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Vanha Raahe ry     
 

TOIMINTAKERTOMUS ajalta 1.10.2016 – 30.9.2017 

 

Loppuvuosi 2016 

 
Vanha Raahe ry:n vuosikokous la, 29.10.2016, klo18.00  c/o hotelli Scandic Park, Mannerheimintie 46, 00260H:ki, 

kokoushuone View-2 

 

Puheenjohtaja Pekka Salmi toivotti vuosikokousosallistujat tervetulleiksi todeten samalla kokouksen sekä lailliseksi että 

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

äänten laskijoiksi valittiin Marja ja Asko Sarja. 

Yhdistyksen toimintavuoden 1.10.2015-30.09.2016 toimintakertomus käytiin läpi ja hyväksyttiin. Tilit/tilikertomus 

kalenterivuodelta 2015 käytiin läpi rahastonhoitaja Sakari Heikkilän alustuksella, hyväksyttiin yksimielisesti, yhdistyksen 

hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus tilintarkastajien suositusten mukaisesti. Yhdistyksen jäsenmaksu pidettiin edelleen samana 

l. 20€/vuosi. Hallituksen erovuoroiset jäsenet Sinikka Eriksson, Marja Sarja  ja Mikko Takalo valittiin edelleen hallituksen 

jäseniksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Tilintarkastajiksi valittiin Arja Koponen ja Asko Sarja. 

Puheenjohtaja Pekka Salmi päätti kokouksen. 

 

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

Puheenjohtajaksi kokoukselle valittu Pekka Salmi avasi järjestäytymiskokouksen todeten sen päätösvaltaiseksi. Sihteerinä toimi 

Ulla Katajarinne.Vuosikokouksessa valitut hallituksen toimihenkilöt vuodelle 2017 ovat  puheenjohtaja Pekka Salmi, 

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

ovat Anneli Ruskomaa, Marja Sarja, Sinikka Eriksson, Eero Pekuri, Mikko Takalo, Jaakko Orkamaa ja Sinikka Lassila. 

Puheenjohtaja kertoi Sovion sukuyhdistyksen yhteydenotosta häneen aiheena Myhrbergin 100-vuotisjuhla ja siihen liittyvä 

ehdotus Ruotsissa sijaitsevan hautapatsaan kunnostamiseen avustus yhdistykseltämme. Avustusmäärästä sovitaan hallituksen 

keväytkokouksessa.   

Puheenjohtaja Pekka Salmi päätti kokouksen ja hallituksen jäsenet kiiruhtivat illan vuosijuhlaan. 

 

Vanha Raahe ry:n vuosijuhla edellisten kokousten jälkeen hotellin juhlasalissaView-3 

Vanha Raahe ry:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Salmi toivotti juhlavieraat sydämellisesti tervetulleiksi. Illan 

mielenkiintoisesta esitelmästä vastasi kirjailija Pekka Laitinen referoiden vast´ikään ilmestynyttä romaaniaan VARJO, se kertoo 

vuoden 1918 tapahtumista Raahessa. Kirja oli ostettavissa paikan päällä kirjailijan omistuskirjoituksin. Illan sävähdyttävästä 

taide-esityksestä nimeltään ”Kosketus punaisilla kengillä” vastasivat prof. Heikki Laitinen ja tanssija Reijo Kela.  

Esitetyistä lauluista ensimmäinen oli Zacharius Danielson Palmin (1641-1690) ”Een Liten Fröghde-Sång” ja toinen laulu vuodelta 

1876 oli Fredrika Ehrströmin ”Paimenen soitto”. Henkilökohtaisesti koin esityksen erittäin mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi ja 

se herätti kyllä suunnatonta iloa kuulijoissa ! Juhla-ateria ”Get together-buffet” sai kiitosta kattauksellisesti, makuelämyksellisesti 

ja palvelun kautta. Yhdessä koetut ”nostalgia-istunnot” eri pöydissä täydensivät tapaamistamme jälleen kerran. 

 

Vuosi 2017 

 

Vanha Raahe ry:n hallituksen kokous pe, 31.03.2017, klo 16.00 c/o hotelli Arthur, Vuorikatu 19, 00140 H:ki, Piano-

kabinetti 

Hallituksen puh.johtaja Pekka Salmi avasi kokouksen todeten sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, esityslista hyväksyttiin ja aiheet 

käsiteltiin sen mukaisesti. 

Tarkistettiin ja hyväksyttiin seuraavat pöytäkirjat: hallituksen kokous (25.08.2016) sekä hallituksen järjestäytymiskokous 

(24.10,2016) .  

