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Syyskuu jo kääntyy lopuilleen ja kesäilmat vain jatkuvat eivät sentään 
heinä- ja elokuun kaltaisina helteinä.Kuka enää muistaakaan kylmää ja 
sateista alkukesää. Käänne parempaanhan alkoi sopivasti Pekanpäivistä. 
Torstaina vielä värjöteltiin kirjaston edustalla, kun keväällä edesmenneen 
jäsenemme Kari Juvan patsaspuisto sai taas uuden teoksen, mutta jo per  
tain avajaismarssilla ja Raahe-seuran lipunnostossa paistoi aurinko. 
Pääjuhlan vastuunkantajat alkavat vallan olla Pekkoja ja Fiioja. Seppo 
juontaa,Poksi musiseeraa ja nyt pääjärjestelijä Utriaisen Pirkkokin sai 

taatusti ansaitsemansa Fiian hatun.  Yhdistyksemme puheen vuorossa Marja Sarjan tarkkanäköinen 
huumorilla höystetty muistelu lapsuuden pikkukaupungista ja Rautaruukin tuomista muutoksen 
ajoista vangitsi meidät kuulijat. 
Uhka valtakunnallisten rakenneuudistusten vaikutuksista seutukuntaan on yhä lähempänä.Onneksi 
Merja Kyllösen tilalle nousseesta Katja Hännisestä saatiin yksi kansanedustaja lisää Raahen puolia 
pitämään.Hallituksen uusi asetus uhkaa jo sairaalan ympärivuorokautista päivystystä ja omassa val  
lassa olevan keskiasteen koulutuksen järjestämiinen on vaakalaudalla,kun Aikuiskoulutuskeskuksen  
asenne hidastaa neuvotteluja.Pyhäjokiset ovat järjestämässä Raimo Sailas vetäjänä keskustelutilai 
suuden Siika-Pyhäjokialueen kuntaliitoksista.Ehkä keskustelua ylläpitää Fennovoiman vielä avoin 
tilanne.Se ja heikentynyt työllisyys vaikuttavat myös Raahen rakennus ja asuntotilanteeseen.Raken 
nuslupien määrä laskee ja  asuntoja on tyhjillään jo yli 500! YIT ja Laptikin ovat jääädyttäneet ranta 
kerrostalojensa aloituksen. 
Alueen päätyöllistäjän SSAB:ksi muuttuneen Rautaruukin organisaatiomuutokset on tehty ja uskoa  
tulevaisuuteen näyttää olevan.Rahoitusta löytänyt Laivakankaan kultakaivoskin käynnistyy talvella.  
Kaupunginhallitukselle haetaan puheenjohtajaa,kun Kari Malkamäki hakeutui kiinteistöyhtiö Raahe 
poliksen toimitusjohtajaksi.Edeltäjästä Hannu Pyykösestä tullee satamayhtiön toimitusjohtaja. 
Vanhan kaupungin ilme on kohenemassa, kun palaneen Kauppaklubin paikalle on noussut Rantaka 
dulle päin entisen näköinen uudisrakennus, ja”entisöity”Pekkatorikin hienoine kiveyksineen on val  
mis jahka vielä rakennuksetkin saataisiin kuntoon. Huonokuntoisia taloja vanhassa kaupungissa on 
edelleen silmiinpistävän paljon.Suurin syy tähän kuten siivousfirman omistaja ex kokoomusvaltuu 
tettu syntymäpäivähaastattelussa uskalsi sanoa ovat nykyisen liian tehokkaan suojelukaavan luomat 
odotusarvot.Jospa keskustelu nyt käynnistyy ja kaavan uudistaminen saadaan vihdoin liikkeelle. 
Tämän vuoden kevätretkellämme toukokuun lopun aurinkoisena lauantaina tutustuttiin Tammisaa 
reen ja Fiskarsin hienoon ruukkimiljööseen eikä niistäkään löytynyt hoitamattomia rakennuksia 
kuten ei aiemmilla matkoillammekaan Porvoosta, Loviisasta tai Raumalta. 
Tämä kirje on samalla KUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN  lauantaina 25.10 klo 18 
Scandic Parkissa (ent.Continental) Mannerheimintie 46 yläkerran tilassa View 2. Tämän jälkeen klo 
19 aloitamme syysillanvieton viereisessä View 2 näköalasalissa. Marja Sarja on luvannut vastata 
jäsenkunnalta tulleisiin toivomuksiin ja esittää Pekanpäivien puheensa uusintana.Illan vieraamme 
ovat mies ja kitara Samuli Putro ,  jolla on varallemme ainakin puolenkymmentä biisiä.Samuli on 
nyt toivomme, että vihdoin saisimme myös nuoremman sukupolven lukuisammin liikkeelle.Niin,et 
tä pankaapa hyvät jäsenet sana kiertämään sille nuoremmallekin väelle..   
Kansanedustajuudesta luopuva Inkeri Kerola kutsuu yhdistyksemme eduskuntavierailulle to 6.11 
klo 16. Tilaisuuteen osallistuvat myös Katja Hänninen ja raahelaislähtöinen Risto Kalliorinne. 
Syysillanvieton ja eduskuntavierailun ilmoittautuminen 12.10 mennessä sähköpostilla ulla.katajarin 
ne&saunalahti.fi tai puh.0405209320 tai muulle hallituksen jäsenelle. Illanvieton ”Mediterranian 
buffet”illallisen hinta 35 € maksetaan tilillemme Nordea 101330-136934 mieluimmin etukäteen. 
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