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Näyttää tulleen tavaksi nämä kauniit kesät.Hienot muistot 

jäi taas Pekanpäivistäkin.Väkeä oli liikkeellä tavallista 

enemmän samanaikaisten Hedbergiläisten ja Laestadiolaisten  

kesäpäivien takia,mutta erottuihan joukossa tuttujakin var- 

sinkin Raatihuoneella,johon siirrettyä praataustilaisuutta 

isännöi kaupunginjohtaja Karjalainen. Pääjuhlassa yhdistyk- 

semme puheenvuoron piti Risto Ruskomaa muistellen elävästi 

ja koskettavasti lapsuutensa ja nuoruutensa aikoja Salois- 

ten pappilassa.Pekan hatun sai yllätyksekseen kesken hommien Sepppo Jussila,il- 

tajuhlan pitkäaikainen juontaja ja kunnallispoliitikko. 

 

Kaupunkikuvassa näkyy alkavaa kohenemista.Kari Juvan veistospuistoa rajaamaan on 

noussut YIT:n asuinkerrostalo.Palaneen Roihun talon tontillakin on rakentaminen 

aloitettu.Toivottavasti myös puretun Granlundin talon kohta Kauppakadun seuraa- 

vassa kulmassa pian korjaantuu.Bio Huvimyllyn suojelupäätös on vahvistettu,mutta  

esitystoiminnan jatkumisen edellyttämää vuokrasopimusta ei ole saatu aikaan. 

Pekkatorin Langin talon Kirkkokadun puoleinen siipi on ensimmäinen korjauskohde  

kaupungin kiinteistöjen kunnostushankkeessa.Toistaiseksi työ etenee rahoituksen  

puuttuessa vain korjausrakentamisen ammattikurssilaisten koulutuksena. 

Rantakadun kulttuurimaisemaa horjuttavaa Pikkulahden uutta asuinaluekaavaa käsi-  

tiin hallituksemme kokouksessa ja 1.9 Raahen Seudussa osallistuimme osaltamme 

keskusteluun.Lisäksi juuri uutisoitu uusi kaava Rantakadun itäpuolelle urheilu- 

kentän ja leirintäalueen väliselle alueelle tarjoaa mahdollisuuden satojen asun- 

tojen rakentamiselle. Osoitteessa www.adressit.com/pikkulahti on mahdollista 

kannattaa Rantakadun maiseman säilyttämistä. 

Edellisessä kirjeessä toivottuja kahta raahelaista ei uuteen eduskuntaan saatu, 

ja Inkeri Kerolakin on nyt opposition puolella.Hallituspuolue vasemmistoliitos- 

sa Unto Valppaan ”perillinen” Katja Hänninen jäi varasijalle,mutta valituksi 

tuli sentään ex-raahelainen Risto Kalliorinne Oulusta.joka on myös puolueensa 

varapuheenjohtaja.Raahelaisten kannalta näyttäisivät suhteet olevan kunnossa, 

kun jo kolme ministeriä on ehtinyt kåydä seudun toiveita kuulemassa viimeisimpä- 

nä hallituksen ainoa pohjoisen edustaja liikenneministeri Mervi Kyllönen.Häneltä 

lupauksia saatiin ainakin Laivakankaan kaivostien osalta ja myös kasitien ja sa- 

taman maaliikenteen parannukset pidetään esillä. 

Julkisuudessa Raahea on viime aikoina eniten pitänyt työselkkaus Rautaruukin  

masuunityömaalla,kun taas yhtiön kärkisija kestävässä kehityksessä omalla toimi- 

alallaan ei otsikoihin yltänyt,kuten ei pesäpallossa saavutettu pronssikaan. 

Ydinvoimalan sijoituspäätöstä seurataan sentään muuallakin kuin Pyhäjoella ja 

Simossa. 

 

Syysillanviettoon kokoonnutaan taas perinteisesti lokakuun viimeisenä lauantaina 

29.10 kello 19 Scandic Continentalin Mannerheimintie 46 Ambassador salissa ja yh 

distyksen vuosikokoukseen sitä ennen klo 18 aulassa ilmoitettavassa kabinetissa. 

Ohjelmassa näytetään yhdistyksen uudet kotisivut,musiikin esittämisestä vastaa  

Pekanpäivilläkin kuultu Elina Puhakka säestäjineen ja kirjailija radiotoimittaja 

Esko Kähkönen muistelee sodanjälkeisiä aikoja Raahessa ja laajemminkin.Ilmoit- 

tautumiset illanviettoon 16.10 mennessä Sinikka Lassilalle såhköpostilla sinikka. 

lassila&netti.fi tai puh.0405624121 tai muulle hallituksen jäsenelle.Illallisen 

”Saaristolaisbuffet” hinta 34 euroa maksetaan tilillemme Nordea 101330-136934 

mieluimmin etukäteen. 

 

Onnittelut vielä meiltä ulkoraahelaisilta Raahe seuralle arvokkaasta 30-vuoti- 

sesta kotiseututyöstä.    

       

 

 

Vanha Raahe r.y. 

HALLITUS 

http://www.adressit.com/pikkulahti


 

   

      

 


