
EVENEMANG & MÖTEN I 
JAKOBSTAD



Runebergsveckan
Runebergsveckan är Jakobstads kulturvecka som ordnas årligen i 
februari. Jakobstads kulturbyrå administrerar Runebergsveckan, som 
ordnas till Finlands nationalskald Johan Ludvig Runebergs ära efter-
som J.L. Runeberg är född i Jakobstad. Under Runebergsveckan gästas 
Jakobstad av många författare som deltar i publikevenemang och gör 
författarbesök i stadens skolor. Utöver författarbesök innehåller veck-
ans program inslag av musik, teater och diskussioner.  

Läs mer: www.runeberginviikko.fi

Jakobs Dagar
Årets största stadsfestival Jakobs Dagar ordnas en vecka 
i juli månad årligen av föreningen Finn Jakobstad rf. Eve-
nemanget fyller Jakobstad med musik, idrott, kultur och 
lockar flera tusentals besökare. Veckan innehåller både 
traditionella händelser, såsom marknad, gammaldagstorg, 
marathon och varje år satsas det på något nytt för att 
nå flera olika målgrupper. Jakobs Dagar är hela familjens 
festival, där olika kulturer möts och människor kommer 
till Jakobstad för att träffa nya och gamla bekanta. 

Läs mer: jakobsdagar.fi



Jeppis Jazz
Jeppis Jazz Festival är en festival 
som arrangeras av den lokala jazz-
föreningen Jazzoo rf. Festivalen 
ordnas alltid i början av oktober, i 
allmänhet under vecka 40. Under 
Jeppis Jazz Festival uppträder både 

nationella och internationella jazz- 
artister och populärmusikartister 
i Jakobstad. Konsertkvällens höjd-
punkt är då man efter spelning-
arna får delta i jamsessioner med 
artister och lokala musiker! 

Läs mer: jazzoo.fi

Spotlight 
– KULTURENS OCH HANDELNS NATT

Sommaren i Jakobstad avslutas med 
evenemanget Spotlight – kulturen och 
handelns natt. En kväll i augusti har alla 
butiker, caféer och restauranger öppet till 
sena kvällen för att betjäna kunder med 
sommarens bästa erbjudanden. Dessutom 
ordnas program runt om i centrum, såsom 
musikframträdanden, konstutställningar, 
dansuppträdanden och barnprogram. Eve-
nemanget ordnas av Jakobstads Citygrupp 
rf, som även ordnar julöppning, mark-
nader och sommarprogram i Jakobstads 
centrum. 
Läs mer: www.citygruppen.net



KAMMARMUSIK I JAKOBSTAD 
KAMARIMUSIIKKIA PIETARSAARESSA  

CHAMBER MUSIC IN JAKOBSTAD

Campus Allegro & 
Schaumansalen
Välkommen till Campus Allegro, ett av Finlands mest 
intressanta kulturhus för gränsöverskridande möten 
mellan konst, kultur och näringsliv! I denna kreativa 
miljö finns många möjligheter att ordna konserter, 
kongresser och evenemang. I hjärtat av Campus 
Allegro finns Schaumansalen, en modern och flexibel 
scen med variabel akustik, orkesterdike och högklas-
siga skräddarsydda tekniklösningar. Schaumansalen 
rymmer 361/405 personer och i anslutning till salen 
finns välfungerande kringservice så som restaurang, 
garderob och biljettförsäljning. Lättillgängligt på 
marknivå erbjuder auditoriet Rotunda en arena för 
föreläsningar med upp till 95 deltagare. 
Söker du något annorlunda? Spetsfabriken på 4. 
våningen passar utmärkt för workshopar, seminarier 
och mera informella evenemang. I den avslappnade 
miljön uppstår samtal och samarbeten på ett natur-
ligt sätt. 
  
Campus Allegro & Schaumansalen
Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad
www.campusallegro.fi, www.schaumansalen.fi
www.centria.fi/tilat

RUSK 
KAMMARMUSIK 
I JAKOBSTAD 
- Internationell kreativitet  
den mörkaste tiden på året 
 
RUSK Kammarmusik i Jakobstad 
är en årligen återkommande 
festival med inbjudna interna-
tionellt erkända toppartister. 
Högklassig kammarmusik blan-
das med olika konsertupple-
velser där olika musikstilar och 
även olika konstformer strålar 
samman och möts under taket i 
Campus Allegro.   

Läs mer: www.ruskfestival.fi



Stadshotellet i Jakobstad
Kanalesplanaden 13, 68600 Jakobstad

Tfn reception 06 788 8111
sales 044 700 8574

reception@stadshotellet.fi
www.stadshotellet.fi

Stadshotellet
Business 
Inför ett möte eller en konferens finns det många 
saker att tänka på. När ni bokar ett av våra konfe-
rensutrymmen kan ni känna er säkra i att överlåta 
alla de praktiska detaljerna åt oss.

