksua perittiin 10€/henkilö tai 15€ talous 2019

Kyläkokoukset
Perjantaina 22.3.2019 pidettiin kyläkokous Mäntyrannalla, jossa käsiteltiin yhdistyksen
vuosi kokous asiat.. Osallistujia oli neljä henkilöä.

MUUT JÄRJESTETYT TAPAHTUMAT
    Maaliskuun16.järjestettiin talvirieha Mäntyrannalla. Osallistujia oli n30 henkilöä..
       Avoimet kylät-tapahtuma 8.6. klo 12-16 Mäntyrannalla. Frisbeegolfradan talkoiden
        muodossa kaivamalla korien betonijalat maahan ja merkitsemällä heittopaikat.
      Talkoolaisille tarjottiin lihapotut.
        Frisbeegolfkorit saatiin juuri ennen kyläpäiviä ja ne asennettiin paikoilleen talkoilla.
 

Itä-Muhoksen kyläpäivät pidettiin 3.-4.8. Mäntyrannalla. Ohjelmassa lauantaina
frisbeegolfradan avajaiset. Kaksi ohjaajaa opasti frisbeen heitossa.. Pomppulinnat,
temppurata ja talutusratsastusta, arpajaiset, tanssitaidetta salissa, sekä melontaa
Muhosjoella. Pihalla maalaus- ja kivitaidepaja sekä kasvomaalauspaja toimijana 4H
yhdistys.
Sunnuntain ohjelmana oli kyläkirkko kahvitarjoiluineen ja Repokangaspiknik, jonka
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ohjelmaan kuului aarteenetsintää makkaranpaistoa ja virvokkeita.
Kyläpäivillä vieraili n. 130 kävijää.
 
Kyläyhdistys järjesti 14.12. Mäntyrannalla yhteistyössä Muhoksen seurakunnan kanssa
joulujuhlan. Ohjelmassa oli kauneimmat joululaulut, jouluisia esityksiä, joulupukin vierailu
sekä arpajaiset. Tilaisuudessa oli noin 140 henkilöä. Vieraille tarjottiin torttukahvit.
.
Kyläläisille tiedotettiin yhteisistä asioista ja tapahtumista joka talouteen jaetuilla tiedotteilla.
Kylätiedote ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Tiedotteissa oli puheenjohtajan palsta,
jossa ker rottiin ajankohtaisista asioita ja innostettiin kylän yhteisiin tapahtumiin.
Tiedotteitten 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 tapah
tumista, 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.
.Kunnossapidettiin kuntorataa.
Repokankaan uimapaikkaa siivottiin ja valvottiin koko uimakauden ajan.

KYLÄYHDISTYKSEN TALOUS
Kunnan harkinnanvaraista avustusta vuodelle 2019 saatiin 750 €. Toimintavaroja on saatu
pääasiassa tuotemyynnistä, jäsenmaksuista, arpajaisista sekä buffettituloista ja
kyläpaitojen ja -mukien myynnistä.
Omien tilaisuuksien lisäksi varainhankintaa on tehty pitämällä buffettia mm Korkalovaaran
lastentapahtumassa, Muhoksen kunnan järjestämässä Vappujuhlassa, iltatoritapahtumissa
ja MuhosMuksu tapahtumassa.
Tilinpäätös on esitetty erillisenä liitteenä.
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