Kom, se och upplev superveckoslutet i Brahestad!
Lokaali – De riksomfattande byadagarna hålls i Brahestad 5-6.9.2015.
Evenemanget är till för alla landsbygds- och byaaktörer, samt för dem som är
intresserade av lokal utveckling.
ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA MED!
LOKAALI-PROGRAMMET
Förhandsanmälan www.ppkylat.fi/lokaali

ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER
SUPERVECKOSLUTET 4-6.9
Fritt inträde

Lördag 5.9.2015
Byatorg på Strandtorget kl. 9-18
10-års jubileumstillställning med bl.a. byarnas utställningar,
karaoketävling för vuxna och beslutsfattarnas korsförhör. Till
salu produkter från byarna och närområdet, samt mat och
förfriskningar. För barnen bl.a. tramptraktorpulling,
introduktionsridning och ansiktsmålning.
”Allting” på Byarnas torg kl. 9-18. Diskussion och möten för
byarna och landsbygden.

Guidade exkursioner till byar och ställen i Brahestads
ekonomiska region kl. 12-17. Tilläggsuppgifter och info om
avvikande starttider i skild exkursionsbroschyr.
Kvällsfest med program på Kauppaporvari kl. 19-22
Fri samvaro med musik. Program med bl.a. en pjäs i
landsbygdsanda och byarnas talanger, samt överlåtande av
Byakvasten. Kvällsbuffé.

Skrottorget ”Pekan Romppeet” på Strandtorgets
evenemangsplats, fr. kl. 16-21, lö. 9-18 och sö. 9-15
I samband med skrottorget bl.a. utställning av hobbyfordon
och skjutsning med kärra med en Zetor traktor från 50-talet.
”Pekan Pimiät” -stadsevenemang
fr. kl. 18 och lö. kl. 19
Program med bl.a. musik, spök- och kyrkogårdsvandringar,
samt nattlig kanotpaddling.
Tilläggsuppgifter facebook/PekanPimiat
Byarnas torg på Strandtorget
lö. kl. 9-18 och sö. kl. 9-15
Till salu produkter från närområdet, samt mat och
förfriskningar. På söndag barnens karaoke.
Sommarsäsongens avslutning och marknadsdans på
Ruokolahti lavan lö. kl. 20.30-01 (biljett 13 e, Hannu
Hautamäkis orkester). Limingantie 197, Paavola (Siikajoki).

Eftersits på LOKAALI-dansen på Kauppaporvari kl. 22-

Barnens trafikpark i Pikkulahti är öppen lö. 12-17

Söndag 6.9.2015

Ungdomarnas evenemang i Härkätoriparken lö. 18-22 och på
ungdomscaféet Nuorisokahvila Cuppi lö. 14-22. Tilläggsuppgifter
Brahestads ungdomsbyrå.

Huvudfest i Brahesalen på Kauppaporvari kl. 10-15
Huvudfesten börjar med en paneldebatt för kandidater till
SYTY:s ordförandepost. Under festen offentliggörs även bl.a.
Årets by 2015 på riksplanet och så delas det ut andra årliga
utmärkelser för lokal utveckling. Lunch och kaffe.

Museer: Pakkahuone museum och Kronomagasinet är öppna fr.
13-17 och lö. 10-16, Soveliushuset är öppet lö. 10-16.
Tilläggsuppgifter www. raahenmuseo.fi
Gudstjänst i Brahestads kyrka sö. kl. 10

