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Pietarsaaren seudulla on tarjolla
• Elämänlaatu – sekä töissä että vapaa-ajalla.
• Positiivinen ongelmanratkaisutaito – kaikki on mahdollista.
• Yrittäjyys ja innovointikyky.

• Aito ilmapiiri.
• Joustavat verkostot.

Visio 2040.



Pystymme parempaankin
• Keskitymme vahvuuksiimme, tuomme niitä esiin ja viestimme niistä.
• Elinkeinoelämä ja kunnat ovat elinvoimaisia ja kehittyviä.
• Vientiteollisuus näyttää tietä.
• Muuttoliike ja maahanmuutto lisäävät kansainvälistymistä

- seutu sekä antaa että ottaa vastaan.

Visio 2040.



Tule, 
viihdy ja 
onnistu.

Mitä se sinulle 
tarkoittaa ?

Visio 2040.

Visio 2040
Yhdessä kuntien, elinkeinoelämän, 
organisaatioiden, yhdistysten ja asukkaiden 
kanssa olemme luoneet yhteisön, jossa 

elämä on kohdallaan.
Aito ilmapiiri, vapaus olla oma itsensä ja paikka, 
josta olemme ylpeitä.



3 kärkeä.



Tule.
Kaikki on 
mahdollista.



Viihdy. 
Kutsumme sitä 
elämänlaaduksi.



Onnistu. 
Ajattele 
porukalla.



Viihdy. Onnistu.Tule.

Tule käymään,
tai olemaan. 

Työn, vierailun, perheen tai 
sosiaalisen kanssakäymisen – 
tai kaikkien kolmen vuoksi. 

Koskee niin ihmisiä kuin 
yrityksiä.

Viihtyminen tarkoittaa 
elämänlaatua.

Täällä viihtyvät kaikenikäiset 
ihmiset, yritykset ja 

organisaatiot. Elämä on 
kohdallaan.

Löydä oma 
paikkasi.

Onnistuminen voi tarkoittaa 
monia asoita – Pietarsaaren  

seudulla sillä on joka tapauksessa  
tapana toteutua.



Miten?.



• Vähän kaikkea.
• Meillä on asiat hyvin.

• Runsas näyteikkuna: Kulttuuri, urheilu,
vaellus, musiikki, luonto, kahvilat,
ostosmahdollisuudet, järvet, yritykset...

• Täällä voidaan hyvin.
• Varovaisuus.

• Osaamme ajatella porukalla.
• Täällä asuu laatu.

Visio 2040.

Viestinnällä selkeä kärki.
Meillä on ainutlaatuinen ilmapiiri.
Muutama valikoitu kohde: yrittäjyys, luottamus, 
kansainvälisyys, hyvinvointi ja painopisteenä lapset. 

Voimme todistetusti hyvin, mikä luo menestystä. 

Ylpeys.
Ympäröivä maailma tietää, että osaamme ajatella porukalla. 

Maailman paras paikka.

Muutamme asemointiamme



Avainluvut.



1060
yhdistystä.

6800
yritystä.

20
vahvaa toimialaa.

2526
saarta.

50 000
asukasta. 

40
eri kieltä.



Maailman paras paikka.
Väldens bästa plats.



”Välimatkat 
ovat lyhyitä, 
voin pyöräillä 
työmatkat.” 

GLORIA MARTINEZ



”Täällä on 
mahtavan 
vapaata, on 
tilaa olla oma 
itsensä.”

GLORIA MARTINEZ



”Täältä olemme 
löytäneet uuden 
elämän kaukana 
suurkaupungin 
stressistä.”

GLORIA MARTINEZ
& MARGA MARTINEZ



”Haluamme 
tarjota lapsille 
turvallisen 
kasvu-
ympäristön.”

SMEDS ENGSTRÖM 
PERHE



”Arvostamme 
luontoa, 
rauhaa ja  
hiljaisuutta.”

SMEDS ENGSTRÖM
PERHE



"Täällä 
elämä on 
kohdallaan."

KASEMIN PERHE



”Työnantajamme 
ovat seudun 
ulkopuolella. Ja 
se toimii hyvin.”

MARKKU & PAMELA KOSKI



”Pojat 
oppivat sekä 
suomea että 
ruotsia”.

PERHE KOSKI



Tule, viihdy & onnistu

Maailman paras paikka.
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