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Talvi vai kevat arpoo meteorologikin kuin paivankakkaran teralehtia nyh-
taisi. Lumi ja jaa tulee ja lahtee.Huonoa oli raahelaisten Taskuun ja roy-
seille paasy tanakin vuonna, kun jaa oli ryppyista ja liian heikkoa latuko-
neelle. Pikkulahden jaalla vakea on nahty talvitapahtumissa sitakin enem-
man,ensin "potkukelkkailun MM-esikisoissa"ja viela laskiaislauntaitapah
tumassa. Maaliskuussa aloitti sitten virassaan uutena kaupunginjohtajana
Hyrynsalmelta siirtynyt diplomi-insinoori Ari Nurkkala. Myos luottamus-
miesjohdossa saattaa tulla muutoksia,kun vaalitulokseen perustuvat uudet

valinnat tehdaan. Ainakin valtuustonpuheenjohtaja vaihtuu, kun hienon tyon politiikassa tehnyt In-
keri Kerola jaa pois. Paattaminen ei Raahessa vahene. Hannu Kallungin johtaman alueen Hyvin-
vointikuntayhtyman asiat eivat ole viime aikoina valtuustoa tyollistaneet. Jatkossa sote-jarjestelyt
taitavatkin puhuttaa enemman kuin ennen,vaikka vaikutusmahdollisuudet vain vahenevat

Kunnallisen demokratian tarkea tehtava on paattaa kaavoituksesta. Raahessa vastuu on erityinen,
kun huolehdittavana on hienon vanhan merikaupungin ja sen ainutlaatuisen merellisen ympariston
varjeleminen talouden ristipaineissa, joita rakennusliiketoiminta tuo aina mukanaan.
Paanvaivaa paattajille tuo vat toisen asteen koulutusleikkaukset. Yritys on mm rakennuspuolen am-
mattikorkeakoulutuksen saannista paikkakunnalle. Naissa keskusteluissa vipuna kaytetaan ennen
muuta ydinvoimalaprojektiin liittyvaa rakennustoiminnan kasvua.Uusi valtuusto paasee aloittamaan
perattaisten plussavuosien jalkeen kohtuuhyvassa tilanteessa ja nakymatkin ovat myonteisia. Jopa
Laivakankaan kultakaivosta heratellaan. Kaupunkikeskustojen elinvoimatutkimusvertailussa Raahe
parjasi kohtuullisesti, mutta parannettavaa riittaa. Tutkija mm korosti vanhan puukaupungin merki-
tysta ja hyvaksikayttoa.Eipa pitaisi olla syyta lykata "Vanha Raahe elinvoimaiseksi"projektissa esi-
tettyjen hyviksi kiiteltyjen ehdotusten toimeenpanoa.Aloittaa voisi Pekkatorin taloista ja aidoista.

Kiinnostuksen lisaamiseksi vanhaa kaupunkia kohtaan jarjestetaan kesalla kilpailu ja yleisoaanestys
"Vuoden talosta". Yhdistyksemme hallitus paatti ehdottaa taksi elainlaakari John Swanljungin van-
haa taloa ja pihapiiria rakennuksineen, jotka hyvin hoidettuina on sailytetty entisellaan. Yleisoaanes-
tykseen voimme osallistua Pekanpaivilla 30.6-2.7. Ohjelma niilla on entinen. Perjantaina marssitaan
Pekkatorille kukitukseen ja sitten Museonrantaan avajaisiin ja lauantaina iltapaivalla praatataan
Raatihuoneella ja iltajuhlassa ollaan uutta Pekkaa valitsemassa.
Seuraavana viikonloppuna ovat kolmannet "Pooki flakkaa" meripaivat ja kuun lopulla Rantajatsit
ja syyskuun alussa viela "Pekan pimiat" tapahtuma, jossa myos asiantuntijaraadin valitsema talokil-
pailun voittaja julkistetaan.
Kevatretki tehdaan viime vuonna valiin jaaneella ohjelmalla.Lahto on lauantaina 6.5 vanhasta pai-
kasta Rautatientorilta Casinon vastapaiselta tilausbussipysakilta klo 9. Siis.ensin Alvar Aallon Suni-
lan tehdasyhdyskunta 30-kymmenluvulta, sitten omakustanteiselle lounaalle Ulrikan Hoviin 15.50 €
ja sen jalkeen Loviisaan ensin puutaloalueelle ja viimeiseksi Riitta Nelimarkan ateljeekoti Bongan
linnaan.Kaikissa kohteissa on opastus. Retkelle ilmoittautumiset 28.4 mennessa sahkopostilla
heikkisakari.heikkila(ajelisanet.fi tai puhelimitse 0505567017. Retken hinta on 30 €.
Maaliskuussa tuli kuluneeksi 80 vuotta yhdistyksemme perustamisesta. Tata juhlistamme launtaina
28.10. Juhlaesitelman "Raahen merenkulku ja laivanrakennus 1800-luvulla" pitaa prof.Jari
Ojala,tarkemmin juhlista sitten syyskirjeessa. Ohessa liitteina viela tilillepanokortti taman vuoden
jasenmaksua a 20 € varten ja Ulla Katajarinteen laatima kyselykaavake jasenille.
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