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Toimintakertomus v. 2013 

 
YLEISTÄ 

Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n toiminnassa vuonna 2013 järjestettiin 
tapahtumia , joissa yhteistyökumppaneina olivat mm. Honkalan koulu, 4H-yhdistys, 
Lions Club Muhos, Mimmin koneet, ja Muhoksen seurakunta. Suurimpana tapahtumana 
oli heinäkuussa pidetyt kyläpäivät, hiihtotapahtuma, sekä joulukuussa koko kylän 
joulujuhla. Olennaisimpana hankkeena oli 1,5 km pitkän kuntoradan rakennustyön 
loppuun saattaminen. 

JOHTOKUNTA 
27.3.2013 pidetyssä kyläkokouksessa yhdistyksen ja johtokunnan puheenjohtajaksi 
valittiin vuosikokousten väliseksi toimikaudeksi Sirkka Tihinen ja muiksi johtokunnan 
jäseniksi Veli-Pekka Honkanen (sihteeri,ympäristövastaava), Johannes Jokitalo 
(rahastonhoitaja), Jani Juka (talkoovastaava), Elisa Junttila (varapuheenjohtaja), 
Janne Karhumaa, Maria Kaukola-Cevirel, Martti Kiviharju (jäsenrekisterivastaava),  
Tarja Paakki (tarjoiluvastaava, Johanna Sulin (tarjoiluvastaava), Jari Suorsa ja 
Heimo Tihinen. Vuodeksi 2013 toiminnantarkastajiksi valittiin Juhani Vääräniemi ja 
Outi Kukkonen, sekä varalle Pentti Pohjola ja Kaarlo Saarenpää. 
Johtokunta kokoontui kuluneena toimikautenaan viisi kertaa. 

JÄSENISTÖ 
Yhdistyksen jäseniksi lasketaan kaikki kylän asukkaat. Talouksia arvioidaan olevan n. 
255. Vapaaehtoista jäsenmaksua perittiin yhdistyksen historiassa ensimmäistä kertaa. 
2013 kymmenen euron jäsenmaksun maksoi 35 kyläläistä. 

Kyläkokoukset 
Keskiviikkona 27.3.2013 pidettiin kyläkokous Mäntyrannalla, jossa käsiteltiin yhdistyk-
sen vuosikokousasiat. Kyläkokouksessa paikalla oli myös vapaa-ajan lautakunnan 
puheenjohtaja Rainer Väänänen. Osallistujia oli viisitoista. 

MUUT JÄRJESTETYT TAPAHTUMAT           
 Pääsiäisaskarteluilta13.3. Mäntyrannalla, paikalla oli n 20 henkeä. ja ulkoilutapahtuma:  

curling kisa  ja nappulahiihdot lauantaina 16.3. Mäntyrannalla yhteistyössä 4h kanssa. 
Väkeä paikalla n. 70 henkeä. 

 Toukokuun lopulla talkoiltiin kuntoradalla. Purua levitettiin 260 m3 kahtena päivänä 2-3 
traktorin avulla. 

  Itä-Muhoksen kyläpäivät pidettiin 20.–21.7. 
     Perjantaina Raahen-seudun Zetoristit pysähtyivät esittäytymään ja kahvistelemaan  
     Mäntyrannalla. 
     Lauantaina kuntoradan viralliset avajaiset; nauhan leikkasivat kansanedustaja Pirkko  

 Mattila, hiihtosuunnistaja Aleksi Karppinen ja Sirkka Tihinen. Muuta ohjelmaa: 
 arpajaiset,    pomppulinna, melontaa, ongintaa, tikanheittoa ja vanhoja koneita. 
 Buffetti toimi aulassa ja makkaranpaisto kodalla.       
 Sunnuntain ohjelmana oli kyläkirkko.  
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 Kyläpäivillä vieraili n. 200 kävijää. 
 

   Syyskuun viimeisenä lauantaina järjestettiin Mäntyrannalla perennojen vaihtopäivä ja  
peräkonttikirppis. Kävijöitä noin seitsemänkymmentä. 

 
 Kyläyhdistys järjesti 19.12. Mäntyrannalla yhteistyössä Muhoksen seurakunnan ja Hon-

kalan koulun kanssa joulujuhlan. Ohjelmassa oli kauneimmat joululaulut, jouluisia esi-
tyksiä,  joulupukin vierailu sekä arpajaiset. Tilaisuudessa oli noin 200 henkilöä. Vieraille 
tarjottiin torttukahvit. 

 Kyläyhdistys on jatkanut aktiivista toimintaa koulun saamiseksi kylälle. 
 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 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. 
 Kyläyhdistyksen alaisuudessa on toiminut hanketoimikunta, joka on organisoinut 

kuntorata-hankkeen toteutumista. 

KYLÄYHDISTYKSEN TALOUS 
Kunnan toiminta-avustusta vuodelle 2013 saatiin 600 €. JoMMa ry on myöntänyt tukea 
kuntoratahankkeelle. Yhdistyksen varat eivät riittäneet kuntoradan puskurilainan 
maksuun kunnalle, joten jouduttiin ottamaan lainaa 2300 euroa maksuvalmiuden 
säilyttämiseksi. 
Toimintavaroja on saatu pääasiassa tuotemyynnistä, jäsenmaksuista, arpajaisista sekä 
buffettituloista ja kyläpaitojen myynnistä. 
Tilinpäätös on esitetty erillisenä liitteenä. 

 


