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TILAA SUURILLE TUNTEILLE 

Inspiroidu avaruuden 
pääkaupungista
Mistä on lakeuden pääkaupunki tehty? 
Avarista maisemista, pohjalaisesta yritte-
liäisyydestä, toimeliaasta väestä ja teke-
misen meiningistä. Jos ei ole järveä, teh-
dään itse, jos ei ole vuorta, tehdään itse. 

Mistä lakeuden pääkaupunki tunnetaan? 
Suomen suurimmista kesätapahtumista, 
Alvar Aallon arkkitehtuurista, pesäpallos-
ta, jalkapallosta ja Duudsoneista. 

Seinäjoki on myös paljon muutakin kuin 
Provinssia, tangoja ja Aaltoa. Kulttuuris-
ta ammentava matkailija löytää upean 
Kalevan Navetan, kaupunginteatterin ja 
kesällä valitsee useasta kesäteatterista 
sen hauskimman. Suomen suurimmalle 
rokkiklubille Rytmikorjaamolle käy tie ke-
säsesongin ulkopuolella. 

Urheilua rakastavan penkkiurheilijan on 
suorastaan vaikea valita minkä lajin pariin 
haluaa. Upeat puitteet tarjoavat hienot 
olosuhteet urheiluelämyksiin. Lukuisat 
ulkoilureitit ja laavut houkuttelevat liikku-
maan luonnossa. Tarjolla on myös pitkos-
puita suolla ja esteettömiä reittejä Joupis-
kalla ja Kyrkösjärven maastoissa.

Seinäjoki on myös kauppojen kaupunki. 
Ideaparkin yli sata liikettä sekä parikym-
mentä kahvilaa ja ravintolaa houkut-
televat kävijöitä kaukaakin. Keskustan 
uudistuva ilme ja tapahtumien Keskus-
tori vetävät myös paikallisia viihtymään 
keskustaan.

Kaupunki sijaitsee keskellä 
maakunnan upeita lapsiper-
hekohteita. Täältä onkin 
lyhyt matka joka paik-
kaan. Suunnaksi voi valita 
Keskisen kyläkaupan, 
PowerParkin, Ähtärin 
eläinpuiston tai  
Härmän kylpylän.

Seinäjoella tapahtuu 
ympäri vuoden.  
Tervetuloa  
avaruuden  
pääkaupunkiin! 
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Seinäjoen uusi  
kulttuurin keidas  
Kalevan Navetta
Patinoituneet vihreät katot näkyvät suurelle tielle jo kaukaa. 
Sulavalinjainen Lakeuden aamunkoi -silta on kuin joutsenen 
siipi. Se luo reitin yli Pohjan valtatien kohti taidetta ja 
kulttuuria. Puistikon keskellä punaiset Itikanmäen 
talot vihreine kattoineen luovat sisäpihan keskiön 
ja avartuvat ohikulkijalle kutsuvana. Mikä on 
tämä tunnelma, joka viestii menneistä 
ajoista keskellä uutta ja eloisaa pihapiiriä? 
Taiteen ja kulttuurin 130-vuotias 
Kalevan Navetta kokoaa yhteen 
nykytaidenäyttelyitä, kerho- ja 
kurssitoimintaa, konsertteja 
tanssin kera sekä 
ruokaelämyksiä.
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Historiaa
Seinäjoen Itikanmäellä sijaitseva Kalevan 
Navetta saneerattiin vuosina 2018–2020 
taide- ja kulttuurikeskukseksi. Talo on 
vanha kivinavetta, jonka historia alkaa 
1890-luvulta. Talo ei kuitenkaan koskaan 
toiminut navettavana, vaan 1909 alkaen 
verkatehtaana 1920-luvulle saakka. Sen 
jälkeen rakennus siirtyi puolustusvoimille 
ja toimi varastotilana 1990-luvulle saakka. 
Vuosien aikana Kalevan Navetan ympäril-
le rakentunut Itikan ja myöhemmin Atria  

yhtymän teollisuusalue alkoi 1960-luvul-
la jäädä pieneksi. Tehtaan siirryttyä Nur-
moon alkoi alueen uudistustyö. Alue siir-
tyi 2010-luvulla Peab Oy:n omistukseen, 
jonka jälkeen rakentuivat seitsemän puna-
tiilistä kerrostaloa ja myös Kalevan Nave-
tan omistus siirtyi samalla Peabille. 

Nykyisen käyttötarkoituksensa rakennus 
sai yrittäjä Petri Pihlajaniemen toteutta-
man saneerauksen myötä. Kalevan Na-
vetta säilytettiin tuleville vuosille upeana 
taiteen ja kulttuurin kotina samalla säilyt-
täen vanhan rakennuksen sielu taidokkain 
arkkitehtonisin valinnoin.

Seinäjoen taidehalli
Seinäjoen Taidehalli tarjoaa nykytaidenäyttelyitä 
ja erinomaista oheisohjelmaa, kuten taidetyöpa-
joja. Taidehalli on ajassa elävä taidetoimija, jonka 
ohjelmaan kuuluvat rohkeat näyttelyt, julkinen 
taide ja muuttuva monipuolinen oheisohjelma. 

Äärellä Kuppi ja Kattila 
Lähiruoka kulinaarisena elämyksenä? Kyllä! Ää-
rellä Kuppi ja Kattila on ravintola ja kahvila, joka 
sesongit huomioiden tarjoaa paikallista mais-
tuvaa ruokaa. Arkipäivisin tarjolla on lounas ja  
lauantaisin brunssi.

Taito Shop Seinäjoki 
Taito Shopista löydät paikalliset tasokkaat käsi-
työt ja omaleimaiset lahjat. Älä enää pohdi, mis-
tä löydät Etelä-Pohjanmaan tunnelman mate-
riaksi muutettuna. Myynnissä on mm. Seinäjoki 
-aiheisia tuotteita.



Filmiltä tai paikan 
päältä katsoen
Näyttelijät tuovat eloon tarinoita, jotka jättävät 
mieleenpainuvia kokemuksia jokaiselle. 

BioRexiin suunnataan niin treffeille ihastuksen kanssa 
kuin myös perheen kesken herkut kainalossa. Jo sisään 
astuessa laadukas tunnelma välittyy laajan herkkuvali-
koiman ja upeiden sisustuselementtien kautta. Seinäjo-
en uusi upea elokuvateatteri tarjoaa komeat tilat nauttia 
elokuvista yhdessä ja yksin tarjoilujen kera. Tarjolla on 
mahdollisuus tilata tapas-annoksia ja katsoa elokuvaa 
mukavalta sohvalta. 

Seinäjoella toimii useita eri teattereita: Seinäjoen Kau-
punginteatteri sijaitsee Aalto-keskuksen ytimessä, Tör-
nävän kesäteatteri kauniissa ympäristössä Törnävän 
saarella ja teatteri Hysteria toimii historiallisella Piirin 
alueella. Teatterit heijastavat tunteiden kirjon tarinoiden 

kautta jokaiselle katsojalle. Tule kokemaan todellisuu-
teen perustuvaa tai mielikuvituksellista maailmaa, joka 
kestää vain teatterinäytöksen ajan. Näytöksen aikana 
ihminen voi kokea iloa, surua ja rakkautta. Vahvistava 
tekijä on näyttelijöiden ja yleisön välinen suora kontakti, 
joka herättää henkilökohtaisempia tunteita eri yksilöi-
den välillä. 