LOKAALI

EVENEMANGSINFO
Datum: LOKAALI lö. 5.9-sö. 6.9.2015. Superveckoslutets övriga evenemangshändelser inleds fr. 4.9.
Plats: Brahestad, Norra Österbotten. Lokaali ordnas på Strandtorget (Strandgatan) och på Kauppaporvari (Kyrkogatan 28).
Lägesbeskrivning och kontakter: Brahestad ligger invid riksväg 8. Närmaste flygfält finns i Uleåborg och järnvägsstation i
Vihanti, varifrån det finns tågbussförbindelse till Brahestads busstation. Gästbåtshamnar: Museets/Ruiskuhuone bryggan nära
Strandtorget (tel. 040-519 8079) och Terässatama (Ulkofantintie 123, www.raahenpurjehdusseura.com).
Anmälan och fakturering: Förhandsanmälan och deltagaravgifter för Lokaali-evenemangen (byaexkursion, lördagens kvällsfest
och söndagens huvudfest). Byaexkursionernas priser varierar beroende på utfärd (10-50 e/person). Buffén på lördagens
kvällsfest kostar 10 e/person och luncherbjudandet på söndag 15 e/person.
Anmälningar senast 14.8.2015! Anmälningsblankett www.ppkylat.fi/lokaali
De som anmält sig får i mitten av augusti fakturan och bekräftelsen på det egna alternativet för byaexkursionen. Fakturan sänds
per post, om inte skild faktureringsadress uppges. Betalningstiden är en vecka. Avgiften återbetalas inte, annat än av
berättigade skäl eller t.ex. vid annullerad exkursion. Deltagaravgiften för kanotutfärden inkasseras på plats (kontant).
Inkvartering: Var och en reserverar och betalar inkvarteringen själv. Inkvarteringen ingår inte i Lokaali-evenemangens pris.
Inkvartering för Lokaali-gäster har ordnats på följande ställen : (nämn Lokaali vid reservering).
hotell Raahen Hovi (Kyrkogatan 28, Brahestad) tel. 010-277 4550, www.raahenhovi.fi
hotell Tiiranlinna (Uimahallintie 4, Brahestad) tel. 08-840 3100, www.tiiranlinna.fi
Raahen Ruiskuhuone (Strandgatan 37, Brahestad) tel. 040-519 8079, www.ruiskuhuone.fi (rum och möblerade
lägenheter)
Villa Sinipursi (Itä-Vilppu 11, Brahestad), tel. 040-564 3396, www.sinipursi.fi (möblerade lägenheter)
SF Caravan Lohenpyrstö (Lohenpyrstöntie 53, Pattijoki), 4,5 km från Brahestads centrum, tel. 044-716 7803,
www.sfc-lohenpyrsto.fi (husvagn och –parkeringsplatser, tältplatser)
Majoituspalvelu Nurmi Oy (Välitie 1-3, 92160 Saloinen), ca 6 km från Brahestads centrum, tel. 040-188 4268,
http://majoituspalvelunurmi.fi (hyreshus för 1-6 personer)
- Törmälän Matkailumaatila (Toppilantie 20A, Siikajoki), ca 30 km från Brahestads centrum, tel. 08-241 311, 050 599
2058, www.tormalantila.fi (stugor, rum)
För annan inkvartering kontakta Brahestads Turistinfo (tel. 044-439 3240, www.raahe.fi/matkailu/majoitus)
Mat:
I lördagens exkursioner ingår lunch och kaffe eller annan färdkost (läs mer i skild exkursionsbroschyr). På Byarnas torg finns
möjlighet att på egen bekostnad få matbespisning och kaffe. Lördagskvällens bufféerbjudande kostar 10 euro/person och
lunchen och kaffet på söndagens huvudfest 15 euro/person.
Tilläggsuppgifter om exkursionerna, programmen och inkvarteringen
Pohjois-Pohjanmaa Kylät ry www.ppkylat.fi/lokaali
verksamhetsledare Esa Aunola tel. 040-5513 986 esa.aunola@ppkylat.fi
styrelsemedlem Minna Luoma minna.luoma@ppkylat.fi

facebook/lokaalitapahtuma

Medverkande i superveckoslutets arrangemang: staden Brahestad, Raahen Kylät ry ja sofy-toiminta, Nouseva Rannikkoseutu ry, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry,
Landsbygdens bildnings- och kulturförbund, Byaverksamhet i Finland rf, landsbygdsnätverkstjänster, raahelaiset ajoneuvoharrastajat, Pikkulahden palvelut Oy, Raahen
Matkailuoppaat ry, samt många andra aktörer, föreningar och företag.

