
TANKAR OM JAKOBSTADS OCH STADSKÄRNAS UTVECKLING 

Det man går ut för att vara, ska man stå för, jobba för och det ska synas!  En tydlig signal för Jakobstad 

är Jakobstads logo med orden, Jakobstad - liten stad med stort hjärta. Vackert sagt med vacker logo.  

 Egna logoflaggor vid torget och stadshuset!

 Vackrare/ tydligare enhetligare välkommen till Jakobstad vid alla infarter.

”liten” = 

 Småstadsidyll. Charmig, intressant och vacker och behöver jobba på att visas upp året om

 ”Liten” har en rik historia. Ta fram mera av stadens intressanta historia i gatubilden.

 Bra stadsplanering med mycket sevärt koncentrerat inom ett relativt litet område. Göra mera

cykelvänligt.

 ”Liten” lever också i nuet med industri, stora företag, utbildning, företagsamhet. ”Liten”

krymper utan tillväxt och utveckling. Kontakta och inbjud företag med dragplåster att etablera

sig i nejden och presentera tomter för större dragplåster t.ex. Ikea, Bauhaus. Satsa på

mångsidiga arbetsgivare och viktiga utbildningar. Sök innovativa lösningar i den befintliga

strukturen både inom den sociala och bildande sektorn, samspel på olika plan. Samarbete

utanför boxen ger synergieffekter.

”med stort hjärta” = 

 Betyder människonära, ”vi tar hand om varandra”, ” vi lyssnar på varandra”, ” vi inkluderar och

tar ansvar” Känslan att jag kan göra något, jag kan påverka, är en viktig välbefinnande faktor för

människan. I en liten stad är detta mera konkret, en fördel, till skillnad hur man upplever det i

en storstad. Tjänstemännens och beslutfattarnas genuint goda vilja behöver bättre komma fram

och de behöver få känna av invånarnas stöd och tillit. ”Jag har arbete för att du och din familj

bor i staden - jag vill bo här för att du jobbar för att jag och min familj skall ha det bra =

Ömsesidig tillit och respekt! Hur komma dit?

o Respekt och tillit kan inte köpas, endast tjänas. Positiv, öppen dialog med invånarna, även

när det är svåra saker att framföra visar ett fast, tydligt och tryggt ledarskap. Dialog och

interaktion stärker delaktigheten, som stärker gemenskapen.

o Folk klagar alldeles för mycket! Ibland skulle det sitta så bra att säga ifrån att klaga är ok

om du kommer med tre konstruktiva förslag till förbättring!  Fokuserar man på problem så

finns det fler problem, fokuserar man på lösningar hittar man fler lösningar.

EPSI Rating mittasi vuonna 2017 kyselytutkimuksessa suomalaisten tyytyväisyyttä

asuinkuntaansa asteikolla 0–100. Pietarsaaresta löytyi tyytymättömimmät asukkaat;

kaupunki sai vain 56,1 pistettä.[80] Vuoden 2018 vastaavassa kyselytutkimuksessa

Pietarsaari oli eniten asukastyytyväisyyttään parantanut kaupunki. (Wikipedia)

o Alla stadens invånare kunde sporras till en positiv månad, ”Jeppis jihhuu! ”då man inte

alls klagar på något i staden!  Man söker positiva, trevliga saker och visar stolthet och

tacksamhet över sin stad. Man tackar mera än klagar! Bort med jantelagen!

 Beslutsfattarna bör ha sunda förnuftet i behåll och tänka på att väga rätt. Som exempel, år 2005

(jag blev inbjuden av Mikael Jakobsson att diskutera om Jakobstads utveckling och profilering)

undrade jag om staden Jakobstad har råd med skrytbyggen (tror det handlade då om

gymnasiebyggets ritningar o kostnader) när det inte fanns pengar till att anställa någon som tog

an ärenden kring de minnessjukas frågor, ens på halvtid, i en stad med många äldre!! Vad innebär

”med stort hjärta”? Fanns det billigare sätt att förverkliga ett viktigt bygge? Tillit?

 Folket väljer kommunalpolitiker. Låt folket rösta för några utvalda utmärkelser i slutet av året som

feedback för deras arbete. Varje förslag behöver ha en motivering. Finns det föredömen i stadens

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pietarsaari#cite_note-80


historia som kunde ge namn på titlarna? T.ex. En som är flitig som en myra, en som kommit på 

bra lösningar, en som vågat ta an tvistiga frågor, en som är brobyggare, en som kan har handskats 

klokt med pengar, en som fått saker att hända, Sen kan man fundera om man vill utmärka en som 

inte har öronen kvar, en som kan prata men inte just nå annat? Men helst ser jag att man håller 

sig till positiv feedback.  Folket får säga sitt och de som arbetar med att förvalta 

skattebetalarnas pengar får en positiv påminnelse om sitt ansvar. Någon utmärkelse/ feedback 

för stadens tjänstemän eller avdelningarnas ledare?    

 ”Det stora hjärtat” syns i ett rikt föreningsliv och mycket och värdefullt frivilligarbete görs. Och

kunde genom samarbete utnyttjas mycket mera.

”Jakobstadsbon är förvaltare av Jakobstad. Förvaltarskap är tjänande, att råda över staden i en bestämd historisk 

situation. Att råda över betyder också att utveckla. Förvaltarskap innebär inte äganderätt, endast besittningsrätt 

och bruksrätt. Förvaltaren kan inte köpslå om sin stad, endast verka i den, men göra detta på ett sådant sätt att 

han kan själv förverkligas: blir jakobstadsbo i ordets djupaste betydelse och genom denna process· också 

världsmedborgare.” (Roger Wingren) 

Vad är viktigt för att människan i ska må bra i Jakobstad? Familjen, Arbete, Hemmet, Naturen, Vänner, 

Trygg och fungerande sjukvård för alla, Basservice nära, Engagerade dagisar och skolor, Utbildning 

Platser att umgås och besöka, Fritidssysselsättning, Kulturupplevelser o program för alla åldrar… 

I Jakobstad finns många bra saker. Vad ska vi stå för, jobba för och vad vill vi att ska vara framträdande 

och även synas i gatubilden? Jag tar fram 5 saker som stöder det som Jakobstads logo signalerar för 

mig; ”småstadsidyll” och ”det människonära”. Är dessa något man kunde visa upp /ta upp mera på 

Jakobs Dagar som är en fin möjlighet till effektiv PR för Jakobstad. 

LEVANDE TVÅSPRÅKIGHET är en rikedom och en sann flagga för Jakobstad om man väljer att utveckla 

och jobba för det. Många tvåspråkiga familjer, många helt enspråkiga. Språkbadsskolan är bra och en 

flagga i sig som stöder levande tvåspråkighet. Gymnasiet samsas om samma hus och har gemensamma 

projekt. Men det finns mycket mer att hämta i ämnet! Varför ha separata finska och svenska 

skolbyggnader när man kan ha en gemensam skola för ett specifikt område. Bildningsdirektören är 

tvåspråkig. Rektorn är tvåspråkig. Klasserna fungerar på sitt eget språk. Kulturernas olika traditioner och 

evenemang berikar varandra och stärker tänket av levande tvåspråkighet. Skolans olika språkgrupper 

kunde ha gemensamma klubbar efter skolan och naturligt skapa umgänge över språkgränserna. 

