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Vanha Raahe ry     
 

TOIMINTAKERTOMUS ajalta 1.10.2010 – 30.9.2011 

 

Loppuvuosi 2010 

 
Vanha Raahe ry:n vuosikokous la, 30.10.2010  c/o hotelli Scandic Continental, H:ki, Senator 1-kabinetti 

Vuosikokoukseen osallistui tänä vuonna 12 henkilöä, jotka  puheenjohtaja Pekka Salmi toivotti tervetulleiksi todeten samalla 

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

pöytäkirjan tarkastajiksi Anneli Ruskomaa & Kaarina Norio.  

Tilit/tilikertomus kalenterivuodelta 2009 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 1.10.2009-30.09.2010  käsiteltiin ja hyväksyttiin.  

Yhdistyksen  jäsenmaksuksi hyväksyttiin edelleen 15 €/vuosi. 

Hallituksen erovuoroiset jäsenet, puheenjohtaja  Pekka Salmi, varapuheenjohtaja Reijo Norio ja sihteeri Ulla Katajarinne 

valittiin edelleen seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi. Hallituksen edesmenneen jäsenen Veijo Raution tilalle valittiin Mikko Takalo 

ja muina jäseninä jatkavat rahastonhoitaja Sinikka Lassila, Anneli Ruskomaa, Hertta Rovio, Sinikka Eriksson, Eero Pekuri 

sekä kunniapuheenjohtaja Jaakko Orkamaa. 

Päätettiin toteuttaa vuoden 2011 aikana jo pitkään keskustelun alla olleet Vanha Raahe ry:n kotisivut projektin vetäjänä Ulla 

Katajarinne.  

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, Sinikka Lassila, Anneli Ruskomaa, Sinikka Eriksson, Hertta 

Rovio ja Ulla Katajarinne, poissa Jaakko Orkamaa ja Mikko Takalo. 

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.  

Tehtiin päätös kotisivujen luomisesta ja avaaamisesta vuoden 2011 aikana tarkennetuin suunnitelmin. Työn suunnitteluun  ja  

toteuttamiseen irroitetaan 600 € hyväksytyn n tarjouksen mukaisesti (Nicemedia, Keskustie 15, 07560 Pukkila) . 

Puheenjohtaja Pekka Salmi päätti kokouksen ja hallituksen jäsenent kiiruhtivat illan juhlaan. 

 

Vanha Raahe ry:n perinteinen vuosijuhla edellisten kokousten jälkeen 30.10.2010 c/o Ambassador-sali  

Vanha Raahe ry:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Salmi toivotti tervetulleiksi 50 henkilön (salissa kiertäneen osallistujalistan 

mukaan) juhlijajoukon alustaen samalla illan ohjelman. 

Juhlapuhujaksi olimme saaneet Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtaja Pekka Laaksosen, mm. Samuli Paulaharjun tuotannon  

ja kansanperinteen asiantuntijan. 

Oli todella mielenkiintoista kuulla Samuli Paulaharjun (s. v. 1875 Kurikassa) matkoista Karjalaan, arvokkaan aineiston 

keräämisestä ja tallentamisesta mainiten mm. v.1919 tutkielman Lapista nimellä ”Kolttain mailta”,  hänen opettajaurastaan 

mm. Oulun Kuuromykkäkoulussa, 4 matkasta Norrbotteniin 30-luvun puolivälissä jne. Viimeinen kirja ilmestyi v. 1939 

nimeltä ”Sompiokirja” aiheena Sodankylän alue, nämä kirjailija teki Jenny Paulaharjun, vaimonsa ja hyvän kriitikkonsa 

kanssa. Runoilija Tuomas Anhava on Samuli Paulaharjun tyttärenpoika. Meille kaikille rakas ”Vanha Raahe”-teos ilmestyi v. 

1925, tuolloin Raahessa oli n. 400 asukasta. 

 

Vanha Raahe ry:n vierailu Eduskunnassa, to, 18.11.2010 

Yhdistyksemme oli saanut kutsun eduskuntaan jälleen kerran, nyt kutsujana kansanedustaja Inkeri Kerola. 

