
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tule, näe ja koe superviikonloppu Raahessa!  

Lokaali - Valtakunnalliset kyläpäivät pidetään Raahessa 5.-6.9.2015.  
Tapahtuma on tarkoitettu kaikille maaseudun ja kylien toimijoille sekä paikallisesta 

kehittämisestä kiinnostuneille.  
TERVETULOA MUKAAN KOKO PERHEEN VOIMIN! 

 
LOKAALI-OHJELMAT 
Ennakkoilmoittautuminen. 

 

Lauantaina 5.9.2015 
 

Kylien tori Rantatorilla klo 9-18  
10-vuotisjuhlatapahtumassa mm. kylien esittelypisteitä, 
aikuisten karaokekilpailu ja päättäjien piinapenkki. Myynnissä 
myös kylien ja lähialueen tuotteita sekä ruokaa ja virvokkeita.  
Lapsille mm. polkutraktoripullingia, talutusratsastusta ja 
kasvomaalausta.  
 

Yhteisökammari Kylien torilla 9-18. Keskustelua ja 
kohtaamisia kylien ja maaseudun puolesta.  
 

Opastetut retket klo 12-17 Raahen seutukunnan kyliin ja 
kohteisiin. Lisätietoa ja tiedot poikkeavista lähtöajoista 
erillisestä retkiesitteestä.  
 

Ohjelmallinen illanvietto Kauppaporvarissa klo 19-22  
Ohjelmassa vapaata yhdessäoloa musiikin kera. Ohjelmassa mm. 
maaseutuhenkinen näytelmä ja kylien talentteja sekä Kyläluudan 
luovutus. Buffet-illallinen.  
 

Jatkot LOKAALI-tansseissa Kauppaporvarissa klo 22- 

 

Sunnuntaina 6.9.2015 
 

Pääjuhla Kauppaporvarin Raahe-salissa klo 10-15 
Pääjuhlan käynnistää SYTY:n puheenjohtajaehdokkaiden 
paneeli. Juhlassa julkistetaan myös mm. valtakunnallinen 
vuoden kylä 2015 ja jaetaan muut paikallistoiminnan 
vuotuiset huomionosoitukset. Lounas ja juhlakahvit.  

 

 

 
SUPERVIIKONLOPUN MUUT 
OHEISTAPAHTUMAT 
Tapahtumiin vapaa pääsy. 

 
 

Pekan Romppeet Rantatorin tapahtumakentällä  
pe klo 16-21, la 9-18 ja su 9-15  
Rompetorin yhteydessä mm. harrasteajoneuvo-näyttely ja 
kärrykyyditystä 50-luvun zetorilla. 
 

Pekan Pimiät -kaupunkitapahtuma  
pe klo 18 alkaen ja la klo 19 alkaen 
Ohjelmassa mm. musiikkia, kummitus- ja 
hautausmaakierroksia ja yömelontaa.  
Lisätietoa facebook/PekanPimiat 
 

Kylien tori Rantatorilla  
la klo 9-18 ja su klo 9-15  
Myynnissä lähialueen tuotteita sekä ruokaa ja virvokkeita. 
Sunnuntaina lasten karaoke. 
 

Ruokolahden lavalla kesäkauden päättäjäiset ja 
markkinatanssit la klo 20.30-01 (lippu 13 e, Hannu Hautamäen 
yhtye). Limingantie 197, Paavola (Siikajoki). 
 

Lasten liikennepuisto Pikkulahdella avoinna la 12-17 
 

Nuorten tapahtumia Härkätorin puistossa la 18-22 ja 
Nuorisokahvila Cupissa la 14-22. Lisätietoa Raahen kaupungin 
nuorisotoimi.   
 

Museot: Pakkahuoneen museo ja Kruunumakasiini avoinna pe 
13-17 ja la 10-16, Soveliuksen talo avoinna la 10-16. Lisätietoa 
www. raahenmuseo.fi 
 

Jumalanpalvelus Raahen kirkossa su klo 10  
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TAPAHTUMATIEDOT 
 

Aika: LOKAALI la 5.9.-su 6.9.2015. Superviikonlopun muut oheistapahtumat käynnistyvät pe 4.9. 
 

Paikka: Raahe, Pohjois-Pohjanmaa. Lokaalin tapahtumapaikkoja ovat Rantatori (Rantakatu) ja Kauppaporvari (Kirkkokatu 28).  
 

