RAAHE-SEURA RY

T O I M I N T A K E R T O M U S VUODELTA 2014

Raahe-seuran tehtävä ja työ on pitää kotiseutuseuran lippua korkealla ja muodostaa
kaupungistamme kiinnostuneille nykyisille ja entisille kuntalaisille yhteisö, jonka kantavana
voimana on rakkaus kotiseutuun.
Suomen Kotiseutuliiton alajärjestöön kuuluvalta Raahe-seuralta on ilmestynyt useita, jo
loppuunmyytyjäkin teoksia. Suuren kysynnän ja suosion saaneesta ”Muistatko? Tunnelmia
Raahesta” kuvateoksesta otettiin toinen painos alkutalvesta. Kuvateoksen voi hankkia
Raahen museosta, Kruununmakasiinilta ja puheenjohtajalta. Pekkatori-kirjaa ja kaupungin
300-vuotisjuhlakirjaa saa museolta ja puheenjohtajalta. Raahen Joulu -lehti ilmestyi 25. kerran.
Johtokunnan kokoonpano vuonna 2014
Pirkko Utriainen
puheenjohtaja
Aki Pulkkanen
varapuheenjohtaja
Erkki Poutanen
sihteeri
Päivi Ukkola
rahastonhoitaja			
Leena Harju		
jäsen
Hanna-Leena Mattila jäsen
Inge Temmes
jäsen
Irma Sotka 		
jäsen
Leena Tervonen
jäsen
Yhdistyksen toiminnantarkastajina ovat toimineet Paula Vedenoja ja Raili Klaavu.
Sääntömääräisiä kokouksia pidettiin kaksi; kevätkokous maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa,
jossa kuultiin museonjohtaja Eija Turusen luento. Kokouksen lopuksi palattiin menneeseen Raaheen
historiallisten ja mielenkiintoisten filmien myötä.
Johtokunta kokoontui 15 kertaa. Lisäksi pidettiin jäsenkirjeiden postitus ja joululehden oikoluku
tilaisuudet. Seuran kokouksista on ilmoitettu sähköpostitse sekä paikallislehtien järjestöpalstoilla.
Stipendit, lahjoitukset ja muistamiset.
Sari Jaatiselle 1000 euroa kotiseutuun liittyvän kirjan kirjoittamiseen
Lea Konulle 145 €, jolla kustannettiin Annanpäivän rumpaajille tarjotut puuro kahvit.
Merikadun koulun vanhempainyhdistykselle, Meripäivät 200 euroa
Taito- ja taideaineiden kehittämistyöryhmälle valokuvakilpailuun järjestämiseen 300 €.
Arkkukarin kotiseutumuseon kunnostukseen 500 €.
Koko kansan itsenäisyysjuhlaan Härkätorin puistossa lahjoitettiin ruokaa 113 eurolla.
Pekanpäivät
Pekanpäivät aloitettiin Raahe-marssilla Härkätorin puistosta museon rantaan. Kotiseutulippua
kantoi Aki Pulkkanen. Rantatorin avajaiset juonsi Pekanpäivätoimikunnan- ja Raahe-seuran
puheenjohtaja Pirkko Utriainen. Seuran lipun nostivat salkoon Jari Harju ja Erkki Poutanen
fanfaarien saattelemana. Seuran jäsenet Jari Harju, Jouko Turunen ja Pentti Ukkola ampuivat
tykinlaukaukset.
Raahen Hovinarrissa pidetyille Kallaaseille osallistui noin 75 henkilöä. Menu oli edellisen vuoden
kaltainen pienin muutoksin. Seuran vieraana oli kansanedustaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Inkeri Kerola. Esiintyjinä kallaaseilla olivat musiikkiopiston oppilaat Adele Kinnunen ja Katri
Keinänen.
Praataustilaisuudessa Raatihuoneen juhlasali täyttyi ääriään myöten. Raahen kaupunki tarjosi
perinteisesti kahvit, pullat ja pikkuleivät. Puheenjohtaja toivotti ”praataajat” tervetulleeksi.
Kaupungin puheenvuoron käytti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kari Malkamäki.

