
TAPAHTUMIEN & KOKOUSTEN 
PIETARSAARI



Runeberginviikko
Runeberginviikko on Pietarsaaren kulttuuriviikko, joka järjestetään 
vuosittain helmikuussa. Pietarsaaren kulttuuritoimisto hallinnoi 
Runeberginviikkoa, joka järjestetään Suomen kansallisrunoilijan 
Johan Ludvig Runebergin kunniaksi, koska J.L. Runeberg on syntynyt 
Pietarsaaressa. Runeberginviikon aikana Pietarsaaressa vierailee useita 
kirjailijoita, jotka osallistuvat yleisötilaisuuksiin ja tekevät kirjailijavie-
railuja kaupungin kouluihin. Kirjailijavierailujen lisäksi viikon ohjel-
maan kuuluu musiikkia, teatteria ja keskusteluja. 

Lue lisää: www.runeberginviikko.fi

Jaakon Päivät
Vuoden suurin kaupunkifestivaali Jaakon Päivät järjestetään  
vuosittain heinäkuussa Finn Pietarsaari ry:n toimesta. 
Tapahtuma täyttää kaupungin musiikilla, urheilulla, kulttuu-
rilla ja houkuttelee useita tuhansia kävijöitä. Viikko sisältää 
perinteisiä tapahtumia kuten markkinat, Wanhanajan 
tori, maratonit ja joka vuosi ohjelmaan tulee jotain uutta 
useiden eri kohderyhmien saavuttamiseksi. Jaakon Päivät 
on koko perheen festivaali, jossa eri kulttuurit kohtaavat 
ja väki saapuu Pietarsaareen tapaamaan sekä uusia että 
vanhoja tuttuja. 

Lue lisää: jakobsdagar.fi



Jeppis Jazz
Jeppis Jazz Festival on paikallisen 
jazzyhteisön Jazzoo ry:n järjestä-
mä festivaali. Festivaali järjeste-
tään aina lokakuun alussa, yleensä 
noin viikolla 40. Jeppis Jazz Festi-
valin aikana Pietarsaaressa esiintyy 

sekä kotimaisia että kansainvälisiä 
jazzin ja kevyen musiikin artis-
teja. Konsertti-illan kruunaa, kun 
keikkojen jälkeen saa osallistua 
jamisessioihin artistien ja paikallis-
ten soittajien kanssa! 

Lue lisää: jazzoo.fi

Spotlight 
– KULTTUURIN JA KAUPAN YÖ

Pietarsaaren kesän päättää Spotlight 
– kulttuurin ja kaupan yö -tapahtuma. 
Elokuisena iltana kaupat, kahvilat ja 
ravintolat ovat avoinna myöhään iltaan 
ja asiakkaat pääsevät nauttimaan kesän 
parhaista tarjouksista. Keskustassa ja ym-
päristössä järjestetään monipuolista ohjel-
maa, musiikkiesityksiä, taidenäyttelyitä, 
tanssiesityksiä ja ohjelmaa lapsille. Tapah-
tuman järjestää Pietarsaaren Cityryhmä 
ry, joka järjestää myös joulunavajaiset, 
markkinat sekä muita kesätapahtumia 
Pietarsaaren keskustassa. 
Lue lisää: www.citygruppen.net



KAMMARMUSIK I JAKOBSTAD 
KAMARIMUSIIKKIA PIETARSAARESSA  

CHAMBER MUSIC IN JAKOBSTAD

Campus Allegro & 
Schaumansali
Tervetuloa Campus Allegroon, yhteen Suomen mielen-
kiintoisimmista kulttuuritaloista, joka tarjoaa rajoja ylit-
täviä kohtaamisia taiteen, kulttuurin ja elinkeinoelämän 
välillä! Luova ympäristö tarjoaa monia mahdollisuuksia 
järjestää konsertteja, kongresseja ja tapahtumia. Cam-
pus Allegron sydämessä sijaitsevassa Schaumansalissa 
on tarjolla moderni ja muuntuva näyttämö, varioitavalla 
akustiikalla, orkesterisyvennys sekä korkealaatuiset, 
asiakkaalle räätälöidyt tekniset ratkaisut. Yleisökapasi-
teetti on 361/405 ja salin yhteydestä löytyy lisäpalve-
luja, kuten ravintola, naulakko sekä lipunmyyntipiste. 
Auditorio Rotunda sijaitsee helposti ja esteettömästi 
Campus Allegron pohjakerroksessa. Rotunda tarjoaa 
areenan moninaisille luentotapahtumille ja istumapaik-
koja löytyy 95. Kaipaatko jotain erilaista? 4. kerroksessa 
sijaitsevat entisajan pitsitehtaan valoisat ja avarat tilat. 
Täällä voit järjestää työpajoja, seminaareja sekä vapaa-
muotoisempia tapahtumia. Pitsitehtaan avara tunnelma 
luo orgaanisella tavalla rennon yhteisen keskustelu- ja 
toimintaympäristön.
  
Campus Allegro & Schaumansali
Kauppiaankatu 10, 68600 Pietarsaari
www.campusallegro.fi, www.schaumansalen.fi
www.centria.fi/tilat

RUSK 
KAMARIMUSIIKKIA 
PIETARSAARESSA 
- Kansainvälistä luovuutta 
vuoden pimeimpään aikaan 
 
RUSK-festivaali on vuosittain 
marraskuun lopulla Pietarsaa-
ressa järjestettävä kamarimu- 
siikkifestivaali, jonne kutsutaan 
kansainvälisesti tunnettuja 
huipputaiteilijoita. Kamarimusii-
kin parissa kohtaavat rohkealla 
ja ennakkoluulottomalla tavalla 
kansainvälisesti arvostetut tai- 
teilijat, korkeatasoinen kamari-
musiikki ja eri taiteenalat. 

