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SISÄLTÖ

HEI UUSI 
SEINÄJOKELAINEN,

pitelet käsissäsi avaruus-
asukkaan käsikirjaa uudelle 
asukkaalle. Toivomme, että 
tämän kirjan vinkeillä pääset 

sisälle seinäjokelaiseen 
elämäntapaan. Tarjoamme 
myös kurkistuksia avaruus-

matkalle, jolle olet lähdössä.

Seinäjoen tavoitteena 
on aina ollut toteuttaa 

asukkaidensa unelmat ja olla 
paras mahdollinen kaupunki. 
Meillä on tilaa isoille ideoille 
ja tulevaisuuden tekijöille. 
Tervetuloa joukkoomme!

Seinäjoen kaupunki

Avaruusasukkaan käsikirja lähetetään  
jokaiseen uuteen seinäjokelaistalouteen.

sjkkaupunki

Seinäjoen kaupunki

TILAA UUTISKIRJE
uutiskirje.seinajoki.fi

seinajoki.fi

www.seinajoki.fi


MISSÄ KOHDELLAAN HY VIN, 
SIELLÄ HALUAA OLLA

Tulin Georgiasta Helsinkiin balettikilpailuun ja jäin  
Suomeen töihin klassisen baletin opettajaksi. Seinäjo-
ella aloitin tanssikoulun opettajana vuonna 1999. Op-
pilaiden vanhemmat ottivat minut vastaan lämpimästi 
ja tunsin itseni tervetulleeksi. Missä kohdellaan hyvin, 
siellä haluaa olla.

Perustin Seinäjoelle Miloff Tanssiopiston, jossa olem-
me antaneet tanssin- ja baletinopetusta jo 30 vuotta.  
Myöhemmin avasin vielä myyntiin ja maahantuontiin 
erikoistuneen tanssitarvikeliikkeen.

Vuosien saatossa olen saanut hyviä ystäviä ja tukea.  
Rakastan seinäjokelaisia, ja olen viihtynyt täällä.  
Seinäjoki on minun kaupunkini. MILA MILOFF

KOOP JA CORDELIA 
ARPONEN

LONTOOSTA SUOR AAN 
SEINÄJOELLE

Keväällä 2020 lomailimme Suomessa, kun vuokrasopimus 
Lontoon-asunnosta oli päättynyt ja odotimme muuttoa  
Keski-Englantiin.

Suomi-lomalla saimme käyttöömme mökin Nurmosta, 
ja sen jälkeen kypsyi ajatus jäädä pysyvästi Seinäjoelle. 
Kaupunki tarjoaa kaiken, mitä nelihenkinen perheemme 
tarvitsee. Luontoon pääsee kotiovelta ja kaikki palvelut 
ovat 5-10 minuutin ajomatkan päässä. Lapsen vienti päi-
väkotiin polkupyörällä ei onnistuisi Lontoossa.

Kotikielemme on englanti, mutta kodin ulkopuolella 
kommunikoidaan myös suomeksi. Meillä on mahtavat 
naapurit! Olemme tunteneet itsemme tervetulleik-
si yhteisöön. Aika hauska juttu kävi ilmi, kun olimme 
muuttaneet: yksi naapuri on britti. Hänen kanssaan  
on mukava höpötellä englanniksi. 
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AVARUUDEN 
PÄÄKAUPUNKI
– mitä se tarkoittaa?

AVARUUDEN PÄÄKAUPUNKI viittaa faktoihin, ilmiöihin 
ja mielikuviin, jotka liittyvät Seinäjokeen. Seinäjoesta pu-
huttaessa mieleen saattaa tulla maantiede: kaupunki ja 
sen ympäristö ovat avaraa lakeutta. Koska Seinäjoki on 
avaran alueen suurin kaupunki, se on avaruuden pääkau-
punki. Maantieteellisen avaruuden lisäksi Seinäjoella on ti-
laa sanan kaikissa merkityksissä: tilaa on kaikelle hyvälle.  
 
Avaruuden pääkaupunki kertoo myös asenteestamme. Seinä-
joella ollaan rohkeita ja itsevarmoja sekä ylpeitä omasta osaa-
misesta ja ainutlaatuisuudesta. Me asetamme tavoitteemme 
korkealle, ja ihailemme myös muita, jotka tekevät niin.

TILAA 
KAIKELLE 
HYVÄLLE
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KAIJA
Asukkaiden kohtaamispaikka 

Toimintojentalo on ainoa 
laatuaan koko Suomessa. 