Naturligt mingel och attitydfostran. Som ung är det en sporre att lära sig båda språken då man får 

lättare arbete https://folktinget.fi/fi/meista/ukk/ Lärarnas egen inställning och exempel är viktig! 

Byråkratin får inte sätta käppar i hjulen för denna fantastiska möjlighet. Vi bör inte styras av rädslan att 

bli förfinskade eller att lyfta fram svenskan utan bygga en bra grund för ett verkligt flaggskepp som 

redan har ett fotfäste i staden!    

 Tvåspråkigheten kunde synas på försäljarnas namnlappar med flaggor av de språk de kan

betjäna på.

 Mera humor om samspelet mellan de två språken och kan synas på reklamtavlorna på gågatan

 Tvåspråkigheten tas fram i Jbst trycksaker och produkter.

 Mera synlighet och om de två språken som jobbar tillsammans i en arbetsgemenskap, i

föreningar, i rockband mm. Positiv journalism!

 Jakobstad kunde bli en riksomfattande föregångare och förespråkare för levande tvåspråkighet

och med idogt arbete kanske agera sakkunnig i saken!

 Uppdatera uppgifterna om Jakobstad på Wikipedia så att uppgifterna där speglar en jämlik

tvåspråkighet.

 Fira tvåspråkighetens dag!! Vår alldeles egna påhittade dag eller…

o I samband med Jakobstads grundande 27.10? (Jakobstad dagen)

o I Karleby firades det tvåspråkighetens dag ett år 13.5??    https://yle.fi/uutiset/3-

5359012

https://folktinget.fi/fi/meista/ukk/
https://yle.fi/uutiset/3-5359012
https://yle.fi/uutiset/3-5359012


o 6.11? Mikä on Ruotsalaisuuden päivä? Suomenruotsalaisten oma päivä on

Ruotsalaisuuden päivä, Svenska dagen, jota vietetään joka vuosi 6. marraskuuta.

Suomenruotsalaisille päivä symboloi oikeutta puhua Suomessa ruotsia. Ruotsalaisuuden

päivä on myös kansallinen juhlapäivä, jona juhlitaan kaksikielistä yhteistä isänmaata

Suomea.
o 28.2 Kalevalan päivä on suomalaisen kulttuurin päivä, jota

vietetään Suomen kansalliseepoksen, Kalevalan kunniaksi 28. helmikuuta. Päivä on

virallinen liputuspäivä.

o https://www.kielikello.fi/-/suomen-kaksikielisyys-nakymia-suomenruotsin-huoltoon

o https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-paivat/kansainvalinen-aidinkielen-paiva  21.2.

https://maailmankoulu.fi/kansainvalinen-aidinkielen-paiva/ 

 "Äidinkieli on kuitenkin paljon muuta kuin vain valittuja sanoja. Se on sydämen,

tunteiden, identiteetin ja ajattelun kieli. Kaikkiin muihin kieliin verrattuna sillä on

erityisasema: se on elämänhallinnan väline." (Hanna Tuulonen)

LEVANDE SJÖHISTORIA – SJÖMANSLIVET, BÅTBYGGARSTADEN, GAMLA HAMN, SKATA 

Jakobstads historiskt livliga och viktiga sjöfartsliv kunde synas mera eftersom det fortfarande finns ett 

stort lokalt intresse för det. Sjöfarten har präglat hela staden. Nationellt kända sjökaptener och fartyg 

har haft sitt hem i Jakobstad. I den helheten är det lätt att sammanknyta Gamla hamn och sjöfararnas 

Skata som också i sig har ett stort nationellt värde. Dessa är ett lyft för hela regionen och bör få stöd 

däri. Bort med blyghet och anspråkslöshet – dessa är verkliga skatter!  

Pietarsaari on perinteisesti ollut laivanrakennus- ja merenkulkukaupunki. 1700-luvun jälkipuoliskolla Pietarsaari oli 
Suomen suurin laivojen tuottaja. Vuonna 1797 muodostettiin varustamoyhtiö laivanrakennuksen keskittämiseksi 
yhteen paikkaan. Veistämö perustettiin Calholmaan ja sai nimekseen Calholmens skeppsvarv. Nykyään aluetta 
kutsutaan Varvetiksi. Siellä rakennettiin seuraavien 75 vuoden aikana noin 150 alusta. 

Merkittävin 1800-luvun varustamosuku oli Malm. Laivanvarustaja Peter Malm omisti muun muassa Hercules-nimisen 
parkin, joka purjehti ensimmäisenä suomalaisena laivana maailman ympäri vuosina 1844–1847 (Wikipedia) 

1800-luvun lopussa Pietarsaari jaettiin virallisesti seitsemään kaupunginosaan, jotka oli numeroitu yhdestä 
seitsemään. Seitsemäs kaupunginosa oli ainut, jolla oli nimi, Nystaden (Skata)  
Pohjoisnummen kaupunginosassa on ollut asutusta tiettävästi 1730-luvulta lähtien. Alueen länsilaidalla olevat pieni 
Satamakadun ja Loveretin alue esiintyvät asemakaavassa ensimmäisen kerran 1735. Näille kaduille keskittyivät 
pienet merimiestuvat 1700-luvulla ja 1800-luvun alussa. Norrmalm, Pohjoisnummi, esiintyi ensimmäisen kerran 
paikannimenä Gutzénin piirtämässä kartassa vuonna 1754. Työläiset asuttivat alueen pohjoisosan epäsäännölliset 
korttelit tupakkatehtaan perustamisen aikoihin vuonna 1762. Forsenin vuonna 1783 mittaamassa kartassa Skatan 
alueelle merkittiin kaksi suorakaiteen muotoista korttelia, joista toisessa oli viisi ja toisessa kuusi tonttia. (Wikipedia) 

Skata är troligtvis Finlands största bevarade trähusstadsdel! Wau! I vårt lilla Jakobstad! 

 App / Turistrutter (kartor) för Sjöhistoria i Jakobstad, Gamla hamn + Skata, Varvet, Alholmen…

 Kartor (synliga i stadsbilden) på hur långt man tagit sig med båt in i staden genom tiden

 Cykelrutter, Jeppis on bike – sjöhistoria

 Hela Gamla hamns område behöver ett ansiktslyft med mera möjligheter att vistas där. Bänkar

att sitta på! Bra planering så att ett attraktivt och viktigt kulturområde hålls naturnära, lugnt och

vackert.

o Samarbete med föreningen Gamla hamn, Skataföreningen och staden för att utveckla

området och andra intresserade

o Enkel grillplats (cementring) med stockbänkar runt på hopptornets sida av stranden

o Bygg om på hopptornets brygga en mysig sommarcafé med utkikstorn. Skulle cafén

kunna se ut som ett båthus fast med fler fönster?

o Mera synlighet åt Vega och Jacobstads Wapen! Nationellt intresse!

