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Taas on talvi ja toivottavasti takatalvikin taka- 

na,Myöhässähän se alkoi,mutta lunta ja hiihtoke- 

lejä on riittänyt tänne kevään korvalle saakka. 

Sitten syyskirjeemme on Raahe ollut esillä hyväs- 

sä ja pahassa.Ensin nähtiin Pyhäjoen ja Raahen 

kuntapomojen yhteistä riemua,kun Fennovoima jul-   

kisti päätöksensä Pyhäjoen Hanhikivestä ydinvoi- 

malan sijoituspaikkana,ja raahelaisten ilo vain 

kasvoi,kun ilmeni,että hallituksen kaavailemassa kuntauudistukses- 

sa Pyhäjoki kuuluisi Raaheen.No pyhäjokiset eivät vapaaehtoisesti 

liittoon ole lähdössä.Sen sijaan näyttää ilmeiseltä,että Vihanti  

on pakkoliitoksen niellyt ja Raahen asukasluku vuodenvaihteessa on 

n.26000.Siikajoki vielä miettii.Hienoahan olisi,jos Reinilän jo  

aikanaan käynnistämä Siika-Pyhäjokialueen yhteistyö tiivistyisi  

yhtenäiseksi hallintoalueeksi.Tällaisessa isommassa Raahessa oli- 

si edelleenkin syntynyt ”avojalakasia”raahelaisia.Nyt uhkaa kunta- 

yhtymäpäätös synnytysten siirrosta Oulaisiin tai Ouluun.  

Viimeksi on teeveessä nähty Laivakankaan kaivosjohtaja Söderholm  

ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Suonsivu selittelemässa kai- 

voksen mahdollisesta jäteveden purkuongelmasta noussutta kohua.      

Laptiyhtiön kaava Pikkulahden pohjukkaan,josta syksyllä kiivaasti 

keskusteltiin,sai sitten laajasta kansalaiskritiikistä huolimatta 

valtuuston siunauksen.On pelättävissä,että rakennettuina viisi ker 

roksiset talot näyttävät massiivisemmilta kuin kuvissa.Turhan 

massiiviselta näyttää nyt valmiina Roihun talokin. 

Kun Raahen Seudun haastattelema kiireinen kaavoitusväki luetteli     

töitään,puuttui listalta tärkeä vanhan kaupungin suojelukaavan uu-

distaminen.Puuttuuko johtaminen vai strategia.          

Vanhaakin on vaalittu.Satavuotiaat kirkko ja vanha koulu ovat hie- 

nossa kunnossa,samoin kohta myös Ruununmakasiinin uusi museotila, 

jossa lokakuun lopulla vietetään Museon 150 vuotisjuhlaa.Puoliksi 

näin vanha on jo yhdistyksemmekin ja sitä juhlistamme toivottavas- 

ti runsain joukoin lauantaina 27.10.Ohjelmasta kerrotaan syyskir- 

jeessämme.Tietoa saa jo myös kotisivuiltamme www.vanharaahe.fi . 

Pekanpäiviä juhlitaan tutun kaavan mukaan 29.6-1.7 eli kallaa- 

sit perjantaina ja lauantaina praataustilaisuus iltapäivällä Raati 

huoneella ja iltatilaisuus Fiian valintoineen Kauppaporvarissa. 

Helatorstaina 17.5 klo 9 Rautatientorilta suuntaamme perinteisen 

kevätretkemme ensin n.10.30 Sibeliuksen syntymäkotiin ja klo 12 

Hämeenlinnaan,jossa opastettu kierros klo 12-13,minkä jälkeen 10-

15 euron hintainen lounas linnan kruunun leipomossa.Tämän jälkeen 

multimediaesitys Tali-Ihantala ja tutustuminen tykistö-tai muihin 

linnan museoihin ja Aulangon kautta Helsinkiin klo19 mennessä.Ret- 

ken hinta 30€.Ilmoittautumiset ja ruokavalinta(liha,kala vai kana) 

sähköpostilla sinikka.lassila#netti.fi tai puh.0405624121 viim.6.5. 

Ohessa tilillepanokortti tämän vuoden 15€ jäsenmaksuja varten. 
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