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Vanha Raahe ry     
 

TOIMINTAKERTOMUS ajalta 1.10.2011 – 30.9.2012 
 

Loppuvuosi 2011 

 
Vanha Raahe ry:n vuosikokous la, 29.10.2011  c/o hotelli Scandic Continental, H:ki, Ambassador II-kabinetti 
 

Vuosikokoukseen osallistui tänä vuonna 16 henkilöä (ks.liite), jotka  puheenjohtaja Pekka Salmi toivotti tervetulleiksi todeten 

samalla kokouksen  lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Salmi, sihteeriksi Ulla 

Katajarinne, pöytäkirjan tarkastajiksi Anneli Ruskomaa ja Kaarina Norio. 
Tilit/tilikertomus kalenterivuodelta 2010 käytiin läpi rahastonhoitaja Sinikka Lassilan alustuksella ja  hyväksyttiin 

yksimielisesti, yhdistyksen hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus tilintarkastajien suositusten mukaisesti. 
Seuraavan toimintavuoden tilintarkastajiksi valittiin Seppo Pursiainen ja Arja Koponen.   
Ulla Katajarinteen alustuksella esitetty toimintakertomus 1.10.2010-30.09.2011  käsiteltiin ja hyväksyttiin. 
Yhdistyksen  jäsenmaksuksi hyväksyttiin edelleen 15 €/vuosi. 
Hallituksen erovuoroiset jäsenet, Sinikka Lassila, Anneli Ruskomaa ja Eero Pekuri valittiin edelleen seuraavaksi 3-

vuotiskaudeksi. 
Puheenjohtaja Pekka Salmi päätti kokouksen. 
 

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

jälkeen 
 

Kokouksessa olivat läsnä Pekka Salmi, Reijo Norio, Eero Pekuri, Mikko Takalo, Sinikka Lassila, Anneli Ruskomaa, Hertta 

Rovio, Ulla Katajarinne ja Jaakko Orkamaa. 
Puheenjohtaja Pekka Salmi avasi  kokouksen todeten sen päätösvaltaiseksi. 
Hallituksen toimihenkilöinä jatkavat edelleen puheenjohtaja Pekka Salmi, varapuheenjohtaja Reijo Norio, sihteeri Ulla 

Katajarinne, rahastonhoitaja Sinikka Lassila,  jäseninä Anneli Ruskomaa, Hertta Rovio, Sinikka Eriksson, Eero Pekuri, Mikko 

Takalo sekä  kunniapuheenjohtaja Jaakko Orkamaa. 
Puheenjohtaja Pekka Salmi päätti kokouksen ja hallituksen jäsenet kiiruhtivat illan juhlaan. 
 

Vanha Raahe ry:n perinteinen vuosijuhla edellisten kokousten jälkeen 29.10.2011 c/o Ambassador-Sali 
  

Vanha Raahe ry:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Salmi toivotti tervetulleiksi 53 henkilön (ks. liite) juhlijajoukon  alustaen 

samalla illan ohjelman. 
Juhlapuhujaksi olimme saaneet toimittaja/kirjailija Esko Kähkösen, hänen kerrontansa valoitti elävästi arkea ja juhlaa sodan 

jälkeisessä Raahessa oman elämänkokemuksen kautta. Tarina alkoi vuodesta 1941 Rovaniemellä, jolloinka mm. Kähkösten 

kotiin majoitettiin 2 saksalaista sotilasta noista n. 20 000 Rovaniemelle saapuneista sotilaista. 
Evakkomatka kulki Pietarsaaren kautta Raaheen, 20 neliön huoneistoon. Koulutoimintaan kuului jo tuolloin runsas 

harrastustarjonta, runolausunta muodostui yhdeksi tärkeäksi harrastukseksi puhujamme elämässä. Muistelot kuljettivat meitä 

kuulijoita pitkin Raahen mukulakivikatuja kertojan seurassa. 
Saimme nauttia todella hienosta musiikkikoosteesta, niin Celine Dion-, Ooopperan Kummitus- kuin Pauli Ylitatuotantoa upean 

ja ammattitaitoisen ryhmän esittäminä: Elina Puhakka, Anna Karjalainen, Juho Punkeri  ja Mika Puhakka. 
Yksi tärkeä ”ohjelmanumero” oli luonnollisesti praataaminen pöydissä samalla, kun nautimme saaristolaisbuffet-pöydän 

antimista. Illan aikana vaeltelu pöydästä toiseen tuttuja tervehtien ja muistoja vaihtaen oli jälleen kerran voimaa arkeen antava 

kokemus. 

 

Vuosi 2012 
 

Vanha Raahe ry:n hallituksen kokous pe, 30.03.2012 c/o Hotelli Arthur, H:ki 
 

Kokouksessa olivat läsnä Pekka Salmi, Reijo Norio, Jaakko Orkamaa, Sinikka Lassila, Sinikka Eriksson, Anneli Ruskomaa, 

Hertta Rovio  ja Ulla Katajarínne, poissa olivat Eero Pekuri ja Mikko Takalo. 
Kokouksen avasi Pekka Salmi todeten sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Esityslista hyväksyttiin ja aiheet käsiteltiin sen mukaisesti. 

