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Tavoite, kutsuminen ja osallistuminen
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Osallistumisia yhteentä 1523, 
asukkaiden osuus 89%

Asukkaita 1360

Yrittäjiä 71

Järjestöjen ja yhdistysten edustajia 54

Englanninkielisen linkin kautta osallistumisia yhteensä 23
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Osallistumispolku

Taustamuuttujat:

Osallistumisen 

näkökulma: 

asukas, yrittäjä 

tai järjestön tai 

yhdistyksen 

edustaja
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Arviointi: 

Kolme tärkeintä 

asiaa Seinäjoen 

erityisyyden 

kannalta

Ideointi:

Mikä tekee 

Seinäjoesta 

erityisen? 

Ideointi: 

Millaisessa 

kaupungissa 

sinä haluat asua, 

viettää vapaa-

aikaasi, tehdä 

työtä ja yrittää? 

Arviointi: 

Kolme tärkeintä 

asiaa Seinäjoen 

tulevaisuuden 

kannalta



Päätulokset
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Yleisiä huomioita vastauksista ja tuloksista

• Kerätty aineisto on suurelta osin varsin myönteistä ja kehittämiseen pyrkivää 

ideointia Seinäjoen tulevaisuuteen liittyen

• 89 prosenttisesti asukkaista koostuva osallistumisjoukko ideoi moneen eri 

teemaan liittyen, osa hyvin konkreettisiakin asioita − pääosin kuitenkin 

pohdittiin yleisellä tasolla, ei toiveiden tynnyrin äärellä 

• Ajattelun kriittisyys ja näkemysten hajonta on suurinta Seinäjoen erityisyyttä 

mietittäessä: suurin osa osallistujista keksi vähintään yhden asian, joka tekee 

Seinäjoesta erityisen, osa ei yhtäkään

• Ideointi ei tuottanut kovinkaan merkittäviä näkemyseroja kolmen 

osallistujaryhmän kesken − selkeimmät erot löytyvät yksittäisten asioiden 

arvioinneissa
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Tulevaisuuden Seinäjoki pähkinänkuoressa

Seinäjoen vahvuudet

Seinäjoki on pieni iso kaupunki, jossa on asumisväljyyttä, maaseutumaista rauhallisuutta ja luontoa, 

mutta joka tarjoaa ison kaupungin palvelut. Kulkuyhteydet pelaavat rauta- ja maanteitse joka suuntaan. 

Kohtuuhintaisia asuntoja löytyy eri elämäntilanteisiin, ja palveluihin on lyhyt matka. Harrastustarjonta on 

monipuolista etenkin kulttuurin ja liikunnan osalta. Yrittäjyysmyönteisyys, halu kehittyä ja tekemisen 

meininki välittyvät vahvasti eri toimijoille. Eteläpohjalaisuutta arvostetaan ja pidetään esillä.

Suurimmat kehittämisen kohteet

Keskustan palvelutaso ja viihtyisyys on iso tulevaisuuden huolenaihe. Suvaitsevaisuutta erilaisille 

näkemyksille ja toimijoille kaivataan lisää, samoin kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta. Ekologiset 

näkökulmat ja ilmastotavoitteet tulisi ottaa vahvemmin huomioon kaikessa päätöksenteossa. Yhtenä 

ekologisena toimenpiteenä mainitaan joukkoliikenteen kehittäminen. Tapahtumia toivotaan järjestettävän 

ympärivuotisesti, ja Aalto-keskusta tulisi hyödyntää paremmin kaupungin vetonaulana. 
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Seinäjoesta tekee erityisen

Asukkaiden näkökulmasta

Monipuolinen palvelutarjonta

Maaseutumaisuus

Laaja kulttuuritarjonta

Sopiva koko

Keskeinen sijainti ja hyvät 

kulkuyhteydet 

Yrittäjämyönteisyys ja työpaikat 

Halu kehittyä ja tekemisen 

meininki 

Yrittäjien mielestä

Halu kehittyä ja tekemisen 

meininki

Yrittäjämyönteisyys ja työpaikat 

Laaja kulttuuritarjonta

Keskeinen sijainti ja hyvät 

kulkuyhteydet 

Maaseutumaisuus

Monipuolinen palvelutarjonta 

Sopiva koko 

Yhteisöjen mielestä

Maaseutumaisuus 

Laaja kulttuuritarjonta

Halu kehittyä ja tekemisen 

meininki

Yrittäjämyönteisyys ja työpaikat

Alvar Aallon kädenjälki *

Eteläpohjalaisuus *
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osallistujaryhmien 

