
Jokela-Pattijoki kyläseura ry JÄSENKIRJE 2018
Jokelankyläntie 12
92140 PATTIJOKI
045-2710467

s-posti:    jokela.pattijokikylaseura@gmail.com
kotisivut: www.jokela-pattijokikylaseura.yhdistysavain.fi
Facebook: https://www.facebook.com/JokelaPattijokiKylayhdistysRy 

Jälleen on vuosi vaihtunut uudeksi ja on jäsenasioiden aika. Vuoden 2018 jäsenmaksulasku on 
toimitettu jäsenille. Jäsenyysvaihtoehtoja on kaksi: Henkilöjäsenmaksu 10 € (myös Naisjaosto 10 
€) tai Perhejäsenmaksu 15 € (samassa taloudessa asuvat 15-vuotta täyttäneet perheenjäsenet). 
Jäsenvaihtoehdon muuttaminen on myös mahdollista. Päivitä jäsentietosi kotisivujen etusivun oikeassa 
yläkulmassa_Omat jäsentietoni kohdassa.
Sähköpostiosoitteen ilmoittaminen suotavaa jäsentiedotteiden jakelun helpottamiseksi.
Muutokset ja ilmoitukset s-postitse: jokela.pattijokikylaseura@gmail.com tai puh. 045-2710467.

Jäsenrekisteri on uudistunut kotisivuilla, käythän päivittämässä jäsentietosi etusivun oikeassa 
yläkulmassa nimesi alavalikossa Omat jäsentietoni kohdassa!

Poimintoja toiminnasta:
Kyläseuran toiminta on ollut viime vuoden aikana vireää; klapikoneen vuokraus on ollut 
edellisvuoteen verrattuna hiljaista, astiastojen vuokraus on ollut nosteessa ja todella vilkasta.
Osuuspankin lahjoittamalla  työrukkasella voitiin työllistää kaksi nuorta viikoksi kesätöihin 
kylätalon pihapiiriin.
Postilaatikkokatoksia kuin myös jätekatoksia valmistui vuoden aikana ennätysmäärä, tästä 
kuuluu kiitokset uutterille eläkeläistalkoolaisille.
Jo-Pa kyläsali, (Jokelan vanha koulu) jossa sijaitsee jäsenille tarkoitettu  kuntosali laitteineen ja 
talkoolaisten käytössä oleva puutyösali ovat olleet ahkerassa käytössä.
Allegro pyykinpesuaineiden jälleenmyyntiä jatketaan edelleen menestyksellisesti.
Kesäkuussa järjestettiin Suomi-100 kylätapahtuma Jokelan koulun pihapiirissä.
Kyläseura osallistui Kylien Tori-tapahtumaan, Pooki Flakkaa tapahtumaan, TUU MUKKAAN 
Järjetömessuille, Olavin Päivän-markkinoille ym tilaisuuksiin.

Tulevaa toimintaa:
Kuntosalin käytöstä kiinnostuneet jäsenet voivat olla yhteydessä Nuoriso- ja liikuntavastaavaan.
Teatteri- ja/tai virkistysmatkoja on suunnitteilla ehkä myös tälle vuodelle, syksyn aikana. 
Osallistutaan Kylien Tori-tapahtumaan sekä muihin tori- ja markkinatapahtumiin kesäkaudella.

Seuralla on vuokrattavana (vielä tällä hetkellä) traktorikäyttöinen klapikone (klapikone on 
tarkoitus uusia kevään aikana, mikäli rahoitus järjestyy) ja ruohotrimmeri sekä kahvi- ja 
ruokailukalustoja, kahvinkeittimiä sekä tapahtumateltta juhliin ja tilaisuuksiin.
 
Jaostot:  Naisjaosto, jaostovastaava Pirjo Härkönen.
      Nuoriso- ja liikuntajaosto, jaostovastaava Juha Korpi. 

Seuran toiminnasta ilmoitetaan Raahen Seudun ja Raahelaisen järjestöt-palstalla. Kaikesta löytyy 
lisätietoa  myös seuran kotisivuilta:     www.jokela.pattijokikylaseura.yhdistysavain.fi sekä 
facebookista: https://www.facebook.com/JokelaPattijokiKylayhdistysRy 

Seuratkaa ilmoittelua ja osallistukaa seuran toimintaan ja tilaisuuksiin.

HYVÄÄ TALVEN JATKOA JA KEVÄÄN ODOTUSTA KAIKILLE JÄSENILLE!
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