Tarkistettiin ja hyväksyttiin edellisen hallituksen kokouksen (26.08.2011) sekä vuosikokouksessa valitun, uuden hallituksen 
järjestäytymiskokouksen (29.10.2011) pöytäkirjat. 
Yhdistyksemme uudistettujen sääntöjen originaaliversio säilytetään c/o Sinikka Lassila ja sähköinen versio tiedostossamme 
c/o Ulla katajarinne. 
Kevätretkemme suunnittelu eteni Sinikka Erikssonin kattavan etukäteistyön esittelyn myötä Hämeenlinnan nähtävyyksien 
selvittämiseksi; kohteet määritettiin alustavasti, ajankohdaksi sovittiin Helatorstai, 17.05.2012 (ks. kotisivut). 
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Pekanpäivien (27.6.-1.7.2012) pääjuhlaan Vanha Raahe ry:n tervehdyksen tuojaksi valittiin lääkintöneuvos Jaakko Permi. 
Vanha Raahe ry:n syysjuhlan ja samalla sen 75-vuotisjuhlan ajankohta on siis la, 27.10.2012, paikkana jo traditionaalisesti 
hotelli Sacndic Continental (Mannerheimintie 46, 00260 H:ki), tilavaraukset niin juhlalle kuin sitä ennen pidettävälle 
vuosikokoukselle tekee Sinikka Lassila. 
Ohjelmaehdotuksina kävimme läpi mm. Raahen Museon juhlateeman jatkamista, Pekka Salmi ottaa yhteyttä mm. 

Museoviraston eläkkeellä olevaan osastopäällikkö Pekka Kärkeen juhlapuhe mielessä. 
Musiikkiohjelmista puhuttaessa ehdotettiin yhteyttä otettavaksi mm. Pauli Ylitaloon sekä teinikuoron aikaiseen kvartettiin, 

Reijo Norio ja Sinikka Lassila lupautuivat ottamaan yhteyttä ko. tahoihin. 
Reijo Norio toimii juhlan juontajana. 
Keskikoulun 100-vuotisjuhlajulkaisun avustuspyyntö yhdistyksellemme on tullut Eija Turusen kautta ja hallituksemme päätti 
250 euron avustuksesta. 
Kevään jäsenkirje pyritään saamaan jäsenille viikon 16-17 aikana. 
Kotisivujemme up-date tehdään kevätkirjeen jälkeen (UK/Nicemedia). 
Hallituksen seuraava kokous pidetään pe, 31.8.2012, klo:17.00 c/o Ulla ja Tapani Katajarinne, Pietarinkatu 2 A 10, H:ki 

Puheenjohtaja Pekka Salmi päätti kokouksen. 
 

Vanha Raahe ry:n kevään jäsenkirje, huhtikuu 2012 
(ks. www.vanharaahe.fi) 
 

 

Vanha Raahe ry:n kevätretki Hämeenlinnaan Helatorstaina, 17.05.2012 
 

Kevätretkemme suuntautui tällä kertaa siis Hämeenlinnaan, missä tutustuimme mm. Sibeliuksen syntymäkotiin, 

Tykistömuseoon ja itse Linnaan opastetuin kierroksin. Mielenkiintoisten kierrosten lomassa lounastimme Linnan ravintolassa 
ja lounashetkihän on samalla myös praataushetki parhaimmillaan. Aulangolla piipahtaminen bussikierroksen myötä saattoi 

meidät kaikki paluumatkalle tyytyväisenä päivän annista taas kerran. Erityiskiitos Sinikka Eriksonille, paikan päällä etukäteen 

tehdyn ”tutkimustyön” ansiosta ja Hämeenlinnassa emännöinnistä! 

(ks. www.vanharaahe.fi) 
  

40-vuotisjuhlaansa viettävä Pekanpäivät Raahessa 26.6.-1.7.2012 
 

Ohjelmaa oli runsaasti jo keskiviikkona, mm. rockia rannassa ja torstai kului mm. Galleria Myötätuulessa. 
Päivien virallista aloitusta väritti perjantain juhlakulkue, siihen osallistui myös yhdistyksemme paikalla olleiden jäsentensä 

myötä. Pekka-patsas kukitettiin ja klo:17.00 päivien virallisen avauksen suoritti Pirkko Utriainen Museon rannassa runsaan 

vierasjoukon ollessa läsnä. 
Kallaasit-tilaisuus perinneillallisineen oli taas yleisömenestyksen värittämä iloinen tapahtuma. 
Perjantain praataustilaisuus täpötäyden Raatihuoneen salissa täytti osallistujien odotukset paikasta tavata tuttuja ja käydä läpi 

sydämen kylläisyydestä menneitä kuulumisia sekä pohtia rakkaan kotikaupungin menneisyyttä, myös toki tulevaisuutta 

kaupunginjohtaja Karjalaisen katsauksen jälkeen. 
Raahesali täyttyi ääriään myöten pääjuhlaan saapuvista kuulijoista, mainittakoon ohjelmasta mm. Maire Halosen valinta 

uudeksi Fiiaksi ja Vanha Raahe ry:n tervehdyksen esittäjän, Jaakko Permin hauska, valaiseva katsaus hänen oman sukunsa 

historiasta ja omista kokemuksistansa Raahessa. Lukuisat luokkakokoukset värittivät myös (kuten jo tapoihin kuuluu) 

Pekanpäivien ohjelmaa ja kaupungissa vierailijoiden joukkoa. On aina yhtä ihanaa tavata ystäviä Raahessa ja Raahesta, sydän 

odottaa jo seuraavaa tapaamista. 
 

