
 

 

 

Vanha Raahe ry        
 

TOIMINTAKERTOMUS ajalta 1.10.2018 – 30.9.2019 

 

Loppuvuosi 2018 

 
Vanha Raahe ry:n vuosikokous la, 27.10.2018, klo18.00  c/o hotelli Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, 00260 Hki 

Puheenjohtaja Pekka Salmen  toivotettua  vuosikokousosallistujat (20 hlö) tervetulleiksi ja todettua  kokouksen sekä lailliseksi että 

päätösvaltaiseksi hän valinnan myötä otti ko. kokouksen puheenjohtajan tehtävän. 

Yhdistyksen toimintavuoden 1.10.2017-30.09.2018 toimintakertomus käytiin läpi sihteeri UllaKatajarinteen poimiessa kaikille 

jaetusta muistiostaan oleellisia kohtia esiin, toimintakertomus hyväksyttiin. Tilit/tilikertomus kalenterivuodelta 2017 käytiin läpi 

rahastonhoitaja Sakari Heikkilän alustuksella, hyväksyttiin yksimielisesti, yhdistyksen hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus 

tilintarkastajien suositusten mukaisesti. Yhdistyksen jäsenmaksu pidettiin edelleen samana, 20€/vuosi. Hallituksen erovuoroiset 

jäsenet Marja Sarja, Sinikka Eriksson ja MikkoTakalo valittiin uudelleen seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi. 

Puheenjohtaja Pekka Salmi päätti kokouksen. 

Vanha Raahe ry:n hallituksen järjestäytymiskokous heti edellisen kokouksen päätyttyä 

Puheenjohtajaksi kokoukselle valittu Pekka Salmi avasi järjestäytymiskokouksen todeten sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Sihteerinä toimi Ulla Katajarinne.Vuosikokouksessa valitut hallituksen toimihenkilöt vuodelle 2019 ovat  puheenjohtaja Pekka 

Salmi, varapuheenjohtaja Reijo Norio, sihteeri Ulla Katajarinne, rahastonhoitaja & yhdistysrekisterin ylläpitäjä Sakari Heikkilä, 

jäseninä ovat Anneli Ruskomaa, Marja Sarja, Sinikka Eriksson, Helena Nevantaus,  Mikko Takalo, kunniapuheenjohtaja Jaakko 

Orkamaa ja Sinikka Lassila. 

Puheenjohtaja Pekka Salmi päätti kokouksen, hallituksen jäsenet siirtyivät illan juhlaan. 

Vanha Raahe ry:n vuosijuhla edellisten kokousten jälkeen saman kerroksen Talvipuutarhassa 

Vanha Raahe ry:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Salmi toivotti  juhlavieraat (46 hlö) sydämellisesti tervetulleiksi. 

Alueemme tuore kansanedustaja Hanna-Leena Mattila toi niin alueelliset kuin eduskuntaterveiset, samoin Sari Alajoki, Raahen 

kaupungin perinnemestari kertoi mielenkiintoiset terveisensä koskien kaupungissa jo toteutettuja ja nyt prosessissa olevia 

aktiviteetteja. Musiikkiohjelmasta nautimme professori Heikki Laitisen toteuttamin, aivan fantastisin esityksin. 

Illallisen anti oli monipuolisuudessansa todella hyvä, se tarjoiltiin ravintolan taholta iloisin, ystävällisin, hovimestarin saattein 

varustettuna. Erään vieraan sanoin ”mikä on juhliessa tällaisen aterian yhteydessä, kodikkaassa Talvipuutarhassa rakkaiden 

raahelaisten nuoruuden ystävien kera menneitä muistellen” tilanne toteutui varmasti useimpien kohdalla näin. 

Illallisen aikana ja myöhemmin pöydistä toiseen kulkien praataus toteutui todellakin hyvin. 