Sijainti ja yhteydet: Raahe sijaitsee valtatie 8 varrella. Lähin lentokenttä on Oulussa ja juna-asema Vihannissa, josta 
junabussiyhteys Raahen linja-autoasemalle. Vierasvenesatamat: Museon/Ruiskuhuoneen laituri  Rantatorin läheisyydessä (puh. 
040-519 8079) ja Terässatama (Ulkofantintie 123, www.raahenpurjehdusseura.com). 
 

Ilmoittautuminen ja laskutus: Lokaali-tapahtumiin (kyläretki, lauantain iltajuhla ja sunnuntain pääjuhla) on 
ennakkoilmoittautuminen ja osallistumismaksut. Kyläretkien hinnat vaihtelevat retkestä riippuen (10-50 e/hlö). Lauantain 
iltajuhlan buffettarjoilun hinta on 10 e/hlö ja sunnuntain lounastarjoilun hinta on 15 e/hlö.  
 

Ilmoittautumiset 14.8.2015 mennessä! Ilmoittautumislomake www.ppkylat.fi/lokaali  
Elokuun puolivälissä ilmoittautuneet saavat laskun ja varmistuksen omasta lokaali-retkikohteesta. Lasku toimitetaan 
sähköpostitse, ellei erillistä laskutusosoitetta ilmoiteta. Maksuaikaa laskulla on viikko. Maksua ei palauteta muutoin kuin 
perustellusta syystä tai esimerkiksi retken peruuntuessa. Melontaretken osallistumismaksu peritään paikan päällä (käteinen).  
 

Majoitus: Jokainen varaa ja maksaa majoituksen itse. Majoitus ei sisälly lokaali-tapahtumien hintaan.  
Lokaali-vieraille on varattu majoituspaikkoja seuraavista kohteista: (Varattaessa mainitse Lokaali).  

- hotelli Raahen Hovi (Kirkkokatu 28, puh. 010-277 4550, www.raahenhovi.fi) 
- hotelli Tiiranlinna (Uimahallintie 4, puh. 08-840 3100, www.tiiranlinna.fi) 
- Raahen Ruiskuhuone (Rantakatu 37, puh. 040-519 8079, www.ruiskuhuone.fi (huoneet ja kalustetut huoneistot) 
- SF Caravan Lohenpyrstö (Lohenpyrstöntie 53, Pattijoki), 4.5 km Raahen keskustasta, puh. 044-716 7803, www.sfc-

lohenpyrsto.fi (asuntovaunu ja –autopaikat, telttapaikat) 

- Törmälän Matkailumaatila (Toppilantie 20A, Siikajoki), n. 30 km Raahen keskustasta, puh. 08-241 311, 050 599 
2058, www.tormalantila.fi (mökit, huoneet) 

Muita majoituspaikkoja voit tiedustella Raahen Matkailuinfosta (puh. 044-439 3240, www.raahe.fi/matkailu/majoitus) 
 

Ruokailut:  
Lauantain retket sisältävät lounaan ja kahvit tai muun retkievään (katso tarkemmin erillinen retkiesite).  Kylien torilla on 
mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun ja kahvitteluun.  Lauantai-illan buffet-tarjoilu 10 euroa/henkilö ja sunnuntain 
pääjuhlan lounas ja kahvit 15 euroa/henkilö.  
 

Lisätietoja retkistä, ohjelmista ja majoituksesta 
Pohjois-Pohjanmaa Kylät ry www.ppkylat.fi 
facebook/lokaalitapahtuma   
toiminnanjohtaja Esa Aunola puh. 040-5513 986 esa.aunola@ppkylat.fi  
hallituksen jäsen Minna Luoma minna.luoma@ppkylat.fi 

 
 
 

Superviikonlopun järjestelyissä ovat mukana: Raahen kaupunki, Raahen Kylät ry ja sofy-toiminta, Nouseva Rannikkoseutu ry, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry, Maaseudun 
Sivistysliitto, Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostopalvelut, raahelaiset ajoneuvoharrastajat, Pikkulahden palvelut Oy, Raahen Matkailuoppaat ry sekä monet 

muut toimijat, kyläyhdistykset ja yritykset 
 

LOKAALI 5.-6.9.2015 
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