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Historiaan jaa ennatyksellinen hellekesa. Pekanpaiviin osui nyt viilea
tuulinen kyllakin aurinkoinen saa, mutta eipa se menoa haitannut.Ava-
jaisissakin liput vain liehuivat komeammin. Laajennettu Langin alakarta
no oli loppuunmyyty, kun kallaasit palasivat vanhaan kaupunkiin Pekka
torin laidalle. Kun Inkeri Kerolan mittava Raahen hyvaksi politiikan sa-
ralla tehty tyo paattyi, oli valinta taman vuoden Fiiaksi selvio. Iltajuhlan
tervehdyksessamme Toivo Nissi muisteli poikavuosien urheilusattumuk-
sia samalla kaivaten ja peraankuuluttaen sen ajan yhteisollisyytta. Kesa
jatkui ja "Pooki flakkasi", kun yhdtstyksemnie perustajajasenen mukaan
kastettu Meripelastusseuran lippulaiva Jenny Wihuri saapui Museonran-

taan juhlistamaan Meripaivia ja Raahen Meripelastusseuran 50-vuotisjuhlia seka naiden yhtey-
dessa jarjetettyja valtakunnallisia meripelastustaitokilpailuja.Raahelaisjuniorit saivat naissa hopeaa.
Tasavuosia juhlittiin Samuli Putron tahdittamina myos Rantajatseilla j a elo-syyskuun vaihteessa vie
tettavat "Pekan Pimiaf'ovat nyt "Raahen Pimiat" .Rompe- ja ruokatori tulvii vakea ja autoja.Torilla.
julkistettiin myos nyt toista kertaa vanhan kaupungin Vuodentalo kilpailun voittajat,Langin alakarta
no yleisonsuosikkina ja raadin valitsema ns Pitkasen talo Koulukadulta vanhaa pappilaa vastapaata.
Hirvosen perhe, johon kuuluu myos kirjailija Pauliina Vanhatalo on kunnostanut sita useita vuosia.

Maailmantilanteen epavakaus ei viela nay taloudessa. Suomessakin eletaan suhdannehuippua. Ylos-
pain osoirtavat mittarit Raahessakin jopa niin, etta kaupunginhallituksen puheenjohtaja Myllymaki
ehdotti veroproserntin alentamista..Laivan kultakaivos on kaynnistetty uudelleen kanadalaisella ra-
halla ja austraalialaisen johtajan vetamana. Kohti myonteista rahoituspaaiosta nayttaisi etenevan
myos Ferrovan Oy:n rikastuslaitos Lapaluotoon. Hanhikiven voimalan venalaissuunnittelun takia
siirtynyt rakennuslupapaatos pitaa monet hankkeet viela lahtokuopissa etenkin Pyhajoella.
Raahessa kuitenkin rakennetaan ja kaavoitetaan niin teollisuutta kuin asumistakin varten. Tokolan
alueelle tuli teollisuustontteja.ja omakotitonteille riittaa kysyntaa. Seuraava asuinaluekaava tulee
Ruottalonlahteen. Yhdistyksemme pitkaan peraankuuluttama vanhan kaupungin suojelukaavan kor-
jaus kaupungin uudistetun strategian mukaisena toimena on myos kaynnistymassa.Tarkea on myos
suoraan Rantakatuun liittyva Kaupunginlahdenrannan kaavoitus, jonka ideointiin kaupunkilaisetkin
saivat osallistua. Samaa tyoskentelytapaa kaytetaan nyt syksylla myos Pikkulahden kohdalla. Toivo
taan, etta valmistuttuaan namat kaavat auttavat Raahen ainutlaaruisuudenen sailyttamisessa
Raahen tayttaessa 300 vuotta Vanha Raahe ry lahjoitti museon seinassa olevat purjelaivakauden
ajasta kertovat muistotaulut, joissa huippuvuodeksi on kirjoitettu 1869. Kun tasta on ensi vuonna
150 vuotta ja Raahe etsii ideoita 370 juhlavuodelle, ehdotamme tasta teemaa kesan Meripaiville.

Kaupungin valtuuston puheenjohtaja, tuore kansanedustaja Hanna-Leena Mattila ja puukaupungin
perinnemestari Sari Alajoki saapuvat syysjuhlamme vieraiksi kertomaan Raahen ja vanhan
kaupungin kuulumiset. Kansanmusiikin ammattilainen Laitisen Heikki on lupautunut hoitamaan mu
siikkipuolen. Yhdistyksen VUOSIKOKOUS, johon tama kirje toimii kutsuna, pidetaan lauantaina
27.10 klo 18 hotelli Royal at Crowne Plazan Mannerheimintie 50 toisessa kerroksessa ja klo 19
aloitetaan syysjuhla saman kerroksen Talvipuutarhassa. Johlaan voi ilmoittautua maksamalla illal-
lismaksun 40 € tilillemme Vanha Raahe ry FI5210133000136934 tai jollekin hallituksen jasenelle.
Raahelaisedustajat Katja Hanninen ja Hanna-Leena Mattila tarjoavat meille eduskuntavierailun 7.2.
2018, johon voi ilmoittautua sahkopostitse sihteerillemme ulla.katajarinne(5)jcloud.com puhelimella
0405209320. Ohessaa viela tilillepanokortti niille, joilla jasenmaksu on maksamatta.
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