Maakuntamatkailun kohteeksi soveltuu mainiosti Ma-
tintupa, Aisamäki ja Jyrkkä. Matintupa on 80-vuotias 
elokuvateatteri Ylistarossa, jonka kulmakivenä ovat koti-
maiset elokuvat. Aisamäki Peräseinäjoella ja Jyrkkä Ylis-
tarossa ovat kesä- ja harrastajateattereita, joissa paikalli-
nen huumori ja tarinankerronta kukoistaa.

Kaupunginteatteri
Kaupunginteatteri houkuttelee 
yleisöä ympäri Suomen. Ensi-il-
toja nähdään vuosittain puolisen 
tusinaa ja katsojia teatteri hou-
kuttelee n. 55 000 vuosittain. 
Kaupunginteatteri valittiin vuoden 
teatteriksi 2015.

Törnävän kesäteatteri
Törnävän kesäteatteri sijaitsee 
luonnonkauniissa ympäristössä 
Törnävällä. Alueella on kaksi näyt-
tämöä, amfiteatteri ja Paviljonki. 
Törnävän kesäteatteri on kuuluisa 
vauhdikkaista ja mukaansa tem-
paavista musikaaleista.

Teatteri Hysteria
Seinäjoen Piirin alueella toimiva 
vapaan kentän ammattiteatteri  
Hysteria tarjoaa monipuolista kult- 
tuuria Improallon huumoriesityk-
sistä aina ajankohtaisiin näytel-
miin ja lasten näytelmiin.
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Historian ja 
nostalgian 
vietävänä

Etelä-Pohjanmaan museo ja Liinamaan tupa
Etelä-Pohjanmaan museo Törnävällä tuo esiin ta-
rinat historiasta nykypäivään. Ohi kulkiessa ei voi 
olla huomaamatta komeaa tuulimyllyä, joka vetää 
kiinnostuksen kohti museon laajaa antia. Törnä-
vän alue antaa vaikuttavan paikan ulkomuseolle ja  
Etelä-Pohjanmaan museon Kivinavetalle, josta löytyy 
Vinttigallerian vaihtuvia näyttelyitä ja Mihinä me olla-
han? -perusnäyttely. Ulkomuseoalueelta löytyy Liina-
maan tuparati, joka on taitavasti säilytetty ikkuna en-
tisajan eteläpohjalaisten elämään. Eniten nähneiden 
rakennusten historia ulottuu 1600-luvulle. Vuosien ku-
luessa niissä on kulkenut paljon väkeä, mutta ne ovat 
muuttuneet vain vähän.

Sairaalamuseo
Nimensä mukaisesti keskiössä 
ovat  sairaalan työntekijöiden ja 
asukkaiden omakohtaiset koke-
mukset ja tavallinen arki. Esitte-
lyssä on esineistöä ja tarinoita 
terveydenhuollon menneisyydes-
tä. Sairaalamuseo sijaitsee histo-
riallisen Törnävän mielisairaalan 
alueella Piirillä. Lue lisää Piiristä 
sivulta 13.

Suomen Siirtolaisuusmuseo 
Maailman Raitti
Museon näyttelytilat kuljettavat 
suomalaisten siirtolaisten tarinoi-
den läpi visuaalisesti näyttävän ko-
konaisuuden kautta. Kyseessä on 
jännittävä kokemus koko perheelle, 
sillä melkein jokaisessa suvussa on 
joku, joka lähti siirtolaiseksi. Suo-
men Siirtolaisuusmuseo Maailman 
Raitti sijaitsee Peräseinäjoella.

Nurmon kotiseutumuseo
Nurmoolainen perinne tutuksi. 
Täällä pääset tutustumaan pitäjäs- 
sä vaikuttaneeseen herännäisyy-
teen, karjalaisiin evakoihin ja valuri-
perinteeseen. Museoalueen muo- 
dostavat 1700-luvun päärakennus 
ja sen pihapiiriin eri puolilta Nur-
moa siirretyt piharakennukset. 
Kesäisin museolla toimii museo-
kauppa ja -kahvila.

Suojeluskunta- ja  
Lotta Svärd -museo
Seinäjoen keskustassa seisoo vai-
kuttava vihreä puurakennus. Se ei 
ole mikä tahansa talo, vaan Alvar 
Aallon esifunktionalistista klassis-
mia edustava taidonnäyte.  Muse- 
ossa on keskiössä suojeluskun-
tien, lottien ja jääkärien toiminta. 
Näyttelyiden avulla pystytään vä-
littämään ajan syvin olemus. 

Traktorimuseo
Etelä-Pohjanmaan traktorimuse- 
osta  löytyy Suomen laajin yksi- 
tyinen traktorikokoelma. Mitä ta- 
pahtuu vanhoille traktoreille, jotka 
on jätetty ruostumaan oman on-
nensa nojaan? Parhaassa tapauk-
sessa niiden tie vie Matti Jaskarin 
entisöintipajalle. Täällä traktorit on 
kunnostettu komeaan kuntoon.

Nostalgisia 
aarteita 

etsimässä? 
Kriikun Myllykaffila,  

Maijan Wanha Navetta ja  
Wanha Pokki

Kriikun museomylly sijaitsee 
suojellun Kyrönjoen rannalla. 
Kriikun Myllykaffilalta kaneli-
pulla mukaan ja historian vietä-
väksi Ylistaroon! Läheltä löytyy 
myös hurmaava Maijan Wanha 
Navetta. Kirpputori ja antiikki-
liike samassa paketissa on kuin 
isovanhempien ullakko, josta 
voisi etsiskellä aarteita tunti-
kausia. Antiikin ystävät löytävät 
kotiinsa uniikkeja elementte-
jä myös Peräseinäjoen Wanha  
Pokki -kirpputorilta.
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Koe Alvar Aallon 
kädenjälki 
SEINÄJOELLA
Seinäjoen keskustassa sijaitseva Aalto-keskus on ajaton arkkitehtuurin 
ilmentymä, joka viehättää selkeillä muodoillaan ja upeilla arkkiteh-
tonisilla yksityiskohdillaan. Kuortaneella syntynyt Alvar Aalto on 
Suomen merkittävin ja kansainvälisesti tunnetuin arkkitehti. 
Aalto sai 1950-luvun loppupuolella työkseen luoda Seinäjoen 
kaupunkikeskustan suunnittelukilpailun yhteydessä useita 
merkittäviä rakennuksia Seinäjoelle. Seinäjoen hallinto- ja 
kulttuurikeskus on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen 
rakennustaiteellinen kokonaisuus.

Lakeuden Risti  
Komea Lakeuden risti on Seinäjoen tunnetuin maa-
merkki. Kesäisin kannattaa suunnata katsomaan 
henkeäsalpaavaa näkymää avaruuden pääkaupun-
kiin 65 metriä korkean kellotornin huipulta. Kirkon 
sisällä luonnollista valkeutta hohkavat muodoista 
sulavimmat. Huomiota saavat useat yksityiskohdat, 
kuten kauniit valaisimet ja lasimaalaukset. Tiesitkö, 
että kellotornin juurella sijaitseva, suloisilla pronssi-
linnuilla koristeltu suihkulähde on myös Aallon kä-
denjälkeä?