näkemyksistä



Tulevaisuuden Seinäjoen rakennuspalikat

Asukkaiden näkökulmasta

Monipuoliset ja kaikille 
saavutettavat palvelut

Vireä ja viihtyisä keskusta-alue 

Kaupunkiasuminen 
maalaismiljöössä

Luonnonläheisyys 

Laaja kulttuuritarjonta

Liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet 

Yrittäjämyönteisyys ja työpaikat 

Turvallisuus ja rauhallisuus *

Yrittäjien mielestä

Yrittäjämyönteisyys ja työpaikat

Monipuoliset ja kaikille 

saavutettavat palvelut

Luonnonläheisyys 

Vireä ja viihtyisä keskusta-alue 

Kattava joukkoliikenne * 

Liikunta- ja 

ulkoilumahdollisuudet

Yhteisöjen mielestä

Luonnonläheisyys 

Vireä ja viihtyisä keskusta-alue 

Yrittäjämyönteisyys ja työpaikat

Kaupunkiasuminen 

maalaismiljöössä 

Laaja kulttuuritarjonta

Monipuoliset ja kaikille 

saavutettavat palvelut
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osallistujaryhmien 

näkemyksistä



Asukkaiden Seinäjoki

S e i n ä j o e s t a  t e k e e  e r i t y i s e n

• Sopivankokoinen pieni suuri kaupunki: sekä palvelut että luonto 
lähellä ja helposti saatavilla

• Mahdollisuus valita omaan elämään sopivin asunympäristö ja -
muoto

• Monipuoliset harrastusmahdollisuudet, jotka houkuttelevat 
ihmisiä myös lähikunnista

• Panostukset ulkoilupaikkoihin kaikki asukkaat huomioiden

• Sijainti pääradan varressa, junaliikenne tihein vuorovälein
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Tu l e v a i s u u d e n  S e i n ä j o e n  
r a k e n n u s p a l i k a t

• Keskustan palvelut

• Vihreät puistot ja kevyen liikenteen reitit

• Perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen resursointi: 
avustajat, psykologi- ja kuraattoripalvelut

• Turvallinen ja terveellinen ympäristö lapsille ja nuorille

• Laajat opiskelumahdollisuudet

• Luonto ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksineen lähellä 
asutusta

• Torin tapahtumat (esim. markkinat ja iltatilaisuudet) 
sekä ruoka- ja juomatarjonta 



Yrittäjien Seinäjoki

S e i n ä j o e s t a  t e k e e  e r i t y i s e n

• Oma sähköyhtiö ja matala sähkön siirtomaksu

• Laaja tarjonta erikoisliikkeitä

• Tunnettuus tapahtumakaupunkina

• Suomen parhaaksi arvioitu ammattikorkeakoulu

• Lapsiperheiden arvostus ja kunnioitus

• Tekemisen meininki ja aktiiviset yrittäjät

• Sopivankokoinen pieni suuri kaupunki: sekä palvelut 
että luonto lähellä ja helposti saatavilla
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Tu l e v a i s u u d e n  S e i n ä j o e n  
r a k e n n u s p a l i k a t

• Viihtyisät ja rauhalliset asuinalueet

• Kansainvälinen kaupunki, jolla on oma 
paikallinen identiteetti

• Yrittäjyyden tukeminen ja yrittäjien 
keskinäinen yhteistyö



Yhteisöjen Seinäjoki

S e i n ä j o e s t a  t e k e e  e r i t y i s e n

• Panostukset ulkoilupaikkoihin kaikki asukkaat huomioiden, 
mm. lasten reitit, esteettömyys, ulkoilmasalit

• Rohkeus tehdä uudenlaisia asioita, tekemisen 
mahdollistaminen

• Kalevan Navetan taide-, kulttuuri- ja ruokatarjonta

• Vahva ”kökkäperinne”

