
 

Wanha Raahe -säätiön toimintakertomus 2021 

Tausta 

Wanha Raahe -säätiön perustamistoimet tehtiin vuonna 2019. Säätiön toiminnan 

käynnistämisen syynä on tarve kehittää Raahen vetovoimaa yritysten ja asukkaiden 

näkökulmista. Tavoitteena on Raahen vanhan kaupunginosan esimerkillinen kunto ja sen 

kehittäminen kaupungin vetovoimatekijänä. Säännöissä toiminnan tarkoitus ja sen 

toteuttaminen on kirjattu seuraavasti: 

 

2 § Tarkoitus  

 

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Raahen historiallisen vanhan kaupunginosan 

asuin- ja talousrakennusten kunnostamista ja ylläpitoa. 

 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen 

 

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä tukea ja avustuksia Raahen historiallisen 

vanhan kaupunginosan asuin- ja talousrakennusten sekä aita- ja porttirakenteiden 

kunnostamiseen ja ylläpitoon sekä harjoittamalla tiedotustoimintaa ja osallistumalla 

tarkoitusta tukevien koulutus- ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen.  

 

Toiminta 

 

1. Hallitus, asiainhoitaja, toimikunnat ja hallinnolliset toimeksiannot 

 

Säätiön sääntöjen mukaan toiminnasta vastaa säätiön hallitus ja sen valitsema 

toimitusjohtaja. Säätiön säännöissä ei ole kirjattu muita toimielimiä. Säätiön 

hallituksessa on vähintään kolme ja enintään yhdeksän jäsentä ja perustajäsenten 

keskuudesta valittu ensimmäinen hallitus toimii v. 2022 vuosikokoukseen asti. 

Hallituksen jäseninä toimivat v. 2020-2022:  

• Eija Sorjamaa, puheenjohtaja 

• Tarmo Kokkola 

• Maria Murtomäki, talousvastaava 

• Sari Nurro, sihteeri 

• Jaana Ritola, koulutus 

• Raimo Seikkala (erosi 18.3.2020), tilalle Jani Roppola (erosi 23.4.2021), 

tilalle Jari Riihijärvi 

• Tarja Vikström 

• Anu Syrjäpalo 

• Pia Vähäsalo 

 

Sari Alajoki valittiin säätiön asiainhoitajaksi korjaus- ja koulutus- sekä 

tiedotushankkeisiin hallituksen kokouksessa 17.2.2020. Sopimus on voimassa 

18.3.2020 -31.3.2022 asti. Puheenjohtaja neuvottelee sopimukselle jatkoa.  



 

Hallitus muodosti keskuudestaan seuraavat ohjausryhmät, joiden toimikausi on sama 

kuin hallituksen (epidemiatilanteen vuoksi ohjausryhmät eivät kokoontuneet 

toimintavuoden aikana): 

- varainhankinnan organisointi: Tarmo Kokkola, Jari Riihijärvi, Sari Nurro 

- talous: Maria Murtomäki, Eija Sorjamaa 

- viestintä: Tarja Vikström, Tarmo Kokkola, Anu Syrjäpalo, Piia Vähäsalo 

- asiainhoitajan ohjaus: Eija Sorjamaa 

 

Säätiön kirjanpidosta solmittiin toimeksiantosopimus AK-Tilit Anne Kivimäki kanssa 

 

Säätiön tilintarkastajaksi valittiin Juha Pesola, KHT, Revnor Oy 

 

Yhteenveto toisesta toimintavuodesta:  

 Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 6 kertaa ml. vuosikokous 

(lähikokouksina, Teamsin avulla ja hybridinä); 

 Päätettiin myönnettävistä avustuksista 3 kpl ruutukaava-alueelle;   

 Julkistettiin korjausavustusten saajat Pekanpäivien avajaisissa museonrannassa;   

 Korjauskohde Saaristokatu 10 yleisöesittely Pekanpäivillä; 

 Museokeskus Luupin korjausrakentamisinfo 8.11.2021; 

 Tehtiin Wanha Raahe -kalenteri taiteilija Saila Kleine Staarmanin kanssa;   

 Valmisteltiin v. 2022 rahankeräyksen vuosisuunnitelma poliisihallitukselle; 

 Valmisteltiin v. 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys. 