Aallon kirjasto
Tunnelmaa huokuva Aallon Kirjasto on 
valmistunut vuonna 1965. Aallon kir-
jasto on yksi yhdestätoista toteu-
tuneesta Aallon suunnittelemasta 
kirjastosta. Alvar Aallon suunnit-
telemissa rakennuksissa käden-
jälki ei jää vain ulkoasuun, sillä 
kaikki sisustuksesta valaisun 
tekniseen toteutukseen on 
otettu huomioon. 

Kaupungintalo
Seinäjoen kaupungintalo valmistui vuonna 1962. Julki-
sivun tummansinisistä keraamisista sauvoista koostu-
va pinta säihkyy auringonpaisteessa kuin virtaava joki. 
Kaupungintalon mieleenpainuva muoto saattaa usean 
paikallisen mielestä olla kuin musiikkia vailla oleva suuri 
piano. 

Kaupunginteatteri
Alvar Aalto oli hahmotellut Seinäjoen teatterin pääpii-
rustukset jo 1960-luvulla, mutta rakennuksen toteut-
taminen viivästyi useasta eri syystä. Teatterirakennus 
toteutettiin postuumisti arkkitehti Elissa Aallon johdolla 
yksitoista vuotta Alvar Aallon kuoleman jälkeen.  

Lasikokoelma
Astuessasi sisään Aallon kirjastoon näet oikealla puolella-
si vaikuttavan yli kahdensadan esineen Aino ja Alvar Aalto 
-lasikokoelman. Täällä pääset näkemään Aallon luomia,  
lasikilpailuissa syntyneitä, ainutlaatuisia töitä. Kokoelma 
on nykyään kaupungin omistuksessa ja syntynyt yksityi-
sen keräilijän työn tuloksena.

Opastukset
Seinäjoen oppaat ry järjestää ryhmille opastettuja käve-
lykierroksia Aalto-keskuksessa. Kierroksella kuulee mie-
lenkiintoisia tarinoita Aalto-keskuksen rakentumisesta, 
eri kohteista sekä Alvar Aallosta itsestään.
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Festarikaupunkia 
tanssittaa musiikki 

ympäri vuoden
Seinäjoen kaupunginorkesterin sävelet vievät mukanaan 
Mahtavan kokemuksen antava Seinäjoen kaupunginorkesteri tarjoaa sielun täy-
deltä kuunneltavaa. Seinäjoki-sali on laadukkaan musiikkikokemuksen etsijälle 
juuri oikea paikka. Ennakkoluulot on hyvä jättää huomioimatta, sillä orkesteri-
musiikin vaikuttavat sävelet ovat kaikkia varten! Orkesteri toteuttaa kamari- ja 
sinfoniamusiikin lisäksi vaihtelevaa musiikkitarjontaa.

Rytmikorjaamo kutsuu ihmisten klubille 
Seinäjoen keskustan tuntumasta löytyy yksi Suomen suurimmista klubita-
loista; legendaarinen elävän musiikin ja kulttuurin kehto Rytmikorjaamo. Ky-
seessä on keikkapaikka, joka saavuttaa kaikki genret ja faniluokat. Jatkuvasti 
uusiutuvat esiintyjälistat omaavat musiikin lisäksi myös monialaisia taitureita. 
Rytmikorjaamon ja ravintola Varickon yhteistyönä järjestetään tiettyinä keik-
kailtoina seisovaan pöytään kattava buffet ja myös virvokkeita tarjoava baari 
on auki musiikkiesitysten aikana. 

Historiallinen 
PIIRIN ALUE HERÄÄ 

UUTEEN KUKOISTUKSEEN

Törnävällä sijaitseva kaunis puistomainen alue valkoisi-
ne rakennuksineen oli aikoinaan Törnävän piirimielisai-
raala. Alue rakentui 1920-luvulta lähtien palvelemaan 
laajan Etelä-Pohjanmaan alueen kuntia. Alue rakennuk-
sineen siirtyi paikallisen perheyhtiön haltuun muutama 
vuosi sitten ja nyttemmin aluetta on ryhdytty määrä-
tietoisesti kehittämään hyvinvoinnin ja vapaa-ajan kes-
kukseksi. Piiriltä löytyy historian lisäksi useita aktiivisia 
kulttuurin ja hyvinvoinnin toimijoita. Piiri on Seinäjoen 
tulevaisuuden helmi!

Teatteri Hysterian näytökset ja Ravintola Verstaan 
maittava ruokatarjonta toimivat toisiaan täydentäen.  
Koristeellisen Piirin aidan ohittaessa tieltä huomaa myös 
kesäteatteria varten rakennetun lavan. Alueella voi myös 
majoittua vanhalla mielisairaalaosastolla, joka on restau-
roitu Hostel Bjorkenheimiksi.

Piirin alueella kävellessä suurien puiden varjostamilta rei-
teiltä löytyy Sairaalamuseo ja pieni kirkko. Puistoalueen 
siimeksessä patsastelevat taiteilija Kai Noramiehen kol-
me hanhea suihkulähteen äärellä. 

Go-Rento ja G-moodi tuottavat pai-
kallista luonnonmukaista käsityötä. 
Go-Rento vie luonnon yrttien maail-
maan ja G-moodilta voi hankkia mu-
kaan yksilölliset korut. Molemmat 
kohteet kutsuvat osallistumaan hur-
maaviin käsityötyöpajoihin korujen, 
villiyrttien ja saippuoiden pariin.
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SEINÄJOKI ON 
lasten silmin täynnä  

seikkailumahdollisuuksia
Lasten mielipuuhat koostuvat vauhdikkaasta menosta, uuden oppimisesta ja 

loppumattomasta leikinhalusta. Varaa aikaa tähän kaikkeen, sillä nyt mennään leikki-
ikäisten ehdoilla! Halusitpa sitten tutustua eläinten maailmaan, hurjastella Duudsonit 

Activity Parkissa, viettää aikaa Apila-kirjaston pörröisessä lukunurkkauksessa tai 
fiilistellä Lastenreitin nuotiolla, löytyy etsimäsi aktiviteetti tältä aukeamalta.

Eläinten ihmeellinen arki kutsuu  
Eläinten ystäville löytyy Ylistarosta kesän kohokohtia antavat Wanha Markki ja 
4H-Elämysmaailma. Näissä kohteissa pääsevät kaikki tutustumaan mm. hevosiin, 
possuihin, kaneihin ja jopa alpakoihin. Wanha Markki on 1800-luvun pohjalaistun-
nelmaa huokuva miljöö, jossa onnekkaat eläimet saavat viettää hyvin ansaittuja 
eläkepäiviään. Maatilan eläinten tapaaminen on ikimuistoinen kokemus varsinkin 
heille, jotka eivät ole ennen päässeet rapsuttelemaan karheaa possun turkkia tai 
nähneet kuinka eläinten arki etenee maaseudulla. 4H-Elämysmaailmassa odottaa 
kotieläinpuiston lisäksi paljon muutakin puuhasteltavaa eläinten paijaamisen li-
säksi. Päärakennus on aito pohjalaistalo, jossa toimii kahvio ja myymälä.

