
  

 

 

Vanha Raahe ry     
 

TOIMINTAKERTOMUS ajalta 1.10.2009 – 30.9.2010 

 

Loppuvuosi 2009 

 
Vanha Raahe ry:n vuosikokous la, 17.10.2009 c/o hotelli Scandic Continental, H:ki,Senator 1-kabinetti 

Kokouksen avasi puheenjohtaja Pekka Salmi toivottaen siihen osallistujat (16 hlö) tervetulleiksi todeten samalla kokouksen 

lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Salmi, sihteeriksi Ulla Katajarinne, pöytäkirjan 

tarkastajiksi Anneli Ruskomaa & Hertta Rovio. Tilikertomus hyväksyttiin yksimielisesti, yhdistyksen hallitukselle myönnettiin 

vastuuvapaus tilintarkastajien suositusten mukaisesti.  

Kokouksen osallistujille jaettu yhdistyksen toimintavuoden 1.11.2008-30.09.2009 toimintakertomus käsiteltiin sen laatijan 

Ulla Katajarinteen lukupoiminnoin ja hyväksyttiin. Yhdistyksen jäsänmaksuksi määritettiin 15 €/vuosi. 

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Sinikka Eriksson, Veijo Rautio & Hertta Rovio valittiin uudelleen seuraavaksi 3-

vuotiskaudeksi. Seuraavan kauden tilintarkastajiksi valittiin edelleen Mikko Takalo & Seppo Pursiainen, varalle Erkki Aro & 

Hannu Ruskomaa. Puheenjohtaja PekkaSalmi päätti kokouksen. 

 

Vanha Raahe ry:n hallituksen järjestäytymiskokous samassa kokoustilassa välittömästi oheisen vuosikokouksen 

jälkeen 

Läsnä olivat Pekka Salmi, Reijo Norio, Eero Pekuri, Sinikka Lassila, Anneli Ruskomaa, Sinikka Eriksson, Hertta Rovio ja  

Ulla Katajarinne, poissa Veijo Rautio. Kokouksen avaus ja päätösvaltaiseksi toteaminen tapahtui puheenjohtaja Pekka Salmen 

toimesta.Hallituksen toimihenkilöinä toimivat puheenjohtaja Pekka Salmi, varapuheenjohtaja Reijo Norio, sihteeri Ulla 

Katajarinne, rahastonhoitaja Sinikka Lassila, jäseninä Sinikka Eriksson,Veijo Rautio, Eero Pekuri sekä kunniajäsen Jaakko 

Orkamaa. Hyvän tilinpäätöksen jälkeen päätettiin lahjoittaa Raahen Lyseon stipendirahastoon 100 € sekä osoittaa Kruunun 

Makasiinin keräystilille Vanha Raaahe ry:n tukena 200 €. Puheenjohtaja Pekka Salmi päätti kokouksen ja hallitus kiirehti illan 

juhlaan. 

 

Vanha Raahe ry:n perinteinen vuosijuhla edellisten kokousten jälkeen 17.10.2009 c/o Ambassador-sali  

Illan iloiseen tapaamiseen kauniisti katettujen pöytien äärelle kokoontui runsaat 50 henkilöä, jotka Vanha Raahe ry:n 

hallituksen puheenjohtaja Pekka Salmi toivotti tervetulleiksi johdatellen heidät samalla tulevan ohjelman pariin. 

Raahen Museon johtaja Eija Turunen kutsuttuna illan juhlapuhujaksi johdatti kuulijat aiheellaan ”Purjelaivakauden ihmiset 

Raahessa” erittäin mielenkiitoisesti ja mukaansa tempaavasti vaihe vaiheelta Raahen kehitystä ja kasvua seuraamaan alkaen 

Raahesta tapulikaupunkioikeutta anovana ja sen lopulta v. 1771 saaneena kaupunkina, tuolloin kaupungissa oli n. 1000 

asukasta. Merenkulku kasvoi voimakkaasti ja kaupungissa oli v.1850 jo 2000 asukasta, mutta Krimin sota muodostui 

kohtalokkaaksi kaupungille, polttivathan englantilaiset tuolloin laivat ja puutavaran, vain n. 5-6 alusta oli sen jälkeen 

liikenteessä, kun parhaimmillaan laivastossa oli 58 alusta. Oli myös mielenkiintoista kuulla tarinoita yksittäisistä henkilöistä ja 

heidän liittymäpinnoistansa Raaheen, mm. Anna Mateli, Sofia Pulkkinen, Sofia Lybecker, Fredrika Runeberg os. Bergbom, Ida 

Basilier ja jopa Aaro Hellaakoski (isän & äidin vanhemmat Raahesta). 

