SKAPA DIN EGEN
I SATAKUNTA!

upplevelse

TIMO NIEMINEN

En rik historia vid ett storslaget hav. Evenemang, världsarv i Raumo,
spännande dialekter, kreativa människor och ett intressant kulturliv.
Satakunta är en absolut framgångssaga och vi arbetar ständigt på
något nytt. I en lugn miljö, fri från trafikstockningar, kan du bo till
överkomliga priser och uppleva en spektakulär natur. Satakunta
är en genuin plats att bo på, för företagande och för spännande
upplevelser. Skapa din egen upplevelse i Satakunta!

Händelser

EVENEMANG
FÖR ALLA!

Pori Jazz
Den legendariska,
internationella musikfestivalen
Pori Jazz gör Björneborg till
Finlands mittpunkt under juli
månad. Förutom jazz uppträder
finländska och utländska
artister inom blues, pop,
reggae och rock. Titta förbi
och upplev gratiskonserter och
en avslappnad atmosfär i unik
sommarmiljö. Här finns massor
att se och göra för alla åldrar!
> www.porijazz.fi/en/

Jämi Fly In & Airshow
Jämi i norra Satakunta har en
lång luftfartshistoria. Många
småplan landar på Jämis
flygplats varje år. Jämi Fly In är
en välkänd flyguppvisning som
hålls årligen. Den organiseras
av en medlemsförening till den
finska luftfartsorganisationen,
SIL, och bjuder på massor
av spänning i form av
flyguppvisningar, flygplan och
andra prylar.
> www.jamiflyin.com

PORI JAZZ / STEFAN CRÄMER

Satakunta erbjuder en mängd
olika evenemang inom kultur,
musik och idrott. Få dig ett
gott skratt på teatern, upplev
atmosfären på en lokal marknad
eller känn adrenalinet pumpa
på ett naturäventyr. Ta med dig
familjen eller bästa vännerna.
På följande sidor kan du läsa
om populära evenemang för
alla smaker. Vilken typ av
evenemang föredrar du?

Spetsveckan i Raumo
Spetsveckan i Raumo är ett
stadsevenemang för hela
familjen! Sitt namn troget bjuder
evenemanget på många olika
spetsrelaterade teman: från
utställningar till traditionell
och modern spetstillverkning.
Veckan fylls också med musik
och teater, utställningar och
hantverksuppvisningar. Kom
och upplev den underbara
atmosfären!
> www.pitsiviikko.fi/en/

Kultur

BERÖMT FÖR
SIN KULTUR!

Världsarv
Unescos världsarv utgörs
av internationellt unika
kultur- och naturmiljöer. Två
av dessa världsarv finns i
Satakunta, båda i staden
Raumo. Gamla Raumo med
sina pittoreska trähuskvarter
och Sammallahdenmäki,
en begravningsplats från
bronsåldern med sina
imponerande stenrösen,
erbjuder båda en fascinerande
och exotisk historia. Se vad
världsarven i Satakunta kan
erbjuda dig!
> Gamla Raumo
www.vanharauma.fi/en/
> Sammallahdenmäki
www.visitrauma.fi/
en/see-and-experience/
sammallahdenmaki/

Museum – Gör en tidsresa!
Våra museum berättar både om
svunna tider och om vår samtid. De
skapar oförglömliga upplevelser,
utbildar besökare och sprider
lärdomar på ett roligt sätt. Museernas
samlingar innehåller en mångfald av
föremål, från betydelsefulla historiska
föremål med lokal anknytning till
konstpärlor. Utforska Satakuntas
fascinerande museer!
> Satakuntamuseet
www.pori.fi/en/index/
culture/museum/
satakuntamuseum.html
> Björneborgs konstmuseum
www.poriartmuseum.fi/eng/
> Emil Cedercreutz museum
www.harjavalta.fi/palvelut/
museo/in_english/
> Raumo konstmuseum
www.raumantaidemuseo.fi/
english/index.php
> Raumo sjöfartsmuseum
www.rmm.fi/english/
maritimemuseum

VASTAVALO

Satakunta är välkänd som en kulturregion
vars unika, genuina och uppriktiga
inställning till konst och kultur har skapat
många framgångssagor. I Satakunta är
kulturen ständigt närvarande! Den finns i
landskapet som formats under seklerna och
i byggnaderna från många skilda historiska
epoker. Låt dig underhållas på teatern eller
besök en museiutställning! Känn historiens
vingslag och upptäck dess djupa rötter!
Utforska kulturen och glöm inte våra många
fantastiska kulturevenemang!

Arkitektur och omgivningar
Arkitekturen i Satakunta är
en kombination av historiska
herrgårdar och modern
byggnadskonst. Konststilar från
olika historiska epoker, från
neoklassicismen till modernismen,
har satt sin prägel på landskapet
och dess vackra byggnader.
> Vuojoki herrgård
www.vuojoki.fi/tmp_
vuojoen_kartano_site_0.
asp?sua=2&lang=3&s=221
> Leineperi järnbruk
www.leineperinruukki.fi/
page.asp?pid=english.html
> Noormarkku järnbruk
www.ahlstrominruukit.fi/en/
noormarkku
> Kauttua järnbrukspark
www.ahlstrominruukit.fi/en/
kauttua
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Natur och upplevelser

KOPPLA AV OCH
LÅT KÄNSLORNA
SKÖLJA ÖVER
DIG!
Oförglömliga upplevelser! Glöm
bort vardagens jäkt och bekymmer
under en upptäcktsfärd i Satukuntas
magiska natur. Bottenhavet och de
oräkneliga älvarna och sjöarna är
regionens stolthet.

