
Esityslista - pöytäkirja
Pyhåikyliin koulupiirin yleisestä kokouksesta, joka pidettiin
I 9.4.2008 Kiikassa Kiruralan Koukulla.

Asialista:

1) Kokouksen avaus Toivo Hinkkanen
Hiljainen hetki edesmenneiden muistolle.
Puheenjohtaja Toivo Hinkkanen avasi kokouksen. H?inen kehoituksestaan vietettiin hiljainen
hetki edesmenneiden muistolle, muistellen erikoisesti tiinä vuonna pois nukkunutta pidettyä
alakoulun opettajaamme Mertta Korhosta.

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtuju sihteeri ja kaksi pöyfiikirjan tarkastajaa.

Påiätös:Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Taneli lnkinen, sihteeriksi Veikko Niukkanen
ja pöytiikirjan tarkastajiksi Irja Kåirki ja Tuulikki Rantanen.

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja piätösvaltaisuus
a) Todetaan osanottajat. Kokoukseen osallistui 58 henkilöä. Liite 1.

b) Todetaan laillisuus ja påiätösvaltaisuus.

Kokouksesta oli ilmoitus tammi-, helmi- ja maaliskuun Pyhäjåiwi-lehdissä.
Samoin KarjalaJehdessä kaksi kerta ja kerran Tyrvåiiin Sanomissa.

Påiätös:Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja piiätösvaltaiseksi.

4) TiedonmurusiaPyhåikylänkoulupiirilästentoiminnasta
evakkotaipaleella vuoteen 2007 .

Liite2. Toivo Hinkkanen esitteli koosteen, joka oli jaettu kaikille kokouksen
osanottajille.

Påiätös: Toimintakertomus hyviiksyttiin muutoksitta.

5) Tilien ktisittely
13.3.-05 pidetyn yleisen kokouksen 16 $ mukaan tilikaudeksi vahvistettiin 1.3.2005-
28.2.2006. Koska vuosi 20A5 ja suurin osa vuodeta 2006 oli vain aineiston keruuta, ilman
suurempaa rahaliikennettii, yleinen kokous 29J02006,
5 $ a, jatkoi 1.3.05 alkanutta tilikautta 31.12.2006 asti.
Samoinl3.3.2005 valittujen tilintarkastajien toimikautta jatkettiin 31.12.2006 asti.

a) Esitet?i,in Kirjatoimikunnan tilit tilikaudelta2005-2006 ja 2007.
Rahastonhoitaja Antti Kaasalainen esitteli tilit valkokankaalle heijastaen ja vastasi
esitettyihin kysymyksiin.

b) Esitetiiiintilintarkastajien lausunnotmolemmiltatilikausilta.
Puheenjohtaja luki tilintarkastajien antamat lausunnot molemmiltatilikausilta.
Kokouksessa mukana olleet tilintarkastajat selvensivät lausuntojaan vielä suullisesti.

c) Tilinpiiätöksien vahvistaminen
Påiåtös: Kokous vahvisti tilinpåiätökset tilikausiltn 2005 -2006 ja 2007 .

d) Tili- ja vastuuvapauden myöntiiminen tai epåiiiminen em. tilikausilta.
Piiätös:Tilintarkastajien ehdotukseen perustuen kokous yksimielisesti myönsi
tilintekijälle ja Kirjatoimikunnalle tili- ja vastuuvapauden tilikausilta 2005-
2006 ja2007.

6) Toiminta jatkossa
Yleisen kokouksen tulee tehdä påiätöksiä mm. koulupiiritoiminnan jatkumisesta ja
varojen käytöstii. Koska kirjoja on vielä myymättii j avarat mahdollistavat
jatkotyöskentelyn jossain muodossa, niin tuntuisi luontevalta, ettii toimintaa jatketaan uutta
miettien.