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomalainen_kulttuuri
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Eepos
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kalevala
https://fi.wikipedia.org/wiki/28._helmikuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Suomen_liputusp%C3%A4ivist%C3%A4
https://www.kielikello.fi/-/suomen-kaksikielisyys-nakymia-suomenruotsin-huoltoon
https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-paivat/kansainvalinen-aidinkielen-paiva
https://maailmankoulu.fi/kansainvalinen-aidinkielen-paiva/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Varvet-H%C3%A4llan
https://fi.wikipedia.org/wiki/Malm_(suku,_Pietarsaari)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Peter_Malm
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hercules_(parkki)


o Jacobstads Wapen till en museebåt

o FBK-plan rustas upp som evenemangsställe; lavadans (inget sådan finns i jeppis!), ute

konserter och centrum för olika friluftsevenemang, vinterjippon, hösttramp för hela

familjen

o Vintertid pimpelkarneval, slädhundar, skrinna på isen

o Fastlagsbrasa?

o Vinterbad med bastu och hot tubs vid gamla mattvättstället/ framåt från Macken

o Kanoter och kajaker att hyra även i Gla hamn

o Snygga upp området utanför staketet och kring skeppen. Det får se aktivt ut men inte

roisit och provisoriskt.

 Större synlighet för Gamla hamn och Skata inom staden; allmänna infotavlor i centrum, svarta

vägskyltar ex. vid skolparken;  Gamla hamn 800m/ Skata 100m, vägskyltar till dessa områden vid

infarter till centrum

 Mera regional och nationell synlighet och marknadsföring för Gamla hamn och Skata.

o Jakobstads välkommen-infoskyltar vid infarter/ rastplatser utmärkta med viktiga platser

(+ Gamla hamn, Skata, Aspegrens, Nanouk, Idrottsgården, torget…)

 Större satsningar på att rusta upp Skata ett attraktivt besöksställe, alla årstider.

o Hålla sig till planen som gjorts om Skata 2030

o Infotavla vid ingången till Skata om området.

o Mera blomarrangemang

o Farthinder (upphöjningar på Alholmsgatan)

o Mera små affärer till Skata

 Landhöjningen är en märkbar fortgående faktor i nejden och kan kopplas samman med

sjöhistorian. Spännande och främmandeförmånga!

o Nyttig och konstnärlig detalj i centrum ex. en mätare som visar vattennivån genom

Jakobstads historia.

o Kartor i skyltfönster om hur det sett ut längs med århundraden

Nykyisen Pietarsaaren alue oli vielä ajanlaskun alussa kokonaisuudessaan veden peittämä, ja vasta 800-luvulla 

alkoi ensimmäiset kohdat kohota merenpinnan yläpuolelle. Ensimmäisinä merestä nousseet alueet ovat 

Myllymäellä, Jakobstads gymnasiumin seudulla ja Kirkkorannalla Käräjätalonkadulla. Mantereeseen 

Pietarsaaren alue liittyi 1500-luvulla (Wikipedia) 

 Runeberg - hans pappa var en sjökapten! Naturligt att binda in Runeberg i sjöhistorian.

Jakobstad kan visa en annan sida av honom! Mera synlighet åt vår nationalskald!!

o Runt med Runeberg - Runeberg-appen!  = Hamngatans två hus, Runebergsstugan,

Westmansmors stuga, Gröna huset på Storgatan

o Runeberg-glass, godis…

o Sommarteater på Runebergs stuga

Kaikki mun vieraat ympäri Suomen ovat aina arvostaneet historian ja vanhat rakennukset korkeimmalle 

Pietarsaaressa käydessä. Olen opastanut heitä tuntikaupalla pitkin keskustaa, Skataa, puistoja ja satamaa. Itä-

Suomesta tuleville jo maannousu on tuntematon asia. Eipä niitä paikallisetkaan ajattele. Mun ideana olisi 

infotauluja pitkin kaupunkia, jossa olisi kuva/piirros menneisyydestä samasta paikasta ja tarina kolmella kielellä. 

Missä satama oli aikoinaan, mistä jotkut nimet on tulleet tai kuka talossa on asunut. Nämä tekstit saisi oppaat 

päättää, heillä on uskomattomia tarinoita kerrottavaksi. Tuotaisiin historia ja tarinat nykypäivään ja ylpeydeksi. 

Muutenkin kannattaa hyödyntää museoiden ja näyttelijöiden yhteistyötä. Ja järjestää avoimia opastuskierroksia 

sekä avoimia ovia muulloinkin kuin vain Jaakon päivien aikaan. (ur enkätsvaren) 

Å andra sidan bör sägas att den utveckling, som inte bygger på traditionen, - på visheten, kunskapen och 
eftertanken - i grunden är ett falsarium. Jakobstads gamla byggnader och miljöer är bärare av vishet, kunskap och 
eftertanke. (Roger Wingren) 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Jakobstads_gymnasium
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kirkkoranta_(Pietarsaari)


BARNENS/ FAMILJENS  JAKOBSTAD – SATSA FÖR ATT BARNFAMILJER SKA TRIVAS I STADEN 

 Specifika dagisar och att utöka det även till grundskolor kan locka fler familjer att bo i Jakobstad

istället för i grannkommuner eller städer. Utis, Emilio Reggio, Jacob´s Kindergarten finns redan,

utveckla vidare? Tvåspråkigt dagis? Språkbad på dagis?? Kunde man utöka med ex. Montessori,

Steinerpedagogiken, English school, Naturvetenskap-klasser, Dysfasiklasser?

 Bättre lekparker är ett måste.  Tre rejält större parker med flera attraktioner bör finnas. Dessa

parker kunde kallas familjeparker eftersom där också finns redskap för vuxna och seniorer som

är där med barnen (integrera alla åldrar!) Viktigt att integrera även rörelsehindrade barn att

kunna vara aktiva där!  Glöm inte baby-gungorna! Centralt belägen är Skolparken en

självklarhet, därtill en i väst (Alma-dagisgård eller Treffisbacken?) och en i öst (parken vid

Svedenrinken eller Kråkholmsparken med backen?). Glasskiosk/ softice-kiosk nära Skolparken

sommartid skulle inte vara illa! Dessa tre parker ska inte vara identiska utan ha olika grejer man

kan leka med, men alla bör ha även för seniorer och rörelsehindrade barn. Vauvasta vaariin!

 Grillmöjlighet (cementring) till Lockanberget, kota/ tak o bänkar

 Många önskar är en lekpark i sambandmed centrum. Tomtebo är bra beläget för ett öppet dagis

som också behövs (neutral mötesplats = inte församlingens) och gården kunde rustas upp till en

bättre lekpark som är tillgänglig även kvällar och helger.

 På torget kunde finnas en klätterställning som samtidigt är ett monument eller ett konstverk.

 Inga sandlådor i allmänna parker pga. av att de blir kattkisilådor trots olika skydd. Vill man leka i

en sandlåda kan man besöka dagisarnas gård som har täckta lådor.

 Cykelvänlig stad; trygga, utmärkta cykelleder i stad och terräng

 Ungdomarna (se nedan)

 Bygga äldreboenden i synergi med dagisar (Alma!!) Äldre kan se ut på barns lek på gården.

Eventuellt ha terrass ut mot dagisgården eller kunna besöka gården/ dagiset med vårdare.

