PATTIJOEN KOTISEUTUYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2018
JÄSENISTÖ

Yhdistykseen kuului vuoden lopussa 117 henkilöjäsentä ja 2 yhdistystä.
Jäsenmaksu oli 10 € / jäsen ja 20 € / kannattajayhdistys.

HALLINTO

Johtokuntaan kuuluivat Jukka Ingerttilä (puheenjohtaja), Tapani Lisko (varapuheenjohtaja),
Anne Lisko (sihteeri ja jäsenrekisterinhoitaja), Sanna Siniluoto (kotisivuvastaava), Kari
Timonen (rahastonhoitaja), Pirkko Ahokas-Tuohinto, Esko Ehrola, Esko Jokela ja Jouni Klaavu.

KOKOUKSET Johtokunta kokoontui seitsemän kertaa (22.1., 20.2., 17.4., 15.5., 18.6., 10.7. ja 16.10.).
Kevätkokous pidettiin 13.3. Ojalassa (läsnä 23 henk. joista kolme oli vierailijoina Siikajoen
kotiseutuyhdistyksestä). Kokouksen lopuksi Raahen museon kokoelma-amanuenssi Miska
Eilola kertoi kuvien kera Ojalan historiasta.
Syyskokous pidettiin 26.11. Pattijoen pappilassa (läsnä 27 henk.). Kokousesitelmänä Esko
Ehrola esitteli karttojen avulla Pattijoen kylän nousemista merestä 1500-luvulta 1900-luvulle.
TOIMINTA

Esko Ehrolan vetämä kirkonkylän kyläkirjaprojekti jatkui noin kymmenen osallistujan voimin.
Kirjapiiri kokoontui kahdeksan kertaa.
Fb-ryhmän avulla kerättiin, julkaistiin ja tunnistettiin vanhoja valokuvia Pattijoelta.
Pattijoki-päiviä vietettiin 3.-5.8.
Perjantaina esitteli Esko Ehrola Ojalassa vanhan rantamaantien reittiä Pattijoella, jonka
jälkeen tehtiin pyöräilyretki kyseistä reittiä pitkin.
Lauantaina vietettiin Pattijoki-päivää Ojalan museolla perinteisellä ohjelmalla (avauspuhe,
musiikkia, kilpailuja, eläimiä, vanhoja ajoneuvoja, torimyyntiä). Pyöräilykypärien jako tuleville
ekaluokkalaisille toi runsaasti väkeä paikalle.
Sunnuntaina laskettiin seppele sankarihaudalle, jonka jälkeen kokoonnuttiin
seurakuntatalolle kansanlaulukirkkoon. Lounaan ja tervehdysten vastaanoton jälkeen
tilaisuus jatkui Pattijoen Kotiseutuyhdistyksen 10-vuotisjuhlana, jossa luovutettiin Suomen
Kotiseutuliiton myöntämät hopeiset ansiomerkit Jukka Ingerttilälle, Pirkko AhokasTuohinnolle ja Liisa Ingerttilälle.
Pattijoki-päiviä seuraavan viikon ajan pidettiin talkoovoimin Ojalan museo avoinna, jolloin
Pattijoki-päiville pystytetty Sanna Krookin valokuvanäyttely oli myös vielä nähtävänä.
Pattijoen Kotiseutuyhdistykselle hankittiin standaari, jonka ensimmäinen kappale luovutettiin
Suomen Kotiseutuliitolle yhdistyksemme 10-vuotisjuhlan yhteydessä.
Syksyllä järjestettiin museokäynti yhdelle koululaisryhmälle.
Talkoita Ojalassa ei pidetty tämä vuonna, mutta pidimme katselmuksen Raahen museon
edustajien (Eija ja Jouko Turunen) kanssa Ojalan ympäristössä. Tärkeimpänä asiana tuli esille
vanhan saunan purkaminen. Kaupunki purki saunan syksyllä.
Pattijoen Veteraanimajan kannatusyhdistyksen kanssa yhteisenä talkootyönä siirrettiin Ojalan
puukatoksesta veteraanimajalle polttopuita, joita syntyi raivatessamme talkoilla Ojalan
vuoren ympäristöä vuonna 2016.
Myytiin yhdistyksen tuotteita (kyläkirjat, isännänviirit, paidat, pipot, kortit).
Johtokunta

