
Vanha Raate ry 

HYVÄT VANHA RAAHEN YSTÄVÄT        huhtikuulla 2020 

Maailmanlopun enteiksi olisi vanha kansa nämä ajat tuominnut, kun talvi oli 
vain Lapissa ja kulkutauti raivoaa. Meille nykytieto sentään antaa selityksiä, 
vaikka vielä paljon työtä ja kärsivällisyyttä tarvitaan ennen kuin voidaan taas 
vapaammin elää ja hengittää. Hallituksen päätöksiä odotellaan, mutta 
taitaapa köyhäksi jäädä Suomen tapahtumakesä tänä vuonna. Vaarassa 
lienevät Pekanpäivätkin, joille Raahe-seuralla on kyllä perinteen mukaiset 
suunnitelmat juhannuksen jälkeiselle viikolle tehtynä. Silloin pitäisi olla 

myös Poksi Ylitalon Rautaruukki-kesänäytelmän ensi-ilta. Meripäivät 10-11.7. ja Raahen pimiät 
28-30.8. löytyvät ainakin vielä kaupungin nettisivuilta. Raaheenhan kyllä pääsee jo taas 
Uudeltamaaltakin, mutta meistä monet ovat ikäryhmää, jolle rajoitukset jatkuvat ehkä hyvinkin 
pitkään ja haaveet antoisista tapahtumareissuista voi olla realistista siirtää ensi vuoteen. 
Kevätretken olemme peruuttaneet. Toivotaan, että sentään syysjuhlassamme pääsemme nauttimaan 
yhdessäolosta ja yhtä tunnelmallisesti kuin mennä syksynäkin. Pannaanpa jo siltä varalta kalenteriin 
lauantai 31.10. Syyskuun kirjeessä sitten kerrotaan tarkempia tietoja. 

Raahea ei koronavirus ole vielä pahemmin raapaissut, mutta välillisiä vaikutuksia ei mikään kau-
punki voi välttää. Viime vuoden tilinpäätös oli valmiiksi 6 M€ pakkasella ja tälle vuodelle on jo 
aiottu rahastaa urheilu- ja harrastuspaikkojen käyttäjiä sekä kyseenalaisesti leikata omien konserni 
yhtiöiden investointimahdollisuuksista. Esimerkiksi satamayhtiön kohdalla, joka on eläköityvän 
Kaarlo Heikkisen aikana pärjännyt satamamien välisessä kilpailussa, voisi tulevaisuus vaikeutua. 

Kaupungilla on varmasti uuden miettimisen paikka, kun katsotaan koronakuopan jälkeistä aikaa. 
Velkaa on valmiiksi ja uutta on otettava samoin kuin muidenkin. Raahella on kuitenkin pitkässä 
juoksussa monia muita kuntia paremmat lähtökohdat lainojen hoitamiseen. Vaikka SSAB:llä nyt 
yksi masuuni seisookin, on sillä pitkän tähtäimen investointisuunnitelmat. Sen ympärille on kasvanut 
joukko PK-yrityksiä ja vanhastaankin oli metalliteollisuutta. Monet näistä ovat omin jaloin seisovia 
kansainvälisiä toimijoita. Myös Hanhikiven ydinvoimalan rakennustyön elvytysvaikutus kasvaa 
lähivuosina ja ehkä kultayhtiö Otso Gould'kin tekohengitetään toimimaan. Väen vähenemiseenkin 
voidaan vaikuttaa, Yhteistyö Kajaanin AMK:n kanssa on kasvava mahdollisuus lisätä 
opiskelupaikkoja. 
Kaupungilla on erityisiä vetovoimatekijöitä, joita markkinoimalla voi vaikuttaa muuttosuuntaan ja 
myös hyötyä kasvussa olevasta kotimaanmatkailusta. Raahen hieno tarina Perämeren 
maannousemaalueella säilyneestä purjelaivakaupungista satamineen suuren terästehtaan kyljessä on 
vielä huonosti suomalaisilla tiedossa. 
Oulun kauppakamarin Raahen osaston perustama säätiö, jonka hallituksessa ovat myös Raahe-seura 
ja kaupunki, on saanut asianmukaisen keräysluvan ja on valmiina jakamaan vanhojen rakennusten 
korjausavustuksia. Asiamieheksi on valittu aiemmin Wanhan Raahen perinnemestarina toiminut 
Sari Alajoki. Vanhan kaupungin tärkeän suojelukaavan uudistus on annettu konsulttityöksi. Tässä 
tilanteessa kaavajohtaja Anu Syrjäpalo joutuu paljon vartijaksi. 
Valtuuston hyväksyttäväksi menevästä Pikkulahden kaavasta, josta jätimme käsittelyvaiheessa huo-
mautuksen, olemme joutuneet jättämään vielä muistutuksen. Se samoin kuin tämän kirjekin löytyy 
myös kotisivuiltamme www.vanharaahe. fi. Liitteenä vielä tilillepanokortti jäsenmaksua 20 € varten. 
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