Toimikunta keskusteli asiasta vilkkaasti ja perusteellisesti, yritttien löytåiä

"tienviittoja", miten Pyhåikyliin koulupiiriläiset voisivat tästii eteenpäin toimia.
Ehdotus:

Yleiselle kokoukselle kirjatoimikunta ehdottaa "askelmerkeiksi"seuraaviaaiheita I
asioita:

a) Kirjojenmarkkinointiataidollisestijatketaan.
b) Pidetiiiin vuosittain virallinen yleinen kokous.

Edelliimainittujen lisiiksi, mikäli halukkaita toimijoita sekä heiltii aikaa
vaivannåiköön löytyy:

c) Jåirjestetåiiin "pyhåikyllöisii" kotiseutumatkoja Pyhäj?irvelle.

d) Kun vielä on muistajia elossa" niin karttatietoja entisistä asuinpaikoista
yritetiiiin tarkentaa nykyiseen tiestöön verraten.

e) Jatketaan koulupiiriimme liittyvien tiiydentiivien arkistotietojen etsimistii.
f) Jatketaan muistelmien tallentamista eliimåistä Pyhäjåirvellfi evakkotaipaleella ja

uudelleen sij oittumisesta.
g) Selvitetiiiin, olisiko mahdollista käynnistiiii "verkostotyöskentely" muiden

Pyhäjåirven kylien / koulupiirien ja Pyhäjåirvi-Såiätiön kanssa. Silloin voitaisiin
käsitellä asioita I aiheitateemoittain koko Pyhäjåirven pitnJäh koskien. Tavoitteena
tälä olisi alati supistuvien resurssien parempi kohdentaminen.
Keskustelussa eri kohdista käytettiin useita selventäviä puheenvuoroja ja vastattiin
esitettyihin kysymyksiin. Kohdan c, puheenjohtajan kysyessä asian kannatusta käden
nostoll4 suurin osa kåisistii nousi kannattamaan matkojen jåirjestiimistii.

Piiätös:Kokous hyviiksyi toimikunnan ehdotukset tulevan toiminnan tavoitteiksi,
seuraavin lisäyksin: Kirjoja myydåiiin myös Mouhijiirven Pyhäjåirvijuhlilla ja
jokainen osaltaan yÅttitätoimia kirjojen markkinoijana. Myös selvitetåiiin kotisivujen
mahdollisuus.

7) Oikeustoimikelpoisuus
Toimikunnassa asioista keskusteltaessa todettiin: Toimintamme on ollut epävirallista.
Olemme oikeustoimikelvottomia. Tåimä rajoiuaa toimintaa ja aiheuttaa hankaluuksia
vastuukysymyksiin. Toimijat ovat henkilökohtaisessa vastuuss4 eikä yhteisöllti joka on
oikeustoimikelvoton, ole mitiiiin juriidista vastuuta toiminnasta.

Ehdotus:
Edelläolevaan perustuen toimikunta esittiiii yleiselle kokoukselle, että selvitetåiiin
käytettiivissä olevat vaihtoehdot oikeustoimikelpoisuuden saamiseksi.
Ptiåtös : Ehdotus hyviiksyttiin.

8) Millänimellätoimintajatkuu ?

Tähän asti on puhuttu Pyhåikylåin koulupiiriståi. Sitii ei kuitenkaan virallisesti enåiä ole
olemassa. Keskustelussa todettiin, effå pitiiisi löyfiiii uusi, napakka nimi.
Irma ehdotti: On olemassa Pyhäjåirvi-seura. Eikö meille sopisi nimeksi Pyhåikylä-seura.

Ehdotus:
Yleiselle kokoukselle piiätettiin esittiiii, ettåi toistaiseksi nimenä olisi Pyhåikylä-seura.

Påiätös:Keskustelun jiilkeen kokous hyviiksyi påiätösehdotuksen ja nimen mahdollisuudet selvitetiiiin
seuradrv&m kokoukseen mennessä.

9) Kirjatoimikunnalle uusi nimi
Kirjatoimikunta oli yksimielinen siitä, ettii toimielimen nimenä - Pyhiikylän koulupiirin
kirjatoimikunta - ei jatkossa ole käyttökelpoinen. On pitkä ja harhaanjohtava.

