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VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015
YHDISTYKSEN HALLINTO
Hallitus
Hallitus kokoontui vuoden yhdeksän (9) kertaa, joista pöytäkirjan pykäliä kertyi 100. Hallituksen
kokouksia pidettiin maanantaisin Kreivinajan toimintatuvassa seuraavasti: 20.1, 2.2, 2.3, 13.4, 4.5,
24.8, 7.9, 5.10 ja 9.11.2015.
Hallituksen jäsenten tehtävät olivat seuraavat:
Puheenjohtaja

Pentti Rahkamaa

Kunniapuheenjohtaja

Meeri Larsson

Varapuheenjohtaja

Mauri Pirilä

Jäsenasiat ja opintovastaava

Riitta Härönoja

Kulttuuri ja ohjelmat
Avustukset ja neuvonta

Jorma Korpi, Anneli Tuikkala ja Anneli Mustakallio
Viljo Lehmusketo

Emännät

Arja Merikanto, Hilkka Riihijärvi

Retket, tilaisuudet ja arpajaiset

Pirjo Männistö, Liisa Mattila

Hallituksen ulkopuoliset
Rahastonhoitaja

Sirkka Kankaala, myös jäsenasiat

Sihteeri

Pauli Vaihoja

Yleistietoja jäsenmäärästä, tilinpäätöksestä ja edustuksista
Kirjanpidon ja tilinpäätöksen tietokoneohjelmalla teki Raahen Tili Oy.
Maksaneita jäseniä yhdistyksessä oli 31.12.2015 yhteensä 204 henkilöä, jossa lisäystä edellisestä
vuodesta 6 jäsentä. Jäsenluettelossa oli kaikkiaan 298 nimeä (edellisenä vuonna 292 lisäys 6
henkilöä)
Kaupungilta saatiin avustusta 900,-uroa (edellisenä vuonna 810,- €uroa).
Tilinpäätöksessä tulot olivat 3.249,76 €uroa ja menot 2.876,31 €uroa, joten ylijäämää kertyi
373,45 €uroa (edellisenä vuonna 570,35 €uroa).
Vanhusasiain neuvostossa toimintavuonna varsinaisena jäsenenä toimi Pentti Rahkamaa ja varalta
Mauri Pirilä.

2.
Kansalaistalo jyty ry:n hallituksessa oli varsinaisena jäsenenä Eero Kanamäki ja varalla Eeva-Leena
Oesch. Kreivinajan talotoimikunnassa oli edustajanamme Marja-Leena Tuominen.
Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset v.2015
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 13.4.2015 Kreivinajan salissa, jossa oli mukana 21 jäsentä.
Kokouksessa Raahen Seudun Uimahallisäätiön puheenjohtaja Harry Sanaksenaho piti kattavan ja
monipuolisen esitelmän uusittavan ja laajennettavan uimahallin rakentamisesta.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 9.11.2015 Kreivinajan salissa, jossa oli mukana 20
osanottajaa joista jäseniä 19. Kokouksessa vieraana oli kulttuuritoimenjohtaja Piritta Rossi, joka
kertoi kulttuuripuolen monipuolisesta ja vilkkaasta toiminnasta, joka koskee meitä kaikkia
raahelaisia.
Samassa kokouksessa seitsemän vuotta yhdistystä menestyksellisesti johtanut Pentti Rahkamaa
nimitettiin toiseksi kunniapuheenjohtajaksi.
Samassa kokouksessa puheenjohtajaksi vuodelle 2016 valittiin suostumuksensa mukaisesti entinen
Raahen Energia Oy:n toimitusjohtaja, sähköinsinööri Heikki Jäälinoja.
Vapaamuotoiset kuukausikokoukset v.2015
Helmikuussa 9.2.15 tutustuimme 46 jäsenen voimalla uuteen palloiluhalliin, jota esitteli palloilu- ,
liikunta- ja uimahallin toimitusjohtaja Jouko Vesterlund. Hallin rakentaminen oli 31.1.2015 palkittu
Oulussa Pohjois-Pohjanmaan piirin urheilugaalassa v. 2014 urheilutekona.
Helmikuussa 16.2.2015 pidettiin yhteislaulutilaisuus Kreivinajan salissa. Laulattajina toimivat Pekka
Männistö ja Jorma Korpi. Mukana oli 24 innokasta laulajajäsentämme.
Maaliskuussa 9.3.15 kokoonnuimme Merikadulla Kruununmakasiinissa, jossa Eija Turunen piti
esitelmän Salon emäseurakunnasta. Mukana oli 24 henkilöä.
Raahen uusittuun kirjastoon tutustuimme 26.3.15 Riitta Häränojan toimiessa yhdyshenkilönä.
Kirjastonjohtaja Timo Töyräs esitteli näitä hienoja tilojaan. Mukana oli 15 jäsentä.
Porinakerhon toimintakertomus v.2015
Koonnut Maria-Liisa Alamäki

Kerhon tavoitteena on jäsenten välinen keskustelu, muistelu ja tarinointi ennalta sovittujen
aiheiden pohjalta. Kerholla on myös vahva sosiaalinen ulottuvuus: jutustelu kahvikupposen
ääressä. Kerhossa on käynyt vierailijoita tai kerholaiset ovat vierailleet eri kohteissa. Kerho
kokoontuu kuukauden viimeisenä torstaina parituntia aamupäivällä.
Kerho antaa yksilöllisen vaihtoehdon Raakelin monipuoliselle liikuntatoiminnalle.
Vuoden aihe on ollut kotiseutu