Syyskirjeessä ilmoitettua kutsua noudatti 16 yhdistyksemme jäsentä ja meidät otti vastaan Inkeri Kerolan avustaja Anna-

Helena Junttila. Saimme ensin seurata  eduskunnan kyselytuntia, sen jälkeen meidät johdatettiin keskustan kokoussaliin 

kahville. Saimme tavata siellä Inkeri Kerolan lisäksi kansanedustaja Unto Valppaan sekä pikavisiitillä poikenneen pääministeri 

Mari Kiviniemen. 

Unto Valpas kertoi tuoreet uutiset Raahesta kaupunginvaltuuston puheenjohtajan roolissa aiheina  mm. kaupungi n 

veroprosentti (pysyen samana,  20%), Pyhäjoen ydinvoimalakaava, suunnitteilla olevat tuulivoimalat, tulossa oleva 

biovoimalaitos (työmaa käynnissä), tehty syväväylä jne.  

Saimme myös kuulla ”eduskunnan laulavaa sheriffiä”, Oiva Kaltiokumpua , joka komealla tenoriäänellänsä esitti ital. 

rakkauslaulun ja Eino Leinon Nocturnon. 

Inkeri Kerola valoitti omassa puheessansa mm. ennen joulua esille tulevaa kotikuntalakia, voimaan sen odotetaan tulevan v. 

2011 presidentin vahvistamana. Uusi terveydenhuoltolaki on myös käsittelyssä, siihen liittyy esim. uusi sähköinen 

potilastietojärjestelmä vuoteen 2015 mennessä (mukana myös apteekit). 
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Mainittiin myös Laivakankaan kultakaivos, missä rikastamisen suunnitellaan alkavaksi elokuussa 2011. 

Kahvikupposten äärellä syntynyt keskustelu oli vilkasta ja ja jäsentemme esittämät  kysymykset saivat asiantuntevat 

vastaukset. 

 

Vuosi 2011 

 

Vanha Raahe ry:n hallituksen kokous pe, 25.03.2011 c/o Jaakko Orkamaan koti, Yrjönkatu 11, 53600 Lappeenranta 

Lappeenrannan kokoukseen matkustivat aamujunalla Pekka Salmi, Reijo Norio, Anneli Ruskomaa, Sinikka Eriksson, Ulla 

Katajarinne ja kokoukseen osallistui luonnollisesti paikan päällä isäntämme Jaakko Orkamaa, poissa olivat Sinikka Lassila, 

Hertta Rovio, Eero Pekuri ja Mikko Takalo. 

Puheenjohtaja Pekka Salmi avasi kokouksen todeten sen päätösvaltaiseksi ja kokous eteni hyväksytyn esityslistan mukaisesti. 

Edellisten kokousten pöytäkirjat tarkastettiin ja hyväksyttiin.  

Suunniteltiin yhdistyksen kevätretkeä ja päätettiin suunnata matkamme Tuusulan rantatielle la, 14.05.2011., kohteina esim. 

Taidekeskus Kasarmi, Syvärannan Lottamuseo sekä ruokailu Krapihovissa. Ulla Katajarinne lupasi ottaa yhteyttä kunnan 

matkailuneuvontaan aikaisempia yhteyksiään hyödyntäen. 

Pekka Salmen laadittavaksi suunniteltu kevätkirje tulee saada postiin viikolla 16, Sinikka Lassila kirjeiden lähettäjänä tekee 

tarkennuksen ajankohtaan. 

Vanha Raahe ry:n esikatseluvaiheessa olevat kotisivut olivat nähtävissä hänen pc:llänsä ja saivat kokouksen osallistujilta 

hyväksynnän värityksen, rakenteen ja kokonaisuuden osalta. Ulla Katajarinne edellyttää projektin vastuuhenkilönä hallituksen 

jäseniltä jatkossakin ennen julkaisua keskustelua, muutosehduksia ja hyväksyntää sivuille.  

Pekan Päiville 2011 Vanha Raahe ry:n tervehdyksen esittäjäksi pyydetään kirkkoherra Risto Ruskomaata ja Anneli Ruskomaa 

saikin häneen yhteyden myöntyvin vastauksin heti kokouksen jälkeen.  