Barn kan adoptera en egen avdelning av äldre, besöka dem i smågrupper.

Generationsöverskridande samarbete och integrering. Stor hälsofrämjande nytta med låga

kostnader pga. av bra och mångsidigt tänkande i planeringen.

 Fäbodabuss/ Strandbuss för allmänheten alla vardagar i juli så att alla de utan bil också kommer

ut till fäboda. Avgång alla vardagar i juli kl.10, 13, 16, 19. (2e för alla över 3 år)

SMÅ FÖRETAGARNAS OCH HANTVERKARNAS STAD – ÅRET OM 

Jakobstad med omnejd är rik på små företagare och hantverkare av olika slag. Många av dem sysslar i 

hemmaknutar och tjänar en extra slant på marknader andra har egna företag vid sidan om sitt arbete. 

En del har hantverket som sitt levebröd. Sommarens gammeldagstorg är en succé. Folk kommer från när 

o fjärran för att sälja och att besöka. Det finns många möjligheter att ge mer synlighet och plats åt dessa

hantverkare o företagare året om bara man förbereder bra omständigheter åt dem och är i tid ute med

att marknadsföra tidpunkter. Torgets utveckling påverkar storligen

 Jobba tillsammans för att de kan etablera sig i Skata. Ett alternativ kunde vara huset i korsningen

av Alholmsgatan och Blockmakaregatan (gla musikinstitutet). Det står tomt och väntar på rätt

verksamhet. Herr Pahkakangas är säkert intresserad!

 Erbjuda dem försäljningsplats på torget med förmån, ex. kaffe med dopp i Roberts coffee eller

Fiika ingår i platshyran på uteevenemangen? (ej under Jakobs Dagar) (Under andra tider är det

gratis att komma och sälja på torget.)

o Påsktorg, lördagen före palmsöndagen med annan påskrelaterad verksamhet på torget

o Jakobs Dagars lördag, gammeldagstorg

o Skördemarknad på hösten, med annan relaterad verksamhet på torget

o Jakobstads julöppning, med annan relaterad verksamhet på torget



 En annan möjlighet för småföretagare och hantverkare att synas mer året om är att hyra sig in i

en saluhall, för längre eller kortare tid.  Saluhallen bör vara beläget nära och lätt tillgänglig för

besökare. Helst en vacker, inbjudande pittoresk gammaldags byggnad.  Reko-ringens försäljare

har också möjlighet att etablera sig där.  Föreslår två alternativ

1. Gamla Strengbergs matsal: Samarbeta med paret Kaj och Carola Häggkvist som äger fastigheten.

Fastigheten har sökt sina verksamhetsformer länge och lämpar sig utmärkt med tanke på nära

läge och vacker byggnad. Det vackra runda utrymmet lägst bak är som klippt o skuret för en mysig

restaurang eller kanske de vill behålla sin horse-stuff affär. Dessutom gynnar det närbelägna

andra småföretagare; Alla tiders antikt, Marmeladkompaniet, Skorpan. Att det ligger i kanten av

Skata är också en stor fördel. Parkering finns och tillgängligheten förbättras med dubbelriktad

Strengbergsgata. Läget gynnas av en aktiv verksamhet i Brankkishuset.  Vid torget skulle då kunna

finnas en liten torghall med bänkar utanför på västra sidan av torget. I Torghallen skulle olika

snabbmatsidkare samlas under samma tak med egna bås vägg i vägg och alla med öppning mot

torget. Man skulle slippa vagnarna vid Maria Malm.

2. Torget: En nybyggd avlång saluhall i en våning, i gammal stil som passar in med rådhuset (eller en

flyttad byggnad om det finns nå fint på lut!) Skulle upprättas på västra sidan av torget, med

öppning mot rådhuset. Bänkar och växtlighet utanför.

Mera om torget under den rubriken

DEN NATURNÄRA STADEN 

I Jakobstad är naturen ständigt närvarande. Den gröna staden. Fina parker i stadscentrum och nära till 

Aspegrens och Gamla hamn. Allt på promenadavstånd och lättillgängligt med cykel.  

Behövs fler utmärkta cykelrutter, konst, historia, sevärdheter mm. 

 Skolparken är en pärla! Snyggt staket runt parken om inget annat får bukt på förstörelse och 

sammandrabbningar där. Öppet 6-22, året om.      

Utveckla Gamla hamn området (mera om det under Sjöhistoria).  

Fäboda mera tillgänglig året om. Ordnade familjevandringar med busstransport på våren och hösten.  

Under juli månad busstransport till (och från) alla vardagar kl. 10, 13, 16, 19.  

Fäboda är en sann pärla! Bra och trygg cykelväg ut till fäboda med rastplatser på vägen!! Det lockar alla 

åldrar ut och röra på sig! Även turistercyklar ut! Vilken flagga för Jakobstad! 

Åtgärda och utveckla stadens växthus till besöksställe året om. 

Kunnallisia leikkipuistoja Pietarsaaressa on 35. Vuonna 1903 aloitti toimintansa kaupungin puutarhalautakunta. 
Koulupuisto on kaupungin keskustassa lukion vieressä sijaitseva lähes tuhat eri kasvilajia käsittävä puisto. Se on 
n Schaumanin suvun lahjoittama. Puiston alkuperäisenä tarkoituksena oli kasvitieteen harrastuksen tukeminen 
kaupungin kouluissa. 

Aspegrenin puutarhan perusti rovasti Gabriel Aspegren Rosenlundin pappilaan 1700-luvun keskivaiheella. Pappila toimi 
Pedersören kirkkoherran asuinpaikkana 1990-luvulle asti. Puutarha oli jaettu symmetrisesti kortteleihin, joissa viljeltiin 
muun muassa hyötykasveja ja hedelmäpuita. Puutarha jälleenrakennettiin 2001–2003. Aluetta hallinnoi Aspegrenin 
puutarhasäätiö ja alue on yleisölle avoinna. 

Concordiapuisto on purjehtija fregatti Concordian mukaan nimetty puisto. Puiston erikoisuus on Ruotsista lähtöisin 
oleva koivumuunnos, latinalaiselta nimeltään Betula pendula laciniata speciae nova. EN RARITET och finns i 
Jakobstad!! 

Raatihuoneenpuisto ja Runebergin puisto Kauppiaankadun ja Raatihuoneenkadun välissä muodostavat yhtenäisen 
puistoalueen. Runeberginpuistossa on kaksi kertaa luonnollista kokoa suurempi J. L. Runebergin rintakuvaveistos.
(Wikipedia) 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Koulupuisto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Schauman
https://fi.wikipedia.org/wiki/Aspegrenin_puutarha
https://fi.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Aspegren
https://fi.wikipedia.org/wiki/Betula_pendula_laciniata_speciae_nova


INVÅNARNAS DELAKTIGHET 

Till allt behövs pengar. En stor slant kan dock sparas in med bra planering och samplanering 

med de olika företagen, instanser och föreningar som finns i staden. Man utgår ifrån att alla vill 

göra staden bättre, attraktivare, mera lönsam för företagarna och öka penningflödet in till 

staden genom fler inflyttare, besökare och turister. Man kan erbjuda stora och mindre företag 

konkreta sätt att bidra. Varje slant är välkommen och tas lika tacksamt emot och används med 

största respekt. Inspirera skolor, skolklasser, utbildningslinjer, föreningar, organisationer och 

dagisar, stora som små att dra sitt strå till stacken. Processen i detta är lika viktig som resultatet 

eftersom delaktighet skapar gemenskap. Och gemenskap över språkgränserna behövs i denna 

stad.  Några konkreta exempel på hur jag tänker: 

Donationer av företag – Man besöker utvalda företag och framför sina planer och kostnader 

för t.ex. en lekställning till Skolparken. Om företaget donerar en summa till projektet får de en 

liten bricka/ skylt på lekställningen ” byggt med donationer av XXXX.  

