Tiedonmurusia
Pyhäkylän koulupiiriläisten toiminnasta evakkotaipaleella.

Pyhäjärvijuhlat

Juhlien yhteydessä koulupiiriläiset tapasivat toisiaan. Toisina vuosina juhlien järjestäjät varasivat
koululuokkia eri koulupiirien omille tapaamishetkille. Näissä ”pyhäkyllöisii” kokoontumisissa
olivat usein mukana Emil ja Mertta Korhonen sekä Kaarle Viika.

Pyhäkylän koulupiirin kartta

Eräiden koulupiirien esimerkin innostamana heräsi ajatus Pyhäkylän koulupiirin kartasta. Asiaa
eteenpäin kehittelemään ryhtyivät Kaarle Viikan johdolla Toivo Hinkkanen, Lauri Kaasalainen,
Eino Kallonen Veikko Karvonen ja Esteri Pärssinen, s. Lappalainen.
Karttapohjia saatiin Aimo Kaleniukselta. Kokoonnuttiin useimmiten Huittisten Op:n
saunakamarissa (Reino Äikiän avulla). Tietoja yritettiin kysellä entisiltä naapureilta. Kaarle hoiti
visuaalisen suunnittelun ja Toivo pienellä tietokoneellaan tallensi tiedot. Rahoitus: kukin työryhmän
jäsen antoi yhteiselle karttatilille 2000 mk. Aimo Kalenius hoiti painatuksen Uudessakaupungissa.
Kartta valmistui 1993 ja sitä painatettiin 500 kpl.
Kun karttoja myytiin riittävä määrä, työryhmän jäsenet saivat rahansa takaisin. Ylijäämä ja loput
kartat jäivät kirjahankkeen pesämunaksi. Myöhemmin ylijäämä kasvoi Pyhäjärven Ns.
lahjoituksella.

Erilliset koulupiirikokoontumiset

Alkuunlähtö 1998 Pyhäjärven matkan muisteluna Pentti Kiurulla. Karppasella Vammalassa 1999
mukana jo 30 henkeä. Kinnalan Koukulla 2000 osanottajia 60. Vammalan Ammattikoululla 2001
koolla 80. Pyhäjärvi-juhlien yhteydessä 2002 oli pienimuotoinen tapaaminen. Vähähaaran
Kotiseututalo Kiikassa 2003 kokosi 100 henkeä virpomaperinteen merkeissä. Kirjahankekin siellä
tuli jo esille, mutta mitään päätöksiä ei tehty.

Pyhäjärven valokuvanäyttelyt Tyrvään S. Museolla.

Idea Pentti Kiurun. Virallinen toteutus Museo ja Pyhäjärvi-Säätiö. Käytännön toteutuksessa
”pyhäkyllöisii” talkoopanos oli ratkaiseva. Mm. Aulis ja Salme Huhtivuo, Meeri Järvenpää, Irma ja
Aulis Karppanen, Heikki Kiuru, Pentti ja Annikki Kiuru, Aarre Kuusivuo, Pentti Waris, ym.
Näyttelyt Museolla 2001, 2002 ja 2003. Kuvien numeroinnin, tietojen tallennuksen, välityksen
kuvien tallentajalle ja palautuksen kuvien lainaajille hoiti pääosaltaan Toivo Hinkkanen.
Numeroituja kuvia tallennettiin yli 1000 kpl.

Pyhäkylän koulupiirin kirjahanke
Keväällä 2003 museonjohtaja Pekka Koskinen ja Irma Karppanen tapasivat. Muun ohella
keskustelu sivusi myös Pyhäkylän koulupiirin kirjahanketta. Silloin Pekka Koskinen suositteli
Irmalle; tehkää kuvakirja, kun teillä on Pyhäkylän kuvia jo satamäärin koossa.
Syksyllä 2003 Irma pohti, mitä tehdään, kun ihmiset kyselevät siitä Pyhäkylän koulupiirin kirjan
teosta. Vastasin, että täytyy kutsua koolle ylimääräinen koulupiirikokous, niin saadaan joku ratkaisu
asiaan.

