
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

LOKAALIN RETKET 
Lauantaina 5.9.2015 klo 12.00–17.00 (ellei toisin mainita) 

 

Retkillä tutustutaan Raahen seutukunnan kyliin, toimijoihin ja 

hankkeisiin. Matkaoppaat kertovat historiasta, nykypäivästä ja 

tulevasta. Luvassa on monta uskomatonta tarinaa, mielenkiintoista 

kohdetta ja tuulahdus värikästä historiaa. 

Retket sisältävät pääsääntöisesti kahvin, keittolounaan tai muun retkievään. 

Osallistumismaksu on 10–50 euroa. Maksu palautetaan vain perustellusta syystä.  

Retket lähtevät Lokaali-tapahtuman ytimestä Rantatorilta tai sen läheisyydestä. 

Retkille on ennakkoilmoittautuminen.  

Retket toteutuvat, jos osallistujia on tarpeeksi. 

Retkille etusijalla ovat lokaali-tapahtumaan osallistuvat. 
 

 

Retkille ilmoittautuminen päättyy 14.8.2015. 
Lisätietoa ja ilmoittautumislomake www.ppkylat.fi/lokaali 
Katso myös facebook.com/lokaalitapahtuma 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ENERGIAKYLÄT 

TUTUSTUMINEN ENERGIAHANKKEISIIN 
 

Lauantaina 5.9.2015 

 

Lähtö klo 12.00 Rantatorilta Vanhalta paloasemalta 

Paluu klo 17.00 Rantatorille 
 

 

Millaisilla ratkaisuilla kylät ovat turvanneet kylätalojen kestävän 

energiansaannin? Millä kylällä ajellaan kylän omalla sähköautolla? 

Entä mitä kuuluu Fennovoiman Hanhikivi –projektille? Tällä retkellä 

on luvassa tuhti annos tietoa Pyhäjoen ja Raahen energiahankkeista 

sekä kylien elinvoimaisuutta tukevista muista hankkeista. 
 

Retkellä käydään tutustumassa ydinvoimala-hankkeeseen Pyhäjoella 

sekä Alpuan kylän CHP-voimalaitokseen Vihannissa. Paluumatkalla 

piipahdamme Kopsan tuulivoimapuistossa. 

 

Linja-autoon mahtuu n. 50 henkeä 

Retken hinta 20 euroa/henkilö (sis. keittolounaan ja kahvit) 

 
Retkiemäntä Soila Haapsaari 

 
 
 

http://www.ppkylat.fi/lokaali


 
 
 

 
 
 
 

 

HISTORIA TUTUKSI 

KÄVELYKIERROS WANHASSA RAAHESSA 
 

Lauantaina 5.9.2015 

 
Lähdöt klo 12.00 ja klo 13.00. 

Lähtöpaikka Myhrbergin puisto (opastus Rantatorilta) 

Kävelyn kesto n. 2 tuntia. 
 

 

Kierroksen aikana uppoudutaan Raahen värikkääseen historiaan, kuullaan 

tarinoita entis-Raahen elämästä ja tutustutaan kiehtoviin henkilötarinoihin ja 

tapoihin. Reitti kiertää halki idyllisen puu-kaupunginosan, päästäänpä 

kurkistamaan muutamiin piha-piireihinkin. Tarinoiden joukkoon mahtuu niin 

räytyvää rakkautta, veijarimaisia kujeita kuin kauheita tapauksia. 

(teksti Raahen Matkailuoppaat ry) 
 

 

2 eri ryhmää. Mukaan mahtuu n. 20 henkilöä/ryhmä 

Kävelykierroksen hinta 10 euroa/henkilö (sis. kahvit) 

 

Opastus Raahen Matkailuoppaat ry 

 

Muista mukavat jalkineet ja sään mukainen vaatetus! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LUONTO LÄHELLÄ 

HYVINVOINTIA LUONNOSTA 
Lauantaina 5.9.2015 

Lähtö klo 12.00 Rantatorilta Vanhalta paloasemalta 

Paluu klo 17.00 Rantatorille 
 

 

Meri on olennainen osa Raahen seudun luontoa.  Meren ja luonnon 

mahdollisuuksia on hyödynnetty matkailussa, vapaa-ajan liikkumisessa ja 

tapahtumissa. Meri on tuonut asutusta alueelle jo kivikaudella ja liekö 

luonnolla ollut osuutensa myös Lasikankaan kylän oman  da Vincin 

keksinnöissä? 
 

Retkellä käydään tutustumassa Mikonkarin luontopolkuun ja Lohenpyrstön 

caravan alueeseen, Ruusumuorin kesäkahvilaan ja Kastellin kivikautiseen 

Jätinkirkkoon sekä Arkkukarin siirtolapuutarhaan. 
 
 

Linja-autoon mahtuu n. 50 henkeä 

Retken hinta 20 euroa/henkilö (sis. keittolounaan ja kahvit) 

 
Retkiemäntä Riikka Hautala 

 

Muista mukavat jalkineet ja säänmukainen pukeutuminen - 

olemme myös ulkona ja retkeilemme luontopolulla! 

