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Vanha Raahe ry     
 

TOIMINTAKERTOMUS ajalta 1.10.2012 – 30.9.2013 

 

Loppuvuosi 2012 

 
Vanha Raahe ry:n vuosikokous la, 27.10.2012, klo18.00  c/o hotelli Scandic Continental, H:ki, Ambassador II-kabinetti 

 

Puheenjohtaja Pekka Salmi toivotti kokoukseen osallistujat (19 hlö)  tervetulleiksi todeten samalla kokouksen  lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Salmi, sihteeriksi Ulla Katajarinne, pöytäkirjan tarkastajiksi ja 

äänten laskijoiksi valittiin Anneli Ruskomaa ja Arja Koponen. . 

Tilit/tilikertomus kalenterivuodelta 2011 käytiin läpi rahastonhoitaja Sinikka Lassilan alustuksella ja  kiittäen hyväksyttiin 

yksimielisesti, yhdistyksen hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus tilintarkastajien suositusten mukaisesti (Arja Koponen ja Seppo 

Pursiainen). 

Ulla Katajarinteen alustuksella esitetty toimintakertomus 1.10.2011-30.09.2012  käsiteltiin ja hyväksyttiin kiitoksen kera. 

Yhdistyksen jäsenmaksuksi hyväksyttiin edelleen 15 €/vuosi. 

Hallituksen erovuoroiset jäsenet olivat Sinikka Eriksson, Hertta Rovio (pyytänyt eroa) ja Mikko Takalo. Sinikka Eriksson ja 

Mikko Takalo ehdotettiin/valittiin jatkoon ja Hertta Rovion tilalle ehdotettiin ja valittiin Marja Sarja. 

Seuraavan vuoden tilintarkastajiksi valittiin Asko Sarja ja Arja Koponen, Seppo Pursiainen lupautui varamieheksi. 

Kohdassa muut asiat Seppo Pursiainen ehdotti rahallista korvausta rahastonhoitajalle, asiaan päätettiin palata seuraavassa 

kokouksessa. Keskusteltiin myös nuoremman sukupolven saannista mukaan yhdistyksen toimintaan; Jaakko Permi muistutti itse 

kutakin tutun tutuille puhumisesta, Ulla Katajarinne mainitsi kotisivuihin kiinnostuksen jo nyt ja niihin opastamisen tärkeyden 

edelleen keskustelujen yhteydessä eri foorumeilla. 

Puheenjohtaja Pekka Salmi päätti kokouksen ja osallistujat kiiruhtivat illan juhlaan. 

 

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, Marja Sarja 

ja Ulla Katajarinne. 

Puheenjohtaja Pekka Salmi avasi kokouksen todeten sen päätösvaltaiseksi, sihteerinä toimi Ulla Katajarinne. 

Hallituksen toimihenkilöinä jatkavat edelleen valitut puheenjohtaja Pekka Salmi, varapuheenjohtaja Reijo Norio, sihteeri Ulla 

Katajarinne, rahastonhoitaja Sinikka Lassila, jäseninä Anneli Ruskomaa, Marja Sarja, 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 175-vuotisjuhla edellisten kokousten jälkeen  c/o Nordica II-Sali 

  

Vanha Raahe ry:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Salmi toivotti tervetulleiksi runsaan juhlavierasjoukon tähän yhdistyksemme 

kunniakkaaseen 175-vuotisjuhlaan, mihin juhlateemaksi oli valittu Raahen Museon juhlavuosi (edellisenä sunnuntaina vietettiin 

Raahessa Museon 150-vuotisjuhlia). 

Puheenjohtaja Pekka Salmi toivotti juhlavieraat sydämellisesti tervetulleiksi pienen historiikin saattelemana mainiten mm. 

yhdistyksen puheenjohtajat; Axel Planting (vuoteen. 1946 saakka), Paul Sovio (v.1946-1976), Pertti Pirhonen (v.1976-1988), 

Esko Pursiainen (v.1988-1995), Jaakko Orkamaa (v.1995-2005) ja Pekka Salmi (v. 2005- ). 

Raahen Kaupungin ja Raahe-Seuran onnitteluadressit luettiin ja onnittelupuheenvuoroja jaettiin yleisön toiveen mukaan. 