Stora företagens personal inbjuds att samla sin kaffekassa för ett utvalt projekt.   

Insamlingar på olika tillställningar ss. konserter, utställningar, för bestämt ändamål. 

Allmänna insamlingar via inbetalningar för en konkret sak eller projekt. Framskridandet 

förevisas på stadens hemsida och sociala medier.  

Församlingarna samlar in för ex. mera växter till torget 

Radiokanalerna inbjuds att delta ex genom att spela önskelåtar / inbetalningar. Man följer upp 

insamlingen och boostar om det i radion. 

Svenska och finska högstadierna samlar in medel ex. för en pumptrack genom basarer, 

loppisar, diskon…   

Svenska och finska lågstadierna samlar in för ex. en lekpark 

Svenska och finska dagisarna samlar in medel ex. för en linbana… 

Pensionärsföreningarna samlar in medel för ex. fler bänkar i centrum 

Föreningar och klubbar mm. som inte kan samla in konkreta pengar kan bidra med arbetskraft, 

talkokvällar, hjälpande händer på olika sätt. 

OM STADSKÄRNAN 

Centrum allmänt 

 Skyltar på äldre, betydande och vackra hus som berättar kort om husets historia (som i Skata)

Kan finnas appar och kartor också, men kvällsvandraren, hundrastaren, ungdomen kanske bara

stannar upp o tittar och får i sig lite kultur.

 Bildutställningar med gamla foton i olika skyltfönster i stadskärnan av betydande personer,

platser, händelser och personer,  foton av platser förr och nu, bilderna med infotexter.  Detta

under februarimånad (= Runebergsmånad!), och juli och oktober. Med olika teman varje gång.

Kartor på var de finns utsatta hittas på social media.

 Kontakta affärer som drar folk till centrum och presentera utrymmen och möjligheter. Företag

som Tiger, Clas Ohlsson och små specialaffärer är alltid omtyckta.



 Enhetliga bänkmodeller hela stadskärnan underlättar eventuell omplacering av dem

 En utmärkt cykelfil bredvid trottoaren på vägar i centrum som i många cykelstäder

 Fler cykelställningar i centrum torget, gågatan, skolparken, idrottsgården…

 Mopoparkering i centrum

 Staden med den goda maten! = bra många restauranger och caféer i stadskärnan. Längre

öppettider

 Saluhall öppet året om i Strengbergs gla matsal vid brankkis

 ”Fast food - huset” på torget öppet även kvällar och året om.

 Bättre snöröjning/ trottoar underhåll vintertid, även för cyklister

 På hösten 27.10 1652 grundades Jakobstad. Det bör firas som Jakobstad dagen/ Pietarsaari-

päivä!

 Utnyttja mörkret!! – gör det till en festtid för lampslingor, lyktor och ornament. Valon juhla!

o Julbelysning vid infarterna till centrum/ Ornament på lyktstolpar på Victor Schaumans

esplanaden från Skolgatans korsning till  rondellen. Enhetliga ornament i centrum.

o Julornament på lyktstolparna/ eller lampslingor tvärs över på Storgatan, från

trädgårdsgatan fram till kyrkan

o Lampslingor från vägg till vägg under klockan på Alholmsgatan i Skata samt julornament

på lyktstolparna längs Alholmsgatan.

o Julbelysning i träden i Runebergsparken, Concordiaparken

o Utvalda julbelysta träd på olika ställen i Skolparken

TORGET   

Allmänt: 

En gång i kvartalet större händelse på torget lika aktivt året om. 

Fler bänkar på torget, i bänkgrupper 

Mera växtlighet, grönska, blomster 

Inbjuda grupper, föreningar och organisationer till samarbete för program och aktiviteter 

Fast food-hus  

Rådhusgatan dubbelriktad ger aktivare torg. Bidrar till spontanstop för kaffe och shopping  

Gör turistinformationen mera inbjudande och trevlig, även utanför. Aulan har massor av möjligheter! 

Sommartid byggs en plattform/ scen + segeltak på plats för evenemangen 

Cykelparkeringar bakom parkeringsingångarna 

 Östra delen, vid Rådhuset ”Marknadstorget” / Ebba?
o Plats för traditionell torghandel

o Huvudplatsen för torgets evenemang

o Fler bänkar på nord och syd sidorna, som blickar mot torgets mitt.

o Mer blomsterarrangemang

o Scen/ plattform framför Rådhuset redan under kvällstorget. Blommor. ”Öppen scen” för

musik av olika band, grupper o. solister. Samma scen används hela sommaren till olika

evenemang, Scenen får inte skymma det fina Rådhuset i bakgrunden (plattform, stolpar

och segelduk?).

o Vintertid en traditionellt ståtlig gran och en julöppning med marknad i gammeldagsstil

med olika stånd/ flyttbara hytter.

o Utveckla Luciatraditonen på torget. Hela ekipaget ställer sig upp på trappan och har i tur

och ordning ett litet nummer för publiken, trummisar, fanbärare, hästarna,



musketörerna, kören, tomtarna och julgubben och Lucia med tärnorna. Finns många 

ingredienser till ett vackert och fint tillfälle för allmänheten!  

 Västra delen, vid parkeringsingångarna, ”Aktivitetstorget” / Jacob?
o ”Aktivitetstorget” är öppet på mitten (för konstis på vintern, under andra årstider plats

för andra evenemang och pop up grejer.

o Bänkar på syd/nord sidorna som blickar mot torget

o Fast food-huset byggs mellan parkeringsingångarna. Många sabbmatsidkare under

samma tak med egna bås vägg i vägg, öppna fönster mot torget. Gemensamma trappor

framför hela huset. Huset belyst med myslampor under mörk tid och bänkar framför

som blickar mot torget. Framför bänkarna schackrutor på marken (Pjäser kan lånas från

fast-food) Mat drar folk till torget.

o Några öppna lusthus på södra sidan som regn-/solskydd. (se bild, två små eller en stor)

o Eventuellt några lusthus med väggar som plats för evenemang/ försäljning

o På norra sidan ett lekställe med utvalda klätterställningar av ev konstverkstyp. En fin

mall fanns i Köpenham. Sculptures designed to work as a children’s playground. → Sankt

Annæ Plads) (se bild). Men Lappset har också ett passligt alternativ från Cloxx serien,

Pyramid net (se bild) https://www.lappset.fi/Tuotteet/Tuotehaku/Pyramid-Net-

M/200202

o Gågatans karusell till torget på samma område och från Lappset två Rhodium på samma

område. All lek i sammafärgskala

https://www.lappset.fi/Tuotteet/Tuotehaku/Rhodium/220013M

o Likadana stora planteringslådor med träd.

o Vintertid konstisbana på Aktivitetstorget, bänkarna kan användas som skobytesplatser

och från Fast food/ Torgstugan /Toritupa kan man köpa sig vårrullar och varm dricka

även kvällstid. Musik spelas varje vardagskväll. Fin mysbelysning vid isbanan. Ingen

hockey!