Seikkailupuistot, Hollywood ja Hoplop 
Veikeimmät huvit löytyvät itsensä haastamisesta. Ideaparkissa sijaitseva Duud-
sonit Activity Park on tehty duudsonmaiseen temppuiluun, jota pääsee toteut-
tamaan trampoliineilla, kiipeilymaailmassa, skeittiparkilla ja useassa muussa 
energiaa vaativassa lajissa. Perheen taaperoille oiva vaihtoehtoinen kohde on 
Seinäjoen HopLop-sisäleikkipuisto. 

Ideaparkin katon alta löytyy hieman rauhallisempaan menoon Viihdekeskus 
Hollywoodin keilaradat, minigolf, pakohuone ja lukuisat pelikoneet. Hollywood 
sopii hieman vanhemmille lapsille ja myös aikuisille.

Apila-kirjasto
Apila-kirjaston pörröisissä lukunurkkauksissa kiehtovat tarinat 
vievät mukanaan. Lastenosaston Piilomaassa pienemmät lap-
set voivat kuunnella satuja kirjataloissa ja satuhuoneessa. Musii-
kin ystäville löytyy bändihuone ja kuulokkeilla varustettu piano.

Liikenne- ja Fiilispuisto
Auringon paistaessa kesällä asfaltit kuumaksi on aika päästä Sei-
näjoen Liikennepuistoon opettelemaan liikennesääntöjä ja tes-
taamaan polkuautoilua liikennevalojen ja toisten kuskien kera. 
Lasten liikennepuisto on suunnattu alle 12-vuotiaille. Läheltä 
löytyy myös Fiilispuisto, jossa on ilmainen pelivälinelainaamo.

Avaruuspuisto
Raketin lähtölaskenta alkaa! Avaruuden pääkaupunki -teemai-
nen leikkipuisto on täynnä avaruusseikkailuja liukumäissä ja 
komentosilloilla. Mille planeetalle mahtaakaan tuo suuri raketti 
saapua? Syksyllä 2022 avattu uusi Avaruuspuisto sijaitsee kes-
kustassa Kalevankadun ja Keskuskadun välissä. 

Lastenreitti Oravapolku
Seinäjoella on lukuisia luontopolkuja. Lastenreitti, eli Oravapol-
ku, vie Kyrkösjärven metsän läpi luontoaiheisten opasteiden 
saattelemana ja hauskoihin leikkimökki- ja museorakennuksiin 
tutustuttaen. Käpälikön parkkipaikalta on alle kilometri tunnel-
maiselle kodalle ja takaisin.
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MYÖS PAIKALLINEN  
voi yllättyä

Ollako seinäjokelainen vai seinäjokinen? Siinä riittää edelleen 
miettimistä kaupungissa jo tovin asuneelle artistille ja 

kotikaupunkinsa lähettiläälle Marko Maunukselalle. Tuttu 
kaupunki on osittain yllättänyt Maunukselan. Vierailijoille 

esiteltäviä kohteita on ehtinyt miehen mieleen silti jo valikoitua.

1Rohkea  
kaupunginteatteri 
Maunukselalle merkityksellisin 

Alvar Aallon rakennuksista on kau-
punginteatteri.

– Ensimmäinen katsomani esi-
tys, The Rocky Horror Show, sytytti  
minussa ison kipinän.

Interaktiivisessa esityksessä ylei-
sö sai päälleen vesisadetta ja ves-
sapaperirullia. Se kaikki teki nuo-
reen mieheen suuren vaikutuksen.

– Ajattelin kaiken teatterin ole-
van juuri tuota. Jouduin siinä suh-
teessa hieman pettymään seu-
raavan teatterikäyntini jälkeen, 
Maunuksela nauraa.

Ura harrastajateatterissa ja teat-
teriavustajana pääsi kuitenkin 
alkuun. Seinäjoen kaupungin-
teatteria Maunuksela ke-
huu edelleen rohkeista 
valinnoista.

– Toivon, että saisin 
jatkossakin antaa siihen 
oman panokseni. Teatte-
rissa on hyvät työkaverit 
ja hyvä henki. Sinne ovat 
kaikki tervetulleita.

2 Matalan  
kynnyksen Apila
Varsinaista lukutoukkaa 

Marko Maunuksela ei ole itses-
tään vielä löytänyt. Kirjasto on 
silti käynyt miehelle tutuksi. Api-
la-kirjastoa on helppo kehua ja 
hyvä ylpeydellä esitellä.

Hän uskoo kirjaston olevan myös 
hyvä kohtauspaikka.

– Apilaan voi piipahtaa myös 
kahville tai pienelle välipalalle.

3 Kellotornin  
mahtavat näkymät 
Alvar Aalto oli läsnä joka 

päivä jo Maunukselan lapsuus- ja 
nuoruusvuosina Alajärvellä. 

– Nyt elän arkea Aallon tuotan-
non keskellä Seinäjoella.

Maunuksela epäilee, että arkipäi-
väisyyden takia emme aina huo-
maa tai tajua arvostaa Aallon mer-
kitystä.

– Aalto-keskus on kuitenkin se, 
mitä ensimmäisten joukossa ha-
luamme vieraillemme näyttää.

Lakeuden Ristin kellotornista on 
mahtavat näkymät joka suuntaan, 
peltolakeuksille asti. Silti Maunuk-
sela uskoo harvan paikallisen tor-
nissa käyneen. Eikä niitä 276 askel-
maa tarvitse 65 metriä korkeaan 
torniin edes lihasvoimin kavuta.

– Hissi vie ylös asti, Maunuksela 
lisää.

Teksti: Hannele Norja  
(alkuperäistä tekstiä on tiivistetty)
Kuvat: Matti Hautalahti

4 Törnävän laaja alue
Ensimmäisen kosketuksen 
Maunuksela sai Törnävän 

alueeseen opiskeluaikoinaan lähes 
kolme vuosikymmentä sitten. Jo 
silloin miljöö jäi hänen mieleensä 
erityisen kauniina.

Monipuolisella kulttuurihistorialli-
sella alueella riittää nähtävää. 

– Kartanon rakennukset, talli, 
meijeri, navetta, kirkko, muisto-
merkit, museot, ruudinkuivaushuo-
ne, Maunuksela listaa nähtävää.

– Ja tietysti ammattimaisesti hoi-
dettu kartanon puisto ja puutarha 
ovat näkemisen arvoisia.

5 Torikahvittelu  
yllätti 
Kaupunkiin muuton myötä 

Maunuksela on löytänyt itsestään 
yllättäen torikahvittelijan. 

– Viimeksi eilen, hän myöntää.
– Ihmiset ovat torilla rentoja ja 

tunnelma on aina hyvä.
– Horsma on erinomainen maa-

merkki ja väripilkku, joka kuuluu 
juuri paikalleen. Yrittäjäpatsas ra-
jaa hyvin torin toista laitaa.

6Maastopyörällä  
riittää valinnanvaraa 
Marko Maunuksela on yllät-

tynyt Kyrkösjärven ympäristössä 
risteilevien pyöräilyreittien mää-
rästä. Niihin hän on tutustunut 
vaimonsa kanssa molempien hu-
rahdettua maastopyöräilyyn. 

