LOKAALI-EXKURSIONER
Lördag 5.9.2015 kl. 12.00–17.00 (om inte annat nämns)
Under exkursionerna bekantar vi oss med byar, aktörer och projekt i
Brahestads ekonomiska region. Guiderna berättar om historien, nutiden
och framtiden. Det utlovas många otroliga berättelser, intressanta
objekt och en fläkt från en brokig historia.
I exkursionerna ingår i huvudsak kaffe, lunchsoppa eller annan färdkost.
Deltagaravgiften är 10–50 euro. Avgiften återbetalas bara av berättigade skäl.
Exkursionerna startar från Strandtorget eller i dess närhet.
Deltagande i exkursionerna kräver förhandsanmälan.
Exkursionerna genomförs om tillräckligt många deltar.
Deltagare i Lokaali-evenemanget har förtur till exkursionerna.
Anmälan till exkursionerna avslutas 14.8.2015.
Tilläggsuppgifter och anmälningsblankett www.ppkylat.fi/lokaali
Se även facebook.com/lokaalitapahtuma

ENERGIBYAR
BESÖK HOS ENERGIPROJEKT
Lördag 5.9.2015
Start kl. 12.00 från Strandtorget, Gamla brandstation
Återkomst kl. 17.00 till Strandtorget
Hur har byarna säkrat en hållbar energitillgång för byagårdarna?
Vilken by kör med en egen elbil? Hur står det till med Fennovoimas
Hanhikivi –projekt? Under den här exkursionen utlovas en rejäl dos
med info om Pyhäjoki och Brahestads energiprojekt, samt om andra
projekt som stöder byarnas livskraft.
Under exkursionen bekantar vi oss med kärnkraftverksprojektet i
Pyhäjoki, samt Alpua bys CHP-kraftverk i Vihanti. På återresan gör vi
en avstickare till Kopsa vindkraftpark.

Bussen rymmer ca 50 personer
Exkursionsavgift 20 euro/person (lunchsoppa och kaffe ingår)
Exkursionsvärdinna Soila Haapsaari

BLI BEKANT MED HISTORIEN
RUNDVANDRING I GAMLA BRAHESTAD
Lördag 5.9.2015
Start kl. 12.00 och kl. 13.00
Start från Myhrberg park (vägledning från Strandtorget)
Vandringen tar ca 2 timmar
Under vandringen fördjupar vi oss i Brahestads brokiga historia, vi får höra
berättelser från forna Brahestads liv och så bekantar vi oss med fängslande
mänskoskildringar och seder. Rutten går igenom den idylliska trädstadsdelen,
vilket ger oss möjlighet att kika in i några gårdar. Bland berättelserna finns
såväl skirande kärlek, skojaktiga rackartyg som förskräckliga händelser.
(text Raahen Matkailuoppaat ry)

2 skilda grupper. Ca 20 personer/grupp ryms med
Rundvandringsavgift 10 euro/person (kaffe ingår)
Guidning Raahen Matkailuoppaat ry

NÄRA NATUREN
HÄLSA FRÅN NATUREN
Lördag 5.9.2015
Start kl. 12.00 från Strandtorget, Gamla brandstation
Återkomst kl. 17.00 till Strandtorget
Havet är en väsentlig del av naturen för Brahestads ekonomiska region.
Havets och naturens möjligheter har med fördel utnyttjats inom turismen,
fritiden som i evenemang. Havet hade redan under stenåldern fört med sig
bosättning till området. Naturen har kanske även haft en del i byn
Lasikangas egen da Vinci uppfinning?
Under exkursionen bekantar vi oss med Mikonkaris naturstig och området
för Lohenpyrstö caravan, liksom Ruusumuori sommarcafé och Jättekyrkan
Kastellet från stenåldern, samt Arkkukaris koloniträdgård.

Bussen rymmer ca 50 personer
Exkursionsavgift 20 euro/person (lunchsoppa och kaffe ingår)
Exkursionsvärdinna Riikka Hautala

Ta med bekväma skor och kläder enligt väder!
Ta med bekväma skor och kläder enligt väder vi är även utomhus och vandrar längs naturstigar!

