
PATTIJOEN KOTISEUTUYHDISTYS RY 

TOIMINTAKERTOMUS 2019 

 

JÄSENISTÖ Yhdistykseen kuului vuoden lopussa 120 henkilöjäsentä ja 2 yhdistystä.                     

Jäsenmaksu oli 10 € / jäsen ja 20 € / kannattajayhdistys. 

HALLINTO Johtokuntaan kuuluivat Sari Pekkala (puheenjohtaja), Tapani Lisko (varapuheenjohtaja), Anne 

Lisko (sihteeri ja jäsenrekisterinhoitaja), Jari Ingerttilä (kotisivuvastaava), Kari Timonen 

(rahastonhoitaja), Esko Ehrola, Esko Jokela, Jouni Klaavu ja Harri Keränen. 

KOKOUKSET Johtokunta kokoontui kahdeksan kertaa (22.1., 13.2., 24.4., 29.5., 27.6., 23.7., 18.9. ja 29.10.).                               

Kevätkokous pidettiin 14.3. Pattijoen pappilassa (läsnä 19 henk.). Kokousesitelmänä Esko 

Hätinen kertoi Pattijoen partiotoiminnan 100-vuotisesta taipaleesta.                                                                                                              

Syyskokous pidettiin 25.11. Pattijoen pappilassa (läsnä 14 henk.). Kokousesitelmänä Jouni 

Mathlin kertoi Kopsa kylän historiasta ja tuoreesta kirjastaan ”Kopsan uutiset”. 

TOIMINTA Esko Ehrolan vetämä kirkonkylän kyläkirjaprojekti jatkui noin kymmenen osallistujan voimin. 

Kirjapiiri kokoontui kahdeksan kertaa.  

 Jari Ingerttilä uudisti yhdistyksen kotisivut ja fb-sivut. Pattijoen kyläkirjan fb-ryhmässä 

julkaistiin ja tunnistettiin edelleen vanhoja valokuvia Pattijoelta. 

 Jäsentiedote toimitettiin jäsenille maaliskuussa. 

 Pattijoki-päiviä vietettiin 2.-4.8.                                                                                                                                  

Perjantaina Jouni Klaavu esitteli Ojalassa vanhojen äänilevyjen ja levysoittimien näyttelynsä ja 

soitti vanhoja levyjä. Kyläkirjaesittely pyöri kuvakavalkadina.                                                                                                     

Lauantaina vietettiin Pattijoki-päivää Ojalan museolla perinteisellä ohjelmalla (avauspuhe, 

musiikkia, kilpailuja, eläimiä, vanhoja ajoneuvoja, torimyyntiä). Museoon oli kotiseutuyhdistys 

järjestänyt vanhan ajan koululuokan.                                                                                                             

Sunnuntaina oli ”kirkkokyyti” Hakalan vanhalla linjurilla Ylipään liikuntahallille, jossa oli aluksi 

kansanlaulukirkko ja sen jälkeen Lasikankaan kyläyhdistyksen järjestämä kyläjuhla. Esko 

Ehrola piti kyläjuhlassa esitelmän: ”Pattijoen kylän nousu merestä ja asutuksen synty”. 

 Pattijoki-päiviä seuraavan viikon ajan pidettiin talkoovoimin Ojalan museo avoinna, jolloin 

myös Jouni Klaavun äänilevy- ja levysoitinnäyttely oli nähtävänä. 

 Saimme luvan käyttää Ojalan toimistohuonetta arkistotilana, johon järjestimme hyllytilat 

yhdistyksen arkistomateriaalille. Siirsimme myös Raahesta Ojalaan LC-Pattijoen arkistokaapit, 

joista osa saatiin kotiseutuyhdistyksen käyttöön.  

 Syksyllä järjestettiin museokäynti yhdelle koululaisryhmälle.  

 Kotiseutuyhdistyksen ja Veteraanimajan Kannatusyhdistyksen yhteinen syysretki suuntautui 

Pyhäjoelle, jossa vierailtiin Ylimattilan Arboretumissa ja Annalan kotiseutumuseossa. Matkaa 

tehtiin Hakalan vanhalla linjurilla.  

 Pattijoen Veteraanimajan kannatusyhdistyksen kanssa nautimme myös yhteisen jouluaterian 

Veteraanimajalla musiikkiesitysten kera. 

 Myytiin yhdistyksen tuotteita (kyläkirjat, isännänviirit, paidat, pipot, kortit). Kyläkirjoja on 

myynnissä Kuutostiimissä ja Jokelan kylätalolla. 