– Sen olemme huomanneet, että 
etäämmälle ei ole vielä tarvetta 
lähteä. Paikallisissa poluissa riittää 
vielä ajamista.

Maunukselan yllätti myös Kyrk-
kärin alueen mäkiset maastot.  
Kivituhkapohjaisten reittien lisäksi 
vaihtoehtoina ovat myös kallioiset, 
kivikkoiset tai juurakkoiset reitit.

– Sen verran olen jo harrastuk-
seen päässyt kiinni, että kaipaan 
siihen haasteita.

7 Alueella paljon  
muutakin 
Kaikkia Kyrkkärin ja Jouppi-

lanvuoren alueen liikuntamahdolli-
suuksia Maunukselalla ei ole tässä 
vaiheessa aikaa hyödyntää.

– Frisbee, luontopolut, laavut, 
seikkailumetsä, uimaranta, Peris-
kooppi, esteettömät polut, Mau-
nuksela luettelee mahdollisuuksia.

Koska työ asettaa Maunukselalle 
omat vaatimuksensa, stadionin jal- 
kapallo-otteluihin hän ei ole vielä  
vakaista aikeista huolimatta ehtinyt. 
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Lakeudella  
virkistytään  
uimalla  
kaikkina
vuodenaikoina
 

Kuvittele tämä mielessäsi: istut aurinkoiselle 
rannalle raukean päivän jälkeen. Taivaan kantta 
punertavaksi värittävä auringonlasku pyrkii 
antamaan vielä viimeisistä säteistään kaiken. 
Tämä sinua odottaa lakeuksilla!
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Kalajärven matkailukeskus
Kalajärven matkailukeskuksen kes-
keltä löytyy Ravintola Kalajärvi. Ra-
vintolassa on mahdollisuus vuokra-
ta välineitä alueen monipuoliseen 
tarjontaan. Talvella suunnataan ret-
kiluisteluun, kesällä SUP-lautailuun 
ja puistogolffiin. Ravintola Kalajär-
ven tapahtumaillat täyttyvät musii-
kista, tansseista ja karaokesta. 

Kyrkösjärvi
Kyrkösjärven ranta on erityisesti 
perheiden suosiossa. Lue lisää 
”Kyrkkäristä” sivulta 21.

18

Sahalampi
Sahanlammen uimarannalla pää- 
see hiekkarannalta tai laitu- 
rilta pulahtamaan virkistävään 
Seinäjokeen. Komeasti kohise- 
va koski vetää hitaasti jokea 
kohti keskustaa. Ranta on mel-
ko jyrkästi syvenevä, mutta vesi  
virkistävän viileää koko kesän. 
Sahalammelta löytyy myös ranta- 
lentopallokentät.

Tanelinranta
Tanelinrannan laituri takaa lap-
sille turvallisen alueen harjoitel-
la uimista matalassa vedessä. 
Kirkas vesi on kutsuvaa ja aurin-
koisina kesäpäivinä miellyttä-
vän lämmintä matalissa pouka- 
missa. Läheltä löytyy kioski,  
josta mukaan tulee suolaiset ja  
makeat herkut välipalaksi. Suu- 
relta nurmialueelta löytyy ke-
säisin jokaiselle paikka. Tanelin-
rannalla toimii myös vesiurheilu- 
keskus EPOP-Wake, josta voi 
vuokrata mm. SUP-lautoja ja har-
rastaa kaapelivesihiihtoa.

Avantouintipaikat kutsuvat
Lakeuden Avantouimareiden järjes- 
tämä Tanelinlammen avantosau- 
na on ollut seinäjokisten käytössä 
jo vuodesta 2006 lähtien. Aito sisu 
kumpuaa siitä, kun ulkona on pak-
kasta toistakymmentä astetta ja 
avantokaverit kutsuvat mukaansa 
heittämään talviturkkia pois. Laa-
dukas suuri sauna on auki niin talvi-
kauden ensikertalaisille kuin myös 
konkareille. Sahalammen avanto-
paikalla taas ei ole saunaa, joten 
meno on sisukkaimmille varattu! 
Veneskoskella jylhässä kalliomai-
semassa sijaitsee avantopaikka ja 
sauna, jota ylläpitää Veneskoski- 
Viitalan kyläseura.
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Seinäjoella 
luonto löytyy 
AINA LÄHELTÄ

Mukavat kengät jalkaan, voileivät rep-
puun ja kohti laavua. Seinäjoella on 
useita reittejä, joiden varrelta löytyy 
tekemistä ja nähtävää. Joupiskan ja 
Kyrkösjärven alue on laaja retkeilijälle 
ja kuntoilijalle. Esteetön ympärivuoti-
nen reitti vie Aarnikotkan kodalle, jossa 
vierailijoita odottaa kaunis hiljentymis-
paikka. Helppokulkuisen reitin varrel-
la on myös Lepakkolaavu, jonka nimi 
näkyy myös grillauspaikan koristeissa. 
Kyrkösjärventien päästä  alkaa pidempi 
reitti järven ympäri.

Hieman kauempana Seinäjoen keskus-
tasta metsä- ja peltomaiseman hal-
koo suuri Paukaneva. Pitkospuut vie-
vät avaran nevan keskelle lintutornille 
saakka. Myös Paukanevalle pääsee lä-
hes kilometrin matkan esteetöntä reit-
tiä pitkin.  

Pura energiaa kuntoportailla  
ja maastopyöräillen
Seinäjoen korkein kohta Joupiska saa-
vutetaan haastetta antavilla kuntopor-
tailla. Laskettelurinteenä toimiva Jou-
piska on kesäisin maastopyöräilijöiden 
hallussa. Maastopyöräilyyn on talvisin 
oma merkitty reitti.

Perinteisen hiihdon ystäville hyvin kun-
nostetut ladut ylläpidetään koko lu-
misen ajan Joupiskalla ja Kyrkösjärven 
alueella. Ensilumen latu ja yleisöjäärata 
avataan marraskuulla. Talviliikunnan 
iloa kannattaa toteuttaa myös Kalajär-
vellä retkiluistelun parissa. Kyrkösjär-
vellä palvelee kesäisin melontakeskus 
uimarannan läheisyydessä. Seinäjoki 
on siis urheilumahdollisuuksia täynnä 
vuodenajasta riippumatta!

Kyrkösjärven uimaranta
Ahkerassa virkistyskäytössä olevalla 
Kyrkösjärvellä on mahdollista uimisen 
lisäksi esimerkiksi melonta, frisbeegolf 
ja rantalentopallo. Uimarannalla on ke-
säisin auki kahvila ja suihkuilla varus-
tetut pukuhuoneet. Kaunis Kyrkösjärvi 
on Suomen viimeisimpiä tekojärviä. 
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Makujen  
RUOKAPROVINSSI

Etelä-Pohjanmaa on Suomen 
ruokaprovinssi. Maakunnasta lähtee 
jokaisen suomalaisen ruokapöytään 
paljon raaka-aineita ja paljon valmiita 
tuotteita. Kaikki tuntevat Atrian,  
Valion ja Juustoportin.