      

Vuosi 2019 
Vanha Raahe ry:n hallituksen kokous to, 29.3.2019, klo 16 c/o Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, 00100 Helsinki 

Kokouksen avasi puh.joht.Pekka Salmi todeten samalla sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Hyväksytyn esityslistan myötä 

ensin tarkistettiin hallituksen edell.kokousten pöytäkirjat ja hyväksyttiin ne. 

TALOUS- ja JÄSENYYSTILANNE käytiin läpi Sakari Heikkilän toimesta ko.aiheiden vastuuhenkilönä. 

RAAHE-KUULUMISET-kohdalla saimme katsauksen tulevien Pekanpäivien (26.-30.6.2019) ohjelmasta, 

 ks.www.pekanpaivat.fi, ohjelma noudattaa jo perinteeksi muodostunutta runkoa. 

Ko. päivien pääjuhlassa lauantaina yhdistyksemme tervehdyksen tuo kasvatustiet.tri Hannele Karikoski. 

Raahen vuoden talokilpailun voittaja palkitaan  31.8.2019. 

Pekka Salmi toi myös terveiset Raahen matkailuseminaarista. 

KEVÄTRETKEMME KOHDE (Ulla Ktajarinteen toimesta tehdyn kartoituksen myötä) on nyt kesällä 2019 

VERLAN TEHDASMUSEO, puu- ja puunjalostusteollisuuden historiasta laajasti kertova museoalue, retken päivämääräksi 

sovittiin 18.5.2019, retkiohjelma laitetaan kotisivuillemme  www.vanharaahe.fi/kevätretki. 

EDUSKUNTAVIERAILU aikaisemmin saadun kutsun myötä toteutui 7.2.2019 klo 15.30 alkaen17 osallistujan 

myötä. 

 Oman alueemme kansanedustajat  Hanna-Leena Mattila (keskusta) ja Katja Hänninen (vasemmisto) 

ottivat meidät vastaan turvatarkastuksen jälkeen. Koimme ensin noin tunnin ajan erittäin värikkään, tämän istuntokauden 

viimeisen kyselytunnin (pääaiheena luonnollisesti sote). Siirryimme sitten kokoushuoneeseen 

katettujen kahvipöytien ääreen, runsaan tunnin ajan kansanedustajamme kertoivat selkeästi ja yhteistyössä kotiseutuamme 

koskevista aiheista eduskuntatyöskentelyssä tällä hetkellä vastaten myös akuutteihin kysymyksiin kuulijakunnan taholta,. 

VUOSIKOKOUS & ILTAJUHLA 

Ajankohta on siis perinteisesti lokakuun viimeinen lauantai l. 26.10.2019, ensin vuosikokous klo 18 ja iltajuhla alkaen klo 19, 

tapahtumapaikaksi valitaan jo aikaisemmin hyväksi todettu Crowne Plaza, siellä juhlapaikkana Talvipuutarha. 

Illallismenun valitsemme syyskokouksessa saatuamme vastauksen tehtävään tarjouspyyntöön kokonaispaketin huomoiden. 

KEVÄTKIRJE Pekka Salmen kirjoittamana yhteisin aihein julkaistaan ennen Vappua, kirje viedään samaan aikaan myös 

kotisivuillemme  www.vanharaahe.fi/kevätkirje 

 

MUUT ASIAT 

http://www.pekanpaivat.fi/
http://www.vanharaahe.fi/kevätretki
http://www.vanharaahe.fi/kevätkirje
http://www.vanharaahe.fi/kevätkirje


 

 

 

Ulla Katajarinteen terveiset Suomen Kotiseutuliitto/Uudenmaan kotiseututoimijoiden maakunnallisesta kokouksesta (myös 

kirjall.materiaali jakoon). 

Päätettiin osallistumisesta Kotiseutuliiton 70-vuotisonnitteluihin 80 euron summalla. 

SEURAAVA KOKOUS 

pidetään to, 29.8.2018, klo 17.00 c/o hotelli Arthur, Vuorikatu 19, 00140 Hki 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

puh.johtaja Pekka Salmen toimesta. 