• Aalto-keskuksen hieno arkkitehtuuri

• Mahdollisuus valita omaan elämään sopivin 
asuinympäristö ja -muoto

• Monipuoliset harrastusmahdollisuudet
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Tu l e v a i s u u d e n  r a k e n n u s p a l i k a t

• Perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen 
resursointi: avustajat, psykologi- ja kuraattoripalvelut

• Sivukylien elinvoimaisuus ja sen kasvattaminen 

• Kevyen ja julkisen liikenteen sujuvuuden lisääminen

• Yliopisto veto- ja pitovoimatekijänä

• Vahva kolmas sektori ja sen huomiointi 
yhteistyökumppanina palvelutarjonnassa



Seinäjoen erityisyys
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Palvelutaso, maaseutumaisuus ja 
kulttuuritarjonta tekevät Seinäjoesta 
erityisen asukkaille

Asukkaat

(n=1598)
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Kehitys ja tekemisen meininki sekä 
yrittäjyys ja työpaikat erityistä Seinäjoessa 
yrittäjien näkökulmasta

Yrittäjät
(n=79)
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Seinäjoen erityisyys selittyy 
maaseutumaisuudella yhteisöjen edustajille

Yhteisöt
(n=52)
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Seinäjoesta tekee erityisen

1. Monipuolinen palvelutarjonta lyhyen matkan päässä

Mm. kaupat, ravintolat, baarit, koulut ja oppilaitokset, 

Ideapark, kulttuuri- ja liikuntapaikat

2. Maaseutumaisuus

Luonto lähellä, avara ympäristö, ”kaupunki maalla”, 

palvelut ja toiminnot ihmiseltä ihmiselle

3. Laaja kulttuuritarjonta

Monipuoliset kesätapahtumat: päällimmäisenä Provinssi, 

Vauhtiajot ja Tangomarkkinat, keikkapaikat, teatteri, 

kirjasto ja kaupunginorkesteri
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4. Sijainti ja hyvät kulkuyhteydet

Keskeinen sijainti raiteiden risteyskohdassa, hyvät 

yhteydet moneen suuntaan, tiheä junaliikenne

5. Yrittäjyys ja työpaikat

Yrittäjämyönteisyys ja –henkisyys, yrittämisen 

tukeminen, houkuttelevat työpaikat

6. Kehitys ja tekemisen meininki

Elinvoimaisuus, energisyys, aktiivisuus, halu kehittyä 

ja mennä eteenpäin

7. Sopiva koko

Ei liian pieni kaupunki, mutta ei liian isokaan, kaikki 

tarpeellinen lähellä



Seinäjoesta tekee erityisen

8. Monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet

Mm. ulkokuntosalit, hiihtoladut, ulkojäät, kuntopolut, pururadat, golfkenttä, uimarannat, 

Törnävä, Joupiska, joki- ja Luomanrannan ulkoilureitit, Kyrkösjärvi, Tanelinranta

9. Eteläpohjalaisuus

Rehellisyys, suoruus, aitous, yritteliäisyys

10. Alvar Aallon kädenjälki, Aalto-keskus

11. Rauhallinen ja turvallinen asuinympäristö

12. Laajat opiskelumahdollisuudet, laadukas ammattikorkeakoulu

13. Runsas harrastustarjonta eri-ikäisille

14. Historian ja historiallisten miljöiden kunnioitus ja arvostus - Miljöistä esillä Piiri, Törnävä ja Aalto-keskus
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Poimintoja aineistosta
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Edullinen asuminen ja edulliset palvelut, joita joutuu 
kiinteistön omistajana välillä ostamaan. Seinäjoella 
pystymme ostamaan palveluita (sähkö- ja putkityöt, 
puunkaadot, muut vastaavat), vaikka emme olekaan 
huipputuloisia.

Maalaiskaupunkimaisuus. Molempien hyvät puolet 
yhdistettynä. Tila ja hyvät palvelut.

Hyvä teatteri ja musiikkikulttuuri sekä tapahtumat. 
Kökkähenki.