Raahessa 60-luvulla nuorena käsityönopettajana toiminut, ”meidät tytöt” käsityöstä todellisesti innostumaan saanut, nyt erittäin 

arvostettu, kuuluisa, maailmaa valloittanut ja edelleen valloittava tekstiilitaileilija Annikki Karvinen ilahdutti miehensä, 

ekonomi Anton Karvisen kanssa läsnäolollaan juhlaväkeä. Saimme kuulla hänen kertomanansa oman yrityksen luomisesta ja 

sen luotsaamisesta ”suureen maailmaan” samalla, kun esitys elävöityi nähdyn videon kautta yrityksen 40-

vuotistaiteilijajuhlanäytöksestä Finlandia-talossa 17.10.2008. Myös mm. Jaakko Orkamaa ilahdutti juhlayleisöä aina niin 

hauskoilla yksityiskohdilla elämästä Raahessa. Yleisö nautti buffet-pöydän antimien myötä pöytäseurueineen illan ohjelmasta, 

toistensa seurasta ja siihen liittyvästä, aina niin nostalgisesta raatauksesta Markku Penttilän perinteikäs musisointi taustalla. 

 

Vuosi 2010 

 

Vanha Raahe ry:n hallituksen kokous pe, 09.04.2010 c/o hotelli Arthur, H:ki  

Kokouksessa olivat läsnä  Pekka Salmi, Anneli Ruskomaa, Hertta Rovio, Jaakko Orkamaa, Sinikka Lassila ja Ulla Katajarinne, 

Poissa olivat Veijo Rautio, Reijo Norio, Sinikka Eriksson ja Eero Pekuri. 

Kokouksen avauksen sekä sen päätösvaltaiseksi toteamisen jälkeen vietimme hiljaisen hetken ajasta iäisyyteen poistuneen 

hallituksemme jäsenen Veijo Raution muistolle. Ko. hetken jälkeen Jaakko Orkamaa muisteli kauniiden sanojen myötä Veijon 

taustaa, lapsuutta, opiskelua, työelämää ja aktiivista osallistumista yhdistyksemme toimintaan  mm. toimien rahastonhoitajana 

25 vuoden ajan aina vuoteen 1989 saakka. Veijo Raution luonteenpiirteitä olivat mm. avoimuus, huumorintajuisuus ja  

ystävällisyys. Jaakko Orkamaa päätti hetken lukemalla runon Arvo Ruonaniemen kirjasta. 

Suunnittelimme tulevaa kevätretkeämme, sen ajankohdaksi päätettiin la, 29.5.2010, kohteeksi valittiin Rauma (ks. myöhemmin 

kohta kevätretki-2010). Kesän Pekanpäivien puhujaksi Vanha Raahe ry:n edustajaksi ehdotettiin prof. Heikki Laitista. 

Kruunun Makasiini-aihetta käsiteltiin museonjohtaja Eija Turusen ja Pekka Salmen välisen mail-kirjeenvaihdon pohjalta ja 

todettiin, että Opetusministeriön 0,5 milj.€ tuki edellyttää Raahen kaupungilta vastaavaa osallistumista ko. kunnostusprojektiin. 

Vanha Raahe ry:n kotisivut puhuttivat myös Ulla Katajarinteen saaman ja  jakaman mail-kirjeenvaihtomateriaalin pohjalta 

Nina Tuomikosken toimiessa edelleen yhdyshekilönä Raahen Seudun Wiki-kumppanuussivustosta vastaavana. Ko. sivuston 

ohjelmatoimittaja on vaihtunut ja nyt odotetaan uutta ohjelmaa uudelta toimittajalta. Vanha Raahe ry:n hallitus päätti jäädä 

odottamaan tuota uutta ratkaisua Raahen Seudun taholta. 

