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Mäntyranta-Honkalan 
kyläyhdistys ry., 
Muhos 

 
Toimintakertomus v. 2012 

 
YLEISTÄ 

Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n toiminnassa vuonna 2012 järjestettiin tapahtu-
mia, joissa yhteistyökumppaneina olivat mm. Honkalan koulu, 4H-yhdistys, Lions Club 
Muhos, Mimmin koneet, Muhoksen Palomiesyhdistys. MLL Muhos, Muhoksen seura-
kunta ja Muhoksen kunta. Suurimpina tapahtumina olivat heinäkuussa pidetyt Itä-Mu-
hoksen kyläpäivät, hiihtotapahtuma, pääsiäiskokko sekä joulukuussa koko kylän joulu-
juhla. Olennaisimpana hankkeena oli 1,5 km pitkän kuntoradan rakennustyön jatkami-
nen Mäntyrannan maastoon: sen valaistus valmistui ja hankittiin grillikota. 

JOHTOKUNTA 
Torstaina 29.3.2012 pidetyssä kyläkokouksessa yhdistyksen ja johtokunnan puheenjohta-
jaksi valittiin vuosikokousten väliseksi toimikaudeksi Sirkka Tihinen ja muiksi johtokun-
nan jäseniksi Veli-Pekka Honkanen, Johannes Jokitalo (varainhoitaja), Jani Juka 
(uusi), Elisa Junttila, Janne Karhumaa (varapuheenjohtaja), Maria Kaukola-Cevirel, 
Martti Kiviharju, Tarja Paakki, Reino Rajala, Jari Suorsa ja Heimo Tihinen. Vuodek-
si 2012 toiminnantarkastajiksi valittiin Kaarlo Saarenpää ja Pentti Pohjola sekä vara-
toiminnantarkastajiksi Petri Hanhela ja Juhani Vääräniemi. 
Johtokunta kokoontui kuluneena toimikautenaan seitsemän kertaa. 

JÄSENISTÖ 
Yhdistyksen jäseniksi lasketaan kaikki kylän asukkaat. Talouksia arvioidaan olevan noin 
255 ja asukkaita noin 850. Jäsenmaksua ei vuodelta 2012 peritty kuten ei muinakaan 
vuosina. 

KYLÄKOKOUKSET 
Torstaina 29.3.2012 pidettiin Honkalan koululla kyläkokous, jossa käsiteltiin yhdistyksen 
vuosikokousasiat. 

MUUT JÄRJESTETYT TAPAHTUMAT 
 Laskiaistapahtuma pidettiin sunnuntaina 19.2. Mäntyrannalla ja ulkoilupäivä ja nap-

pulahiihdot lauantaina 17.3. Honkalan koululla. Väkeä kävi molemmissa tapahtu-
missa hyvin. 

 Mäntyrannan jääkiekkokaukalo jäädytettiin ja hoidettiin talkoovoimin. 
 Vuoden tauon jälkeen järjestetty pääsiäiskokkotapahtuma keräsi runsaasti yleisöä, 

noin sata henkeä. Ohjelmassa oli kokon lisäksi erilaisia kilpailuja sekä tietysti 
buffetti. 

 Suokylän kentällä pelattiin toukokuun puolivälistä heinäkuun alkuun asti jalkapalloa. 
 Itä-Muhoksen kyläpäivät pidettiin 21.–22.7.2012. Lauantaina esillä oli vanhoja ko-

neita ja traktoreiden missikisat. Melontaharrastukseen sai opastusta Muhosjoella, 
Mäntyrannan melontalaiturin toivat LC Muhos ja Rotarit. Pelastuslaitoksen uusin pa-
loauto, jota henkilökunta esitteli, oli kaikenikäisten kiinnostuksen kohteena. Lapsille 
Mäntyrannan koululla oli erilaisia toimintapisteitä kuten pomppulinna, temppurata ja 
ongintaa sekä suosittua poniratsastusta. 
Suokylän kentällä oli tilaisuus tutustua palvelukoirien toimintaan. 
Sunnuntain ohjelmana oli kyläkirkko ja musiikkiesityksiä Mäntyrannan salissa. 
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 Repokankaan uimapaikan ympäristöä siistittiin talkoilla keräämällä roskia ja 
siistimällä nuotiopaikat. 

 "Päivä maalla" -tapahtumassa lauantaina 28.7. Sarangin tilalla oli 
kyläyhdistyksemme väki talkoissa. Muurinpohjaletut ja virvokkeet tekivät hyvin 
kauppansa noin 850 vieraalle. 

 Kyläyhdistys järjesti keskiviikkona 19.12. joulujuhlan Mäntyrannalla yhteistyössä 
Muhoksen seurakunnan ja Honkalan koulun kanssa. Ohjelmassa oli kauneimmat 
joululaulut, koululaisten esityksiä, torttukahvit sekä joulupukin vierailu. Tilaisuudessa 
oli noin 250 henkilöä. 

 Kyläyhdistys on jatkanut aktiivista toimintaa koulun säilymiseksi kylällä ja uuden 
koulurakennuksen saamiseksi käyttöön mahdollisimman pian. Vanhempaintoimi-
kunta järjesti lokakuussa traktorimarssin Honkalan koululta Muhoksen torille. Oppi-
laat ja heidän vanhempansa vetosivat päättäjiin lisäviipaleiden saamiseksi Honka-
laan vanhan osan jouduttua käyttökieltoon homeongelmien vuoksi. Vetoomukset 
eivät tuottaneet tulosta, vaan osa oppilaista siirrettiin vuoden 2013 alusta 
kirkonkylän koulun tiloihin. 

TIEDOTUSTOIMINTA 
 Kyläläisille tiedotettiin yhteisistä asioista ja tapahtumista joka talouteen jaetuilla tie-

dotteilla. Kylätiedote ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Tiedotteissa oli puheen-
johtajan palsta, jossa kerrottiin ajankohtaisista asioista ja innostettiin osallistumaan 
kylän yhteisiin tapahtumiin. 

 Tiedotteiden lisäksi Tervareitin seuratoiminta-palstalla on ilmoitettu tapahtumista, tal-
koista, kursseista jne. 

 Kylämme tapahtumista ja toiminnasta kertovia juttuja on ollut Tervareitissä ja Kale-
vassa. Traktorimarssi oli valtakunnan uutisissa (TV 4). 

 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 Vapepan toiminnas-

sa. 
 Kyläyhdistyksen alaisuudessa on toiminut hanketoimikunta, joka on organisoinut 

kuntorata-hankkeen toteutumista. 

KYLÄYHDISTYKSEN TALOUS 
 Kunnalta saatiin toiminta-avustusta vuodelle 2012 1100 €. JoMMa ry on myöntänyt 

tukea kuntoratahankkeelle. 
 Toimintavaroja on saatu pääasiassa buffetti- ja arpajaistuloista ja kyläpaitojen 

myynnistä. 
 Tilinpäätös vuodelta 2012 on esitetty erillisenä liitteenä. 

 

 