GÅGATAN OCH VÄDERLEKSSKYDDADE ZONER 

 Varje/ varannan månad ett mindre evenemang på gågatan.

 Bjuda in trubadurer, musikanter, band, trollkonstnärer, rörliga statyer, dansare, jonglörer mm.

till evenemang på gågatan

 ”Glasboxen” på gågatan smyckas efter årstider och smyckarens namn framkommer (ex.

Blossom, Sunds trädgård, biblioteket, språkbadet, Alma dagis, museet, olika föreningar o företag

(utställningen framme i 2 mån =Jan-feb, mars-april, maj-juni, juli-augusti, september-oktober,

november-december)

 Vimplar över gågatan under vissa evenemang och under mörka tider kan även lampslingor dras

över gågatan på vissa delar.

 Satsa på fina julfönster på gågatan. Alla företagare inbjuds/förväntas smycka ett speciellt

julfönster. Julfönstren öppnas redan i mitten av nov. Röstning av bästa fönster utses strax före

Lucia. Vinnaren fåren en stor ”vinnarros” som sätt i fönstret.

 Ett ”Stockmann-fönster” med tema, ex. Mössens julafton, i julköket, gammeldags jul.

Halpahallifönstret i hörnet av Visasbacken o gågatan lämpar sig bra då ingen cykelparkering

under fönstret och det är tak på.  Öppnas till lilla jul/ julöppningen.

 Gör östra ändan av gågatan mer inbjudande med likadana bänkgrupperingar och

blomarrangemang som i andra ändan. Gatan känns då längre och med aktiviteter och pop up-

försäljare vid dess sidor även där, speciellt sommartid. Ex.Blossom har varor utanför.

 Fler cykelparkeringar längs södrasidan från Choreusgatan till Storgatan

 Mopoparkering vid Maria malm där var vagnarna nu står

https://www.lappset.fi/Tuotteet/Tuotehaku/Pyramid-Net-M/200202
https://www.lappset.fi/Tuotteet/Tuotehaku/Pyramid-Net-M/200202
https://www.lappset.fi/Tuotteet/Tuotehaku/Rhodium/220013M


 Längre öppettider för caféer i centrum. Många vill inte sitta i pubar och krogar utan ha en lugn o

skön miljö att prata o umgås.  Caféerna kan vid behov turas om att ”dejourera ”.

o Ex. vardagar öppet 11-19, lö 11-21, sö 11-19 / Sommartid vard 11-21, lö 11-22, sö 11-20.

o Samla alla ägare och diskutera saken!

 1-2 matställen öppet söndagar eventuellt med samma dejourprincip

o Samla alla ägare och diskutera saken!

 Lugna ner trafiken kring gågatans fontän.

 Gamla Passagen,

o täckt, vackert belyst, traditionell/ historisk inredning

o Café, med uteservering

o Små mysiga affärer med försäljning också ute

 Nya passagen,

o täckt gång mellan Blossom och HM, ut till Rådhusgatan

o Modernt upplyst, modern inredning/bänkar?

o Konstverk på väggarna. Street art? Graffiti?

o Mobila hotdog/ kaffe/munk/försäljare eller vårrullar?

Skulle inte täcka över alls på självaste gågatan för de fina träden och öppen vy för ex. vimplar, 

jmf. Ströget. Skulle istället eventuellt bygga glastak längs södra väggen från Visas backen till 

bibbliotekshörnet (nästan ända ut tillträden) som regnskydd men också för att bidra till 

aktiviteter utanför affärerna så gatan får karaktär och smalnar på sina ställen för att ”affärerna 

kommer ut”, ex. Blossom har varor utanför.  

Keskustan liikkeille kilpailu parhaimmasta joulu/pääsiäis-näyteikkunasta, äänestys netissä/facessa/instassa/ 

kilpailuun osallistuvissa liikkeissä.Saisi sekä asiakkaat liikkeelle että liikkeet satsaamaan somistukseen. Muutenkin 

kannattaa kannustaa liikkeiden edustan käytön lisäämiseksi. Pikkuisia terasseja on jo nyt ja ne piristää katukuvaa 

todella paljon (Ur enkätsvaren) 

UNGDOMARNA 

 Kulttis- mångkulturellt café för ungdomar i gamla Mattsons. Temadagar, evenemang och

aktiviteter, hang out – ställe öppet ex 15-23, Uteservering sommartid. Mopoparkki på

innergården

 Parkourpark till Autogrillområdet. Cykelparkering. Öppen, lätt tillgänglig plats, centralt. Grillen

tjänar både parkbesökarna och bilburna grillbesökare.

 Pumptrack och Skatepark till bakre delen av United plan

FRITID, KULTUR OCH TURISM 

 Infotavlor om Jakobstad på torget, vid skolparken, vid Aspegrens, vid idrottsgården

 Fäbodabuss/ Strandbuss för allmänheten alla vardagar i juli avgår från torget

 Målade cykelfiler på gatorna i centrum

 Naturligt att hyra cyklar också från turistinfon.

 Cykelrutter med appar och kartor

o Jeppis on bike –History  / Bike History tour

o Jeppis on bike – Park    / Bike Park tour / Bike Garden tour / Bike Green tour

o Jeppis on bike  - Art     / Bike Art tour, väggmålningar, tunnelmålningar, statyer…

o Jeppis on bike –Trail   /  Bike Trail tour

o Jeppis on bike - Sjöhistoria



o Jeppis on bike – Sighteeings / Bike Sightseeings tour

o Runeberg-rundan på cykel / app

o Bra cykelväg ut till fäboda!!

 Badplatser och vattenlek

o Stäng inte simhallen till sommaren! Bygg ut med utebad, rutschbanor, solstolar och lek

som är öppet på sommaren. Massor av barnfamiljer åker till Karleby för att simma

sommartid då de kunde välja att stanna här (och handla här!) Priserna kan vara högre

sommartid.

o Idrottsgårdens framsida görs vackrare och mer inbjudande

 Tydligare info på idrottgårdens vägg (med stort) om vad som finns däri

 Mera p-platser vid simhallen! Bort med gräset framför och gör fler p-platser och
avgränsa med en vacker häck eller staket. Mer växtlighet och blommor vid
ingången

o Gamla hamnområdet (mera under levande sjöfart)
 Vinterbad i Gamla hamn med bastu och badtunnor. Kanske föreningen Gamla

hamn kan agera hustomte för verksamheten?
 Utöka med kiosk, hotdog-vagn till Kittholmen sommartid
 Enkel liten lekpark med gungor, även babygungor och klätterställning till

Kittholmen, centrerat nära glasskiosken och hotdog-vagnen.
 Gamla hamn café
 Fantasea till citycamping med platser för husbil, husvagn samt rum att hyra i hus

med gemensamt kök. Tävla inte om stugor med svanen. Dusch/wc, bastu,
kokställe och grillkota på området. Reception men kiosk och kafé. Pavis och
simstrand är nära!