Seinäjoelta löydät jokaisen makuun jotain. Perinteis-
ten lounaspaikkojen, paikallisten leivonnaisten ja 
upeiden puitteiden omaavien ravintoloiden tarjonnan 
lisäksi Seinäjoelta löytyy useita erikoisuuksia nautis-
kelijoille. Aivan keskustorin läheltä löydät idyllisen 
Kahvila-Konditoria Pikku Paussin, jonka herkut lei-
votaan samassa rakennuksessa keskellä kaupunkia. 
Leipomon tuoksua ei voi olla huomaamatta. Suussa 
sulavien kakkujen ystäville ehdoton ykköskohde on 
Valkoinen Puu, kahvila vailla vertaa. 

Ravintolat hyödyntävät ansiokkaasti lähellä tuotet-
tuja raaka-aineita. Upeimmat elämykset voit kokea 
Juurella-ravintolassa, Talriikissa ja Almassa. Verstas 
Piirillä ja Varicko Rytmikorjaamolla vetävät lounasai-
kaan salit täyteen.

Seinäjoella voit nauttia myös paikallisia juomia. Perin-
teikäs Mallaskosken panimo tuottaa oluita ja pääset 
tutustumaan panimoon myös panimokierroksella.  
Pirula Seinäjoen Ylistarossa tuottaa viinejä ja siiderei-
tä. Ylistarolaisen viinantuottamisen juuret ulottuvat 
aina 1800-luvun loppupuolelle, ja syksyllä 2022 Pirula 
voitti kultaa kansainvälisessä juomakilpailussa.

PÄÄ TYYNYYN
Vaihtoehtoja hotelleista  
hostelleihin, mökistä telttaan
Näyttävästi entisöity ja uniikki, boutique-tason perhe-
yritys Hotelli-Ravintola Alma valittiin juuri vuoden 2022  
majoitusliikkeeksi. Seinäjoen keskustan muita hotelleja 
ovat Original Sokos Hotel Vaakuna, Original Sokos Hotel 
Lakeus sekä Scandic Seinäjoki. Keskustan ulkopuolella  
Hyllykalliolla sijaitsee Finlandia Hotel Fooninki. 

Törnävän Hotelli Sorsanpesä on monelle paikallisellekin 
tuttu legendaarinen paikka vuosikymmenten takaa. Vierei-
sellä  leirintäalueella voi yöpyä mökissä tai omassa asun-
toautossa.

Karavaanareiden joukossa suosiota ja useita palkintoja ke-
rännyt Kalajärven leirintäalueen Caravan-aluetta ei kannata 
jättää testaamatta. Lisäksi vuokramökkejä löytyy ympäri 
kaupunkia.

Historian ja kulttuurin etsijöiden parissa kohteeksi nousee 
esiin Piirin alueen vanhimpaan rakennukseen avattu Hostel 
Bjorkenheim. Rakennus on vuodelta 1923. Piirin alueella 
yöpyminen avaa kulttuurihistoriallisen Törnävän alueen 
uudella tavalla esiin. Seinäjoelta löydät myös Airbnb-majoi-
tusta tarjoavia kohteita. Siirilän tilalla vain kilometrin päässä 
keskustasta kohtaat maalaisidyllin avarilla peltomaisemilla.
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lakeuksien iso  
viihdekeskus  
yhden katon alla
Ideapark valaisee taivaalle revontulet pimeän saapuessa, sil-
lä vihreät valot hohkaavat kutsuvasti ja näkyvät Seinäjoen 
laidalta asti. Ideaparkissa on yli sata liikettä, ravintolaa ja 
kahvilaa, mutta se on myös paljon enemmän. Kesät ja tal-
vet jokaisella on mahdollisuus kokea jotain uutta Seinäjoen 
Ideaparkissa; huvipuiston täynnä laitteita, helikopterilennon 
Seinäjoen yllä, kumia polttavia drifting-näytöksiä, helteellä 
luistelua tekojäällä ja lukuisia musiikkiesityksiä joka kuu-
kausi. Kauppakeskuksen piha-alueella on tarjolla kesäisin 
myös mökkivuokrausta ja asuntovaunualue. Ideapark on iso 
tapahtumakeskus, joka vetää väkeä ympäri Pohjanmaata. 
Näistä kaikista aineksista koostuu Seinäjoen Ideapark! 

Osallistu Ideaparkin tuleviin tapahtumiin  
seuraavalla kauppareissullasi!

25

KAUPPOJA 
kuin tähtiä taivaalla

Seinäjoki on monipuolinen ja laaja kauppakau-
punki. Löydät laajan valikoiman erilaisia ostoksia 
tarpeeseen kuin tarpeeseen keskustan kauppa-
keskittymän lisäksi Ideaparkista, Prisma-kaup-
pakeskuksesta sekä Päivölän ja Rengastien 
alueelta. Päivölän alueella sijaitsee paljon päi-
vittäistavaraliikkeitä ja Rengastien alueelle puo-
lestaan on keskittynyt sisustusliikkeitä. 

Seinäjoki on myös merkittävä autokaupan kes-
kus, sillä moni autonostaja tulee tänne kau-
empaakin. Kaupungin kirpputoritarjontaa on 
kehuttu kiinnostavaksi ja monipuoliseksi. Myös 
vanhan tavaran metsästäjät tekevät täällä hyviä 
kauppoja. Paikallisia tuotteita löytyy parhaiten 
Kalevan Navetan Taito Shop Seinäjoki -liikkeestä.
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Ota suunnaksi Etelä-Pohjanmaa 
LAKEUDELLE.FI KOKOAA SUOMEN PARHAAT PERHEKOHTEET

Etelä-Pohjanmaan Alahärmässä, 
keskellä lakeuksia, kohoaa Suo- 
men suurin ja erikoisin vapaa- 
ajankeskus Huvivaltio PowerPark. 
Tekemistä löytyy jokaiselle ja kai-
kenikäiselle; tämän takaavat yli 40 
huvilaitetta sisältäen muun muas-
sa 8 huimaa vuoristorataa sekä 
Suomen laajimman lasten laittei-
den valikoiman. Huvipuiston lisäk-
si perhe viihtyy niin kartingissa, 
5D-elokuvissa kuin Röllikylässä-
kin. Lukuisat majoitusvaihtoehdot 
ovat vertaansa vailla. 

Härmän Kylpylässä  lapsiperhei-
tä  hemmotellaan. Kylpylän lisäksi 
sieltä löytyy lasten ikioma Vekara 
Viidakko. Ravintolasta löytyy suo-
sikki jokaiselle perheenjäsenelle 
ja touhun täyteisen päivän jälkeen 
onkin hyvä siirtyä yöpuulle tilaviin 
perhehuoneisiin. Seuraava aamuna 
kutsuvat frisbeegolf, fatbiket, luon-
toreitit ja pihaleikit. 

Ähtäri Zoo on Suomen vanhin luon-
nonmukainen eläinpuisto, jonka 
tunnetuimmat asukit ovat Pandata-
lossa asustavat Lumi ja Pyry. Eläin-
puistossa asustelee yli 50 eläinlajia 
ja niihin voi tutustua helppokulkui-

sen, kauniin luonnon keskellä kulke-
van reitin varrella. Eläinpuiston koti-
eläintilalla, Zoo Farmilla, esitellään 
maatilan elämää ja eläimiä. 

