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Dubbelrikta Rådhusgatan vid torget. Även om det leder till mer bilar i stan så skulle det
vara en naturlig rutt som gör att mer folk rör sig där och förhoppningsvis stannar till. Vi
som bor på västra sidan åker alltför ofta ringvägen runt stan till prisma-området och då blir
det inte mycket spontanstopp för kaffe eller shopping.
Något lekparksaktigt på gågatan eller torget. Det skulle vara väldigt fint om man kunde
hänga lite med barnen där så kan en förälder i taget uträtta ärenden och handla
grejer/kläder.
Skatepark som staden gått inför är en bra idé, men gör en kombination med t.ex. pump
track för att bredda kundbasen. Placera den gärna i eller så nära centrum som bara möjligt
för att undvika att det blir ett slummigt tillhåll med dålig insyn.
Saluhall på torget. En enkel och mysig saluhall som kunde användas för lokalproducerat
(utveckling av numera internationellt kända reko-ringen?), pop-up säljare, lokala bagerier,
nuvarande vagnssäljare (torget och maria malm), julmarknader osv. Något lite extra som
skulle skilja Jakobstad från andra städer.
Clas Ohlson. Denna butik skulle otroligt bra komplettera utbudet i stan och locka folk som
annars inte åker längre än till Prisma. Utbud för både kvinnor och män i alla åldrar. Jag har
ingen aning om hur börsbolaget Clas Ohlson etablerar butiker i dagsläget, men de driver
dem i egen regi och har tidigare öppnat där de själva vill. Övertyga dem om en butik i
Jakobstad så finns nästan allt man kan önska i centrum.
Kaikki mun vieraat ympäri Suomen on 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.
Ideoita riittää 😉: 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. Nyt talvella valoja ja koristeita. Lapsiryhmiä liikkumaan tonttuina
keskustassa joulun aikaan. Torilla talvella lumiukkojen rakentelua, paikalle voi vaikka tuoda
jostain kuorman lunta.
Vielä tuli mieleen, kun jäin miettimään mikä suurkaupungeissa on erilaista ja elävää:
taiteilijoita maalaamassa ja muusikkoja soittamassa ja laulamassa. Olisiko opiskelijoille
tässä mahdollisuus?

