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Kylä meren rannalle – Pattijoen kylän historiaa

Kylä meren rannalle – Pattijoen kylän historiaa kirja on valmistunut ja myynti alkaa 
kesäkuun alussa.

Pattijoen kylän kolmatta kyläkirjaa ryhdyttiin puuhaamaan syksyllä 2015 työnimel-
lä Pattijoen kirkonkylän kyläkirja. Joukko kyläläisiä ja historian harrastajia kokoon-
tui säännöllisesti Pattasten koululle kylän historiaa selvittämään.

Alkuvaiheiden jälkeen todettiin, että meren rannalle syntynyt Pattijoen kirkonkylä 
on alusta alkaen ollut kylän historiallinen ja hallinnollinen keskus. Kirjan näkökul-
maa laajennettiin luotaamaan Pattijoen koko kylän historiaa nimellä: Kylä meren 
rannalle - Pattijoen kylän historiaa.

Kylä meren rannalle – historiakirja valaisee laajasti Pattijoen kylän menneitä vuosia 
keskiajalta 2000-luvulle. Kirjassa käsitellään kylän asuttamista, kulkuväyliä, kyyti- 
ja postilaitosta, ruotusotilaita, kylän kunnalliselämää, terveyden-, vanhusten- ja 
köyhäinhoitoa, koululaitosta, kirjastoa, kunnallistekniikkaa, oman seurakunnan 
syntyä ja kirkollista toimintaa, kylän elinkeinoja ja yhdistys-, seura- ja kulttuurielä-
mää. Kirja kertoo Pattijoen kylän valtiopäivämiehistä, kunnalliselämän vaikuttajis-
ta, Suomen sodan ritareista ja kyläläisten muisteluista. 

Kirjan sisäkansille on koottu Pattijoen kylän kronologia. Kronologia esittää kylän 
kehitystä ja historiaa aikajänteelle kirjattuna. Rinnalle tehdyn valtakunnan krono-
logian avulla on kylän kehitys ja historia sidottu valtakunnan tapahtumiin. 

Kirjan liitteinä ovat Pattijoen maakirjakylän talojen haltijat vuosina 1546-1809, 
maakirjakylän talot vuoden 1844 pitäjän kartalla, kuvia Pattijoen kirkonkylän 
taloista, kirkonkylää kuvina, J.H. Wallenborgin kartta Rantamaantiestä Salon pitä-
jässä vuonna 1785, uusjakomittauskartta Pattijoen jakokunnan tiluksista vuosilta 
1857 ja 1862 ja Pattijoki vanhoissa kartoissa vuodelta 1653, vuosilta 1761-65 ja 
vuosilta 1855-56.

500 sivua käsittävän kirjan 400 kuvaa, karttaa ja taulukkoa, suuri osa ennen julkai-
semattomia, täydentävät ja elävöittävät kirjoitusten sisältöä.

Esko Ehrola
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Kevätkokous
Yhdistyksen sääntömääräinen kevät-
kokous on siirretty vallitsevien korona-
rajoitusten vuoksi järjestettäväksi 30.7. 
Pattijoki-päivien yhteydessä. 

Julkistusvideo
Kylä meren rannalle -kirjan virtuaalinen 
julkistustilaisuus löytyy videomuodos-
sa kotiseutuyhdistyksen kotisivuilta ja 
Facebook-sivuilta 25.5.2021.

Kirjan myynti
Pattijoen kotiseutuyhdistys myy Kylä 
meren rannalle -kirjaa Ojalan kotiseu-
tumuseolla kesäkuussa ti 1.6. alkaen 
seuraavasti: 
I viikko ti, ke, to, pe 16-19, la 12-15
II viikko ma, ti 17-19
III viikko ma, ti 17-19
IV viikko ma, ti 17-19
Hinta 40€. 
Maksu mieluiten pankkikortilla.

Pattijoki-tuotteet
Miesten paidat S – XXL. Väri musta (15€) tai harmaa (10€). 
Naisten paidat XS – XL. Väri musta (15€) tai harmaa (10€).
Pipot yhden koon. Väri musta  (10€).
Lisäksi myynnissä Pattijoki isännänviirejä (50€).
Saatavana Jari Ingerttilältä (050-3821557).

Pattijoki-päivät 2021
Pattijoki-päiviä vietetään tänä vuonna 
30.7.-1.8.2021. Tarkempi ohjelma 
julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla ja 
Facebook-sivuilla myöhemmin.

Vierailut Ojalaan
Kotiseutuyhdistys tarjoaa sopimuksesta 
ryhmille mahdollisuutta vierailla Ojalan 
kotiseutumuseossa. Yhteyttä voi ottaa 
Arja Tervoseen (puh. 050 5766656).



Tervehdys, hyvä Pattijoen kotiseutuyhdistyksen jäsen!

On jälleen jäsenkirjeen aika. Eipä olisi edellistä tervehdystä kirjoittaessa arvannut, 
että mitä tuleman pitää. Olemme eläneet kovin poikkeuksellista aikaa ja vuotta 
koronapandemian rajoituksista johtuen. Rajoitukset ovat koskettaneet meitä 
jokaista tavalla tai toisella. Yhdistystoiminnassa se on konkreettisesti näkynyt 
johtokunnan etäkokouksina ja vähentyneenä aktiivisena toimintana. Toivottavasti 
rokotukset edistyisivät nopeasti ja viruksen leviäminen kääntyisi laskuun, jotta 
pääsisimme hiljalleen kohti normaalimpaa arkea.

Kylä meren rannalle - Pattijoen  kylän historiaa kirja on valmistunut ja se on 
kolmas kotiseutuyhdistyksen kustantama teos. Lämpimät kiitokset kaikille 
teille, jotka olette olleet mukana kirjaprojektissa! Olette tehneet arvokkaan 
kotiseututyön tallentamalla historiaa kirjoituksina ja kuvina kirjaksi. Valitettavasti 
tavanomaiseen tapaan järjestettävää kirjan julkistamistilaisuutta ei voida pitää 
koronarajoitusten aiheuttamasta epävarmuudesta johtuen. Sen sijaan se 
hoidetaan virtuaalisesti videomuodossa. Toivottavasti se tavoittaa monet teistä. 

Kuluvan vuoden kevätkokous on pitämättä koronarajoitusten vuoksi. Johtokunnan 
päätöksen mukaisesti se pidetään Pattijoki-päivien yhteydessä, jos vain tilanne 
sen sallii. Esityslistalla ovat tavanomaiset asiat kuten vuoden 2020 tilinpäätös- ja 
toimintakertomus. Johtokunta on päättänyt esittää kevätkokoukselle yhdistyksen 
sääntömuutosta Suomen Kotiseutuliiton uusien mallisääntöjen mukaisesti, jotka 
ovat PRH:n ennakkohyväksymät.

Vuotuisen kotiseutujuhlan järjestäminen on yhdistyksemme yksi tärkeimmistä 
tehtävistä. Tavoitteena on, että Pattijoki-päivät voitaisiin tänä vuonna järjestää 
omalla tutulla paikallaan heinä-, elokuun vaihteessa. Ohjelmaa on totuttuun 
tapaan kaiken ikäisille. Toivotaan, että koronarajoitukset sen sallivat ja voimme 
kokoontua yhteiseen kotiseutujuhlaan. Tapaamisiin!

Sari Pekkala

PUHEENJOHTAJAN PALSTA