Mentaliteetti. Kaupungin hallittavuus. Kaikki tarpeellinen 
on lähellä, ihmiset ja yhdistykset toimivat 
vuorovaikutuksessa sekä tuntevat toisensa. Pienen 
kaupungin sielu (hyvä) ja kehittyvän kaupungin 
mentaliteetti! Erityisesti asuminen rauhallisessa ja 
tulevaisuuteen uskovassa ympäristössä.

Ulospäin Seinäjoki näkyy matalana ja leveänä. 

Sitä kannattaa vaalia.

Seinäjoki pyrkii kehittämään kaupunkia innovatiivisesti 

yrityksille mielenkiintoiseksi paikaksi.

Seinäjoessa houkuttelee "helppokäyttöisyys". Kaikki on likellä 

ja junalla pääsee näpsäkästi vaikka minne.

Kasvu ja kehitys tuo positiivisen pohjavireen. Seinäjoessa 

houkuttelee kasvun mukana tuleva yleinen toimeliaisuus ja 

kehittyvän kaupungin positiivinen ilmapiiri.

Aallon arkkitehtuuri, Piirin kaunis alue ja suunnitelmat sen 

uudistamiseksi.

Liikuntamyönteisyys ja hienossa kunnossa olevat reitistöt ja 

liikuntapaikat ylipäätään.



Tärkeimmät asiat, jotka tekevät 
Seinäjoesta erityisen asukkaille

1. Sopivankokoinen pieni suuri kaupunki: sekä palvelut että luonto lähellä ja helposti 

saatavilla

2. Mahdollisuus valita omaan elämään sopivin asuinympäristö ja -muoto

3. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet, jotka houkuttelevat ihmisiä myös lähikunnista

4. Panostukset ulkoilupaikkoihin kaikki asukkaat huomioiden, mm. lasten reitit, 

esteettömyys, ulkoilmasalit

5. Sijainti pääradan varressa, junaliikenne tihein vuorovälein

6. Maalaismainen ympäristö, tilavat tontit ja mahdollisuus asua väljästi

7. Hyvät koulutusmahdollisuudet ja laadukas korkeakoulutus

8. Kasvavan ja kehittyvän kaupungin toimeliaisuus ja positiivinen ilmapiiri

9. Eteläpohjalaisuuden näkyminen

10. Tunnettuus tapahtumakaupunkina
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Tärkeimmät asiat, jotka tekevät 
Seinäjoesta ertyisen yrittäjien mielestä

1. Oma sähköyhtiö ja matala sähkön siirtomaksu

2. Laaja tarjonta erikoisliikkeitä

3. Tunnettuus tapahtumakaupunkina

4. Suomen parhaaksi arvioitu ammattikorkeakoulu

5. Lapsiperheiden arvostus ja kunnioitus

6. Tekemisen meininki ja aktiiviset yrittäjät

7. Sopivankokoinen pieni suuri kaupunki: sekä palvelut että luonto lähellä ja helposti 

saatavilla

8. Ilmaiset parkkipaikat

9. Monipuolinen elinkeinorakenne

10. Mahdollisuus valita omaan elämään sopivin asuinympäristö ja -muoto
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Tärkeimmät asiat, jotka tekevät Seinäjoesta 
erityisen yhteisöjen edustajien näkökulmasta

1. Panostukset ulkoilupaikkoihin kaikki asukkaat huomioiden, mm. lasten reitit, 

esteettömyys, ulkoilmasalit

2. Rohkeus tehdä uudenlaisia asioita, tekemisen mahdollistaminen

3. Kalevan Navetan taide-, kulttuuri- ja ruokatarjonta

4. Vahva ”kökkäperinne”

5. Aalto-keskuksen hieno arkkitehtuuri

6. Mahdollisuus valita omaan elämään sopivin asuinympäristö ja -muoto

7. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet

8. Maalaismainen ympäristö, tilavat tontit ja mahdollisuus asua väljästi

9. Maakunnan tapahtumakaupunki, päällimmäisenä Provinssi ja Tangomarkkinat

10. Idearikkaat ihmiset
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Tulevaisuuden Seinäjoki
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Asukkaat muistuttavat laajan palvelutarjonnan 
merkityksestä Seinäjoella tulevaisuudessa

Asukkaat 
(n=968)
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Yrittäjyys ja työpaikat sekä monipuoliset palvelut 
tärkeitä yrittäjien näkökulmasta tulevaisuudessa