Yleiset kokoukset
Ylimääräinen koulupiirikokous 31.1.2004
Pidettiin Tyrvään Seudun Museolla, osanottajia 26. Päätös (lukuisten epäilyjen saattamana);
aloitetaan tietojen keräys.
Varsinainen koulupiirikokous 17.4.2004
Paikka Vammalan Seuratalo, osanottajia 70, vauvasta vaariin. Vahvistettiin virallisesti päätös

kirjahankkeesta. Nimettiin tietojen kerääjiä. Kirjan tulisi olla valmis 1.9.2007, kun tulee 130-vuotta
koulun aloittamisesta Pyhäkylässä. Työstä vastaavaan hanketoimikuntaan valittiin 6 jäsentä.
Varsinainen koulupiirikokous 13.3.2005
Vammala Seuratalo, osanottajia 80. Laajennettuun kirjatoimikuntaan valittiin 10 jäsentä.
Varsinainen koulupiirikokous 29.10.2006
Kiikka, Kinnalan Koukku, osanottajia 50. Hyväksyttiin kirjan nimi, kansien kuvat, painopaikka ja
aloitettiin ennakkomyynti.
Koulupiirin 130-vuotisjuhla ja kirjojen julkistaminen
Paikka Vammalan Seurakuntatalo, osanottajia 250. Monipuolinen, korkeatasoinen ohjelma, hyvä
ruoka ja lopuksi alkoi kirjojen kanto Vammalan kaupungin lahjoittamissa kasseissa ympäri maata.

Arkista aherrusta luetteloina ja numeroina
Virallisen kokouksen valmisteluryhmä 2004: Toivo Hinkkanen, Aulis ja Salme Huhtivuo, Seija
Jokinen, Aulis ja Irma Karppanen, Pentti ja Annikki Kiuru ja Esteri Pärssinen. 1 kokous/8 §.
Hanketoimikunta, syksystä 2004 kirjatoimikunta
Kokoonpano 17.4.2004 alkaen: Toivo Hinkkanen phj, Antti Kaasalainen vphj ja rh, Seija Jokinen
sihteeri, Lauri Kaasalainen, Irma Karppanen ja Pentti Kiuru.
Kokoonpano13.3.2005 alkaen: Toivo Hinkkanen phj, Antti Kaasalainen vphj + rahastonh. ja Seija
Jokinen sihteeri. Jäsenet Kauko Hinkkanen, Irma Karppanen, Pentti Kiuru, Reini Kukko, Sirkka
Mattila, Jukka Pusa ja Aino Pöyhönen.
2004: 6 kokousta / 76 pöytäkirjan pykälää. Kokoukset toimikunnan jäsenten kodeissa.
2005: 6 kokousta / 86 §. Kokoukset toimikunnan jäsenten kodeissa.
2006: 4 kokousta / 64 §. Kokoukset Kiikassa Kinnalan Koukulla. Itse maksettiin ruoka.
2007: 6 kokousta / 100 §. Kokoukset Kiikassa Kinnalan Koukulla. Itse maksettiin ruoka.
Kirjan kehittämisjaosto
Jäsenet: Toivo, Aino ja Kauko. Virallisia kokouksia 1 / 10 §. Useita epävirallisia keskusteluja.
Tietojen keruujaosto
Irma, Pentti ja Reini. Kokouksia 2 / 6 §. Toiminta pääasiassa kenttätyötä.
Kuntajaosto
Kauko, Seija ja Sirkka. Raportteja 2. Työstäneet lähinnä Osa-I aineistoa, jota kaikki tarkistaneet.
Talousjaosto
Toivo, Antti ja Jukka. Työmäärä kasvoi loppua kohti, kun mm. markkinoinnin ja mainonnan
organisointi annettiin talousjaostolle.
2005: 1 kokous / 6 §
2006: 3 kokousta / 42 §
2007: 9 kokousta / 105 §
130-vuotisjuhlien juhlatoimikunta
Aino Pöyhönen phj, Kauko Hinkkanen, Annikki Kiuru, Irma Karppanen ja asiantuntijana
musiikkivastaava Riitta Hirvonen.
Raportteja 3 ja lukuisa määrä puhelin- ja sähköpostineuvotteluja.
Kirjan kansien suunnittelu
Toivo, Jukka, Kauko ja Reini seä kirjapainosta Pertti Lintunen.