Vanha Raahe ry:n säännöstön uudistaminen on edennyt siten, että Ulla Katajarinne on vienyt vanhan säännöstön sellaisenaan 

sähköiseen muotoon korjaten sinne PRH:lle aikaisemmin Pekka Salmen toimesta esitetyt tekstimuutokset. Tekstiä tarkastellaan 

edelleen ja hallitus saa sen vielä luettavaksensa ennen lopullista muutosta. 

Kohdassa muut asiat käsiteltiin mm.Raahen kulttuuriperinnön, Bio Huvimyllyn kohtaloa,Vanhan Raahen kunnostussunnitelma 

kiinnostaa ja seuraamme meneillään olevaa talokohtaista  kartoitus- ja kehittämisprojektia, mitä johtaa Hannu Pyykönen. 

Osallistumme mahdollisuuksien  mukaan ko.projektiin. 

Vanha Raahe ry:n kustantamia ja omistamia Arvo Ruonaniemen teoksia tuhoutui 65 kpl Ulla Katajarinteen 

varastorakennuksen palon yhteydessä helmikuussa 2011. Kirjat olivat varastoituneina ko. rakennuksessa. Ulla Katajarinne on 

liittänyt ne vahinkovakuutusluetteloonsa; 65 x 10€ = 650 €. 

Seuraava hallituksen kokous päätettiin pitää pe, 26.08.2011, klo: 17.00 c/o Ulla Katajarinteen ”Lepola”, Halmaantie 256, 

16450 Mallusjoki. 

Kokouksen päätti puheenjohtaja Pekka Salmi ja kokousväki siirtyi raataamaan kunniapuheenjohtaja Jaakko Orkamaan 

kattaman herkkupöydän ääreen. Kiitos Jaakko vielä kerran perjantaikokouksesta luonasi! 

 

Vanha Raahe ry:n kevään jäsenkirje, huhtikuu 2011 (ks. kotisivut) 

 

Vanha Raahe ry:n kevätretki Tuusulan rantatielle la, 14.05.2011 

Yhdistyksemme vuotuinen kevätretki suuntautui nyt Tuusulan rantatielle. 

Lähdimme matkaan 14 osallistujan voimalla pikkubussilla klo:10.00 H:gin  rautatientorilta, –kohteinamme olivat Taidekeskus 

Kasarmi, Halosenniemi ja Lottamuseo (ks. ohjelma kotisivuiltamme). Välillä nautimme maukkaan lounaan Krapihovin 

Ateljeeri-ravintolassa. Olimme erittäin tyytyväisiä päivän ohjelmaan (olkoonkin, että pientä ylimääräistä seikkailua syntyi 

hetkellisesti bussin lakattua tomimasta Taidekeskus Kasarmiin päästyämme). Näiden matkojen suuri anti on ystävien 

tapaaminen kulttuurin ja raatauksen merkeissä. 

 

Pekanpäivät Raahessa 2.-4.7.2011 

Päivien ohjelma oli perinteikäs ja runsas, jokaiselle löytyi jotakin! Perjantainen raataustilaisuus oli nyt Raatihuoneen pääsalissa 

ja se täyttyikin ääriään myöten ystävistä ja tutuista vuosien/vuosikymmenten ajalta.  

Mielekenkiintoisen tervetuliaispuheen piti kaupunginjohtajan Karjalainen valottaen Raahen asioita niin nykyhetkellä kuin 

tulevaisuuden suunnitelmin. 

Lauantain pääjuhlassa Vanha Raahe ry:n terveiset toi mielenkiintoisen ja nostalgisen puheen muodossa kirkkoherra Risto 

Ruskiomaa kertoen elämästä niin Saloisissa kuin Raahessa hänen omien kokemustensa  myötä. 

  
Vanha Raahe ry:n hallituksen kokous pe, 26.08.2011 c/o hotelli Arthur, Vuorikatu 19, 00100 H:ki, Piano-kabinetti 

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

Norio, Jaakko Orkamaa, Sinikka Lassila, Sinikka Eriksson, Anneli Ruskomaa, Hertta Rovio, Ulla Katajarinne. 