 

Eduskuntavierailu 7.2.2019 

ks. muistio c/o www.vanharaahe.fi 

 

Kevään 2019 jäsenkirje. toukokuu 

ks.c/o www.vanharaahe.fi   

 

Pekanpäivät 

ks.  c/o https://www.pekanpaivat.fi 

 

Vanha Raahe ry:n hallituksen kokous to, 29.8.2019, klo 17.00 c/o Hotelli Arthur, Vuorik.19, 00140 Hki, ravintolan 

päätykabinetti 

Hallituksen puh.johtaja avasi lailliseksi ja päätösvaltaiseksi  todetun kokouksen, asiat käytiin läpi hyväksytyn esityslistan 

mukaisesti. Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin. 

TALOUS-ja JÄSENYYSTILANNE käytiin läpi Sakari Heikkilän alustuksella jaetuin raportein. 

PEKANPÄIVÄT olivat ohjelman mukaiset, ks. www.pekanpaivat.fi  ja oman yhdistyksemme terveiset pääjuhlassa jäsenemme 

Hannele Karikosken esittämänä saivat erityispaljon kiitoksia niin paikan päällä kuin jälkikäteen ilmaistuna, 

ko.puhe löytyy nettisivuiltamme www.vanharaahe.fi 

YHDISTYKSEMME VUOSIKOKOUS JA SYYSILLAVIETTO 

-aika PERINTEINEN, LOKAKUUN VIIMEINEN LAUANTAI, SIIS NYT 27.10.2018 

-paikka hyväksi havaittu hotelli Crowne Plaza, varataan myöhemmin, asialistalla mm. 

 -taloustilanne 

 -jäsenmaksu seuraavalle vuodelle 

 -erovuoroiset jäsenet Pekka Salmi, Reijo Norio, Ulla Katajarinne 

-illallinen tarjouksen kautta valitun menun mukaisesti tilataan Talvipuutarhassa toteutettavaksi 

-ohjelmarunko selvillä, tarvittavat soitot ja varmistukset toteutetaan ensin 

SYYSKIRJE 

-lähetys vk.39 

-ilmoittautuminen vuosikokoukseen/vuosijuhlaan 

 -illallismaksu toteutettuna yhdistyksen tilille määräpäivään mennessä on samalla ilmoittautuminen 

                          -ilmoittautumisia voi perinteiseen tapaan tehdä myös yhdistyksen hallituksen jäsenille 

SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS 

-2.4.2020 c/o hotelli Arthur 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

puh.johtaja Pekka Salmen toimesta 

 

Syksyn 2019 jäsenkirje, syyskuu 

www.vanharaahe.fi 

 

 

       Vanha Raahe ry:n hallitus kiittää teitä hyvät jäsenemme/ystävämme kuluneesta toimintavuodesta ja aktiivisuudesta kanssanne 

koettuna edellä kirjatun muistion mukaisesti. Olemme olleet puolin & toisin yhteydessä niin tapaamisten, mailien kuin 

puhelinkeskustelujen myötä, palaute on ehdottoman tärkeätä, jotta pienimmätkin ehdotukset keskinäisen kanssakäymisen 

aktiivisuuden lisäämiseksi tulevat  huomioiduiksi ja edelleen käyttöön aktivoiduiksi. 
Toimintavuosi 2020 on nurkan takana, jatketaan yhteistyötämme edelleen rakentavin kannanotoin ja ehdotuksin kohti uusia 

innovaatioita yhdistyksemme toiminnan kehittämiseksi, 
        www.vanharaahe.fi on edelleen kanava tutustua toimintaamme, antaa uudistusehdotuksia jne, kommenttinne ovat arvokkaita, 

kiitos niistä jo etukäteen ! 
    

         

      Helsinki, 18.10.2019 

      Ulla Katajarinne 

      Vanha Raahe ry:n sihteeri 
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