Mauri Kaarela Raahen Museon perustaja Ehrströmin roolissa loi elävästi katsauksen mm. keisari Aleksanteri II aikakauteen jne., 

puheeseen vastasi illan juontaja Reijo Norio. 

Juhlapuhujaksi olimme saaneet eläkkeellä olevan Rakennusviraston osastonjohtaja Pekka Kärjen aiheenaan nimenomaan Raahen 

vanhan kaupungin säilymisedellytykset. Henkilökohtainen kontakti Raaheen hänellä on jo 1960-luvulta, jolloinka mm. oli 

olemassa luettavana Liliuksen väitöskirja Raahen Pekkatorista. 

Vanhan kaupungin suojelu alkoi jo 1950-luvulla ja tuon ajan tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti. Rautaruukin tulo 

paikkakunnalle mullisti rakennuskantaa. 

Puheessa vilahtivat pihoja kiertävät ulkorakennukset ym. nostalgiset kohteet lapsuutemme kaupungissa. 

Kaupungin arkkitehti Ilkka Aaltonen toi suojelulle lisäaktiviteettia 1960-luvulla ja hän esti pahimmat virheet 1970-luvulla. 

1980-luvuvulla saatiin aikaan uusi asemakaava. missä suojelulle suotiin edelleen hyvä perusta, joskin nyt kaikkien vuosien jälkeen 

uusi toimintaohjelma Raahelle on tarpeen (asemakaava uusittava). Tässä oli vain poimintojani erittäin mielenkiintoisesta puheesta. 

Siirryimme nauttimaan seisovan pöydän antimista ja annoimme praataukselle sijaa kunnolla aterioinnin yhteydessä. 

Illan musiikkitarjonnasta vatasivat kutsuttuina ensin ”Teinikunnan Kvartetti” kokoonpanolla Kalevi Kankaala, Jukka-Pekka 

Lassila, Jukka Okkonen, Pekka Männistö ja Siipola upean laulukoosteen esittäjinä ja sitten Pauli Ylitalon säveltämät ja sovittamat 

laulut hänen videoesityksin tuetun kerronnansa lomaan upeiden laulajattarien Elina Henrikssonin ja Elinan Sivosen tulkitsemina. 

Ko. esityksessä koimme nostalgisia hetkiä niin Raahelan, Bio Huvimyllyn, Teinikuoron, markkinoiden jne parissa, ”elämään se 

neuvot meille antoi”! Illan päätti puheenjohtaja Pekka Salmi kiitoksin. 
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Vuosi 2013 

. 

Vanha Raahe ry:n hallituksen kokous pe, 05.04..2013, klo 17.00 c/o Hotelli Arthur/Pianokabinetti, 00100 H:ki  
 

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

Marja Sarja ja Ulla Katajarínne, poissa olivat Eero Pekuri ja Mikko Takalo. 

Kokoustapaaminen alkoi iloisen syntymäpäivän merkeissä, Sinikka Lassila, Pekka Salmi ja Eero Pekuri tarjosivat ”Cavaa ja 

Caccua 210-vuotisjuhliensa” kunniaksi kauniisti katetussa kabinetissa. 

Onnittelimme juhlijoita kukkasin ja tervehdyksin ja siirryimme nauttimaan juhlapöydän antimista praatauksen kera. 

Varsinaisen hallituksen kokouksen avasi Pekka Salmi todeten sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Esityslista hyväksyttiin ja aiheet käsiteltiin sen mukaisesti. 

Tarkistettiin ja hyväksyttiin edellisen hallituksen kokouksen (31.08.2012) sekä vuosikokouksessa valitun, uuden hallituksen 

järjestäytymiskokouksen (27.10. 2012) pöytäkirjat. 

Kevätretkemme kohteeksi valitsimme Naantalin, siellä tarkemmin opastuksen myötä Kultarannan ja kaupunkikierroksen, 

ajankohdaksi sovimme la, 25.5.2013. Pyydetään Eero Pekuria turkulaisena koordinoimaan Naantalin retkeämme mm. 

lounaspaikan valitsemisen ja varaamisen muodossa. Perinteisesti Sinikka Lassila hoitaa bussin tilaamisen.  

