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Onpa saatu nauttia kesäpäivistä jo toukokuulta 

aina tänne pitkälle syyskuuhun. Pekanpäivien ai- 

koihinhan helteisin alkukesä kyllä normalisoitui, 

mutta yhdistyksellemme kesän lämpimin hetki sat- 

tui Pekan päivän iltaan.Aiemminkin oli odoteltu  

josko kunniapuheenjohtajamme Jaakko Orkamaa olisi Raahe Seuran va- 

linta”Raahen Pekaksi”,mutta tulikin”tuplapotti”ja myös pitkäaikai- 

nen varapuheenjohtajamme Reijo Norio palkittiin Pekan hatulla.Kii- 

tokset sisarseurallemme onnistuneista valinnoista,joita myös kau- 

punkilaiset ovat kiitelleet. 

Ensi vuonna selvinnee tuleeko Vihannin jälkeen uusiakin liitoksia. 

Pyhäjoella luotetaan nyt venäläiseen Rosatomiin ja ydinvoimalan tu  

loon eikä se ilman vahvaa painostusta itsenäisyydestään luovu.Sii- 

kajoki lienee valmiimpi päätöksiin.Tulee uusia liitoksia tai ei on 

velkaisen Raahen talouden tasapainottaminen työläs tehtävä. 

Yrityksistä Nordic Mines painii kullan tuotannossaan vakavissa kan 

nattavuusongelmissa ja Ruukilla on jo pitkään ollut vaikeaa,mikä 

heijastuu myös satamaan.Metallin pienemmillä yrityksillä näyttää   

jo valoisammalta.Niiden yhteenliittymä on saanut norjalaisilta vaa 

tivan offshorekenttien päänavaustilauksen ja Miilukankailta oli ko  

mea ratkaisu ostaa lopetusuhan alla ollut Keycast-valimo. Nyt on  

koko entisen Ruonan alue raahelaisissa käsissä! 

Onneton tapaus oli entisen Kauppaklubin palo.Palokunta sai jo sam- 

mutettua,mutta vartiointi petti ja taas on aukko Raahen merellises 

sä julkisivussa.Uudisrakennusten suunnittelu vanhojen paikalle on 

vaativaa.Luovin ja Granlundin uudet kulmatalot ovat pian arvostel¨ 

tavissa,mutta kuten Pekka Kärki meitä syysjuhlassamme muistutti ei 

paraskaan uudisrakennus voi korvata aitoa eikä Raahen uskottavuus  

vanhana puukaupunkina kestä lisää alkuperäisten menetyksiä.   

Kevätretkellämme aurinkoisessa Naantalissa nähtiin taas kerran hy- 

vin hoidettu vanha kaupunki.Raahessa ei vanhan kaupungin tilaa ja 

tulevaisuutta edelleenkään näy nähtävän strategiaan sisällyttämi-  

sen arvoisena.Kehittämishankkeet ovat pysähtyneet.Pekkatorillakin    

joudutaan katselemaan Langin siipirakennuksen mustia hirsiä. 

Tämä jäsenkirje on samalla kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen lauan 

taina 26.10 klo 18 Scandic Continentalissa Mannerheimintie 46 Sena  

tor 1 kabinetissa.Tämän jälkeen klo 19 aloitamme syysillanvieton  

hotellin Nordica 1 salissa.Raahen kuulumisia tulee tuomaan kaupun- 

ginhallituksen puheenjohtaja Kari Malkamäki ja viihteellisellä puo 

lella Musiikkiopiston uusi rehtori Kati Airosmaa haitareineen.Il- 

moittautumiset 13.10 mennessä sähköpostilla sinikka.lassila&netti. 

fi tai puhelimitse 0405624121 tai muulle hallituksen jäsenelle.Buf 

fet illallisen hinta 35€ maksetaan tilillemme Nordea 101330-136934. 
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