Lue lisää: www.ruskfestival.fi



Pietarsaaren Kaupunginhotelli
Kanavapuistikko 13, 68600 Pietarsaari

Puh. reception 06 788 8111
sales 044 700 8574

reception@stadshotellet.fi
www.stadshotellet.fi

Kaupunginhotelli
Yritykset 
Hyvin toimivien kokoustilojen, loistavan palvelun 
ja maittavan ruoan johdosta voit rauhassa keskit-
tyä olennaiseen, kun me hoidamme järjestelyt.

Juhlat 
Haluatko järjestää yksityisillallisen? Meiltä löytyy 
erikokoisia kokous- ja juhlatiloja. Myös ravinto-
lamme ovat varattavissa isompia yksityistilaisuuk-
sia varten. Laadimme mielellämme seurueellesi 
sopivan menun tilaisuuteen kuin tilaisuuteen.

Jugendsali
Tarvitsetteko kokouspalveluja? 
Tarjoamme kokonaisratkaisuja pie-
nille ja jopa 400 henkilön ryhmille. 
Kokoustiloissamme kokoustek-
niikka käytettävissänne. Jugendin 
tilausravintola palvelee ryhmiä 
ennakkotilauksesta.
Tarjoa ystävillesi ja työtovereillesi 
unohtumaton ilta tilavalla sauna- 
ostastollamme. Saatte käyttöönne 
oman baarin, henkilökunnan ja 
biljardihuoneen. 
Sunnittelemme tilaisuutenne toivo-
mustenne mukaan. Tervetuloa!

Jugend Home Hotel/ Guest Home
Koulukatu 11, 68600 Pietarsaari

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



Optima
Voimme tarjota monenlaisia eri 
vaihtoehtoja, kun tarvitsette luento- tai 
konferenssitiloja. Meiltä voi vuokrata 
auditorioita ja erilaisia kokoustiloja, 
joissa on nykyaikainen tekninen 
varustus ja langaton internet. Kaikki 
tilat löytyvät Pietarsaaresta osoitteesta 
Puutarhakatu 30. Hoidamme myös 
sekä kahvi- että ruokatarjoilun.

Optima
Puutarhakatu 30, 68600 Pietarsaari
Palvelupäällikkö Åsa Anderssén-Tynkkynen, 
puh. 044 7215 208
asa.anderssen-tynkkynen@optimaedu.fi
www.optimaedu.fi

Svenska Gården
Svenska Gården on erinomainen 
kokouspaikka, keskeisellä sijainnilla 
Pietarsaaressa. Uudistetuista tilois-
tamme löytyy useita vaihtoehtoja ko-
koushuoneeksi, riippuen osallistujien 
määrästä. Modernissa keittiössämme 
valmistamme tarjoilun asiakkaan 
toivomusten mukaan. Tiloissamme  
on mm. wifi ja juhlasalissa on video- 
tykki/-projektori, äänentoisto sekä  
induktiosilmukka kuulolaitetta var-
ten.

Svenska Gården
Herrholminkatu 18, 68600 Pietarsaari
Puh. 044 024 5871
kansli@svenskagarden.fi, www.svenskagarden.fi



Pörkenäsin leirikeskus
Pörkenäsin leirikeskus sijaitsee n. 11 km Pietarsaaresta etelään. Leiri- 
keskuksemme on avoinna ympäri vuoden. Tarjoamme kokoustiloja 
20–110 hengelle ja majoittumista 4 hengen huoneissa, WC ja suihkutilat 
käytävillä. Tarjoilemme maittavaa kotiruokaa, joka valmistetaan omassa 
keittiössämme. Rantasaunamme sijaitsee hiekkarannan läheisyydessä 
rantakallioilla. Tervetuloa nauttimaan auringonlaskuista meren rannalla!

Pörkenäsin 
leirikeskus
Pörkenäsintie 565
68620 Pietarsaari
Puh. 0500 369 690
info@porkenas.net 
www.porkenas.fi

Kokous Pietarsaaressa
Etsitkö sopiva kokoustilaa Pietarsaaren kes-
kustassa? Pietarsaaren kaupungin omat tilat 
mahdollistavat sekä pienten kokousten että 
suurten seminaarien ja konferenssien järjestä-
misen kaupungissa. Erikokoisia ja erilaisisiin 
tapahtumiin soveltuvia tiloja, hyvien palvelujen 
läheisyydestä, löytyy mm. Raatihuoneelta,  
Tupakkamakasiinista, Runebergin salista  
(kapasiteetti max 937 henkilöä), lukiolta ja 
kaupungin muilta kouluilta. 

Tervetuloa Pietarsaareen!

VISIT PIETARSAARI
Pietarsaaren matkailuneuvonta
Kauppatori 1, 68600 Pietarsaari
tourism@pietarsaari.fi
www.pietarsaari.fi



Arktinen museo Nanoq
www.nanoq.fi

Aspegrenin puutarha & 
Ravintola Rosenlund 
www.rosenlund.fi

Fiika Café
https://fiika.fi

Fäbodan kahvitupa
https://faboda.fi

HeinätoriKeskus
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

Mässkärin Luontoasema
www.masskar.fi

Ravintola Pavis
www.pavis.nu

Muita tapahtumia 
Lue lisää: https://events.osterbotten.fi/fi/tapahtumat

Muita kokouspaikkoja

Lisätietoja, ota yhteys:

VISIT PIETARSAARI
Pietarsaaren matkailuneuvonta
Kauppatori 1, 68600 Pietarsaari
tourism@pietarsaari.fi
www.pietarsaari.fi/matkailu


