MäntyrantaHonkalan
kyläyhdistys ry.,
Muhos

Toimintakertomus v. 2015

YLEISTÄ
Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n toiminnassa vuonna 2015 järjestettiin
tapahtumia, joissa yhteistyökumppaneina olivat mm, 4H-yhdistys, Lions Club Muhos,
koiraharrastajat, Laitasaaren Veto, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset sekä Muhoksen
seurakunta. Suurimpana tapahtumana oli heinäkuussa pidetyt kyläpäivät, syystori ja
kirppis syyskuussa, sekä joulukuussa koko kylän joulujuhla. Olennaisimpana hankkeena oli jääkiekkokaukalon kunnostus.
JOHTOKUNTA
18.3.2015 pidetyssä kyläkokouksessa yhdistyksen ja johtokunnan puheenjohtajaksi

valittiin vuosikokousten väliseksi toimikaudeksi Sirkka Tihinen (ympäristövastaava)
muiksi johtokunnan jäseniksi Veli-Pekka Honkanen (sihteeri), Reija Kaarlejärvi
(rahaston hoito),Johannes Jokitalo (latujen hoito), Elisa Junttila (tarjoiluvastaava),
Timo Karhumaa (talkoovastaava), Martti Kiviharju (varapuheenjohtaja), Jari Suorsa
(jääkenttien hoito), Kari Tiirola (tarjoiluvastaava), Esa Savolainen, Heimo Tihinen.
Vuodeksi 2015 toiminnantarkastajiksi valittiin Juhani Vääräniemi ja Outi Kukkonen,
sekä varalle Pentti Pohjola ja Kaarlo Saarenpää.
Johtokunta kokoontui kuluneena toimikautenaan kuusi kertaa.

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

Kyläkokoukset
Perjantaina 27.3. pidettiin kyläkokous Mäntyrannalla, jossa käsiteltiin yhdistyksen vuosikokousasiat. Tilaisuuden aluksi Muhoksen kunnan kehittämispäällikkö Kyösti Honkala
selosti kunnan toimia tervansoutajien muistokiven ympäristössä sekä kertoi kesän
merkittävimmistä tapahtumista Muhoksella: Kunnan 150v juhlat kesäkuussa ja Kalevan
rastiviestit 8.-9. elokuuta. Keskusteltiin myös koululaisten kuljetuksista ja niissä
ilmenneistä ongelmista. Osallistujia oli yhdeksän henkilöä.
MUUT JÄRJESTETYT TAPAHTUMAT


Maaliskuussa talvirieha Mäntyrannalla
curling kisa, tandemhiihtoa, pomppulinna,
ongintaa, temppurata ja puhvetti. Väkeä paikalla n. 115 henkeä.
 Talviuintipaikkaa pidettiin avoimena Repokankaan montulla ensi kertaa ja
kiekkokaukalo jäädytettiin leudosta talvesta huolimatta luistelukuntoon.
 Itä-Muhoksen kyläpäivät pidettiin 18.–19.7.
Lauantaina: koiranäyttely, pomppulinna, Melontaa, vanhoja traktoreita ja autoja,
pihapelejä, kivien maalausta, arvontaa, puhvetti. Illalla karaoke.
Sunnuntaina kyläkirkko.
Kyläpäivillä vieraili n. 230 kävijää.
 Kyläpäivien edellä talkoiltiin katettu pöytä-penkki yksikkö grillikodan viereen. Töissä
neljä kyläläistä.
1

 Syyskuun 12. pv syystori ja peräkonttikirppis Mäntyrannalla.









Oulun Maa- ja kotitalousnaisista Maija Ojalehto ja Soila Hiltunen esittelivät Pohjolan
metsien, järvien ja peltojen antimia Superruokaa Pohjolasta teeman alla.
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 Jouni Heikkinen ja
Timo Ustjugov.
Kyläläisille tiedotettiin yhteisistä asioista ja tapahtumista joka talouteen jaetuilla
tiedotteilla. Kylätiedote ilmestyi vuoden aikana viisi 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.
 Kyläyhdistys järjesti puhvetin helmikuussa Lions Clubin pitämiin nappulahiihtoihin
Korkalovaarassa sekä Laitasaaren Vedon hiihtokilpailuihin Mäntyrannalla.
 Vapputapahtumassa kirkonkylällä myytiin makkaraa, kahvia, mehua ja simaa. Hyvän
myyntipaikan myötä kauppa kävi erittäin hyvin.
KYLÄYHDISTYKSEN TALOUS
Kunnan toiminta-avustusta vuodelle 2015 saatiin 700 €.
Kuntoratahanketta varten otetun lainan loppuosa 1300 € maksettiin suunnitelman
mukaisesti pois.
Varainhankintaa on jatkettu edelleen osallistumalla aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin
vohveleiden myynnin makkaranpaiston ja tuotemyynnin merkeissä.
Tilinpäätös on esitetty erillisenä liitteenä.
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