Koulupiirin kartan tarkistus
Reini, Irma ja Pentti, apunaan Antti ja Jukka + kuvankäsittelijä Pauli Nikkilä.
Tyrväälle sijoittuneiden selvitys
Pohjatyö Irma ja Reini kyläläisten avustuksella. Kartat Vammalan kaupunki, Mikko Erjo, luettelot
ja kokonaisuus Toivo.

Tilintarkastajat

13.3.2005 valittiin ajalle 1.3.2005 – 28.2.2006: varsinaiseksi Matti Santa, varalle Pertti Tikka ja
Lauri Kaasalainen, varalle Jukka Harjula.
29.10.2006 valittiin edesmenneen Lauri Kaasalaisen tilalle varsinaiseksi Jukka Harjula, varalle Eija
Kuusisto. Edelleen jatkoivat varsinaisena Matti Santa, varalla Pertti Tikka.
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Perintönä karttatoimikunnalta saatiin 1421,32 € + joku määrä Pyhäkylän karttoja.
Koulupiirikokoukset pyrittiin hoitamaan niin, ettei tullut tappiota.
Saatiin lahjoituksina erilaisia tarvikkeita ja palveluita.
Myös pieniä rahalahjoituksia saatiin matkan varrella.
Mm. kuvien tallennus ym. pakollisia kuluja lähinnä ulkopuolisille pystyttiin maksamaan.
Kansikuviin perustuva kirjan ennakkomyynti alkoi 29.10.2006. Hinta oli 59 € ja maksuaikaa
31.12.2006. Ennakkomyynti onnistui hyvin. Kertyneet varat talletettiin määräaikaiselle tilille
odottamaan kirjan painolaskua.
Ennakkomyynti jatkui vuonna 2007 huhtikuun loppuun maksaen, hinta 70 €.
Pyhäjärvi-juhlilla 2007 kirjaa sai ostaa ennakkoon vielä 75 € hinnalla, maksuehto heti.
Alkuvuodesta 2007 saatiin avustuksia kahdelta valtakunnalliselta säätiöltä ja paikallisilta
kunnilta ja yhteisöiltä.
Kokouksessaan 3.6.2007 kirjatoimikunta voi todeta: Yleisen kokouksen 2005 asettama tavoite;
ennen kirjojen painolupaa täytyy olla rahat tilillä, on toteutunut. Samassa kokouksessa kirjojen
lopulliseksi myyntihinnaksi vahvistettiin 95 €.
Julkistamistilaisuudessa ja sen jälkeen tapahtunut myynti on tuonut varoja lisää. Kirjan
painatuksesta aiheutuneet laskut on maksettu. Yleisen kokouksen päätöksen mukaisesti on
loppuvuodesta 2007 myös kirjatoimikunnan jäsenien kirjan aineiston kokoamisesta aiheutuneet
rahalliset kulut pystytty kaikki korvaamaan laskujen mukaan.
Tästä onnellisesta välitilinpäätöksestä nöyrä kiitos kaikille kirjojen ostajille. Mutta erikoiskiitos
kuuluu kirjojen ennakko-ostajille ja tietysti avustusten antajille.

Tiedottaminen

Yhteistyö oman lehtemme, Vpl Pyhäjärvi-lehden kanssa on toiminut hyvin. Lehden välityksellä on
tavoitettu suuri joukko ”pyhäkyllöisii” ja kerrottu kirjahankkeen tavoitteista, tarpeista ja
edistymisestä.
Olemme myös voineet antaa palvelua lehdellemme lähettämällä valokuvien palautuksen yhteydessä
satoja Pyhäjärvi-lehden numeroita niille avustajillemme, joille ei vielä lehteä vakituisesti mene.
Myös Karjala-lehti on alttiisti antanut palstatilaa tiedotteillemme näiden vuosien aikana.
Vähäisessä määrin myös alueen paikallislehtiin on viestiämme saatu sovitettua.
Läheskään kaikkia ei lehdillä tavoitettu. Sadat ja tuhannet kirjeet, puhelinsoitot ja sähköpostiviestit,
sekä tehokas ”puskaradiotoiminta” ovat mahdollistaneet sen tietojen ja valokuvien annin, joiden
avulla kirjamme saatiin kokoon.

Kiitoksen aika

Lämpimät kiitoksemme vielä kerran Teille tuhansiin nousevalle avustajajoukolle.
Toivo Hinkkanen

