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Vanha Raahe ry     
 
TOIMINTAKERTOMUS ajalta 1.10.2013 – 30.9.2014 
 
Loppuvuosi 2013 
 
Vanha Raahe ry:n vuosikokous la, 26.10.2013, klo18.00  c/o hotelli Scandic Continental, H:ki, Senator I-kabinetti  
 
Puheenjohtaja Pekka Salmi toivotti osallistujat  tervetulleiksi todeten samalla kokouksen  lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Salmi, sihteeriksi Ulla Katajarinne, pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi 
valittiin Leena Salmi ja Seppo Pursiainen. 
Tilit/tilikertomus kalenterivuodelta 2012 käytiin läpi rahastonhoitaja Sinikka Lassilan alustuksella, hyväksyttiin yksimielisesti, 
yhdistyksen hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus tilintarkastajien Arja Koposen ja Asko Sarjan suositusten mukaisesti. 
Ulla Katajarinteen alustuksella esitetty toimintakertomus 1.10.2012-30.09.2013  käsiteltiin ja hyväksyttiin. 
Yhdistyksen  jäsenmaksuksi hyväksyttiin edelleen 20 €/vuosi. 
Hallituksen erovuoroiset jäsenet Pekka Salmi, Reijo Norio ja Ulla Katajarinne valittiin uudelleen seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi. 
Seuraavan vuoden tilintarkastajiksi valittiin edelleen Arja Koponen ja Asko Sarja. 
Puheenjohtaja Pekka Salmi päätti kokouksen kiittäen osallistujia aktiivisuudesta ja toivottaen kaikille hauskaa juhlailtaa. 
 
Vanha Raahe ry:n hallituksen järjestäytymiskokous samassa kokoustilassa oheisen vuosikokouksen jälkeen  
 
Kokouksessa olivat läsnä Pekka Salmi, Reijo Norio, Eero Pekuri, Mikko Takalo, Jaakko Orkamaa, Sinikka Lassila, Sinikka 
Eriksson, Anneli Ruskomaa, Marja Sarja ja Ulla Katajarinne. 
Puheenjohtajaksi valittu Pekka Salmi avasi  kokouksen todeten sen päätösvaltaiseksi, sihteerinä toimi Ulla Katajarinne. 
Vuosikokouksessa valitut hallituksen toimihenkilöt vuodelle 2014 ovat  puheenjohtaja Pekka Salmi, varapuheenjohtaja Reijo 
Norio, sihteeri Ulla Katajarinne, rahastonhoitaja Sinikka Lassila ja jäseninä ovat 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 vuosijuhla edellisten kokousten jälkeen  c/o Nordica II-Sali 
  
