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VETERAANITIE SIJAITSEE Peräseinäjoella, noin 
30 kilometriä Seinäjoen keskustasta etelään 
päin. Alue on rauhallista pientaloaluetta ja 
naapurustosta löytyy mm. Peräseinäjoen 
kappeliseurakunnan kirkko ja seurakuntakoti. 
 
Veteraanitien senioriasumisyksikkö muodostuu 
sisäpihallisesta rivitalosta ja neljästä kahvimylly-
talosta. Rivitalo on peruskorjattu vuonna 2014 ja 
asuntoja siinä on yhteensä 29 kpl. Kahvimylly-
taloissa asuntoja on yhteensä 16 kpl. Asuntojen 
suunnittelussa on huomioitu ikääntyvien 
ihmisten muuttuvat tarpeet. 

Asuminen 

Rivitalossa on 21 yksiötä (28,5-31,5m2) ja kaksi 
kaksiota (42m2). Rivitalon yhteydessä on kuuden 
asunnon ryhmäasumisyksikkö, jonka huoneistot 
ovat noin 23m2. Yksikössä on yhteinen ruokailu- 
ja oleskelutila.  

Rivitaloasuntojen keittotila on varustettu 
turvaliedellä ja pakastelokerollisella jääkaapilla.  
Mahdollisuus liittää myös pieni astianpesukone. 
Esteettömässä pesuhuoneessa on huomioitu 
turvallisuus erilaisilla tukikaiteilla ja 
lattiamateriaalilla. Pesuhuoneessa on myös 
pesukoneliitäntä. Asukkaat kalustavat asuntonsa 
omilla huonekaluillaan. 

Kahvimylly-talojen asunnot rakentuvat 
tupakeittiöstä, alkovista ja wc-suihkutilasta. 
Asuminen näissä vuokra-asunnoissa on 
itsenäisempää ja niitä asuttavatkin varsin 
omatoimiset asukkaat. 

Rivitalossa on mahdollisuus käyttää yhteistä 
pyykinpesukonetta ja kuivausrumpua. 
Asukkaiden käytettävissä on myös yhteinen 
saunaosasto, jossa on erilliset suihkutilat. 

Ruokailu 

Rivitalon asukkailla on mahdollisuus ruokailla 
ryhmäasumisyksikön yhteisessä ruokasalissa. 
Ruokapalvelun toimittaa Koivukaaren ravintola. 

Yhteisöllisyys 

Veteraanitien suunnittelussa on otettu huomioon 
asukkaiden yhteisöllisyys luomalla erilaisia 
yhteisiä tiloja, joissa voi viettää aikaa 
seurustellen tai kulttuurista nauttien.  

Tapahtumia ja kokoontumisia 
Veteraanitiellä järjestävät mm. Seinäjoen 
kaupunki, seurakunta ja erilaiset vapaaehtoiset 

toimijat.  
Asukkaat voivat myös osallistua erikseen 

haettavaan maksulliseen päivätoimintaan, 
jonka järjestäjänä on Seinäjoen kaupunki. 

Kotihoito 

Veteraanitie kuuluu Seinäjoen kotihoidon 
eteläiseen alueeseen. Kotihoito vastaa 
asiakkaidensa henkilökohtaisesta 
palvelutarpeesta hoito- ja 
kuntoutussuunnitelman mukaisesti.  
 
Veteraanitiellä ei ole ympärivuorokautista 
henkilökuntaa.  
 

Asunnon hakeminen 

Asunnonhausta lisätietoja antavat 
arkisin kello 9-11: 
 
   Palveluasumisen asiakasohjaaja 
   (ikäkeskus)  
   p. 040 774 8637  
 

   Seinäjoen kaupungin kotihoito  
   (eteläinen alue) 
   aluepäällikkö p. 044 418 1524  
 
Kiinteistön tiedot ja vuokrat: 
   Isännöitsijä p. 044 271 6848 
   arkisin kello 9-15 
 

Viihtyisää asumista  
saman katon alla 
Veteraanitie tarjoaa tuettua ja yhteisöllistä senioriasumista. Meillä 
asut omassa vuokra-asunnossa, jonka sisustat oman makusi mukaan. 
Käytettävissäsi ovat myös talon yhteiset oleskelu- ja ruokailutilat 
sekä saunaosasto. Yhteisissä tiloissa voit kiireettömästi seurustella 
muiden asukkaiden kanssa. 
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