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Pari koine viikkoa myohassa alkoi kesaja samoin on ollut kasvukausi.
Turhaan helteitakin odoteltiin, mutta Pekanpaivinapa saa oli taas kerran
mita kesaisin. Jo perjantain avajaismarssilla ja lipunnostossa oli vaki
liikkeella samoinkuin illan kallaaseissa, joissa paistipuheen piti tuore
kaupunginjohtaja Ari Nurkkala. Paajuhlassa "Pekaksi" valittiin urheilu-ja
jarjestotoiminnan pitkaaikainen puuhamies Frans Saily. Puheenjohtaja

/•£'££''""" Pekka Salmi muisteli yhdistyksemme tervehdyksessa sen 80 vuotista
,-"^...?r'jt*- historian ja omaa lapsuuden aikaansa Kaivokadulla ja Museonrannassa.

Vanhan puukaupungin tilanteeseen kohdistunut arvostelu poimittiin Raa-
hen Seutuun ja teemaa jatkettiin lehdessa viela seuraavalla viikolla haastattelemalla Museoviraston
emeritus osastopaallikko Pekka Karkea, joka aikanaan tuli Raahessa tutuksi ns.Ehrstromin talon
kohtalosta taisteltaessa.

Hyvin nayttavat paikkansa ottaneet uudetkin kesatapahtumaf'Pooki flakkaa" Meripaivat ja syys-
kuun alun "Pekan pimiat" monipuolisine ohjelmineen. Molemmissa Rantatori tayttyy myyjista ja
yleisosta ja Museon laituri komeista purjealuksista. Jalkimmaisessa oli yhdistyksemmekin esilla,
kun ehdottamamme Pertti ja Inga Swanljungin talo ja pihapiiri voitti ensi kertaa jaetun vuosittaisen
vanhan kaupungin vuoden talo kilpailun. Raadin mukaan pihapiiri on raahelaisittain poikkeukselli-
sella tavalla alkuperaisessa muodossa sailynyt umpipiha moninaisine ulkorakennuksineen ja sen
rakennuksia on vaalittu ja pidetty kunnossa vanhaa kunnioittaen ja arvostaen. Vastaava yleisoaa-
nestyksen suosikki oli Tiina Mattilan jugend-tyylinen piharakennus Brahenkatu l:ssa, aiemmin
Japissonin tai Valtavaaran talona tunnettu.

Inkeri Kerolan jatettya politiikan ja alettua yrittajana hoitamaan Fennovoiman yhteiskuntasuhteita
oli Hanna-Leena Mattila odotettu seuraaja valtuuuston puheenjohtajana eika yllatys ollut myoskaan
Jarmo Myllymaen jatkaminen kaupunginhallituksen johdossa Hyvia paatoksiakin on jo tehty. Kau-
punki on hyvaksynyt Langin alakartanon kahvila-ja majoitusyrittajien Piia Vahasalon ja Pasi Siipo
Ian tarjouksen koko talon ostamisesta. Toivotaan menestysta talle puukaupungin elavoittamisen kei-
haankarkihankkeelle. Kun kaupunki parhaillaan paivittaa strategiaansa, on viela mahdollisuus lisata
tavoitteisiin myos historiallisen merikaupungin sailyttaminen ja sen elinvoimaisuuden tukeminen.

Joulukuun kuudentena tayttaa itsenainen Suomi 100 ja marraskuun lopulla Vanha Raahe r.y. 80
vuotta. Tata juhlimme Ostrobotnian juhlakerroksessa Museokatu 10 lauantaina 28. lokakuuta klo 19
ja tata ennen klo 18 pidetaan saman kerroksen Jaakarihuoneessa yhdistyksen VUOSIKOKOUS,
johon tama kirje toimii kutsuna. Illan juhlaesitelman "Raahen merenkulku ja laivanrakennus 1800
luvulla" pitaa Jyvaskylan yliopiston professori Jari Ojala. Viihdepuoli on Pauli "Poksi"Ylitalon ja
Laulutoverien seka entisten Teinikuorolaisten ammattitaitoisissa kasissa ja ohjelman sujumisesta
vastaa ikijuontajamme Norion Reijo. Juhlaan voi ilmoittautua 14.10 mennessa joko jollekin hallli-
tuksen jasenelle tai maksamalla illallismaksun 45 € tilille Vanha Raahe ry FI5210133000136934 .
Arvokkaat puitteet tarjoavat mahdollisuuden ainutkertaiseen juhlaan. Kohdistakaapa tapaamisenne
raahelaissukulaisten tai -ystavien kanssa niin, etta saamme ison salin tayteen.
Juhlavuodeksi peruskorjattuun eduskuntaialoon paasemme raahelaiskansanedustaja Katja Hannisen
kutsumana tutustumaan torstaina IS.helmikuuta.Ilmoitlautumiset viimeistaan 1.2.2018 sihteerillem-
me meililla ulla.katajarinne@icloud.com tai puhelimella 0405209320.
Ohessa viela tilillepanokortti niille, joilla jasenmaksu on maksamatta.
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