Vanha Raahe ry:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Salmi toivotti juhlavieraat sydämellisesti tervetulleiksi. 
Varapuheenjohtaja Reijo Norio esitteli illan ensimmäisen esiintyjän, Raahen Musiikkiopiston rehtorin, tänä iltana hanuristina 
esiintyneen Kati Airosmaan. Ko. Musiikkiopistossa on tällä hetkellä 400 oppilasta ja 30 opettajaa. 
Kuulimme  kappaleet Guardia Nuevan, Raimo Roihan ja Jukka Kuoppamäen tuotannosta. 
Juhlapuheen piti Raahen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kari Malkamäki. 
Todeten puheen alussa ”kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen” hän kertoi, että kaupungin talous on jo useita 
vuosia ollut miinuksella, säästöohjelma aloitettu vuodelle 2014, samoin keskitytään investointien oikeaan kohdentamiseen. Tarkan 
tutkinnan alla ovat mm. eri elinkeinohankkeet.Veroäyri on tällä hetkellä 21 ja se pyritään pitämään samana v. 2014 ajan, 
kiinteistöveroon tulee pieni korotus vuodelle 2014. 
Keskustelun aiheina olivat myös mm.puukaupunginosa, koulutus  ja SoTe-uudistus. 
Vanha Raahe ry:n kunniapuheenjohtaja Jaakko Orkamaa piti  omalla, mukaansa tempaavalla kerronnalla varapuheenjohtaja Reijo 
Norion kommentein  katsauksen kotiseuturakkaudesta, sen eri ilmenemismuodoista ennen ja nyt omassa toiminnassaan. 
Nämä aktiviteetit huomioitiin  kesän Pekanpäivillä, Raahen Pekaksi kruunattiin sekä Jaakko Orkamaa että Reijo Norio, siis 
poikkeuksellisesti peräti 2 Raahen Pekkaa ulkokuntalaisina, kotiseutuaan syvästi rakastavina, sen toimintaan aktiivisesti 
osallistuvina henkilöinä. Vanha Raahe ry:n edustajina he saivat hatun ja kunniakirjan  Raahe-seuran puheenjohtaja Pirkko 
Utriaisen ojentamana. Vielä kerran ONNEA ja KIITOS Raahe-työstänne Jaakko ja Reijo! 
Sitten olikin merellisen buffet-pöydän antimiin tutustumisen ja niistä nauttimisen vuoro aktiivisen praatauksen maustamana. 
Myöhemmin illalla siirtyminen pöydästä toiseen vilkastui ja toistemme tapaaminen juhlamielellä toi iloa sekä uusia tuttavuuksia, 
joita olemme voineet aktivoida laajemmin kuluneen vuoden aikana. 
Illan päätti puheenjohtaja Pekka Salmi kiitoksin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             jatkuu…….. 
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Vuosi 2014  
. 
Vanha Raahe ry:n hallituksen kokous pe, 28.03.2014, klo 17.00 c/o Hotelli Arthur/Pianokabinetti, 00100 H:ki  
 
Kokouksessa olivat läsnä Pekka Salmi, Reijo Norio, Mikko Takalo, Jaakko Orkamaa, Sinikka Lassila, Sinikka Eriksson, Anneli 
Ruskomaa, Marja Sarja, Ulla Katajarinne 
Kokouksen avasi Pekka Salmi todeten sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, esityslista hyväksyttiin ja aiheet käsiteltiin sen 
mukaisesti. 
Tarkistettiin ja hyväksyttiin edellisen hallituksen kokouksen (30.08.2013) sekä vuosikokouksessa valitun, uuden hallituksen 
järjestäytymiskokouksen (28.10. 2013) pöytäkirjat. 
Kevätretkemme suunnittelun yhteydessä aikaisemmin keskustellun Viipuri-vaihtoehdon muuttuneet olosuhteet matkanjärjestäjän 
kannalta (Jaakko Orkamaa oli ansiokkaasti hoitanut asiaa ja selvitellyt kohta kohdalta nuo muutokset) sai hallituksen valitsemaan 
tällä kertaa kohteeksi Tammisaaren, nimenomaan kiinnostus heräsi mm. sen vanhaan puukaupunkiosaan, mahdollisesti 
piipahtaminen Dragsvikiin sekä punaisten hautausmaalle, minne tidetään myös raahelaisia haudatun. 
Ulla Katajarinne lupautui  ottamaan yhteyttä alueen matkailutoimistoon ja ravintolaan ko. retken puitteiden luomiseksi ja edelleen 
hallituksen jäseniä infoten. Retken ajankohdaksi sovittiin la, 24.05.2014, lähtö klo 9.00 Rautatietorilta tilausbussilla, sen suhteen 
käytännön järjestelyt lupautui hoitamaan Sinikka Lassilla perinteisesti. 
Kesän Pekanpäivillä yhdistyksemme jäsenet (tuolloin Raahessa ollen) osallistuvat omalla kyltillämme Pekanpäivien marssiin ja 
tervehdyspuheen pääjuhlassa tulee pitämään hallituksemme jäsen Marja Sarja. 
Hallitus käsitteli Jaakko Orkamaan ehdotusta yhdistyksemme osallistumisesta Raahen Urheiluhallikeräykseen, ehdotusta 
kannatettiin ja lahjoitussummaksi päätettiin 200€. 
Kotisivujamme (www.vanharaahe.fi) käsittelevässä kohdassa Ulla Katajarinne tulee viemään yhdessä IT-asianosaisen kanssa 
tarvittavat tiedot ko. sivuille; toimintakertomuksen, tiedon vuosijuhlastamme, kevätretkestämme ja maininnan kirjalisästä 
kirjastoomme. 
Yhdistyksemme jäsenasioissa uusiksi jäseniksi ovat ilmoittautuneet Ilkka Perttunen, Ritva Jokela, Eeva ja Heli Reinilä, Matti 
Karsikas, Marjo ja Tero Liete, toivotamme heidät sydämellisesti tervetulleiksi. 
Muistoa kunnioittaen totesimme yhdistyksemme jäsenistä  Topi Darthin, Risto Jussilan ja Martti Kiesvaaran nukkuneen pois. 
Syysillanviettomme päivämääräksi sovittiin la, 25.10.2014. Sinikka Lassila, Anneli Ruskomaa ja Ulla Katajarinne kartoittavat 
vaihtoehtoisia  paikkoja  juhlan järjestämiselle informoiden hallituksen jäseniä tuloksista. Musiikkivieraiksi ehdolla on mm. 
Samuli Putro, asiaa selvitellään kesän aikana. 
Kohdassa muut asiat Jaakko Orkamaa kertoi, että Pasi Eskola on ehdottanut hänelle Raahe-aiheisten muisteloiden/pakinoiden 
tuottamista Sotilaspoika-lehteen 
Seuraava kokous päätettiin pitää Tampereella, kiitos Sinikka Eriksson kutsustasi, ajankohdaksi sovittiin to, 04.09.2014. 
Puheenjohtaja Pekka Salmi päätti kokouksen. 
 