Vanha Raahe ry:n hallituksen kokous pe, 31.08.2012 c/o Ulla & Tapani Katajarinne, Pietarink. 2 A 10, 00140 H:ki 
 

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

Jaakko Orkamaa, Sinikka Lassila, Sinikka Eriksson, Anneli Ruskomaa, Hertta Rovio, Mikko Takalo ja Ulla Katajarinne, poissa 

Eero Pekuri. 
Kävimme läpi virallisten kohtien lisäksi mm. seuraavia asioita: 
Pekanpäivät (ks. myöhemmin kohta Pekanpäivät 2012). 
Kruunun Makasiinin käyttöönottotapahtuma pidetään Raahessa 20.10.2012, yhdistyksemme on saamassa kutsun sinne, tässä 

yhteydessä muistelimme Vanha Raahe ry:n 23.01.2001 laatimaa, Raahen  kaupunginhallitukselle (ennalta puhelimitse tehtyjen 
selvitysten pohjalta) osoittamaa kirjettä koskien ko. makasiinin kaupan toteuttamista kaupungin taholta mitä pikimmin. 
Päätimme syksyn jäsenkirjeen sisällöstä ja lähettämisen aikataulusta jäsenillemme. 
Syysillanviettomme suunnittelu oli erityisen tärkeässä roolissa nyt, kun yhdistyksemme juhlii tuolloin 75-vuotistaivaltansa; 
juhla pidetään hotelli Scandic Continentalin (Mannerheimintie 46, H:ki) Scandic-salissa klo:19.00, välittömästi 
vuosikokouksen jälkeen. Raahen Museon juhlavuosi (150-vuotisjuhla su, 21.10.2012) sävyttää juhlamme teemaa ja   
ja ohjelma koostuu mm. itsensä museon perustaja Ehrströmin ilmestymisestä juhlaamme. Pekka Salmi yhdistyksemme 

puheenjohtajana toivottaa vieraat tervetulleiksi pitäen samalla katsauksen Vanha Raahe ry:n historiasta.Museoviraston 

osastopäällikkö Pekka Kärki on lupautunut  kertomaan vanhasta puukaupungista. Illan musiikkitarjontaa toteuttamaan  

pyydämme Pauli Ylitaloa joukkoineen (4 Välke-tyttöä) pienimuotoisen shown kautta, samoin kutsumme kvartettia 

ilahduttamaan juhlayleisöä lauluillansa. Reijo Norio lupautui toimimaan säestäjänä ja hän toimii myös juhlan juontajana. 
Juhla-ateriaksi valitsimme Get together-buffet’in hintaan 34 €/hlö, ateria maksetaan etukäteen syyskirjeessä mainituin ohjein. 
 

http://www.vanharaahe.fi/
http://www.vanharaahe.fi/
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Juhlaa ennen pidettävän vuosikokouksen aiheet päätettiin ja merkittiin ylös. 
Syyskirje Pekka Salmen kirjoittamana lähtee eteenpäin viikolla 38 Sinikka Lassilalle ja edelleen postiin viikolla 39. 
Kohdassa muut asiat Anneli Ruskomaa toi esiin Raahen Meripelastusyhdistyksen ”terveiset” kesällä osallistumansa 

purjehduksen pelastusristeilijä PS Saarisella synnyttämin ajatuksin mahdollisuudesta avustaa Vanha Raahe ry:n kautta ko. 

toimintaa. Asia kirjattttiin pöytäkirjaan. 
  

Vanha Raahe ry:n syksyn jäsenkirje, syyskuu 2012 
(ks. www.vanharaahe.fi) 
 

 

Vanha Raahe ry:n jäsenmäärä on tänään, 24.10.2011 laskettuna 160 henkilöä. 
 

Kiitämme kaikkia yhdistyksemme jäseniä edellä kuvatusta toimintavuodesta ja riennämme kohti vuoden 2013 tapahtumia! 
 

Toivomme myös edelleen aktiivista vuoropuhelua 1.11.2011 julkaistujen Vanha Raahe ry:n kotisivujen (www.vanharaahe.fi) 
kautta! 
 

Helsinki, 24.10.2012 
 

 

Ulla Katajarinne 

Vanha Raahe ry:n sihteeri 

http://www.vanharaahe.fi/
http://www.vanharaahe.fi/

