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PALAUTE KICK OFF – TILAISUUDESTA, CAMPUS ALLEGRO 30.9.2019 KLO 13‐15, 17‐19
Päivän aikana luennoivat seuraavat asiantuntijat: Lars Sund, Tuomas Santasalo, Jani Päivänen,
Pentti Murole, Roger Wingren, Thomas Sandell. Tilaisuuteen osallistui arviolta 110 henkilöä, muun
muassa kaupungin virkamiehiä, päätöksentekijöitä ja eri‐ikäisiä asukkaita (opiskelijoita, työikäisiä,
nenioreita). Seminaari välitettiin myös livelähetyksenä projektin Facebook‐sivulla. Sitä seurasi
enimmillään 20+ henkilöä (mm. aikuisia lapsineen ja muilla paikkakunnilla asuvia henkilöitä, joilla
on kytkentöjä Pietarsaareen).
Osallistujat saivat vapaasti muotoilla mielipiteitään kahdella whiteboardilla (”VAD TYCKER DU –
Skriv ner dina tankar här! MITÄ MIELTÄ OLET – Kirjoita ajatuksesi tänne!”). Osallistujat saattoivat
myös kommentoida keskustelun aiheita tilaisuuden aikana ja saada vastauksia Facebook‐
hankesivun verkkolähetyksessä. Koottu palaute on alla.
Yhteenveto palautteesta:
Liikenne
Vastakkaisia mielipiteitä koskien Raatihuoneenkadun yksisuuntaistamista / kaksisuuntaistamista.
Useita kommentteja autottoman, enemmän jalankulu‐ ja pyöräily‐ystävällisen ympäristön
puolesta. Toimivat liikenneratkaisut ja liikennevalot. Torinaluspysäköinnin arvostelua.
Kaupunkiympäristö
Torin osalta halutaan toinen päällyste, kuin asfaltti, valaistusta, istutuksia, tiivistävää rakentamista
(kauppahalli) ja selfie‐kuvien ottopaikkaa. Koulupuistoon toivotaan parempaa valaistusta.
Keskustaa koskevissa kommenteissa painotetaan yleisesti ekologista ajattelua (lähiviljelyä,
kattoterasseja, sisäpihoja), yhteisiä ”olohuoneita” (ei vain penkkejä), luonnonkivipäällystettä
Isokadulle. Muissa kaupunkiympäristöä koskevissa kommenteissa toivotaan digitalisointi
(mainokset, infotaulut) mutta myös banderolleja. Toivotaan sisääntuloväylien ja
liikenneympyröiden parantamista.
Toiminnot
Halutaan skeittipuistoa, parkourpuistoa, leikkipuistoa ja nuorisotilaa Toivotaan myös enemmän
ohjelmaa (painotettuna Koulupuistoon), ennen muuta nuorille.
Kauppa
Halutaan kauppaa, joka elävöittäisi keskustaa iltaisin.
Muuta
muu palaute koski lähinnä kritiikkiä paneelin kokonpanosta. Haluttiin monipuolisuutta (sukupuoli,
ikä, asiantuntemus) ja sitä, että kaupunki ottaisi laajemmin mukaan asukkaat.

Kaikki kommentit (tausta‐aineistoa):
LIIKENNE
AJONEUVOLIIKENNE
 Satsa mera på att skotta på vintern så man slipper fram smidigare
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Vapaa oikea
Öppna Rådhusgatan för tvåvägstrafik
Behåll enkelriktade vägar/gator i centrum. Bilfritt
LIDL:n risteys menkää suunn.pöydän äärestä sinne
Bilfritt centrum på Storgatan mellan Rådhusgatan och Styrmansgatan (Hesburger)
Gatan över torget är alldeles för smal
Poliisilaitoksen takana valoissa kaikki odottavat: ei mitään! Hyvin toimii ilman valoja (kun
eivät ole päällä)

JALANKULKU‐ JA PYÖRÄLIIKENNE
 Mera cykel och gångvänlig miljö
 Planera för cyklister också
 Storgatan, porten till en cykelstad
 Cykelled avsmalnad bilfil
 Bättre cykelförbindelser
 Flytta lådorna på torget så man ryms att cykla och gå längs Storgatan
PYSÄKÖINTI
 Parkkiluola! Nimet esille, jotka päättivät!!! (Kokkolaan siir. ilm. luolaan ja parempaan
tarjontaan vien rahani sinne missä ei tehdä tyhmiä päätöksiä ‐ ainakaan minun rahoilla.
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ
TORI