Vanha Raahe ry:n kevään jäsenkirje, huhtikuu 2014  
(ks.  www.vanharaahe.fi) 
 
Vanha Raahe ry:n kevätretki Tammisaareen  la, 24.05.2014  
(ks. www.vanharaahe.fi)  
 
Pekanpäivät Raahessa 25.-29. 2014  
 
Ko. päivillä oli jälleen kerran ohjelmaa runsain mitoin tarjolla  jo keskiviikosta alkaen. Perjantain avajaismarssikulkueessa olivat 
myös yhdistyksemme jäsenet edustettuina ja marssi suuntautui kaupungin halki kohti Museonrantaa ohjelmalliseen 
avajaistapahtumaan.  Kallaasit Raahen Hovissa  kokosivat salin täyteen illallisesta ja toistensa tapaamisesta nauttivista vieraista 
samoin kuin lauantain Praataustilaisuus Raatihuoneen salissa. Lauantain iltajuhlaan Raahesalissa oli jälleen kerran erittäin runsas 
osanotto, Vanha Raahe ry:n tervehdyksen  toi tänä vuonna yhdistyksemme hallituksen jäsen Marja Sarja.  
 
Vanha Raahe ry:n hallituksen kokous to, 04.09.2014  c/o Sinikka Eriksson, Kortelahdenk. 15 A 19,  33100 Tampere  
 
Ennen kokoustamme saimme Sinikka Erikssonin etukäteen upeasti organisoiman  ohjelman mukaisesti tutustua virallisen oppaan 
kerronnan  myötä Tampereen Tuomiokirkkoon (rekennusvuodet 1902-1907, arkkitehti Lars Sonck, freskot ja lasimaalaukset Hugo 
Simbergin ja alttaritaulu Magnus Enckellin käsialaa) Pienen kaupunkikävelyn jälkeen  lounastimme  Finlaysonin historiallisen, 
uusrenesanssityylisen  palatsin (v. 1899 valmistunut,  arkkitehti Lambert Petterssonin piirtämä ) ravintolassa yhdessä ollen. Tuo 
auringon häikäisemä tila siivitti praataamistamme ja valmistautumista tulevaan kokoukseemme. 
 