Pekanpäivien iltajuhlassa kaikkien yllätykseksi lakitettiin ja kukitettiin uudeksi Fiiaksi
puheenjohtaja Pirkko Utriainen, joka sai salintäyteiseltä juhlayleisöltä raikuvat aplodit.
Syysretki 14.9.2014
Raahe-seuran perinteinen syysretki tehtiin kahdella linja-autolla Muhokselle. Oppaina olivat
Muhoksen Mimmi, Jenni Huovinen ja paikallisen kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Martti
Kiviharju. Heille lähetettiin kiitokseksi uusin Raahen Joulu. Suomen toiseksi kauneimmaksi
äänestetyn kirkon esitteli raahelaissyntyinen Hanna Kaisto-Vanhamäki. Teimme kierroksen Armi
Kuuselan jalanjäljissä ja vierailimme Leppiniemen voimalaitoksella, jossa nautimme kahvit ja
Sirkka Nymanin leipomat herkulliset pullat. Retkelle osallistui 75 henkeä.
Raahen Joulu 2014
Kuusikymmentäsivuinen lehti ilmestyi nyt 25 kerran. Julkistamiskahvit juotiin yhdessä kirjoittajien
kanssa 20.11 Kruununmakasiinissa. Lehden painos oli 1000 kappaletta, ja lehteä myytiin
entiseen tapaan Naistenmessuilla, Suomalaisessa kirjakaupassa ja museolla. Sitä myytiin myös
kahtena päivänä Citymarketin aulassa, sekä Piehingin kylämyyjäisissä Bompan talolla. Lisäksi
puheenjohtaja myi lehteä yli 200 kappaletta.

Raahen Joulu -lehti ilmestyi jo 25.
kerran. Myyntivuorossa johtokuntamme jäsenet Aki ja Hanna-Leena.
Kuva: Pirkko Utriainen

Raahen Fiia avasi Viljanpäivän markkinat uudistetulla Pekkatorilla. Avajaisissa kuultiin reipas
esitys Kirkkokadun päiväkodin lapsilta, joita ohjasi johtokuntamme jäsen, esikouluopettaja Irma
Sotka työkavereineen.

Muu toiminta
• Seuran uudet verkkosivut tilattiin WTF-mainostoimistolta ja perustettiin seuralle Facebooksivut. Molemmat julkaistiin Pekanpäivien aikaan.
• Ostettiin seuralle uusi kannettava tietokone, lähinnä sihteerin käyttöön.
• Jäsenkirjeitä postitettiin maaliskuun alussa noin 240 kappaletta.
• Vihannin kotiseutuyhdistys oli seuramme vieraana syyskuussa Varvin Pookilla
makkaranpaiston, kahvittelun ja jutustelun merkeissä. Vieraat ja oma väki saivat nauttia
kauniista aurinkoisesta ja lämpimästä ilmasta.
• Puheenjohtaja avasi Viljanpäivänmarkkinat.
• Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi yhdistyksen sääntömuutoksen.
• Pirkko Utriainen jatkaa Siika-Pyhäjokialueen liittovaltuuston jäsenenä vuoteen 2016. Hän on
myös ollut kaupunginhallituksen nimeämänä Pekanpäivätoimikunnassa ja sen puheenjohtajana.
• Puheenjohtaja toimi Katson eteenpäin -valokuvakilpailun arvosteluraadissa.
• Osallistuttiin naistenmessuille myymällä Raahen Joulua ja seuran muita julkaisuja.
• Pirkko avasi annanpäivät ja rumpaukseen 9.12. aikaisin aamulla osallistui noin 70 henkilöä.
• Perinteinen jouluruokailu toiminnantarkastajien kanssa pidettiin keskiviikkona 26.11. Raahen
Hovissa.
Pirkko Utriainen
puheenjohtaja