Ehdotus:
Yleiselle kokoukselle päätettiin ehdottaa että toistaiseksi asioita hoitavaa toimielintä
kutsuttaisiin nimellä: Johtokunta.



Johtokunta valitsisi keskuudeskan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, sekä sihteerin ja
rahastonhoitalan,ja olisi vastuussa toimistaan yleiselle kokoukselle. Johtokunta voisi
toimintaa varten valita sille tilivelvollisen työvaliokunnan ja asettaa muita tarpeellisia
jaostoja tai ty0ryhmiä erilaisten hankkeiden toteuttajiksi.

Påiätös: Keskustelun jälkeen piiätösehdotus hyviiksyttiin.

10) Johtokunnan toimikausi ja jåisenet

Kun Kirjatoimikunta laajennettuna valittiin, låihdettiin siitii ajatuksesta, ettii samat

henkilöt hoitavat tehtävtin loppuun asti.

Onko tehtävä loppuun suoritettu, kun kirjat saatiin painettua, vai sittenkö vast4 kun kirjat on
myyty sekä arkistot jfiestetty ja sijoiteffu aikaisempien påiätösten mukaisesti? On selvåiä,

ettii "pyhåikyllöisii" on niiistii asioista huolta pidettiivä.
Kun kyseessä on oikeustoimikelvoton jfiestö, niin asiantuntijan mielestä
kirjatoimikunnan jtisenet vastaavat edelleen henkilökohtaisesti toiminnasta kunnes edellä
mainitut toimet on hoidettu. Tästii seuraisi, ettii kirjatoimikunta uudella nimellä jatkaisi
toimintaansa.

Kirjatoimikunta kuitenkin katsoo, ettii meidåin paikkamme ovat vapaasti yleisen kokouksen
käytettiivissä.

Ehdotus:
Yleiselle kokoukselle piiåtettiin ehdottaa:
a) Johtokunnan toimikaudeksi påiätetiiiin vuosi 2008.

Ptiätös: Toimikaudeksi p?iätettiin vuosi 2008.
b) Yleinen kokous valitsee johtokuntaån l0 jiisenfii ja nimeiiä kokoonkutsujan.

Påiätös:Pyhåikylä-seuran johtokuntaan vuodeksi 2008 valittiin entiset Kirjatoimikunnan jäsenet

Kauko Hinkkanen, Toivo Hinkkanen, Seija Jokinen, Antti Kaasalainen, Irma Karppanen,
Pentti Kiuru, Reini Kukko, Jukka Pusa ja Aino Pöyhönen sekä vapautusta iåin takia
pyytåineen Sirkka Mattilan tilalle Mauri Hauhia.
Kokoonkutsuj aksi nimettiin Toivo Hinkkanen.

1 1) Seuraava tilikausi ja tilintarkastajat
Yleisen kokouksen tulisi piiättiiii myös seuraavan tilikauden pituus ja valittava samaksi
aj aksi ti lintarkastaj at.

Ehdotus:
Yleiselle kokoukselle påiätettiin ehdottaa:
a) Pyhiikylä-seuran seuraava tilikausi olisi kalenterivuosi 2008.

Piiätös : Seuraavaksi tilikaudeksi vahvistettiin vuosi 2008.
b) Yleinen kokous valitsisi tilintarkastajat ja heille varamiehet

tarkastamaan v. 2008 tilejäja hallintoa.
Påiätös:Pyh?ikylä-seuran varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuodelle 2008 valittiin Jukka

Harjula ja Matti Santa, sekä varalle Eija Kuusisto ja Pertti Tikka.

12) Seuraavan yleisen kokouksen aikajapaikka
Piiätös:Alkuvuodesta 2009 . Johtokunta harkitsee ajan japaikan.

13) Muut tiirkeät, kiireelliset ja ajankohtaiset asiat:
a) Kirjatoimikunnan esittiimät

Ei ollut.
b) Kokouksenosanottajienesittiimät.

Ei ollut.
14) Virallisenkokouksenpåiättiiminen

Puheenjohtaja piiätti kokouksen klo ?
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