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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Tervehdys, hyvä Pattijoen kotiseutuyhdistyksen jäsen!
On jälleen jäsen- ja uutiskirjeen aika. Elämme historiallisesti poikkeuksellista
aikaa, sillä koronapandemian ohella tällä hetkellä on sota Euroopassa, Ukrainassa.
Koronapandemia oli ja on yhteinen ”vihollinen” koko ihmiskunnalle, mutta sota
horjuttaa eri tavalla kansallista ja kansainvälistä turvallisuutta ja vaikuttaa monin
tavoin globaalisti. Yhteisöllisyyden merkitys korostuu entisestään poikkeusaikana,
kotiseutuyhdistys haluaa omalla toiminnallaan edistää sitä.
Kotiseutuyhdistyksen hallitus on kokoontunut säännöllisesti hoitamaan yhdistyksen asioita. Kevätkokous on pidetty 29.4.2022 Ojalassa. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat. Kevätkokous hyväksyi tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Yhdistys
järjesti 12.5. vpj. Jari Ingerttilän johdolla Ojalan vuoren risusavotta-talkoot. Paikalla oli puolen tusinan verran ahkeria talkoolaisia. Toimintaa on tarkoitus kehittää ja
aktivoida edelleen.
Vuotuisen kotiseutujuhlan järjestäminen on yhdistyksemme yksi tärkeimmistä
tehtävistä. Pattijoki-päivät ovat tänä vuonna 5.-7.8. Ohjelmaa on totuttuun tapaan
kaiken ikäisille alkaen perjantai-iltana klo 18, jatkuen lauantaina Ojalassa klo11-15
ja päättyen sunnuntaina kansanlaulukirkkoon. Sunnuntaina vietetään myös Pattijoen kirkon 110-vuotisjuhlaa. Olette lämpimästi tervetulleita kaikkiin tapahtumiin
viikonlopun aikana! Tapaamisiin!
Sari Pekkala

Pattijoki-päivät 5.-7.8.2022
Pe 5.8. Vierailu Matti Lepistön patsaspuistoon
Lähtö Ojalasta klo 18:00 Hakalan vanhalla linjurilla, paluu klo 19:45
Pattijoen Urhelijat - Vimpelin Veto, MiiluAreena klo 18
La 6.8

Kotiseutujuhla Ojalassa (11:00-15:00)
Kotiseutumuseo avoinna
Plootulöytö Isonvihan ajalta esitelmä (Miska Eilola, Raahen museo)
Suomen hevoset ja alpakat näytillä
Eläkeliiton Pattijoen osaston tanssiryhmä Patrillit esintyy
Käpypitsi-tekniikan esittely (Sanna Holopainen)
Vanhan ajan kilpailuja
Poniajelua ja -ratsastusta lapsille
Myynnissä makkaraa, mehua, kahvia ja muurinpohjalättyjä

La 6.8

Kirkkokonsertti Pattijoen kirkossa klo 18:00

Su 7.8. Kansanlaulukirkko ja Pattijoen kirkon 110-vuotisjuhla
Kansanlaulukirkko Pattijoen kirkossa klo 10:00
Ruokailu seurakuntatalolla messun jälkeen
Pattijoen kirkon 110-vuotisjuhla seurakuntatalolla
Pattijoen Urhelijat -Koskenkorvan Urheilijat, MiiluAreena klo 16:00
Muutokset ohjelmaan mahdollisia
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Kylä meren rannalle

Kylä meren rannalle – Pattijoen kylän
historiaa kirjaa voi ostaa Pattijoen
Löytötorilta, Karhun kirja & paperi
kirjakaupasta ja Kuutostiimin käsityö- ja
lahjamyymälästä. Nyt alennettuun
hintaan 30€.
Kirjan voi tilata myös kotiseutuyhdistyksen verkkosivujen kautta: https://
pattijoenkotiseutuyhdistys.fi/kyla-meren-rannalle-kirjan-tilauslomake/.

Pattijoki-tuotteet

https://pattijoenkotiseutuyhdistys.fi/
yhteystiedot/

Vierailut Ojalaan

Kotiseutuyhdistys tarjoaa sopimuksesta
ryhmille mahdollisuutta vierailla Ojalan
kotiseutumuseossa. Yhteyttä voi ottaa
Arja Tervoseen (puh. 050 5766656).
Etukannen kuva: Museoviraston
kokoelmat.

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).

Pattijoen kirkko 110 vuotta
Raahen kirkko paloi heinäkuun 23. päivänä vuonna 1908. Pikaisesti ryhdyttiin
suunnittelemaan uuden kirkon rakentamista ja kirkollisten toimitusten järjestämistä. Pattijokiset ilmoittivat tässä yhteydessä halunsa perustaa oman seurakuntansa ja rakentaa oman kirkkonsa Pattijoelle. Senaatti vahvisti itsenäisen Pattijoen
seurakunnan synnyn 22.4.1909. Tämä päätös velvoitti uutta seurakuntaa rakentamaan oman kirkkonsa. Pattijoen Pietarinmäellä sijaitseva kirkko valmistui v. 1912
ja vihittiin käyttöön 7.12.1912. Kirkon suunnitteli arkkitehti Josef Stenbäck.
Pattijoen kirkko vietti komeasti 100-vuotisjuhlaansa messun ja juhlanäytelmän
merkeissä. Juhla kokosi silloin todella mukavasti väkeä Pattijoen pappilan pihapiiriin. Juhlavuoden kunniaksi julkaistiin juhlakirja Temppeli Pietarinmäellä.
Tänä vuonna juhlimme kirkon 110-vuotisjuhlaa. Juhlaa on tarkoitus viettää sunnuntaina 7.8.2022 Pattijoen kotiseutupäivien yhteydessä. Juhla alkaa kansanlaulumessulla Pattijoen kirkossa klo 10. Messun jälkeen on lähetyslounas ja päiväjuhla
seurakuntatalolla.
Kun koronapandemian takia kirkko on ollut ajoittain suljettuna parin viimeisen
vuoden aikana, juhlan yksi tavoite on kutsua alueen ihmisiä kotikirkkoon: ovi on
auki. Juhlassa perehdytään oman kirkkorakennuksen ja seurakunnan historiaan,
mutta katsotaan myös eteenpäin. Seurakunta on Jumalan rakkaudesta elävä yhteisö. Se haluaa olla mukana ihmisten arjessa ja juhlassa, vauvasta vaariin, surun
ja ilon päivinä. Seurakunta kutsuu yhteistyöhön, sillä me tarvitsemme toisiamme.
Tule mukaan katsomaan, mitä voimme tehdä yhdessä, nyt ja tulevaisuudessa.
Tervetuloa juhlaan!
Harri Joensuu
Kirkkoherra

Kuva: Ilpo Okkonen.