Asfalten gör det tråkigt på torget
Fasadbelysning runt torget
Träd till torget
Mera grönt på torget
Mycket mera träd och blommor på torget
Träd till torget ♥
Förtäta torget
Saluhall till torget så vi får ”lilla torget” och ”stora torget”
I många städer finns en staty som folk besöker på Torget och tar selfies. Kunde Jakobstad
ha en egen "toripoliisi" "tre smeder" eller Oksapoika på torget? Vi har många duktiga
konstnärer i staden och överlag kunde konsten synnas mera i stadsbilden.

KOULUPUISTO
 Håll skolparken bra! (tillräckligt med belysning)
 Lys upp de stora träden i Skolparken
KESKUSTASTA YLEENSÄ
 Ekologiskt tänk – möjlighet till t.ex. närodling, takterasser och innergårdar
 Takterrass?
 Kullersten på Storgatan
 Varför har man spikat för fönstren på Halpa‐Halli?
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Hölmöilyjen sijasta vauvasta – variin viihdykettä puistoihin, missä yht. olohuoneet. (Lapset
ja mummot puhuvat sama kieltä pitää olla liikuttavia juttuja! Pelkät keskustan penkit ei
kiehdo
Stor brist på centrala bostäder i storlek 100 m²

MUUTA
 Flera och större banderoller i tro, hopp och kärlek‐stolparna och året runt, varje dag
 Digitalisering (reklamskyltar, infotavlor)
 Piffa upp infarter och rondeller – ”Hur hittar man hit”?
TOIMINNOT
SKEITTIPUISTO
 Ny skatepark till Jakobstad
 Ny skatepark!
 Ny skatepark på torget!
MUUT TOIMINTOPUISTOT/ ‐PAIKAT





Parkour park!
Lekpark till absoluta centrum
En ungdomslokal nära stan som inte stänger tidigt
Toivoisin nuorille kokoontumispaikkaa keskustaan, ihan keskustan ytimeen. He tarvitsevat
yhteistä "olohuonetta". Paikka, missä he voivat luoda, ideoida, pelata pelejä tai vain viihtyä
toisten seurassa

OHJELMA
 Ha mera program i skolparken på somrarna
 Skolparken är ett fint ställe. Använd möjligheter för aktiviteter på ex somrarna (yoga...) <‐
som på Jakobsdagar eller t.ex. snögubbsbygge för hela familjen på vintern.
 Konserter som passar för unga
 Mera gratis aktiviteter för unga /så att vi inte hänger på skolgårdar och förstör
KAUPPA
 Restauranger kvällstid ♥
 Hesburger
 Autoilevat nuoret vie keskikaup. grilleiltä Mäkkäriin ja Prisman parkkipaikalle. Ennen tori eli
edes viiikonloppuisin
MUUTA
 Kan man också få se skärmen som visar statistiken till vilken han hänvisar?
 Det här seminariet gav ingenting. Tyvärr. ok. Janis inlägg var okej och berörde det som jag
kom för att höra, nämligen trafik.
 Sandell är klockren!
 Involvera ungdomarna
 Var finns visionerna och framtidstänket!
 Save the pigeons!
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Tervetuloa turistit Pietarsaareen maalaisjärjen haudalle
Maria Malm ☺
Toivon että ns. päättäjät lukevat nämä!! Teille tarkoitettu nimenomaan!!!
Ahlströminkadun pömpelit – Alerte kiittää – me muut ihmetellään – hah – hah