Keskisen Kyläkauppa on Suomen 
suurin tavaratalo, jonka palveluita 
käyttävät vuosittain yli 6 miljoonaa 
kävijää. Kyläkauppa on koko kansan 
viihtymiskeskus, sillä ostettavaa, 
katsottavaa ja tekemistä löytyy 
koko perheelle. Joka kesäinen, alle 
13-vuotiaille ilmainen, Miljoona 
Tivoli on kesän kohokohtaa, jota 
odotetaan innolla.

Kuortaneen Urheiluopisto tunne-
taan parhaiten huippu-urheilun ja 
hyvinvoinnin keskuksena, mutta 
sen monipuolinen tarjonta palve-
lee myös lapsiperheitä. Suppaile, 
ui tai soutele järvellä. Pelaamaan 
pääset niin sisä- kuin ulkotiloissa. 
Ruoka on maistuvaa ja majoitus-
mahdollisuuksia löytyy monen 
tasoisia.

PARAS 
PERHELOMA 

IKINÄ!
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Pakkaa laukkusi ja ota suunnaksi  
Etelä-Pohjanmaa. Maakunta on matkailijan 

aarrearkku, josta löytyy elämyksiä jokaiselle. 
Suunnittele matkasi sivuillamme!

MAAKUNNAN KATTAVA TARJONTA YHDESSÄ PAIKASSA                  VISITLAKEUS.FI                   VISITLAKEUS

 

Seinäjoki on 
tapahtumien 
SUURKAUPUNKI
Jokaisen on koettava tapahtumarikas Seinäjoki omalla tyy-
lillään. Seinäjoen tapahtumatarjontaa koristaa suuret vuo-
sittain toistuvat festivaalit ja tapahtumat kuten Provinssi, 
Tangomarkkinat, Vauhtiajot, Kuninkuusravit ja Solarsound. 
Suurten musiikkitapahtumien rinnalla Seinäjoella toteutuu 
joka päivä useita taidenäyttelyitä, urheilutapahtumia, kon-
sertteja ja teatteriesityksiä. Arkiseen menoon soveltuvat ta-
pahtumat, kuten erilaiset osallistavat kurssit ja opastuskier-
rokset, kutsuvat jokaisen mukaan viettämään laatuaikaa.

Festareiden lisäksi Seinäjoki on myös kokouskaupunki. 
Mainio logistinen sijainti pääradan varressa tuo kaupunkiin 
vuosittain runsaasti kokous- ja konferenssiväkeä. Tarjolla 
on monipuolinen kattaus tiloja tapahtumajärjestäjälle aina 
stadionista ja areenasta lähtien pienempiin sympaattisiin 
kokoustiloihin.

Mitä ikinä Seinäjoella tapahtuukaan –  
sen löydät Etelä-Pohjanmaan  
tapahtumakalenterista 

WWW.EPKALENTERI.FI
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PENKKIURHEILIJAN 

paratiisi
SEINÄJOELLA  
YLI 60 AKTIIVISTA  
URHEILUSEURAA
Löytyykö Suomesta montaa kaupun-
kia, jossa aktiivinen penkkiurheilija saa 
nauttia mestaruussarjatason otteluista 
melkein lajissa kuin lajissa? Seinäjoella 
saa. Kansallispeli pesäpallon vankka 
kotipesä sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla. 
Seinäjoen Jymy-Jussit taistelevat an-
siokkaasti vuosittain miesten pesäpal-
lon pääsarjassa. Myös naisten joukkue  
Maila-Jussit pelaa tasokasta peliä mes-
taruussarjatasolla Superpesiksessä. 
Jymyvolleyn naisten joukkue tarjoaa 
vauhdikasta lentopallopeliä mestaruus-
liigassa talvikautena ja pelipaikkana  
toimii Nurmon liikuntahalli.

Jalkapallon upea pyhäkkö OmaSp Sta-
dion on Suomen komeimpia stadio-
neita. SJK:n joukkue tarjoaa tasokasta 
peliä jalkapallofaneille. Salibandyä pe-
lataan Seinäjoella kahdella joukkueella 
– onpa voitettu mestaruuskin ja useasti 
sijoituttu kärkijoukkoihin.

Myös amerikkalaisen jalkapallon ystäviä 
hemmotellaan, sillä Seinäjoki Crododi-
les pelaa myös mestaruussarjatasolla.

Junioritoiminta on Seinäjoella vilkasta 
kaikissa lajeissa. Kaupungissa järjes-
tetään vuosittain lukuisia leirejä ja tur-
nauksia. Kaupunkiin on helppo tulla ja 
puitteet ovat mainiot.

Seinäjoella sijaitsee yksi Suomen par-
haita golfkenttiä. Ruuhikosken kentän 
suunnittelijana on toiminut kansainvä-
lisesti tunnettu Robert Trent Jones Jr. 
18-reikäinen golfkenttä sulautuu tyylik-
kääseen pohjalaiseen jokimaisemaan ja 
sopii kaikentasoisille pelaajille.

Seinäjoen ravikeskus on Etelä-Pohjan-
maan suurin ravirata, jossa mm. Kunin-
kuusraveja järjestetään säännöllisesti. 
Ravirata sijaitsee vain noin kilometrin 
päässä kaupungin keskustasta.

U
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ETELÄ-POHJANMAAN 
MURRESANAKIRJA

Näillä murresanoilla otat Seinäjoen ja Etelä-Pohjanmaan haltuun 
hetkessä ja puhut rehvakkaasti kuin paikallinen.

AMMA 
lastenvahti, lasten kaitsija

EMÄNTÄ 
vaimo, tyttöystävä

FÖLJYS
mukana

HELLUUNEN
herttainen, ihana

ITIKKA
nautaeläin

JOPPARI
polkupyörän tavarateline

KEHUA
kertoa, puhua

KÖKKÄ
talkoot

KRANNI
naapuri

LESTA 
polkupyörän satula

LINKKA
nilkka 

LYKKY
silmukka

MARKKI
piha

MURU 
karkki, makeinen

NOSTATES
hiiva

NOTTA
jotta, että

OHO
anteeksi

OLLA TRÄILLÄ
olla perillä asioista 

NUPAATA
mumista, puhua hiljaa

PAISUNTA
tulva

PULTUT
lahkeet

PUO
takapuoli

RASAT
lapaset

RAUSKA
rikkinäinen

SE
hän

SITIPRITI
pienikuvioinen kangas

SOPEVA
rakastettava , ihailtava 

SOSIMET 
aterimet

TANTTU
leninki, hame

TOIMITTAA
puhua, jutella

TOSINOUKKA
tosikko

TROSSATA 
kehua, kerskua, mahtailla

TYKKY
tukeva

VALAKIA  
tuli

VALESVIREES
tilapäisesti paikalleen asennettu

VALOKKI 
lakka, suomuurain

YHTÄKUNNAKKI
neliskulmainen

YNNÄ JA YHTENÄ
yhdessä

ÄNKKÖÖ 
väittely

OLLA-VERBIN TAIVUTUS  
POHJALAISITTAIN

MOON = Minä olen MOOMMA = Me olemme 
SOOT = Sinä olet TOOTTA = Te olette 
SON = Hän on NON = He ovat  
 

SEINÄJOKI-AAKKOSET
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A
Tiedätkö mitä on 
Avaruusseksi?  
– Kerran kuussa.