Valmisteltiin alustavasti yhdistyksemme 80-vuotisjuhlaa lokakuun lopulla. Varmistetaan prof. Jari Ojalan esiintyminen 

juhlapuhujana  aiheenaan ”Raahen merenkulku ja laivanrakennus 1800-luvulla”.  Tarkennetaan myös Pauli Ylitalon esiintyminen 

illan aikana kirjoittamansa ja juontamansa ”Rallakka-tarinoiden”myötä, laulut esittäisi Raahen Laulutoverit.  

Kysytään myös mahdollisuutta saada Kvartetti (mm. Junnu Lassila, Heikki Laitinen, Matti Siipola, Kalevi Kankaala) Raahesta 

kajauttamaan illan aikana valitut palat heidän repertuaaristansa. 

Pyydetään tarjous Ostrobotnialta sekä juhlatilasta että menun vaihtoehdoista. Päivämäärä juhlalle on siis la, 28.10.2017. 

Kevätretkemme päivämääräksi ehdotettiin joko la, 6.5. tai la, 20.5.2017. Ulla Katajarinne aktivoi edellisenä kesänä peruuntunen 

ohjelman seuraavin kohtein : 

         -Karhulassa Alvar Aallon suunnittelema Sunilan tehdasyhdyskunta-alue opastettuna 

         -Loviisassa Ulrikan hovi (lounas),puukaupunkikierros opastettuna, Bongan linna opastettuna 

Kevätkirje saatetaan postiin viikolla 16, maininta retkelle ilmoittautumisesta 28.4.2017 mennessä 
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Jäsenkysely toteutetaan kevätkirjeen yhteydessä Ulla Katajarinteen pohjustuksen ja esityksen mukaisesti 

         -toimintaamme kohdistuvia muutosehdotuksia /tyytyväisyys /tyytmättömyys 

         -ehdotukset nuorempien jäsenten toimintaan aktivoimiseksi edelleen UK:lle esittäen  

                          -nettisivujemme linkin kautta, puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse 

         -vastaukset käsitellään anonyymeinä 

         -vuosikokouksessa tai vuosijuhlassa lyhyt summary esiin 

Pekanpäivät 2017 ja muut Raahe-aiheet 

         -Pekka Salmi esittää yhdistyksemme tervehdyksen Pekanpäivien pääjuhlassa 

         -kevätkirjeessä mainitaan ko. tapahtuman ajankohta 

         -KAAPO-projekti: 

          Pekka Salmi selosti osallistumistansa Raahen kaupungin hanke- ja kehittämiskeskuksen tilaisuuksiin sekä 

          kaupunkikeskustan elinvoimaselvityksestä että kaupungin kehittämisestä. Tässä yhteydessä on mm. päätetty  

          järjestää ”kilpailu vuoden talosta tai miljöstä”, joksi yhdistyksemme päätti ehdottaa John Swaljungin talo- ja pihapiiriä os. 

          Brahenk. 21. Kilpailun tulos julkistetaan syyskuun alussa ”Pekan pimiät”-tapahtuman yhteydessä. 

Kirjastoluettelomme up date-lista kirjastonhoitajan ajanmukaistamana (uudet hankinnat ja sijoittamismuutokset kirjahyllyssä) 

Kotiseutuliittoasiat 

        -päätettiin hakea Jaakko Orkamaalle liiton kultaista ansiomitallia 

Muut asiat 

        -Myhrbergin haudan hautapatsaan kunnostamiseen yhdistyksemme päätti lahjoittaa 200 € 

        -Sakari Heikkilä piti yhdistyksemme talouskatsauksen tiliöintinsä mukaisesti 

Seuraava hallituksen kokous  

        -Pekka Salmen esittämän kutsun mukaisesti perheen kesäpaikassa Inkoossa 

        -to, 31.8.2017 klo 13 

        -KIITOS Pekka ja Leena kutsusta ! 