 

2. Varainhankinta 

 

Säätiöllä on tarvittavat rahankeräysluvat sekä yrityslahjoittajille mahdollistavan 

yleishyödyllisen yhteisön verohuojennusmenettelyn.  Hallitus toteutti Wanha Raahe -

aiheisen kalenteriprojektin yhteistyössä taiteilija Saila Kleine Staarmanin kanssa, joka 

tuotti noin 1900 euroa. Toisen toimintavuoden aikana saatiin 11 uutta lahjoitusta.   

 

Vuonna 2021 myönnetyt kolme korjausavustusta toteutettiin suunnitellusti.  

Korjausavustusten myöntäminen tukee varainhankintaa mahdollisten lahjoittajien 

nähdessä, että säätiö käytännössä myöntää avustuksia, joiden avulla Wanha Raahe 

kohentuu. Varainhankinnan tärkeimmät kohderyhmät ovat yksityislahjoittajat, yritys- 

ja yhteisölahjoittajat sekä testamentit. 

 

3. Avustukset 

 

Säätiön toisen toimintavuoden hakukierros sujui hyvin, vaikka hakemuksia oli 

vähemmän kuin ensimmäisellä hakukierroksella.          

 

Avustushaun avaamisen yhteydessä kohteiden valintakriteereitä tai priorisoinnin 

painopistealueita ei määritelty, koska korjaustoimet ovat yleensä samantyyppisiä ja 

kohdistuvat useimmiten julkisivuun, ulkomaalaukseen, laudoituksen tai listoitusten 

korjaukseen ja ikkunoihin tai kattoon.  Avustusten kokonaismäärää ei julkistettu 

hakuvaiheessa.  Säätiö jakoi korjausavustukset säädepääomasta, koska varainkeruu 

epidemian aiheuttamien talousvaikeuksien vuoksi oli haastavaa.  Asianhoitaja julkisti 

avustusten saajat kotiseutujuhla Pekanpäivien avajaisissa Raahen museonrannassa. 

 



 

 

 

4. Koulutukset 

 

Pekanpäivillä järjestettiin Saaristokatu 10 korjauskohteesta yleisöesittely. Asiainhoitaja 

järjesti hybridi-muotoisen infotilaisuuden museoviraston avustushausta 8.11.2021 

yhteistyössä Oulun museokeskus Luupin Juhani Turpeisen kanssa ennen museoviraston 

myöntämien avustusten hakuajan umpeutumista.  Tilaisuuteen osallistui kuusi henkilöä 

paikalla ollen tai etäyhteyden avulla.  Koulutus- ja infotilaisuuksien järjestäminen tukee 

säätiön varainhankintaa.  Lisäksi säätiön sosiaalisen median tilillä facebookissa on 

jaettu perinnerakentamiseen liittyviä hyödyllisiä linkkejä.   

 

5. Viestintä 

 

Viestinnän tarkoituksena on aktivoida Wanhan Raahen asukkaat ja lahjoittajat 

tukemaan säätiötä sekä jakaa tietoa säätiön tehtävästä ja toiminnasta. Lahjoittajat ja 

avustusten hakijat ovat viestinnän pääkohderyhmät. Ensimmäisen toimintavuoden 

aikana säätiölle luotiin verkko- ja facebook -sivut. Toisen toimintavuoden aikana 

säätiön sivulle tuli lisää seuraajia ja seuraajia on nyt noin 670.  Toimintavuoden aikana 

asiainhoitaja teki facebook-sivulle 24 julkaisua).  Myös säätiölle luotu verkkosivu 

wanharaahe.fi ja elektroninen hakemuspohja toimivat avustushaun järjestämisessä.   

 

 6.   Talous 

 

Tilikauden aikana saatiin uusia lahjoituksia 11 kpl (yht. 5830 €). Avustuksia 

myönnettiin yhteensä 3000 €, jotka toteutuivat tilikauden aikana.  Tilikauden tulos on 

alijäämäinen 1064,18 €. 

 

 

 

 Eija Sorjamaa Maria Murtomäki Sari Nurro 

  

 

 Tarmo Kokkola Jari Riihijärvi  Anu Syrjäpalo 

 

 

Jaana Ritola   Tarja Vikström  Piia Vähäsalo 