Raahen seutukunta/Leena Harju

”MERI-RAAHE”
SEGLING MED SKONAREN ”RAAHEN FIIA”
Lördag 5.9.2015
Start kl. 9.00 och kl. 14.00 från Museistranden
Seglingstid ca 3 timmar
Brahestad var under åren 1867–1875 vårt lands största skeppsredarstad.
Under segelfartygsperioden hörde som bäst 58 fartyg till Brahestads
handelsflotta, och nästan alla av dem var byggda i stadens egna skeppsvarv.
Segelfartygsstiftelsen i Brahestad grundades år 1988 för att upprätthålla detta
kulturarv. Stiftelsens seglingsfartyg s/y Raahen Fiia är en stagsegelskonare som
stod färdig 1989 och med vilken man bl.a. ordnar ungdomsseglingar. (text:
http://raahenfiia.fi)

2 skilda grupper. 11 personer/grupp ryms med
Seglingsavgift 35 euro/person (kaffe ingår)

FRÅN TJÄRA TILL STÅL
INDUSTRIELL TRADITION
Lördag 5.9.2015
Start kl. 12.00 från Strandtorget, Gamla brandstation
Återkomst kl. 17.00 till Strantorget
Regionens industriella historia saknar motstycke i norra Finland. Industriell
verksamhet började i Ruukki, Siikajoki år 1672 genom byggandet av en
Pottaskafabrik. Tack vare greven Per Brahe utgör den industriella
verksamheten i dess olika former, och särskilt metallbranschens
företagande, även i dag en betydande del av närregionens arbetsplatser.
Under exkursionen bekantar vi oss med bl.a. Siikajokis Kreivinsaari och
Ruukkis företagspark, samt Lampinsaaris gruvstad i Vihanti. Under resan
får vi även höra berättelser från Siikajokis och Vihantis byar.

Bussen rymmer ca 50 personer
Exkursionsavgift 20 euro/person (lunchsoppa och kaffe ingår)

Exkursionsvärd Harri Kontio
Exkursionsvärdinna Minna Luoma
Ta med bekväma och varma fritidskläder. Handskar och huvudbonad är
även bra att ha på sommaren. Slät- och gummibottnade skor!

Väderreservation för seglingen.

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

KONSTSTIG
KONSTUPPLEVELSER

KANOTPADDLING I BRAHESTADS
SKÄRGÅRD

Lördag 5.9.2015

Lördag 5.9.2015

Start kl. 12.00 från Strandtorget, Gamla brandstation
Återkomst kl. 17.00 till Strandtorget

Start kl. 12.00 från Pikkulahtis paddlingscenter (vägledning från
Strandtorget). Paddlingsutfärden tar ca 3 timmar

Under exkursionen bekantar vi oss med konstnärer från Brahestad,
konstföremål, samt hantverkstraditioner och företagande. Vi besöker ITE–
konstnär Matti Lepistös skulpturpark och gör ett provavtryck från ett eget
grafiskt arbete i Grafikverkstaden Aava, och så handlar vi i andelslaget KuutosTiimis hantverksbutik som ligger vid den gamla järnvägsstationen. Vi får även
höra vem Sofia Franzén var och hur hon förknippas med Lybeckers hantverksoch konstindustriella institut.

Bussen rymmer ca 30 personer
Exkursionsavgift 20 euro/person
(2 x kaffe och eget provavtryck ingår)
Exkursionsvärdinna Nina Kurunlahti
Guidning Raahen Matkailuoppaat ry

Ingen lunch ingår i exkursionen, så tag med egen färdkost enligt
behov eller ät lunch på Byarnas torg före färden!

En dagsutfärd i Brahestads skärgård utgör ett bra tillfälle att bekanta sig med
Brahestads paddlingsställen under ledning av en kunnig guide. Det finns
många alternativ till utfärdsställe och dagens utfärdsmål väljs alltid enligt
deltagarna och med beaktande av vädret. Under exkursionen hålls minst en
längre paus, då man tar i land och äter färdkosten.
(text www.pikkulahdenpalvelut.fi)

2-20 personer ryms med
Exkursionen passar även bra för nybörjare

Exkursionsavgift 50 euro/person
(betalas kontant på plats) (guidning, paddlingsutrustning, samt
färdkost: kaffe, semla och korv ingår)

Kom ihåg lämplig klädsel för paddlingen!
Arrangör Pikkulahden Palvelut Oy

Väderreservation för paddlingsutfärden.

