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Onpa jouduttu omituista vuotta elamaan taman Covid-taudin varjossa.
Kuten kevatkirjeessamme jo uumoilimme Raahen kesatapahtumat
peruttiin ensin kesa-heinakuulta ja elokuussa tartuntojen lisaannyttya
myos Raahen Pimiat. Kesan alkuun osuivat lampimimmat jaksot eika
saasta olisi ollut Pekanpaivienkaan fiiraaminen kiinni. Nyt ne jaavat
historiaan ensimmaisina "striimattuina" Pekanpaivina. eli Pekan kukitus,
lipunnosto ja iltajuhla oli videoitu ja voitiin katsella Raahen Seudun
verkkosivuilta. Iltajuhlan juonsivat vanhoja muistellen Seppo Jussila ja
Sari Jaatinen. Fiiaksi valittiin Pattijoen kotiseutuaktiivi opettaja Leila
Kastelli os Tuhkala Yhdistyksemme puheenvuoron piti kolmannen
polven toimittaja myos TV uran tehnyt Ulla Aurio.Avoin opettavainen

kasvutarina piti katsojan vahvasti otteessaan. Aiemmin viikolla nimettiin Seminaarin puistossa
Pirkko Utriaiselle Pekanpaivatoimikunnan pitkaaikaiselle puheenjohtajalle laatalla varustettu
muistelupenkki.ja Ruununmakasiinissa julkistettiin Paivi Harjuhaahdon suunnittelema sydankoru,
joka mukailee alkuperaista Fleming suvun antamaa lahjaa poikaansa hoitaneelle Montinin perheen
tyttarelle..Korun tarina on kerrottu Eero Permin "Suomen helemi" kirjassa. Puukaupungin vuoden
talon valintakin jai koronan jalkoihin. Sen asemesta Raahen Pimioiden aikaan luovutettiin aiempi
na vuosina palkituille taloille pronssikilvet ja tapahtuma samoinkuin kohteiden esittelyt striimattiin.

Kuten arvata saattoikin ei muistutuksemme vaikuttanut Pikkulahden kaavaan j a purjealusten paasyn
ylla Pakhuusinrantaan leijuu Damokleen miekka. Olisihan se niinkuin purjelaivakaupungilta katkais
taisiin napanuora. Viela jaljella oleva osa vanhaa merikaupunkia on pitkassa puussa arvokkain Raa
hen omissa kasissa oleva paaoma. Tyon alia oleva uusi suojelukaava, johon asukkailtakin haettiin
nettikyselylla mielipiteita, maarittaa pystytaanko puukaupungin aito arvo sailyttamaan.Tama edellyt
taa myos nykyisten rakennusoikeuksien kriittista lapikayntia. Myos alkava Pitkakarin kaavoitustyo
on herkka ja vaativa, kun pohjoinen suojavyohyke ja kaupunkilaisten virkistysmahdollisuudet pitaa
sailyttaa.
Lohi on arvokas kala ajattelimme ja lahetimme Raahelle ehdotuksen kayttaa Suomelle ensi vuonna
avautuvaa mahdollisuutta paasta mukaan Euroopan kulttuuriperintokohteiden listalle. Sisarseuran
puheenjohtaja Sari Nurro otti ehdotuksesta kopin ja Raahe-Seura teki Museoyirastolle ansiokkaan
hakemuksen, joka tata kirjoitettaessa odottaa lopullista paatosta kulttuuriministeri Annika Saarikon
poydalla. Toivottatavasti Hanna-Leena Mattilan opastuksella askettain tehty Vanhan Raahen kierros
teki haneen vaikutuksen. Nayttaa, etta maalaus- ja kunnostustoita on meneillaan enemman kuin ai
koihin ja jatkossa avustusten kaytto toivottavasti viela lisaa aktiivisuutta.
Koronatilanne Raahessa on pysynyt rauhallisena,vaikka olutravintolan altistukset ehtivat valilla
saikayttaa. Kaupunki on jatkanut etakokouslinj alia. Vain yhden valtuuston kokouksen uusi puheen
johtaja Pekka Poukkula piti Raahesalissa. Asiat ja paatokset taitavat odottaa tietoa valtiontuista ja
koronasumun halvenemista.

Kevaan hallituksen etakokouksen sijaan paatimme elokuussa tavata normaalisti, mutta vain
yksimielisesti toteamaan, etta "parempi virsta vaaraa" ja siirramme vuosikokouksen ja
syysillanvieton ensi vuoteen. Huhtikuussa tarkastellaan tilannetta toivottavasti valoisammissa
rnerkeissa. Raahe-Seuran joululehtea, jonka.tilauslista on yleensa kiertanyt syysjuhlassamme, voi
tilata sahkopostiosoitteella sari .nurro @kotinet,coni postituskuluineen n 10 € hintaan.
Niille jasenillemme joilta jasenmaksu viela puuttuu on ohessa tilillepanokortti.
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