 
 



 
 
 

 
 
 
 

 

MERI-RAAHE 

PURJEHDUS RAAHEN FIIALLA 
Lauantaina 5.9.2015 

Lähdöt klo 9.00 ja klo 14.00, lähtöpaikka Museonranta 

Purjehduksen kesto n. 3 tuntia 

 

Raahe oli vuosina 1867–1875 maamme suurin laivanvarustaja-kaupunki. 

Purjelaivakaudella Raahen kauppalaivastoon kuului parhaimmillaan 58 alusta, 

joista lähes kaikki oli rakennettu kaupungin omilla telakoilla. Raahen 

Purjelaivasäätiö perustettiin vuonna 1988 ylläpitämään tätä kulttuuriperintöä. 

Säätiön purjealus s/y Raahen Fiia on 1989 valmistunut haruspurjekuunari, jolla 

järjestetään mm. nuorisopurjehduksia. (teksti: http://raahenfiia.fi) 

 

2 eri ryhmää. Mukaan mahtuu 11 henkilöä/ryhmä 

Purjehduksen hinta 35 euroa/henkilö (sis. kahvit) 

 
Retki-isäntä Harri Kontio 

 
Mukaan tarvitset mukavat ja lämpimät ulkoiluasusteet. Käsineet ja 
päähine ovat kesälläkin hyvät olla. Tasa- ja kumipohjaiset jalkineet! 

 

 
Purjehduksella säävaraus. 

 
 

 
Raahen seutukunta/Leena Harju 

 
 

 

 

 

TERVASTA TERÄKSEEN 

TEOLLINEN PERINNE 
Lauantaina 5.9.2015 

Lähtö klo 12.00 Rantatorilta Vanhalta paloasemalta 

Paluu klo 17.00 Rantatorille 

 

Alueen teollinen historia hakee vertaistaan pohjoisessa Suomessa. 

Teollinen toiminta on alkanut Ruukissa Siikajoella vuonna 1672 

Potaskatehtaan rakentamisella. Kreivi Pietari Brahen myötä teollinen 

toiminta eri muodoissa ja etenkin metallialan yrittäjyys muodostavat 

tänäkin päivänä merkittävän osan lähiseudun työpaikoista. 
 

Retkellä tutustumme mm. Siikajoen Kreivinsaareen ja Ruukin 

yrityspuistoon sekä Lampinsaaren kaivoskaupunkiin Vihannissa. Matkalla 

kuullaan myös tarinoita Siikajoen ja Vihannin kylistä. 

 

Linja-autoon mahtuu n. 50 henkeä 

Retken hinta 20 euroa/henkilö (sis. keittolounaan ja kahvit) 

 
Retkiemäntä Minna Luoma 

 
 

 
 
 

http://raahenfiia.fi/


 
 
 
 

 
 
 

 

TAIDEPOLKU 

ELÄMYKSIÄ TAITEEN PARISSA 
Lauantaina 5.9.2015 

Lähtö klo 12.00 Rantatorilta Vanhalta paloasemalta 

Paluu klo 17.00 Rantatorille 

 

Retkellä tutustutaan raahelaisiin taiteilijoihin, taidekohteisiin sekä 

käsityöperinteeseen ja yrittäjyyteen. Vierailemme ITE –taiteilija Matti Lepistön  

veistospuistossa, vedostamme  oman grafiikantyön Grafiikanpaja Aavassa, 

teemme ostoksia wanhalla rautatieasemalla sijaitsevassa osuuskunta Kuutos-

Tiimin käsityömyymälässä. Kuulemme myös kuka oli Sofia Franzén ja miten hän 

liittyy Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopistoon. 
 

 

Linja-autoon mahtuu n. 30 henkeä 

Retken hinta 20 euroa/henkilö  

(sis. kahdet kahvit ja oman vedoksen teon) 

 
Retkiemäntä Nina Kurunlahti 

Opastus Raahen Matkailuoppaat ry 
 

Retki ei sisällä lounasta, joten varaa omaa evästä tarpeen mukaan 

tai nauti lounas kylien torilla ennen retkeä! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Varaa mukavat kengät kävelyyn ja säänmukainen vaatetus, sillä 
olemme myös ulkona. 

 

 

MELONTARETKI RAAHEN SAARISTOON 
Lauantaina 5.9.2015 

Lähtö klo 12.00 Pikkulahden melontakeskukselta (opastus 

Rantatorilta) Melontaretki kestää n. 3 tuntia. 
 

Päiväretki Raahen saaristossa on hyvä tilaisuus tutustua Raahen 

melontakohteisiin asiantuntevan oppaan johdatuksella. Vaihtoehtoisia 

retkikohteita on useita ja päivän retkikohde valitaan aina osallistujien mukaan 

ja sää huomioon ottaen. Retkellä pidetään vähintään yksi pidempi tauko, 

jonka aikana noustaan maihin ja syödään eväitä. (teksti 

www.pikkulahdenpalvelut.fi) 
 

Mukaan mahtuu 2-20 henkeä  
Retki soveltuu hyvin myös aloittelevalle harrastajalle. 

 

Retken hinta 50 euroa/henkilö  

(maksetaan paikan päällä käteisellä) (sis. opastuksen, 

melontavarusteet, retkievään: kahvi, sämpylä, makkara) 
 
 

Muista melontaan sopiva vaatetus. 
 

Järjestää Pikkulahden Palvelut Oy 
 

Melontaretkellä säävaraus.

http://www.lybecker.net/


 