Yrittäjät 
(n=35)
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Luonnonläheisyys ja keskusta-alueen kehittäminen 
tulevaisuuden Seinäjoen kivijalka yhteisöjen 
mukaan

Yhteisöt 
(n=37)
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Tulevaisuuden Seinäjoki: 
hyvät palvelut vetovoimatekijänä

9.11.2021 Elinvoima ja kilpailukyky

• Monipuoliset ja saavutettavat 
palvelut riittävän lähellä

• Kulttuuri

• Liikunta ja virkistys

• Ravintolat ja kahvilat

• Ruokakaupat, vaatemyymälät, 
apteekit, Alko

• Yrityksiä ja yrittäjiä tukevat 
palvelut

• Laadukas koulutus eri asteilla

• Palvelut tarjolla yhdenvertaisesti 
kaikenikäisille yhteiskunnallisesta 
asemasta riippumatta

• Keskustan palvelujen 
elvyttäminen

• Lähipalvelujen suosiminen



Tulevaisuuden Seinäjoki: hyvä asuminen
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• Väljyys, vehreys ja luonnonläheisyys asuinalueilla vs. viihtyisästi tiivis matalahko 
kaupunkiasuminen – ”kaupunkiasumista maalaismiljöössä”

• Erityyppiset kohtuuhintaiset asumisvaihtoehdot eri puolilla kaupunkia 

 Rivi- ja omakotitalojen kasvava määrä, riittävän isojen tonttien kaavoitus ja järkevät jakoperusteet

 Hyväkuntoiset pienet ja isot vuokra-asunnot

 Yhteisöasumisen muodot opiskelijoille ja ikäihmisille

 Ikäihmisten palveluasunnot

• Palvelut lähellä asuinalueita

• Hyvät liikenneyhteydet julkiselle liikenteelle sekä väylät jalankululle ja pyöräilylle

• Asuinalueiden turvallisuus, rauhallisuus ja siisteys: valaistus, yhteisöllisyys ja roska-astiat

• Ekologiset valinnat rakentamisessa

• Asukkaiden osallisuuden toteutuminen asuinalueilla



Tulevaisuuden Seinäjoki: 
yrittäjyyden pääkaupunki
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• Markkinointiapu paikallisten yrittäjien palvelujen 
esiintuomiseksi, esim. yrittäjätapahtumat

• Paikallisten yrittäjien palvelujen yhdenvertainen 
suosiminen

• Yrittäjien tarpeiden yhdenvertainen kuuntelu ja niiden 
hyödyntäminen

• Tahto ihmisten työllistämiseen ja byrokratia minimiin

• Tuki monipuoliselle yrittäjyydelle ja suvaitsevaisuus 
erilaisten yritysten ja yrittäjien suhteen

 Työpaikkoja eri koulutustason työntekijöille 

• Toimitilojen saatavuus Seinäjoen keskustassa ja myös 
muualla kaupungissa kohtuullisin hinnoin

• Käytännön neuvonta ja ohjaus (erityisesti aloitteleville 
yrityksille)

• Yrityksen perustamisen ja kehittämisen sparraus, 
rahoitus-, verotus- ja lakimuutokset, toimitilatarjonta, 
tietopankki esim. nettisivuihin, digitalisaatioon, 
somemarkkinointiin ja myyntiin liittyen

• Pienet yritykset ketjujen kainaloissa

• Yrittäjien matalan kynnyksen 
verkostoitumismahdollisuudet: yritysten keskinäinen 
yhteistyö sekä yhteistyö kaupungin ja 
ammattikorkeakoulun kanssa

•  Yrittäjien usko Seinäjokeen ja halu investoida



Tulevaisuuden Seinäjoki: kulttuuri
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• Monipuoliset ja –kokoiset tapahtumat eri kohderyhmille 

 Tapahtumapaikkoina esim. tori, Törnävänsaari, Aalto-keskus, Kampustalon Seinäjoki-Sali, 
jokiranta

 Provinssi-perinteen jatkaminen ja vahvistaminen

 Tapahtumien järjestäminen ympäri vuoden, talviaikana esim. joulutori keskustassa, 
joulupolku Törnävänsaaressa