Kevätkirje saatetaan matkaan huhtikuussa, viikolla 16 ja siihen tulee maininta mm. oheisesta retkestämme, ajankohdasta sekä 

ilmoittautumisesta. Samassa kirjeessä lähtee myös perinteisesti jäsenmaksukaavake (15€/hlö). 

Raahen Meripelastusseuran kannatusjäsenyydestä käytiin keskustelua, liittyminen yhdistyksenä päätettiin hyväksyä, kustannus on 

40€/vuosi. 

Kesän Pekanpäivillä yhdistyksemme tervehdyksen pääjuhlassa tuo kunniapuheenjohtajamme Jaakko Orkamaa. 

Kotisivujemme up-date käsittää mm. oheisen kirjeen julkaisun sivuilla sekä linkkeihin uutena Raahen Meripelastuseura. 

Tulevan syysillanvieton, siis yhdistyksemme 175-vuotisjuhlan ohjelmaa käsiteltiin alustavasti ja siihen palataan elokuun 

hallituksen kokouksessa tarkemmin. 

Keskustelun aiheina olivat mm. Raahen kaavoitusasiat ja mahdollinen Raahen Seudun teemanumero ko. aiheesta. 

Kohdassa muut asiat merkitsimme ylös Vanha Raahe ry:lle osoitetun kirjeen l. ”Anomus määrärahasta Pohjanmaan 

Porvariverkoston kirjahankkeeseen”. Pekka Salmi on yhteydessä asianosaisiin kesän aikana. 

Seuraava kokous pidetään pe, 30.08.2013, klo 17.00 c/o Reijo ja Kaarina Norio, Suohaukantie 13, Karakallio,Espoo 

 

Vanha Raahe ry:n kevään jäsenkirje, huhtikuu 2013 

(ks. www.vanharaahe.fi) 

 

Vanha Raahe ry:n kevätretki Naantaliin la, 25.05.2013 

(ks. www.vanharaahe.fi)  

 

Pekanpäivät Raahessa 26.6.-1.7.2013 

 

Ohjelmaa oli tarjolla jo keskiviikosta alkaen. Perjantain kulkueeseen oli erittäin runsas osanotto, myös Vanha Raahe ry oli 

edustettuna. Päivien avauksen kulkueen jälkeen Museon rannassa suoritti perinteisesti Pirkko  Utriaianen  

Kallaasit-tilaisuus perinneillallisineen ja perjantain praataustilaisuus kahvipöytien ääressä täpötäyden Raatihuoneen salissa olivat 

hetkiä tavata tuttuja läheltä ja kaukaa praataten yhdessä sydämen kyllyydestä. Sitä ennen keskityimme kuuntelemaan 

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kari Malkamäen tervehdystä sekä myös kaupunginjohtaja Karjalaisen tervetulotoivotusta. 

Perjantai-illan pääjuhla Raahe-salissa kokosi taas salin täpötäyteen juhlijoita ja illan ohjelma oli erityisen antoisa useiden  

musiikki- ja liikuntaesitysten muodossa. Juhlapuhujana oli kansanedustaja Inkeri Kerola. Yhdistyksemme tervehdyksen toi Jaakko 

Orkamaa ja sitten olikin Raahen Pekan valinta! 

Juhlassa mukana olleet Vanha Raahe ry:n jäsenet kokivat todella mieluisen ja mieliä kohottavan yllätyksen, yhdistyksemme 

jäsenet varapuheenjohtaja Reijo Norio ja kunniapuheenjohtaja Jaakko Orkamaa saivat Pekan hatun päähänsä Pirkko Utriaisen 

kiitosten saattelemina molempien erittäin laaja-alaisesta ja vuosikymmenniä jatkuneesta tuesta Raahen asioiden ja tapahtumien 

osalta niitä esiin tuoden ja niihin kantaa rakentavasti ottaen. Raahen Pekat pitivät kumpikin vuorollansa kiitospuheen.  

Seppo Jussilan juontamina juhlan päätteeksi nousimme kaikki seisomaan ja laulamaan iki-ihanan ”Elä Raahe sä muistojen 

kaupunki”, ei ole kauniimpaa tapaa lopettaa vuosi vuoden jälkeen juuri tämä juhliminen ja siirtyä pikkuhiljaa kohti arkea. 