Fester 
Söker ni efter en passande lokal för en middags-
bjudning, bröllop eller företagsfest? För större 
evenemang är det möjligt att privatboka någon 
av våra restauranger. Vi hjälper er också gärna 
med att komponera ihop en passande meny för er 
tillställning.

Jugendsalen
Är ni i behov av konferenstjänster? Vi 
har olika helhetslösningar för grupper 
på upp till 400 personer. Alla våra mö-
tesutrymmen är utrustade med teknik 
som underlättar presentationer och 
förevisningar. Jugends beställnings-
restaurang betjänar förhandsbokade 
grupper. 
Bjud era vänner och arbetspartners 
på en oförglömlig kväll i vår rymliga 
bastuavdelning. Ni har tillgång till en 
egen bar med personal och biljardrum.
Vi planerar ert evenemang enligt era 
önskemål. Välkommen!

Jugend Home Hotel/ Guest Home
Skolgatan 11, 68600 Jakobstad

Tfn 06 781 4300
info@visitjugend.fi, www.visitjugend.fi



Optima
Behöver ni utrymmen till en konferens eller 
ett seminarium så kan vi erbjuda lämpliga 
utrymmen för de flesta tillställningar. I 
utrymmena finns modern teknisk utrust-
ning och tillgång till trådlöst internet. Alla 
utrymmen finns på Trädgårdsgatan 30 i 
Jakobstad. Ta med dig egen dator som du 
lätt kan koppla in till de skärmar som finns 
i respektive utrymme.
Kaffepauser med salt eller sött tilltugg finns 
i vårt stora fina café och lunch kan avnjutas 
i restaurang Yrkeskocken!

Optima
Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
Chef för matproduktion och uthyrning  
Åsa Anderssén-Tynkkynen, tfn 044 7215 208
asa.anderssen-tynkkynen@optimaedu.fi
www.optimaedu.fi

Svenska Gården
Svenska Gården är en utmärkt mötes-
plats, centralt belägen i Jakobstad. 
I våra nyrenoverade utrymmen finns 
flera olika alternativ för mötesrum, 
beroende på mötesdeltagarnas antal. 
I vårt moderna kök tillreder vi det 
som kunden önskar. I våra utrymmen 
finns bl.a. wifi och i festsalen finns 
videokanon/-projektor, ljudanlägg-
ning samt hörselslinga. Svenska Gården

Herrholmsgatan 18, 68600 Jakobstad
Tfn 044 024 5871
kansli@svenskagarden.fi, www.svenskagarden.fi



Pörkenäs lägergård
Pörkenäs lägergård ligger vid havet 11 km söder om Jakobstad. Vi har 
öppet hela året för grupper mellan 20 och 110 personer. Övernattning 
i 4 personers rum. WC och duschar finns i korridor. Vi gör god hus-
manskost från grunden i vårt kök. Strandbastun finns vid klipporna vid 
sandstranden. Solnedgång i havet!

Pörkenäs  
lägergård
Pörkenäsvägen 565
68620 Jakobstad
Tfn 0500 369 690
info@porkenas.net 
www.porkenas.fi

Möte i Jakobstad
Letar du efter ett lämpligt mötesutrymme i 
Jakobstads centrum? Staden Jakobstads egna 
utrymmen gör det möjligt att ordna både små 
möten och stora seminarier och konferenser 
i staden. Utrymmen av olika storlek och för 
olika slags evenemang, i närheten av bra ser-
vice, finns bl.a. i Rådhuset, Tobaksmagasinet, 
Runebergssalen (kapacitet max 937 personer), 
gymnasiet och i stadens övriga skolor. 

Välkommen till Jakobstad!

VISIT JAKOBSTAD
Jakobstads turistinformation 
Salutorget 1, 68600 Jakobstad
tourism@jakobstad.fi 
www.jakobstad.fi



Det arktiska museet Nanoq
www.nanoq.fi

Aspegrens trädgård & 
Restaurang Rosenlund  
www.rosenlund.fi

Fiika Café
https://fiika.fi

Fäboda kaffestuga
https://faboda.fi

Hötorgcentret
https://hotorgcentret.fi

Hotel Epoque
www.hotelepoque.fi

Järviseututalo
Fb: Pietarsaaren Järviseututalo

Musikcafe After Eight
http://aftereight.fi

Merilän toimintakeskus
www.pietarsaarensuomalainen-
seurakunta.fi/kirkot-ja-tilat/
merilan-toimintakeskus

Mässkärs Naturstation
www.masskar.fi

Restaurang Pavis
www.pavis.nu

Övriga evenemang 
Läs mer: https://events.osterbotten.fi/evenemang

Övriga mötesplatser

Ytterligare uppgifter, ta kontakt:

VISIT JAKOBSTAD
Jakobstads turistinformation
Salutorget 1, 68600 Jakobstad
tourism@jakobstad.fi
www.jakobstad.fi/turism