 Persoonallisuus ja innovatiivisuus

• Kirjaston, teatterin ja kaupunginorkesterin arvostus ja tason säilyttäminen

• Taide lähelle ihmistä: matalan kynnyksen näyttelyt siellä, missä ihmiset luonnostaan liikkuvat 

• Historian, Aalto-keskuksen ja eteläpohjalaisen kulttuurin parempi esiintuonti



Tulevaisuuden Seinäjoki: hyvinvointi 
läpileikkaavana teemana
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• Yleisesti palvelujen helppo saavutettavuus

• Laaja kulttuuritarjonta

• Liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet ympäri kaupungin

• Luonnonläheisyys, väljä rakentaminen

• Turvattu työpaikka, tuki yrittäjille

• Turvalliset ja rauhalliset asuinalueet ja kulkuväylät

• Monipuoliset harrastusmahdollisuudet 

• Yhdenvertaisuuden ja suvaitsevaisuuden kokemus

• Osallisuuden tunne omasta elinympäristöstä lähtien koko kaupungin tasolle saakka

• Riittävät ja laadukkaat ikäihmisten palvelut

• Ympäristön siisti yleisilme



Tulevaisuuden Seinäjoki: 
verkostoyhteistyö
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• Kolmannen sektorin mukaanotto palvelujen tuottamiseen ja palvelutarjonnan laajentamiseen

• Tilojen tarjoaminen järjestökentän toimijoille ja yrityksille

• Järjestökentän ja yritysten tarpeiden säännöllinen kuuleminen

• Koulutusyhteistyön vahvistaminen Vaasan kanssa

• Tapahtumien tuottaminen yhdessä pienyrittäjien ja järjestökentän kanssa

• Maaseutu- ja kaupunkialueiden välisen yhteistyön lisääminen 

• Byrokratian vähentäminen kaikenlaisen yhteistyön kynnyksen madaltamiseksi

• Lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan järjestäminen yhdessä seurakunnan kanssa

• Yhteistyön tukeminen ja vahvistaminen

 Yrittäjien keskinäinen yhteistyö

 Järjestökentän toimijoiden välinen yhteistyö

 Yritysten ja ammattikorkeakoulun (ja yleisemminkin oppilaitosten) keskinäinen yhteistyö



Tulevaisuuden Seinäjoki: muut esiin 
nousseet teemat 
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• Keskusta-alueen kehittäminen
Palvelujen varmistaminen, viihtyisyyden ja 
parkkipaikkojen lisääminen, tapahtumien 
järjestäminen

• Luonnonläheisyys 
Viheralueiden säilyttäminen, luonnon pitäminen lähellä

• Liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia ympäri kaupungin 
olevilla liikuntapaikoilla ja ulkoilureiteillä

• Turvallisuus ja rauhallisuus 
Asuinalueilla ja liikenteessä, terveet koulutilat

• Kattava joukkoliikenneverkosto 
Myös taajaman ulkopuolella, lisääntyneet 
joukkoliikennevuorot, toimivat junayhteydet joka 
suuntaan  

• Kevyt liikenne
Kevyen liikenteen väylät kunnossa vuoden ympäri, 
riittävä valaistus, laajentunut verkosto

• Monipuoliset opiskelumahdollisuudet
Myös yliopisto-opintojen suorittamisen mahdollisuus, 
kaupungin kehittäminen opiskelijoiden näkökulmasta 



Tulevaisuuden Seinäjoki: muut esiin 
nousseet teemat
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• Monenlaiset harrastusmahdollisuudet 
Vauvasta vaariin, eripaksuisille kukkaroille

• Yhdenvertaisuus ja suvaitsevaisuus
Palvelujen yhdenvertainen saavutettavuus, 
vähemmistöjen hyväksyminen, esteettömyys, 
kaupungin eri alueiden tasapuolinen kehittäminen -
myös joukkoliikenteen osalta

• Uudistumis- ja muutoskyky
Moderni, eteenpäin pyrkivä, vireä, edelläkävijä

• Ekologisuus
Ilmastotavoitteiden aito huomioiminen, ekologinen 
asuminen, lähi- ja ylijäämäruokien hyödyntäminen, 
tuki sähköautoilulle

• Yhdenvertainen ja aito osallisuus oman asuinalueen 
ja koko kaupungin asioihin

• Riittävät ja laadukkaat ikäihmisten palvelut

• Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

• Ympäristön siisti yleisilme



Poimintoja aineistosta
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Vartin kaupunki: 15min fillarilla/joukkoliikenteellä palveluihin, 

töihin, kouluun.