 

Vanha Raahe ry:n hallituksen kokous pe, 30.08.2013, klo 17.00 c/o Reijo ja Kaarina Norio, Suohaukantie 13, 02620 Espoo 

 

Kokouksessa olivat läsnä Pekka Salmi, Reijo Norio, Jaakko Orkamaa, Sinikka Lassila, Sinikka Eriksson, Marja Sarja ja Anneli 

Ruskomaa, poissa olivat Ulla Katajarinne, Eero Pekuri ja Mikko Takalo. 

Puheenjohtaja Pekka Salmi avasi kokouksen todeten sen lailliseksi & päätösvaltaiseksi, hän onnitteli myös Raahen Pekkoja 2013, 

Reijo Noriota ja Jaakko Orkamaata. 

Kokouksen esityslista hyväksyttiin ja edellisen kokouksen (05.04.2013) pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin parin 

pikkukorjauksen jälkeen. 

Pekanpäivien tapahtumia käytiin taannehtivasti läpi (ks. kohta Pekanpäivät) myös oman yhdistyksmme osalta. 

 

 

http://www.vanharaahe.fi/
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Pekka Salmi kertoi aiemmin esillä olleesta Vanha Kaupunki-juttusarjasta todeten, ettei asia ole edennyt, niinpä hän ottaa yhteyttä 

Raahen Seudun toimitukseen. 

Syyskirje pyritään saamaan eteenpäin viikolla 38 Pekka Salmen kirjoittamana ja Sinikka Lassilan postittamana. 

Vuosikokous pidetään la, 26.10.2013, klo 18.00 c/o Hotelli Scandic Continental / kokoushuone Senator I. 

Toimintakertomus (Ulla Katajarinne) ja tilinpäätösasiat (Sinikka Lassila) ajalta 01.10.2012-30.09.2013 ovat valmisteilla ko. 

kokousta varten. Erovuoroiset jäsenet ovat Pekka Salmi, Reijo Norio ja Ulla Katajarinne. 

Jäsenmaksuksi ehdotetaan edelleen 15€/hlö/vuosi. 

Syysillanvietto heti tämän vuosikokouksen ja sitä seuraavan hallituksen järjestäytymiskokouksen jälkeen alkaa Nordica I-

juhlahuoneessa. Illan ateriaksi valittiin ranskalainen buffet, 35€/hlö.  

Ohjelmaehdotuksina olivat mm. Raahen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kari Malkamäen esitelmä sekä Jaakko Orkamaan 

tarinointi Raahen Pekkaudesta, musiikkiesitysehdotuksiin viitaten Reijo Norio ottaa yhteyttä Kati Airosmaahan ja Sinikka Lassila 

puolestaan Veikko Honkavuoreen ja Markku Penttilään. 

Rahastonhoitaja Sinikka Lassila ilmoitti yhdistyksen rahasaldoksi 2209€. 

Ensi vuoden kevätretken kohteeksi suunnitellaan Viipuria, asiaa valmistelee Jaakko Orkamaa. 

 

Jäsenistämme ovat kuluneen kauden aikana nukkuneet pois Martti Pälli, Inkeri Tuominen os. Sovio ja Pia Ormio os. Pelkonen. 

 

Hallituksen seuraava kokous pidetään pe, 28.03.2014, klo 17.00, paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

puheenjohtaja Pekka Salmi päätti kokouksen kiittäen isäntäväkeä antoisasta illasta. 

 

Vanha Raahe ry:n jäsekirje, syyskuu 2013 

(ks. www.vanharaahe.fi) 

 

       Edellä kuvattu toimintavuosi oli tapahtumia täynnä, kiitos siitä kuuluu teille te hyvät Vanha Raahe ry:n jäsenet ja ystävät! 

       Käännämme nyt katseemme kohti vuotta 2014 pyrkien toiminnallamme niin perinteisiin kuin aivan uusiin toimintamalleihin, 

niistä käymme mielellämme keskustelua tervetulleiden ehdotustenne pohjalta joko keskustelujen muodossa tavatessamme tai 

nettisivujemme kautta, kiitos jo etukäteen aktiivisuudestanne! 

 

       Helsinki, 20.10.2013 

 

 

      Ulla Katajarinne 

      Vanha Raahe ry:n sihteeri 

http://www.vanha/