B
Banaani. Nurmon banaani 
eli Atrian käristemakkara.
Big Hug. Muotoilija Päivi 
Rintaniemen veistos 
Pruukinrannassa. 

C
Crocodiles. Paikallinen 
jenkkifutisjoukkue.
Caravan. Peräseinäjoen 
Kalajärvellä leiriydytään ja 
viihdytään ympäri vuoden.

D
Duudsonit. Porukka, joka on 
vienyt Seinäjokea maailman-
kartalle jo vuodesta 2001.

E
ESports. Jalkapalloseura 
SJK:n elektronisen urheilun 
joukkue, jonka päälajina on 
EA Sportsin jalkapallopeli-
sarja FIFA.

F
Frami. Seinäjoen oma 
Piilaakso.
Foodwest. Elintarvikkeiden 
kehitys- ja tutkimusyhtiö.

G
Galaksi. Avaruuden 
pääkaupunki sijaitsee 
Linnunradalla. 

H
Horsma. Etelä-Pohjanmaan 
maakuntakukka kukkii 
jättiläisversiona 
Keskustorilla. 

I
Itikanmäki. Itikka osuus-
kunnan ja  Atrian syntysija 
Vaasantien ja kantatie 67:n 
risteyksessä. Alueella sijait-
see kerrostaloja ja kulttuu-
ri- ja taidekeskus Kalevan 
navetta. Itikka tarkoittaa  
Etelä-Pohjanmaan murteel-
la nautaeläintä. 

J
Jymy Volley. Lentopallon 
naisten mestaruusliigassa 
pelaava joukkue. 
Kotipaikkana Nurmo-halli.
Jussi-patsas. Yrittäjä-Jussi 
seuraa torielämää 
Keskustorin laidalla.

K
Keskustori. Avaruuden 
keskipiste.
Kiikun suora. 1870-luvulla 
rakennettu yli 5 kilometriä 
pitkä viivasuora tie Nurmon 
kirkolta Kiikkuun.
Klopit. SJK:n kannattaja-
joukko. Kloppi tarkoittaa 
Etelä-Pohjanmaan 
murteella poikaa.

L
Lakeuden risti. Kirkon 
kellotorni on Seinäjoen 
maamerkki. Korkeutta 65,2 
metriä ja 276 askelmaa. 
Lakeuden aamunkoi. Kan-
tatie 67:n ylittävä kevyen 
liikenteen silta yhdistää 
Itikanmäen kaupunkiin. 

M
Malkakoski. Ylistaron 
Malkakoski on kalastajien ja 
melojien suosikki.

N
Nostokurki. Vilkas 
rakentaminen näkyy 
ympäri kaupunkia.

O
Olut. Paikallinen 
Mallaskoski valmistaa olutta 
vesitornin juurella.

P
Provinssi. Festari, joka 
tunnetaan ympäri Suomen.
Pruukinranta. Vuoden 
2016 asuntomessualue 
Kyrkösjärven rannalla. 

Q
Qmax Arena. Salibandyhalli 
Tanelinrannassa. 

R
Ritola-halli. Juoksija Ville 
Ritolan mukaan nimetty 
liikuntahalli Peräseinäjoella.
Rytmikorjaamo. Entisestä 
postiautovarikoista syntyi 
yksi Suomen parhaista 
keikkapaikoista, 
kokouspaikka ja luovien 
alojen yrityskeskittymä. 

S
SeAMK. Seinäjoen 
ammattikorkeakoulu. 
Suomen siirtolaisuus-
museo. Peräseinäjoen 
Terästalossa sijaitseva mu-
seo kertoo siirtolaisuuden 
historiaa.

T
Tangomarkkinat. Tanssi-
kansan kohtaamispaikka 
vuodesta 1985.

U
Seinäjoki United. Pelaa 
maahockeyn sm-sarjassa.

V
Vekseliaukio. Pankkien 
ympäröimä kaupungin 
keskipiste ennen 
Keskustoria. 

W
Wasastjerna. Kauppias  
ja laivanvarustaja  
Abraham Falander,  
aateloituna Wasastjerna, 
rakennutti Tikkukosken 
rannalle vuonna 1798 
rautaruukin ja vuoden 1806 
paikkeilla Östermyran eli 
Törnävän kartanon.

X
Risteysasema. Seinäjoen 
rautatieaseman kautta mat-
kustettiin lähes 5 miljoonaa 
kertaa.

Y
Yrittäjyyden ykkönen.  
Seinäjoki menestyy yrittä-
jyys- ja elinvoimakyselyissä.
Y-talo. Saman katon alla 
sijaitsee Seinäjoen kaupun-
gin terveyskeskuksen ja 
Etelä-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiirin yksiköitä. 

Z 
ZZZZ Seinäjoella voi yöpyä 
vanhassa vesitornissa. 

Å
Å. Täälläpäin yhtä 
harvinainen kuin D 
(lausutaan ”ree”).

Ä
Ääsjoki. Silläkin lempini-
mellä Seinäjokea kuulee 
kutsuttavan.

Ö
Östermyran kartano
Tunnetaan nykyään parem-
min Törnävän kartanona. 



Tunnetko  
SEINÄJOEN?
Kaupunki on täynnä kiinnostavia ja 
herkullisia yksityiskohtia. Tiedätkö 
mitä nämä kohteet ovat?

1 

2

3

4 

5

6

7

8

 1. Apila-kirjaston lasten osaston Piilomaan valaisimia  
2. Päätyikkuna Kalevan Navetassa 

3. Alvar Aallon suunnittelema Mustikka-valaisin kirjastossa 
4. Kai Noramiehen Kolme hanhea -patsas Piirin puistossa 

5. Samuli Alosen Cityhirvi-patsas Kalevan kadulla 
6. Ikkuna-aukko Apila-kirjastoon Aalto-keskuksessa 

7. Periskooppi-torni Kyrkösjärven rannalla 
8. Karpaloita Paukanevalta 

Seinäjoki
• Seinäjoki on yksi Suomen menestyneimmistä  

kaupungeista. Meillä on vahva asenne, rohkeutta 
sekä tekemisen meininki. Kaupunkimme kasvaa 
jatkuvasti yhdessä asukkaidemme kanssa. 
Seinäjoki on rohkeiden ja avoimien ihmisten 
energinen kaupunki. Meillä on tilaa isoille  
ideoille ja tulevaisuuden tekijöille.

• Seinäjoella on 65 000 asukasta, kasvu on  
noin 1 % vuodessa.

• Seinäjoki on tutkitusti Suomen paras  
paikka yrityksille.

SEINÄJOKI ON  
ETELÄ-POHJANMAAN 

MAAKUNTAKESKUS



VISITSEINAJOKI.FI  
INTOSEINAJOKI.FI 

SEINAJOKI.FI

#VISITSEINÄJOKI 
#AVARUUDENPÄÄKAUPUNKI

Visit Seinäjoki visitseinajokiofficial

Etäisyydet junalla

Sijainti Suomen pääradan  
varrella on erinomainen. 

Oulu 2 h 50 min

Tampere 1 h 

Helsinki 2 h 50 min

http://visitseinajoki.fi
http://intoseinajoki.fi
mailto:eu-tietokeskus%40etela-pohjanmaa.fi?subject=
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