 

Vanha Raahe ry:n kevään jäsenkirje, huhtikuu 2017  

ks. www.vanharaahe.fi 
 

Vanha Raahe ry:n kevätretki la, 6.5.2017 

ks. www.vanharaahe.fi 
      -toiminta/kevätretket 

      -suunniteltu retki Karhulaan ja Loviisaan toteutui onnistuneesti 

 

Pekanpäivät Raahessa 28.6.-2.7.2017 

     -perinteisten juhlien ohjelmassa toistuivat mm. kävelykatumarkkinat, saaristoristeilyt  

     -pe juhlakulkue Härkätorilta Museorantaan,missä vietettiin avajaiset 

     -illalla juhlittiin Kallaaseissa Hotelli Raahen ravintolassa  

     -lauantaina Raahesali täyttyi juhlakansasta Pekanpäivien pääjuhlan yleisönä 

     -yhdistyksemme tervehdyksen lapsuus- ja nuoruusajan muistelmin toi puh.johtajamme Pekka Salmi 

 

Vanha Raahe ry:n hallituksen kokous to, 31.8.2017 c/o Pekka ja Leena Salmen kesäasunto, Itäinen Degeröntie 218, 10160 

Inkoo 

Yhdistyksemme puh.johtaja Pekka Salmi avasi kokouksen todeten sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, aiheet käsiteltiin esityslistan 

mukaisesti  

     -hallituksen kevätkokouksen (31.3.2017) pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen 

     -Sakari Heikkilän katsaus yhdistyksen taloustilanteesta sekä jäsenasioista  

     -Raahe-kuulumiset niin Pekanpäivien kuin Meripäivien osalta 

             -ks. edellä kohta Pekanpäivät 

             -Meripäivät onnistuivat hyvin, ovat tulleet jäädäkseen 

                           -Hamina/Kalajoki-paatit rinnakkain 

                           -Taskun kunnostus talkoovoimin onnistunut 

             -kylien omat tapahtumat    

     -vuoden 2017 syysjuhla, yhdistyksemme 80-vuotijuhla 

             -tilavaraus ja ateriavaihtoehdot Ostrobotnian juhlakerroksessa käytiin läpi Pekka Salmen tekemän selvityksen 

              perusteella  

             -Pekka Salmi delegoi tehtäviä eteenpäin järjestelytiimille 

              tehtäviä edelleen eteenpäin 

             -juhlan teemaksi ehdotettiin ”Raahe-vanha merikaupunki” 

             -Pauli Ylitalon lupaus koskien juhla-aiheista sävellystä sanoituksineen 

             -juhlapuhujavahvistus Jyväskylän Yliopiston historian laitoksen prof. Jari Ojalalalta aiheena Raahen purjelaivakaudesta 

             -Ulla Katajarinne ehdotti juontajan rooliin yhdistyksemme varapuheenjohtaja Reijo Noriota, asia päätettiin ilolla 

              asianosaisen suostumuksen myötä 

http://www.vanharaahe.fi/
http://www.vanharaahe.fi/
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-vuosikokousasiat 

             -hallituksen erovuoroiset jäsenet (Anneli Ruskomaa, Eero Pekuri, Sakari Heikkilä) 

             -toimintakertomus (Ulla Katajarinne) 

             -tilien tarkastaminen ja hyväksyminen (Sakari Heikkilä) 

-vuosijuhlan ajankohta la, 28.10.2017 klo 19.00, vuosikokous sitä ennen klo 18.00 

-Ulla Katajarinne kävi läpi jäsenkyselyn alustavat tulokset 

-eduskuntavierailu on suunnitteilla kevään 2018 aikana 

-seuraava hallituksen kokous pidetään hotelli Arthurissa 3.3.2018 klo 16.00 

Puheenjohtaja Pekka Salmi päätti kokouksen. 

Sydämellinen kiitos Pekka ja Leena Salmi vieraanvaraisuudesta luonanne kesäkodissanne ! 

    

Vanha Raahe ry:n jäsenkirje, syyskuu 2017 

ks. www.vanharaahe.fi  
 

       Sydämellinen kiitos teille kaikille arvoisat Vanha Raahe ry:n jäsenet ja ystävät edellä kuvatusta toimintavuodestamme! 

       Siirrymme kohta vuoteen 2018, se on siis Vanha Raahe ry:n 81. toimintavuosi. 

       Edelleenkin haasteenamme on saada toimintaamme mukaan aktiivijäseniksi Raahe-asioista kiinnostuneita nuoria täällä etelässä 

toimien. Kotisivumme olkoon palautefoorumina osoitteessa www.vanharaahe.fi, siellä kohdassa yhteystiedot löytyvät 

hallituksen jäsenet ottavat ilolla vastaan kommenttinne ja palauteosioon kirjoittamalla viesti saavuttaa allekirjoittaneen 

sihteerin.Kommenttinne otetaan kiitollisuudella vastaan, kiitos jo etukäteen! 

  

      

      Helsinki, 18.10.2017 

      Ulla Katajarinne 

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