Poissa olivat Eero Pekuri, Mikko Takalo. 

Kävimme läpi virallisten kohtien lisäksi mm. seuraavia asioita: 

Raahe-kuulumiset koettujen Pekan Päivien myötä, Bio Huvimyllyn suojelusuunnitelma,Pikkulahden kaavoitushanke. 

Kohdassa raha-asiat käytiin läpi Myhrberg-tilin lopettaminen, palaneiden Ruonaniemi-kirjojen korvaus yhdistyksen tilille Ulla 

Katajarinteen toimesta syyskuun aikana (650 €). 

Hallitus katseli Ulla Katajarinteen pc:ltä julkaistavien kotisivujen väliaikatuloksen ja se sai siunauksen edelleen vietäväksi 

julkaisukuntoon, julkaisu tapahtuu vuosijuhlassamme. 
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Syysillanvietto perinteiseen tapaan on lokakuun viimeisenä lauantaina, siis 29.10.2011, klo:19.00 c/o Scandic Continental, 

Ambassador 3-salissa. Menu’ksi valittiin Sinikka Lassilan tehdyn esiselvityksen jälkeen saaristolaisbuffet hintaan a) 34€. 

 

Ohjelmasuunnittelussa päädyttiin seuraavaan ratkaisuun: Jaakko Orkamaa pyytää kirjailija Esko Kähköstä juhlapuhujaksi 

tarinoimaan elämästä Raahessa omana aikanaan. Reijo Norio puolestansa selvittää musiikkiesityksiä ottaen yhteyttä Elina 

Puhakkaan pyytäen häntä valitsemaan ”oman” kokoonpanonsa mukaisen ryhmän ilahduttamaan kuulijoita. 

Vuosikokous pidetään perinteisesti tuntia ennen juhlaa hotellin aulassa ilmoitettavassa kokoushuoneessa. Kokouksen aiheina 

ovat mm. hallituksen erovuoroiset jäsenet; Anneli Ruskomaa, Eero Pekuri ja Sinikka Lassila, jäsenmaksun ehdottaminen 

tulevalle vuodelle samaksi kuin ennen ts.15€/v. 

Syyskirjeen tulee olla postitusvaiheessa syyskuun aikana, ilmoittautumiset syysjuhlaan pyydetään 16.10. mennessä Sinikka 

Lassilalle osoitettuina. 

Toimintasuunnitelmaan kirjattiin mm. tuleva kevätretki, I kohteeena selvitetään Hämeenlinnaa (mm. Tykistömuseo ja 

Taidemuseo), Sinikka Eriksson selvittää tarkemmin kohteita ja aikatauluja ja tuo esityksensä  kevään hallituksen kokoukseen. 

Toinen keskusteltu kohde oli Jaakko Orkamaan ehdottana Viipuri, hän lupasi tehdä lisäselvityksiä myöhemmin mahdollisesti 

sinne suuntautuvan matkan erityisvaateista. 

Käsiteltiin myös ensi vuonna pidettävää yhdistyksemme 75-vuotisjuhlaa ja niin ohjelmaan kuin muihin järjestelyihin palataan 

seuraavassa hallituksen kokouksessa, se pidetään pe, 30.03.2011, klo:17.00 c/o hotelli Arthur. Kokouksen päätti puheenjohtaja 

Pekka Salmi. 

  

Vanha Raahe ry:n syksyn jäsenkirje, syyskuu 2011 (ks. kotisivut) 

 

Vanha Raahe ry:n jäsenmäärä on tänään, 15.10.2011 laskettuna 180 henkilöä.  

 

Kiitämme kaikkia yhdistyksemme jäseniä edellä kuvatusta toimintavuodesta ja riennämme kohti uusia tapahtumia 

yhdistyksemme juhlavuonna 2012 !  

Toivomme myös aktiivista vuoropuhelua 1.11.2011 julkaistavien Vanha Raahe ry:n  kotisivujen kautta! 

 

Helsinki, 15.10.2011 

 

 

Ulla Katajarinne 

Vanha Raahe ry:n sihteeri 


