MäntyrantaHonkalan
kyläyhdistys ry.,
Muhos

Toimintakertomus v. 2014

YLEISTÄ
Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n toiminnassa vuonna 2014 järjestettiin
tapahtumia , joissa yhteistyökumppaneina olivat mm. Honkalan koulu, 4H-yhdistys,
Lions Club Muhos, koiraharrastajat ja Muhoksen seurakunta. Suurimpana tapahtumana
oli heinäkuussa pidetyt kyläpäivät, syystori ja kirppis syyskuussa, sekä joulukuussa
koko kylän joulujuhla. Olennaisimpana hankkeena oli jääkiekkokaukalon kunnostus.
JOHTOKUNTA
18.3.2014 pidetyssä kyläkokouksessa yhdistyksen ja johtokunnan puheenjohtajaksi

valittiin vuosikokousten väliseksi toimikaudeksi Sirkka Tihinen (ympäristövastaava)
muiksi johtokunnan jäseniksi Veli-Pekka Honkanen (sihteeri), Johannes Jokitalo
(rahastonhoitaja), Jani Juka (talkoovastaava ja jääkentän hoito), Elisa Junttila
(tarjoiluvastaava),
Timo
Karhumaa
(talkoovastaava),
Martti
Kiviharju
(varapuheenjohtaja ja jäsenrekisterivastaava), Johanna Sulin (tarjoiluvastaava), Jari
Suorsa (jääkenttien hoito), Kari Tiirola (tarjoiluvastaava) , Heimo Tihinen ja Reija
Kaarlejärvi. Vuodeksi 2014 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.

Kyläkokoukset
Perjantaina 18.3.2014 pidettiin kyläkokous Mäntyrannalla, jossa käsiteltiin yhdistyksen
vuosikokousasiat. Ennen kokouksen alkua Piipsjärven kyläaktiivit kertoivat kuvin ja
sanoin uuden koulun rakentamiseen johtaneista varsin monivaiheisista tapahtumista.
Osallistujia oli n. kolmekymmentä.
MUUT JÄRJESTETYT TAPAHTUMAT
 Retki Oulaisten Piipsjärvelle 18.1. tutustumaan rakenteilla olevan koulun puolesta
käytyyn taisteluun. Mukana viisi kyläläistä.
 8. maaliskuuta talvirieha:
curling kisa, tandemhiihtoa, pomppulinna, ongintaa,
temppurata ja puhvetti. Väkeä paikalla n. 130 henkeä.
 Kesäkuun 14. Avoimet kylät tapahtuma (mukana useampi henkilö Oulun Seudun
Leaderista) ja peräkonttikirppis. Opastettuja retkiä Isterinkoskelle ja Liimanniin.
 Itä-Muhoksen kyläpäivät pidettiin 26.–27.7.
Lauantaina sanataiteilija Teija Annelin esitys, pomppulinna, Melontaa,
talutusratsastusta, arvontaa, retkiä Liimanniin ja Isterinkoskelle (autokuljetus), puhvetti
Sunnuntaina kyläkirkko.
Kyläpäivillä vieraili n. 180 kävijää.
 Elokuun lopulla ja syyskuun alussa talkoiltiin jääkiekkokaukalon kunnostuksen
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merkeissä. Lahot ja rikkinäiset puuosat uusittiin, puuttuva päätyverkko asennettiin ja
koko kaukalo maalattiin. Koiraharrastajat olivat talkoissa mukana
Palveluskoiraharrastajat järjestivät näytöksiä ja kilpailuja yhteistyössä kyläyhdistysen
kanssa.
Syyskuun 13. pv syystori ja peräkonttikirppis Mäntyrannalla.
Tilaisuus osoittautui varsin suosituksi ja paikalla kävi n 150 henkilöä.
Marraskuun 15.-16 pvMartti Kiviharju osallistui Oulun Seudun Leaderin järjestämään
Opintomatkaan Alpualle ja kalajoelle.
Joulukuussa laadittiin kyläesite, joka jaettiin kylätiedotteen mukana jokaiseen
talouteen.
Kyläyhdistys järjesti 19.12. Mäntyrannalla yhteistyössä Muhoksen seurakunnan ja
kylän koululaisten kanssa joulujuhlan. Ohjelmassa oli kauneimmat joululaulut, jouluisia
esityksiä, joulupukin vierailu sekä arpajaiset. Tilaisuudessa oli noin 200 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 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.
 Yhdistykselle hankittiin toriteltta sääsuojaksi erilaisia tilaisuuksia varten.
 Kesäkuussa käytiin tapaamassa Muhoksen vesihuollon johtajaa runkoviemärin
saamiseksi kylälle. Hanke ei toteutune lähivuosina.
 Johtokunnan jäseniä on osallistunut koulutustapahtumiin: 15.4.Some-koulutus ja 7.5.
Tapahtumien järjestäminen ja turvallisuus.
 Kyläyhdistyksellä oli pöytä myös joulumyyjäisissä 13.12.
 Oulun Seudun Ammattikorkeakoulun oppilaat laativat syksyllä kyläsuunnitelman, joka
osoittautui vain osittain toteuttamiskelpoiseksi.
KYLÄYHDISTYKSEN TALOUS
Kunnan toiminta-avustusta vuodelle 2014saatiin 600 €.
Kuntoratahanketta varten otettua lainaa lyhennettiin suunniteltu 1000 €. Jäljellä vielä
1300 €.
Varainhankintaa on tehostettu edellisistä vuosista osallistumalla entistä aktiivisemmin
erilaisiin tapahtumiin vohveleiden myynnin makkaranpaiston ja tuotemyynnin merkeissä.
(Laitasaaren Vedon
hiihdot Mäntyrannalla, Vapputapahtuma kirkonkylällä,
Ahvenmarkkinat Lumijoella, koiraharrastajien kilpailut)
Tilinpäätös on esitetty erillisenä liitteenä.
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