PANEELIN KOKOONPANOA KOSKEVA KRITIIKKI
 Var e ungdomarna? De som använder sig av stadskärnan. Nås lätt via sina skolor dagtid och
har många fina idéer och funderingar. Om nån frågar.
 Lite svårt att ta ställning när man ordnar gemensamt info kl. 13 på en måndag. Svårt för
den arbetsföra befolkningen att ta ledigt då. => Unga är trots allt en svår målgrupp att nå.
Blir inte bättre av att ha infotillfällen som exkluderar majoriteten.
 Igen en gång är det bara Män som ska tala. Vad kvinnor har för åsikter om hur stan
planeras är alltså inte relevant.?
 Det här är ju helt absurt. Jakobstad, läs på om inkluderande stadsutveckling!
 Sju äldre män som diskuterar? Var är kvinnorna? Ungdomarna?
 Talar/expertispanelen är säkert kunnig men lite fundersam kan man bli att det är ca 60‐80
åriga män som står för inputen. Men kul iallafall att det dryftas och funderas.
 Vi har ej kommit långt här heller, endast män, var är kvinnorna och yngre???
 Så här blir det när en inte tänker till före. Oj då, liksom. Var är till exempel Ann Charlott
Hästö? Ytterst kompetent och engagerad, har både skrivit och profilerat sig i Jakobstads
offentliga rum.
 Varför inga kvinnor i panelen för de handlar ju mest i centrum. Alla ”kara‐affärer” finns ju
utanför centrum. Och dessutom bor Sund väl i Sverige.
 (Webbmoderatorns svar:) Hej! Tack för din fråga! Vi fick en motsvarande fråga också
tidigare i dag. Vi hoppas att både kvinnor, män och invånare i alla åldrar ska delta i
processen. Dagens seminarium är startskottet och har fokuserat mycket på stadskärnans
historia, vilket flera av talarna jobbat med. Vi planerar flera invånarforum och diskussioner
som vi hoppas och har som mål att ska bli mångsidiga och engagera alla invånargrupper
när vi tillsammans ska fundera på hur vi vill utveckla Jakobstads centrum. Dagens publik i
Rotundan har varit glädjande stor och lockat åhörare av olika kön och i olika ålder. Det
samma gäller de som kommenterat presentationerna.
o att publiken innehöll både kvinnor och män var ju för väl. Det är väl inget nytt att
manlig paneler lockar båda könen, men det är inte heller där problemet sitter. Det
känns inte riktigt som att arrangören tar till sig av kritiken genom att kringgå
diskussionen med att det minsann fanns fler kön representerade i publiken.
o snälla, gör inte en Concordia II (reklamfilmen för regionen här under
sensommaren). Tänk efter före istället. Gräv vidare för diversitet beträffande genus,
ålder, etnicitet, yrkesområden. Det blir bara krystat att bortförklara, än mer
beklagligt att publiken visar tecken på mångfald men långt ifrån panelen. Njäe...
o Till Concordias försvar. Folk tycks dock lätt glömma att Concordias första film
handlade helt om en finskspråkig kvinna mitt i karriären...och i sensommarfilmen
var kvinnor representerade åtminstone i tid i bild 50/50. Här är det 100% och
endast äldre gubbar. Sakkunniga förvisso, men känns segt. För den skull vill jag ändå
inte förringa Sandells insats som var klockren och saklig, goda förslag som dock
knappast kommer att bli till realitet tyvärr. Men man kan ju hoppas.
o ja. Nu var ju jag inte på plats så ska inte uttala mig om innehåll. Sandell en erkänd
auktoritet (han sommarprat var fascinerande i somras) så det är inget att orda om
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men just gubbigheten måste vi våga reflektera över. Representation. Diversitet.
Tolkningsföreträde. Speciellt då det blir så iögonenfallande, som igår. "Vi är många,
vi är hälften" som lever i vår stad som Wava Stürmer skrev en gång i tiden. Och så
har vi alla åldrar, olika etniciteter, yrkesgrupper, bostadsområden etc. Nåväl.
o Såg hela live‐feeden. Sandell klockren. Men annars, man måste åtminstone
anstränga sig och försöka diversifiera, förstår inte hur man tänkt. Och alla kan
misslyckas. Men de verkar inte ens ha försökt. T.ex Jakobstads gymnasium hade en
kurs där tjejer/killar funderade över hur man göra rondellerna snygga i staden, de
kunde man bjudit in. Visst, alla kan inte alltid ställa upp, eller har tid. Men nån
kvinna måste ju ha gått att finna, behöver ju inte vara arkitekter samtliga. Visst, vi
ska inte gnälla hela tiden, men förstår inte hur man ens vågade köra det så här? Jag
är lätt skeptisk till att evenemanget leder till nånting konkret.
o bra tänkt. Vi måste tänka överallt, systematiskt.
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