 



  
 

 

 

Vanha Raahe ry:n kevään jäsenkirje, huhtikuu 2010 

 

Vanha Raahe ry:n kevätretki Raumalle la, 29.05.2010 

Yhdistyksemme vuotuinen kevätretki suuntautui tällä kertaa siis Raumalle, missä suunnitteluvaiheessa ”isänniksi” lupautuivat 

Johan Sevon sekä Erkki Tuohimaa. Retkelle osallistui 25 henkilöä, joista tilausbussilla matkusti suurin osa ja paikan päällä 

tapasimme omin kyydein sapuneet henkilöt sekä paikalliset isäntämme. Perille päästyämme aloitimme ohjelmamme lounaaalla 

viehättävässä kohteessa, c/o Wähä Tallbo, sen yläkerrassa katetusta seisovasta salaattipöydästä ja pöytiin tarjoillusta 

lämpimästä ateriasta nauttien ja tietysti raataten. Paikallisoppaamme Maiju Jänkävaara saapui noutamaan meidät vanhan 

kaupungin kierrokselle, minkä jälkeen ajoimme Rauman Merimuseon pihalle. Jo itse rakennus oli vaikuttava ja sisällä koimme 

aivan erityishienon, asiantuntevan, elävän opastuksen museonjohtaja Heikki Vartiaisen toimesta. Ko. esityksestä paistoi 

asiantuntemuksen lisäksi työnilo! Paluumatka takaisin Helsinkiin sujui aurinkoisissa ja elämysrikkaissa merkeissä, taas kerran. 

 

Pekanpäivät Raahessa 2.-4.7.2010 

Lauantain pääjuhlassa Vanha Raahe ry:n terveiset toi puheen & laulun muodossa professori Heikki Laitinen ”hullaannuttaen” 

yleisön ja sunnuntain kotiseutujuhlassa Arkkukarissa Jaakko Orkamaa puhui aiheesta ”Mistä tunnen kotiseudun”. 
  
Vanha Raahe ry:n hallituksen kokous pe, 27.0802010 c/o Pekka ja Leena Salmi, Kaavintie 24 F, 01650 Vantaa 

Puheenjohtaja Pekka Salmi avasi kokouksen todeten sen lailliseksi & päätösvaltaiseksi, läsnäolijoina Pekka Salmi, Reijo 

Norio, Sinikka Lassila, Anneli Ruskomaa ja Ulla Katajarinne.  

Otettiin esille vuosikokouksessa käsiteltävät asiat, mm. jäsenmaksu, vuosijuhlaohjelma (juhlapuhujaksi kysytään Suomen 

Kotiseutuliiton puheenjohtaja Pekka Laaksosta) ja uusien jäsenten valinta hallituksen erovuoroisten jäsenten (Katajarinne Ulla, 

Norio Reijo ja Salmi Pekka) tilalle. Kohdassa Kruunun Makasiin todettiin Raahen kaupungin valtuuston hyväksyminen 

osallistumisestaan 0,5 milj.€:lla kustannuksiin sekä vajauksen (200 000 €) täyttäminen järjestettävillä keräysksillä. 

Vanha Raahe ry:n kotisivut-aiheesta Ulla Katajarinne jakoi koostemateriaalin parin vuoden aikana käydystä keskustelusta 

Raahen Seudun Wiki-sivustosta, sen kehityötyöstä ja sitä kautta Vanha Raahe ry:n liittymisestä ko. sivustolle omine 

kotisivuineen. 

Raahen Seutu on luopunut heille tarjotusta ohjelmatoteutuksesta ja tästä johtuen Vanha Raahe ry sanoutuu irti ko. projektista  

ja Ulla Katajarinne pyytää tarjouksia ulkoisilta kotisivun toimittajilta jo suunnitelluin otsakkein, samoin hän on yhteydessä 

Suomen Kotiseutuliittoon ko. asian puitteissa. Eduskuntavierailu syksylle 2010 suunnitteilla, Pekka Salmi on yhteydessä 

kansanedustaja Inkeri Kerolaan (edellisellä kerralla isäntänä toimi kansanedustaja UntoValpas). Hallituksen seuraava kokous 

pidetään la, 23.03.2011 c/o hallituksen kunniajäsen Jaakko Orkamaa.     

 

Vanha Raahe ry:n syksyn jäsenkirje, syyskuu 2010 

 

Vanha Raahe ry:n jäsenmäärä on tänään, 15.10.2010 laskettuna 176 henkilöä.  

 

Kiittäen kaikkia yhdistyksemme jäseniä koetusta toimintavuodesta  kohdistamme katseemme kohti uusia tapahtumia 

vuonna 2011 ! 

 

Helsinki, 15.10.2010 

 

 

Ulla Katajarinne 

Vanha Raahe ry:n sihteeri 