Våra nationalparker
Satakuntas tre nationalparker
ligger i olika delar av landskapet.
Beundra träskmarkerna från
de plankförsedda stigarna,
eller njut av stillheten på en
seglingstur i Bottenhavet.
Klättra upp i ett fågeltorn och
njut av naturen i fulla drag.
I våra nationalparker hittar
du Finlands allra vackraste
naturpärlor. Alla fyra årstider
bjuder på upplevelser väl värda
att utforska.
> Bottenhavets nationalpark
www.nationalparks.fi/
bothnianseanp
> Puurijärvi och Isosuo
nationalpark
www.nationalparks.fi/
puurijarvi-isosuonp
> Kauhaneva-Pohjankangas
nationalpark
www.nationalparks.fi/
kauhaneva-pohjankangasnp

Ytterö – Dina drömmars
strandresmål
Sex kilometer sandstränder,
sanddynor, vattenrushkanor,
surfcenter och fågeltorn
Mångfald är Ytterös främsta
tillgång! Njut i fulla drag av
en underbar strandsemester,
utforska naturen i floddeltat
eller tillbringa en aktiv dag med
att rida eller spela volleyboll.
På vintern förvandlas Ytterö
till ett skid- och kälkområde.
Förutom de många aktiviteterna
kan Ytterö erbjuda ett överflöd
av övernattningsmöjligheter,
mötes- och evenemangslokaler.
> www.visityyteri.fi/english

Pyhäjärvisjön i Säkylä
Pyhäjärvisjön, som
huvudsakligen ligger i Säkylä
kommun, är den största sjön i
sydvästra Finland. Sjön är vida
känd för sitt kristallklara vatten
och goda fiskemöjligheter
och dess naturliga skönhet
och rena vatten bevaras tack
vare invånarnas, kommunens
och det lokala näringslivets
gemensamma insatser.
> www.sakyla.fi/sakyla-english
Jämi i Jämijärvi
I Jämijärvi kommun, i hjärtat
av norra Satakunta, ligger den
lilla orten Jämi, som erbjuder
naturupplevelser och aktiviteter
året om. Skidåkning, vandring
och fallskärmshoppning är några
av dem. Jämi har mycket att
erbjuda.
> www.jami.fi/eng

Mat och shopping

MATUPPLEVELSER
OCH SHOPPING!

Lokala matprodukter, dynamiska
gallerior, charmiga butiker och myllrande
marknader gör din shoppingupplevelse
i Satakunta till något alldeles
extra! Varför inte ta en paus under
shoppingturen på något av våra mysiga
caféer och provsmaka några lokala
delikatesser? Lättillgänglig information
om shopping, restauranger, caféer och
det lokala matutbudet hittar du med
sökmotorn Upptäck Satakunta.

JULIA HANNULA

Läs mer > www.koesatakunta.fi/en

Studera

HITTA DIN
FRAMTID!

Funderar du på att studera i Satakunta?
Grattis! Satakunta erbjuder många
möjligheter att hitta ditt kall och
utvecklas till en ledande expert inom
ditt område. Satakunta erbjuder
ett helt spektra av möjligheter
att hitta ditt framtida yrke och bli
en expert inom ditt område, med
utbildningsanstalter som sträcker sig
från gymnasieskolor till universitet,
högskolor, yrkes- och vuxenutbildningar.
Ta ett kliv in i framtiden och utforska de
utbildningsmöjligheter som Satakunta
erbjuder.

VEERA KORHONEN

Läs mer >
www.satakunta.fi/en/find-your-future

Bo

ATT BO HÄR
ÄR LÄTT!

Blunda och föreställ dig ditt drömliv.
Vad ser du? Drömmer du om att bo
i en charmig stuga nära havet, eller i
en takvåning i centrum av stan? Tack
vare de korta avstånden är det lätt att
kombinera boende, fritid och arbete i
Satakunta. En bostad här är billig jämfört
med andra delar av Finland. Du kan få
en egen tomt vid vattnet till priset av en
enrummare i ett bostadshus inne i stan.
Det ger dig mer tid och resurser åt andra
glädjeämnen i livet. De många parkerna
och möjligheterna till fritidsaktiviteter
av olika slag höjer levnadsstandarden
ett extra snäpp. Trygghet i vardagen
kommer snart att få dig att känna dig
som hemma här.

JUHA SINISALO

Läs mer >
www.satakunta.fi/en/living-here-easy

Arbeta

ARBETE OCH
FÖRETAGANDE

Satakuntas många företagsframgångar
grundar sig på specialisering, en diversifierad
näringsstruktur och internationellt samarbete. Vi
har rönt stora framgångar, särskilt som experter
inom energisektorn, industriproduktion och
livsmedelsindustrin. Tack vare vår expertis skapas
ständigt nya arbetstillfällen här. Två hamnar, en
flygplats, järnvägsförbindelser och motorvägar
ger mängder med logistiska möjligheter. I
Satakunta uppmuntras du att utveckla din
entreprenörsanda! Vi har experttjänster som
vägleder dig genom hela företagsprocessen.

ANTTI PARTANEN

Läs mer >
www.satakunta.fi/en/work-and-entrepreneurship

VÄLKOMMEN
VASA 190 KM

FINLAND
SATAKUNTA

TAMMERFORS 110 KM

HELSINGFORS 210 KM

ÅBO 140 KM

Besök Björneborg! www.visitpori.fi/en Besök Raumo! www.visitrauma.fi/en/ Besök Jämi! www.jami.fi/eng
www.facebook.com/satakuntafi

www.youtube.com/SatakuntaFi-Finland