 Kanoter och kajaker att hyra även i Gla hamn

 Hurtigare allsångsledare och allsångstillfällen till skolparken på sommaren. Prästen var en trevlig
präst men inte som en medryckande allsångsledare skall var.

 Tvåspråkig Allsångskväll med önskesånger och historien bakom den önskade sången?

 Grillmöjlighet till Lockanberget, cementring, kota o bänkar. Skog, spånbana och backe bra
kombination alla årstider!

 Koloniträdgård? Vilken härlig tanke även om planen är gammal! Kanske ett nytt område kunde

hittas? https://fi.wikipedia.org/wiki/Siirtolapuutarha   https://www.herttoniemenspy.fi/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kolonitr%C3%A4dg%C3%A5rd

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ruskeasuon_siirtolapuutarha

Fritidsboende i koloniträdgård: Koloniträdgården som en speciell typ a.t fritidsboende är mer än hundra år 
gammal. Iden kommer ursprungligen från Mellaneuropa, där man på 1800-talet började grunda kolonlträdgårdar 
som motvikt till slummen i städerna. Den ursprungliga tanken var att ge den arbetande befolkningen möjlighet till 
fritidsbostäder samtidigt som självförsörjningsgraden kunde ökas.  

Tanken på att grunda ett kolonialträdgårdsområde i Jakobstad väcktes i början a.t 1970-talet efter det man kunnat 
konstatera att det inte längre fanns strandområden för traditionell sommarstugebosättning.  

Sedan dess har behovet av semester- och rekreationsområden ökat i takt med befolkningens ökade fritid och i takt 
med samhällets mekanisering. 1980 beslöt stadsstyrelsen stadsplanera en del av Hällans åkermark till 
koloniträdgård. Planerna förföll emellertid och ärendet har sedan dess legat nere i väntan på nya beslut.  

I denna generalplan har för kollektivt semesterboende reserverats områden i Pörkenäs, på Hällan, Fårholmen och 
Lysarholmen, de tre sistnämnda på bekvämt cykelavstånd från staden. Inget av dessa områden behövs för 
bostadsproduktionen, alla ägs av staden.  

För kolonialträdgårdsverksamhet torde dock Hällan vara det bästa alternativet. Området består av gammal 
åkermark, idealisk för trädgårdsodling. Det har dessutom färdiga vägförbindelser och är anslutet till stadens 
vattennät. Målsättningar och åtgärder I syfte att tillfredsställa ett uttalat behov hos den del av befolkningen som 
vill idka trädgårdsodling men nu saknar möjlighet därtill, torde det vara lämpligt och ändamålsenligt att 
stadsplanera och utveckla Hällan till koloniträdgårdsområde. (Roger Wingren) 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Siirtolapuutarha
https://www.herttoniemenspy.fi/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kolonitr%C3%A4dg%C3%A5rd
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ruskeasuon_siirtolapuutarha


Stadskärnans händelsekalender året om: 

JANUARI - FEBRUARI    

TORGET / MARKNADSTORGET /EBBA: 

 Snöskulpturer. Utmana föreningar och företag att bygga konstverk. Snön körs till torget.

 Runebergsveckan – tvåspråkigt program på Rådhustrappan med ”skolparkens” bänkar framför,

facklor, varm saft servering, (filtar med!) ca 40 min

o Diktläsning

o Utomhuskonsert med nejdens körer, solister, skolklasser, allsång

o Avslutas med guidade turer i stadskärnan. Olika teman varje år?

TORGET/ AKTVITETSTORGET/JACOB: 

 Konstis med musik fortsätter.

o Rosettskrinning med musik, lampslingor, och bänkar att sitta på.

(musik spelas ex. må, on, fr 16-19, lö-sö 11-19)

o Presentation och uppvisning och lekar av och isdansgrupper och hockeylag (inte

ishockey alls på denna plan!)

o Ledda lekar 2 lördagar i månaden (Ex, scouterna kan turas om att dra dem)

GÅGATAN: 

 Glasboxen har nytt tema, ”Vinter”

 Bildutställningar med gamla foton av betydande personer, av platser o händelser o personer

foton av platser förr och nu, bilderna med infotexter.  Utställda i olika skyltfönster i stadskärnan

ex. under februarimånad (= Runebergsmånad!), och juli och oktober/november. Med olika

teman varje gång. Kartor på var de finns utsatta hittas på Jakobstads turistinfo och nätsidor

 Kalevaladagen 28.2, finska kulturens dag (flaggningsdag). Pop up-aktiviteter, finsk kultur-quiz,

para ihop rätt finsk kändis med rätt produkt/ konst/ bok/ årtal mm. och provsmaka finsk mat,

lokala- eller nationella rätter ss. kalakukko, blodbröd, memma, karelsk pirog, klimpsoppa

(finska marttayhdistys??)

MARS – APRIL  

TORGET / MARKNADSTORGET: 

 Vårmarknad

 Påsk evenemang för hela familjen lördagen före palmsöndagen!

o Påskmarknad med hantverkare, bakverk och påsk kransar, kvastar (ingen platshyra,

betalar för evetuell el)

o Påskhäxor och påskharar drar aktiviteter och lekar för barn (häxornas dans, påskharens

hoppbana, måla ditt eget påskägg, smaka på häxans …  )

o Bildorientering i stadskärnan för familjer. Kartor från nätet eller på plats.

TORGET/ AKTVITETSTORGET: 

 Alla trossamfund i Jakobstad har ett eget stånd för allmänheten att bekanta sig samma lördag

som påskmarknaden

GÅGATAN: 

 Glasboxen har nytt tema, ”Vår”

 Vårmarknad



 Föreningarnas dag på gågatan

MAJ – JUNI 

TORGET / MARKNADSTORGET: 

 Valborgsmässoafton i Runebergsparken

o Valborgsdans  /Vapputanssit på torget eller i Ruebergsparken

 1:a maj

o Sjunga in våren – med körer och allsång

o Glasskiosken öppnar

 Kommunkamp i maj på torget, i Jakobstad vart 5 år (Larsmo, Pedersöre, Nykarleby, Kronoby,
Jakobstad)  vart 5 år

 Kommunkampen, lekfull aktivitet på torget i maj (ex. två 5-klassister/ para ihop rätt
bilder (kunskap), två gymnasie-elever/skottkärrsbana (balans och resultat), två
tjänstemän/ena foten fastbunden i varandra och ena handen bakom ryggen med
ärtpåse på var sitt huvud, gå över små hinder, nysta in en tråd (samarbete))

 Bonden i stan, lantbruksfordon, djur, produkter

 Sommars säsongöppning i juni
o Kvällstorget öppnar i juni med
o Öppen scen för frivilliga musikanter mm.
o Auktionssommar som en del av kvällen, varannan måndag?