Kokouksemme pidimme siis Sinikka Erikssonin vieraanvaraisessa kodissa, kiitos sinulle Sinikka! 
Puheenjohtaja Pekka Salmi avasi kokouksen todeten sen lailliseksi & päätösvaltaiseksi, esityslista hyväksyttiin ja edellisen 
hallituksen kokouksen  (28.03.2014) pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin. 
Raahe-kuulumisten yhteydessä todettiin kesän 2014 Pekanpäivien sujuneen jälleen kerran iloisten tapaamisten, juhlamarssin, 
praataamisten ja lukuisten tapahtumien merkeissä, eritoten pääjuhla sunnuntaina oli jälleen kerran koonnut Raahesalin ääriään 

http://www.vanharaahe.fi/
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myöten täyteen kuulijoita, oman yhdistyksemme tervehdyksen sinne toi  hallituksemme jäsen Marja Sarja, ko. puhe tulee myös 
kirjattuna Raahen Joululehteen 2014.  
”Raahessa tapahtuu”-kuulumisisssa Pekka mainitsi mm.seuraavat aiheet;  
-uuden kaupunginhallituksen puheenjohtajan valinta ajankohtainen nykyisen  siirtyessä Raahepolis Oy:n toimitusjohtajaksi 
-uuden johtajan valinta Rautaruukille, missä investoinnit ovat edelleen mahdollisia 
-kultakaivoksen työt käynnistynevät 
-mm. Fenno-Voima, SoTe- ja koulutusasiat puhuttavat  
-alueemme kansanedustajat ovat tällä hetkellä Inkeri Kerola (kes.,03/1999), Katja Hänninen (vas., 07/2014), Risto Kalliorinne 
(vas., 04/2011) Oulusta, kotoisin Raahesta. 
Syysjuhlamme puitteet ovat seuraavat; 
-ajankohta la, 25.10.2014, klo 19.00 c/o Scandic Park-hotelli, View2-näköalasali  (sitä edeltää vuosikokous klo 18.00   
  c/o View-2- yläkerran tila)  
-ateriavaihtoehdoista valittiin välimerellinen buffet hintaan 35€/hlö 
-illan ohjelmassa kuulemme mm. Marja Sarjan pitämän tervehdyspuheen Pekanpäivien yhteydessä, (sen uusintaa on  pyydetty 
usealta taholta) ja Pekka Salmi on ollut yhteydessä Samuli Putroon, joka on kiireistänsä huolimatta lupautunut musiikkivieraaksi. 
Eduskuntavierailua järjestää ystävällisesti kansanedustaja Inkeri Kerola, tapaamiseen mukaan saamme myös kansanedustajat 
Hännisen ja Kalliorinteen. 
Vuosikokouksessa käsitellään mm. jäsenmaksu (ehdotetaan edelleen pidettävänä 20€/hlö) ja hallituksen jäsenten erovuoroisuus 
(Anneli Ruskomaa, Sinikka Lassila ja Eero Pekuri). 
Syyskirjeen tulee olla valmiina viikolla 39 edelleen Sinikka Lassilalle toimitettuna. 
Vuoden 2015 toimintasuunnitelmassa normaalikokousten ohessa on mm. kevätretkemme, alustavan mietinnän kohteena 
ehdotetaan Mänttää, missä ovat nuo Serlachiuksen taidemuseot; vanhempi GUSTAF ja GÖSTA uusin, modernein laajennusosin. 
Kohdassa muut asiat Jaakko Orkamaa toi esiin hänelle kohdistetun pyynnön saada aikaiseksi muistelo toimittaja/kirjailija Pentti 
Pirhosesta. 
Seuraava hallituksen kokous pidetään to, 26.03.2015, klo 15.00  c/o Hotelli Arthur. 
Puheenjohtaja Pekka Salmi päätti kokouksen ja kiiruhdimme Tampereen rautatieasemalle jatkaen tiivistä keskusteluamme 
paluumatkalla junassa kohti Helsinkiä. 
 
 
Vanha Raahe ry:n jäsekirje, syyskuu 2014  
(ks. wwwvanharaahe.fi) 
 

       Sydämellinen kiitos  teille kaikille, te Vanha Raahe ry:n jäsenet ja ystävät edellä kuvatusta toimintavuodestamme! 
       Vuosi 2015 olkoon aktiivinen niin toiminnan kuin kannanottojen kautta keskustellen sekä kasvotusten  että  nettisivujemme 

välityksellä.  
 
       Helsinki, 17.10.2014 
 
 
      Ulla Katajarinne 
      Vanha Raahe ry:n sihteeri 
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