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Jakobstadsregionen kan erbjuda
• Livskvalitet – både i jobbet och på fritiden.
• Positiv problemlösningsförmåga – allt är möjligt.
• Entreprenörskap och innovationskraft.

• En genuin anda.
• Flexibla nätverk.

Vision 2040.



Vi kan ännu bättre
• Vi fokuserar, kommmunicerar och marknadsför våra styrkor.
• Näringslivet och kommunerna är livskraftiga och utvecklas.
• Exportindustrin visar vägen.
• Inflyttning och invandring bidrar till internationalisering

– regionen både ger och tar emot.

Vision 2040.



Kom,
trivs och 
lyckas. 

Vad betyder det för dig?

Vision 2040.

Vision 2040
Tillsammans med kommuner, näringsliv, 
organisationer, föreningar och invånare 
har vi skapat ett samhälle där

livet är på plats.
En genuin anda, frihet att vara sig själv 
och en plats som vi är stolta över.



3 spetsar.



Kom.
Allt är möjligt.



Trivs. 
Vi kallar det 
livskvalitet.



Lyckas. 
Tänk ilag.



Trivs. Lyckas.Kom.

Kom på besök,
eller för att stanna. 

För jobbet, besöksmålen, den 
sociala samvaron eller 

familjen – eller allt samtidigt. 
Både människor och företag.

Att trivas betyder
livskvalitet.

Här trivs människor i alla åldrar,
företag och organisationer.

Livet är på plats.

Hitta din 
egen plats.

Att lyckas kan betyda många olika 
saker – men i Jakobstadsregionen 

brukar vi göra det oavsett.



Hur?.



• Lite av allting.
• Vi har det bra.
• Brett skyltfönster: Kultur, idrott, vandring,

musik, natur, caféer, shopping, sjöar, företag...
• Vi mår bra.
• Försiktighet.
• Vi kan tänk ilag.
• Här bor kvaliteten.

Vision 2040.

Kommunikation med tydlig spets.
Vi har en genuin anda.
Några få utvalda saker: Företagsamhet, tillit, 
det internationella, välmående och barnen i fokus. 
Vi mår bevisligen bra och det skapar framgång. 
Stolthet.
Omvärlden vet att vi är bra på att tänk ilag. 
Världens bästa plats.

Vi flyttar våra positioner



Nyckeltal.



1060
föreningar.

6800
företag.

20
starka branscher.

2526
öar.

50 000
invånare. 

40
olika språk.
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”Avstånden 
är korta, 
jag kan cykla 
till och från 
jobbet.” 

GLORIA MARTINEZ



”Här finns 
en otrolig 
frihet, 
utrymme 
att vara 
sig själv.”

GLORIA MARTINEZ



”Här har 
vi hittat 
ett nytt liv,  
långt bort från 
storstadens 
stress.”

GLORIA MARTINEZ
& MARGA MARTINEZ



”Vi vill ge 
våra barn 
en trygg 
uppväxt.”

FAMILJEN 
SMEDS ENGSTRÖM

 



”Vi uppskattar 
naturen, 
lugnet och 
tystnaden.”

FAMILJEN 
SMEDS ENGSTRÖM



"Här är livet 
på plats"
FAMILJEN KASEM



”Våra 
arbetsplatser 
finns utanför 
regionen. 
Och det 
funkar bra.”

MARKKU & PAMELA 
KOSKI



”Pojkarna 
kommer att 
lära sig både 
finska och 
svenska”.

FAMILJEN KOSKI



Vision 2040.

Kom, trivs & lyckas
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