Ihmisen kokoinen kaupunki. Tulevaisuuden Seinäjoki on 

rauhallinen, turvallinen, eikä ole kasvanut liian isoksi. Yrittäjiä 

kuunnellaan ja heidän hyväksi panostetaan. Kotiseuturakkaus, 

isänmaallisuus, ja pohjalainen identiteetti säilyvät. Tontteja 

tulee kaavoittaa kerrostalojen sijaan omakotitaloille.

Yhteistyö tarkoittaa sitä, että kun kysytään, niin sitten myös 

kuunnellaan.

Hyvä asuminen on asuntoja tarpeen/

elämäntilanteen mukaan. Parasta olisi tietty, jos 

alueilla asuisi erilaisissa elämänvaiheissa olevia; eli ei 

näin, että esim. keskustan asukkaiden keski-ikä on jossain 

eläkeiän vaiheilla.

Tasavertainen koko kaupungin alueilta. Kaupunki 

on sekä keskus että laaja maaseutu sen ympärillä.

--- Täällä on tahto saada ihmisille työtä.

Nuoren pienyrittäjän näkökulmasta. Yrittäjiä tuetaan ja 

erilaiset prosessit kulkisivat sutjakkaasti ilman kitkaa. Uudet 

ideat otettaisiin jokainen pöydälle ja jokaista autettaisiin 

saavuttamaan unelmat. Päätöksissä oltaisiin joustavia, ja 

yrittäjiä katsottaisiin yksilöinä. Tarvittaisiin lisää edullisia 

liiketiloja, ja julkinen liikenne toimivammaksi, jotta saadaan 

ihmiset palveluiden ääreen!

--- Tulevaisuuden Seinäjoki on ekologisilta arvoiltaan 

edelläkävijä valtakunnallisesti. Kaupungilla on vahva strategia 

ilmastonmuutoksen torjunnan ja kaiken päästöjen vähentämisen 

hyväksi. Sähköautoilun tukeminen, julkinen liikenne, 

erinomaiset ja kattavat pyöräily- ja kävelyreitit, moitteettomat 

kierrätysmahdollisuudet ja muu vihreiden valintojen tukeminen. 

---



Tärkeimmät asiat tulevaisuuden 
Seinäjoessa asukkaille

1. Keskustan palvelut

2. Vihreät puistot ja kevyen liikenteen reitit

3. Perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen resursointi: avustajat, psykologi- ja 

kuraattoripalvelut

4. Turvallinen ja terveellinen ympäristö lapsille ja nuorille

5. Laajat opiskelumahdollisuudet

6. Luonto ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksineen lähellä asutusta

7. Torin tapahtumat (esim. markkinat ja iltatilaisuudet) sekä ruoka- ja juomatarjonta 

8. Yrittäjien usko Seinäjokeen ja halu investoida

9. Kulttuuritapahtumien järjestäminen myös kesäkauden ulkopuolella

10. Eteenpäin meneminen historiaa arvostaen
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Tärkeimmät asiat tulevaisuuden 
Seinäjoessa yrittäjille

1. Viihtyisät ja rauhalliset asuinalueet

2. Kansainvälinen kaupunki, jolla on oma paikallinen identiteetti

3. Yrittäjyyden tukeminen ja yrittäjien keskinäinen yhteistyö
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Tärkeimmät asiat tulevaisuuden 
Seinäjoessa yhteisöjen edustajille

1. Perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen resursointi: avustajat, psykologi- ja 

kuraattoripalvelut

2. Sivukylien elinvoimaisuus ja sen kasvattaminen 

3. Kevyen ja julkisen liikenteen sujuvuuden lisääminen

4. Yliopisto veto- ja pitovoimatekijänä

5. Vahva kolmas sektori ja sen huomiointi yhteistyökumppanina palvelutarjonnassa
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