TORGET/ AKTVITETSTORGET: 

o 1:maj American cars, Veteranbilarna, Motorcyklarna

SKOLPARKEN: 

 Musik i Skolparken på onsdagskvällar

 Tai chi el dyl. i skolparken tisdagar och torsdagar (morgon eller kväll??)

 Tvåspråkig allsångskväll för hela familjen i skolparken (juni sommarsäsongöppning!)
grillkorvsförsäljning, Jeppisprodukter?

GÅGATAN: 

 Glasboxen har nytt tema, ”Försommar”

 Pop up-aktiviteter, artister, konstnärer

 Mera försäljning av varor även utomhus

JULI – AUGUSTI 

TORGET / MARKNADSTORGET: 

 Kvällstorget fortsätter med
o Öppen scen för frivilliga musikanter mm.
o Auktionssommar varannan måndag på scenen på torget?

 Jakobs Dagars program…

o Torgdans

o Auktion

 Fäbodabussen trafikerar i juli

GÅGATAN: 

 Glasboxen har nytt tema, ”Sommar”



 Mera försäljning av varor även utomhus

 Pop up-aktiviteter, artister, konstnärer

 Bildutställningar med gamla foton av betydande personer, av platser o händelser o personer

foton av platser förr och nu, bilderna med infotexter.  Utställda i olika skyltfönster i stadskärnan

med olika teman varje gång. Kartor på var de finns utsatta hittas på Jakobstads turistinfo och

nätsidor

 Jakobs Dagar

 Spotlight

SKOLPARKEN: 

 Musik i Skolparken på onsdagskvällar forts.

 Tai chi el dyl. i skolparken tisdagar och torsdagar (morgon eller kväll??) forts.

SEPTEMBER-OKTOBER 

TORGET / MARKNADSTORGET: 

 Skördemarknad/ skördefest – långbord på torget med uteservering och program och musik

 Fira dagen för staden Jakobstads grundande, 27.10 1652. Jakobstad-dagen!

o Kommunflaggorna uppe i stadshusets och torgets flaggstänger och vimplar övergågatan

i gult, rött och blått, färgerna ur Jakobstads kommunvapen som har fått sitt utseende

från Jakob De la Gardies släktvapen.

o Jakobstadbornas egen dag

o Fira tvåspråkigheten?

o Program för hela familjen

o Årets jakobstadsbo? Har ett ”stort hjärta”?

GÅGATAN: 

 Glasboxen har nytt tema, ”Höst”

 Bildutställningar med gamla foton av betydande personer, av platser o händelser o personer

foton av platser Bildutställningar förr och nu, bilderna med infotexter.  Utställda i olika

skyltfönster i stadskärnan med olika teman varje gång. Kartor på var de finns utsatta hittas på

Jakobstads turistinfo och nätsidor

 Jakobstad dagens firande med vimplar och musik

NOVEMBER - DECEMBER   

TORGET / MARKNADSTORGET: 

 Jakobstads Julöppning, julmarknaden öppnas på torget, musik och körsång mm.

 Julmarknad med mysbelysning och försäljningskojor i europeisk stil, 3 lördagar i dec

 Lucia; utveckla traditionen med mera allsång och musik (se Om stadskärnan – torget)

 Nyår

TORGET/ AKTVITETSTORGET: 

 Konstis med lampslingor för allmän skrinning med musik/rosettskrinning

o Invigning med program ev till julöppningen?

o Rosettskrinning med musik, lampslingor, och bänkar att sitta på.

(musik spelas ex. må, on, fr 16-19, lö-sö 11-19)

o Ledda lekar 2 lördagar i månaden (Ex, scouterna kan turas om att dra dem)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Jakob_De_la_Gardie


o Bänkar att sitta på, uteservering

GÅGATAN: 

 Glasboxen har nytt tema, ”Jul”

 Svenska dagen 6.11 (flaggningsdag)

o Fira rätten att tala svenska i Finland. Pop up-aktiviteter, finlandssvensk kultur-quiz, para

ihop rätt finlandssvensk kändis med rätt produkt/ konst/ bok/ årtal mm. och provsmaka

finlandssvensk, lokala- eller nationella rätter ss. Ålands pannkaka, fisklåda, lakasoppa,

memma, klimpsoppa (svenska marthaförbundet??)

 Julfönster på gågatan. Företagen smyckar ett speciellt julfönster. Julfönstren öppnas redan i

mitten av nov. Röstning av bästa fönster utses strax före Lucia. Vinnaren fåren en stor

”vinnarros” som sätt i fönstret.

 Ett ”Stockmann-fönster” med tema i Halpahallis hörnfönster. Öppnas till lilla jul/ julöppningen.

 Gör mörka tiden till en Ljusets fest med lampslingor, lyktor och ornament.

o Julbelysning vid infarterna

o Julornament på lyktstolparna på Storgatan, från trädgårdsgatan fram till kyrkan

o Lampslingor från vägg till vägg under klockan på Alholmsgatan i Skata samt julornament

på lyktstolparna längs Alholmsgatan.

o Julbelysning i träden i Runebergsparken, Concordiaparken

o Utvalda julbelysta träd på olika ställen i Skolparken

 Vimplar över gågatan under vissa evenemang och under mörka tider kan även lampslingor dras

över gågatan på vissa delar.

Annat gott och blandat: 

Resque appen om restmat från restauranger mera synlig 

Maria malm området till bostadshus med affärsutrymmen nertill. Vi behöver mera affärer för att hålla 

pengar och folktillväxt i stan. 

Samma lyktstolpar till skata som i trafik o miljöplanen 1987 / 1989 eller på Christinegatan 

Bjud in finska artister och band att uppträda i Jakobstad  Ex. Steven ´n´ Seagulls.  

Håll fast vid utbildningarna i staden!!! 

Vackrare/ tydligare enhetligare välkommen till Jakobstad vid alla infarter  

En till hundpark till triangeltomten mellan Etelänummis sportplan och Masaholmsvävgen. Alternativt 
framåt på Masaholmsvägen närmare Aspegtrens till höger i skogsdungen. Träd, stenar och större 
buskar kan stå kvar. Staket omkring, rensa och jömna ut lite. En variation till gamla hamns öppna 
park.  

Jobba för att få lätt båttrafik från Jakobstad som till Tallinn. Tider som gynnar oss på Jakobstads sidan! 

Brobygge över kvarken gynnar hela regionen!  

Skata appissa on VIRHE kartassa! Kohde no 6 ei ole Idmanin talo!  Museon vahvistama oikea talo on 

Alholminkatu 15. Sielläkin kyltti. Hämeenkadulta poistettava virheellinen kyltti.  

TACK 

Tack för det fina och omtänksamma som har gjorts och görs i staden. I de fina promenadbryggorna i 

Fäboda syns och känns ”det stora hjärtat”! 



Tack för det arbete ni gör förstadskärnan! Jag hoppas frukten av dessa workshopar och sammankomster 

bär god frukt och att det inte enbart blir förblir en plan utan bit för bit utvecklas till en blomstrande stad 

med en livskraftig stadskärna. 

Några bilder av klätterställningar och blomster till torget, samt mallar på lusthus till torget.