3.
Tammikuu : RAPPELUURIA – MAKUMUISTOJA MUMMULASTA vieraana Aki Pulkkanen (12).
Helmikuu : MURTEET ON MUN AATTEET (=AARTEET)
Eteläpohjalainen murretaituri Ritva Mäenpää vieraana (19 )
Maaliskuu : Vierailu uudistettuun Raahen kirjastotaloon
kirjastotoimenjohtaja Timo Töyräs esitteli taloa (15 )
Huhtikuu : KOTISEUDUN HENGESSÄ – paljasjalkaiset ja tullista tulleet ( 9 )
Toukokuu : Päätösretki Pertunlettoon: tutustuminen Metsäkirkkoon ja leirialueeseen
Juhani Pyhtilä esittelijänä (17 )
Syyskuu : Tutustuminen Lohenpyrstön karavaanarialueeseen
Silja ja Eero Lukkarilan ohjelmallinen alueen esittely ( 18 )
Lokakuu : TOTTA, TARUA, KANSANPERINNETTÄ – kummituksia ja kummajaisia ( 6 )
Marraskuu : KOMELJANTTARIT JA MASKERAADIT – näyttely
järjestäjänä Taikakuu-ryhmä, esittelijänä Eija Turunen ( 9 )
Maria-Liisa Alamäki
Retkeilytoiminta
Maaliskuussa, 23.3.15, tehtiin hiihtoretki Rokuan kuntokeskukseen, jossa oli mukana 15
osanottajaa.
Perinteellinen Hannun retki 26.5.15 keräsi komean osanottajamäärän, yli 70 henkilöä. Meidän piti
tilata toinen linja-auto, kun osanottajia oli näin paljon. Kahvitilaisuus pidettiin Pattijoen puolella
olevassa entisessä kunnantalossa. Tämä oli Hannun vetämä retki, sillä hän jäi eläkkeelle. Kiitokset
Hannulle yli 10 vuotta kestäneestä retkitoiminnasta. Toivomme, että kaupungin henkilöstöstä
löytyy jatkajia tälle suositulle retkitoiminnalle.
Saloisten kotiseuturetki tehtiin 7.9.2015 Saloisten kotiseutumuseon ja siirtolapuutarhaan .
Mukana oli 30 osallistujaa. Monet olivat ensimmäistä kertaa näissä maisemissa ja he ihastuivat
kohteisiin. Kahvit juotiin upeissa ja kauniissa siirtopalapuutarhan tiloissa , jota esitteli Pekka
Tähkävuori. Kotiseutumuseota esittelivät Mikko Kettukangas ja Aimo Karppinen.
Vanhusten viikon (41) messutapahtumat
Meille kuului vanhusten muistaminen Kummatin palvelukoti Feeniksessä, jossa tarjosimme kahvit
ja hankimme ohjelmansuorittajia, joita olivat hanuristi Eero Lehtola Pekka Männistön ja Jorma
Korven toimiessa esilaulajina. Raakelin jäseniä osallistui 8.10.15 Liikuntahallin messutapahtumaan,
jossa juhlapuhujana oli Vappu Taipale.

4.
Tuetut lomat
Solaris-Lomat myönsi meille 20 paikkaa tuetulle lomalle Kajaaniin 7.9-12.9.2015. Omavastuu
majoituksesta, ruokailusta ym. olisi ollut vain 80,- €uroa.
Yhdyshenkilöiksi hallitus valitsi Riitta Härönojan. Valitettavasti runsaasta tiedottamisesta
huolimatta emme saaneet tarpeeksi ilmoittautuneita, joten jouduimme matkan peruuttamaan.
Vuodelle 2016 tehdään uudet hakemukset.
---Kiitämme jäsenistöämme kuluneesta vuodesta ja osallistumisestanne yhdistyksen tilaisuuksiin.
Hallitus on kokoontunut kiitettävän hyvin ja paikalla on oltu lähes sataprosenttisesti.

Puheenjohtaja ______________________
Pentti Rahkamaa

Sihteeri

_____________________
Pauli Vaihoja

Kiitämme samalla entistä puheenjohtajaa Pentti Rahkamaata menestyksellisestä seitsemän
vuotisesta toiminnasta jäsenistön hyväksi.

Uuden hallituksen puolesta

Puheenjohtaja

Heikki Jäälinoja

Sihteeri

Pauli Vaihoja

päivitys 5.3.16 klo 19.40
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Kerhon tavoitteena on jäsenten välinen keskustelu, muistelu ja tarinointi ennalta sovittujen
aiheiden pohjalta. Kerholla on myös vahva sosiaalinen ulottuvuus: jutustelu kahvikupposen
ääressä. Kerhossa on käynyt vierailijoita tai kerholaiset ovat vierailleet eri kohteissa. Kerho
kokoontuu kuukauden viimeisenä torstaina parituntia aamupäivällä.
Kerho antaa yksilöllisen vaihtoehdon Raakelin monipuoliselle liikuntatoiminnalle.
Vuoden aihe on ollut kotiseutu.