Kotiutuminen ja 
kaupunkilaisiin tutustuminen 

käy mutkattomasti 
paikassa, jossa asiaton 

oleskelu on sallittu.
Toimintojentalo, Kasperinviita 13

toimintojentalo.fi

MISKA
Luonto lähellä kaupunkia: 

Paukanevan pitkospuut 
aamutuimaan – mielellään 

retkieväiden kera. 
Uskomaton rauha, hiljaisuus 

ja yhteys luontoon. Kaikki 
ovat kavereita: vastaantulevat 

ihmisetkin tervehtivät.
luontoon.fi/paukaneva

KARI 
Elämysportaat ja Jouppilanvuo-

ren maisemat! Myös Hallilanvuo-
relta on hyvät näkymät kaupun-
kiin. ”Vuoren” juuressa suositut 

liikuntakentät. 
Ulkoilureitistöt, ladut ja kentät:

seinajoki.fi/liikunta
elamysliikunta.fi

SAMI 
Kalajärvi Peräseinäjoella. Suomen 

suurimpia karavaanarialueita. 
Mukava uimaranta ja muita 
palveluita. Peräseinäjoelle 

johtavan Seinäjoentien varressa 
nauhamaista asutusta. Komeita 

pohjalaistaloja ja -maisemia.
Kalajärventie 4, Peräseinäjoki

kalajarvi.fi

TI IA
Parhaat pulkkamäet: 

Tanelinlampi, Varsipuisto 
(Haaratie 2) Teeripuisto 

(Hirvenpolku 6) ja Nurmon 
keskuspuisto (Puistokuja 6). 

Kolme näistä sijaitsee 
leikkipuiston yhteydessä. 

seinajoki.fi/kartat

HEIKKI
Facebookin Avoin Puskaradio 

Seinäjoki. Missä irtokarkit 
alennuksessa tänä 

viikonloppuna? Kuka myy 
edullisimmat renkaat, tekee 

halvimmat mutta hyvät rempat 
ja täytekakut? Joku on taas 
pysäköinyt väärin marketin 

pihaan! Pian huomaat olevasi 
koukussa Puskikseen!

SINULLE
SUOSITELTUA

Minne mennä? Missä käydä? Näillä paikallisten asukkaiden vinkeillä pääset 
sisälle Seinäjokeen ja tutustut kotikaupunkiisi uudesta näkökulmasta.
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KATARIINA
Kyrkösjärven patovallin itäpuolella 
oleva pöytäryhmä, josta on upeat 

näköalat järvelle. Mielestäni se 
on Seinäjoen upein eväspaikka, 

erityisesti auringonlaskun aikaan.

KAI 
Vaasantien varrelta avautuu 

peltomaisema Niemistön ja Heikkilän 
suuntaan. Matka kannattaa taittaa 

polkupyörällä eri vuodenaikoina. On 
sakeita lumipyryjä, ihanan lenseitä 

kevätpäiviä ja havaintoja 
maajussin arjesta.

MIISA
Avaruuspuistossa on hauska leikkiä. 
Siellä saa kiivetä korkeaan rakettiin 
ja laskea liukumäkeä alas. Olisi kiva 

käydä raketilla kuussa. 
Keskuspuisto, Keskuskatu 16

PAULA & 
TYÖKAVERIT
Ylistaron parhaat palat: 

Maijan Wanha Navetta, joka 
myy antiikkia ja retrotavaraa 

sekä Kriikun myllykahvila, 
eläinten vanhainkoti 

Wanha markki ja 
ainutlaatuinen tavaratalo 

Halpa-Aitta.

Maijan Wanha Navetta, 
Ookilantie 393

Kriikun myllykahvila, 
Kaukolanraitti 71
Wanha Markki, 
Lapuantie 511

Ylistaron Halpa-Aitta, 
Kaukolanraitti 38

TARJA 
Mun rentoutumiskeino on 

lähteä kavereiden kanssa Bio Rexiin 
elokuviin. Sen jälkeen parille 
kaupungille ja olet taas kuin 

uudesti syntynyt. 
biorex.fi

ELINA
Huonokin elokuva muuttuu 

hyväksi, kun sen katsoo 
Matin-Tuvassa. Ei tällaisia 

elokuvateattereita, 
joissa on puupenkit, ole 
Suomessa enää monta. 

Puhelinkuja 4
matin-tupa.fi

TUULA
Sahannevan observatorio. 

Pitäähän avaruuden pääkaupungissa 
iso kiikari olla.

lakeudenursa.fi

LUONTO ON 
LÄHELLÄ 
KAUPUNKIA.
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 JAANA
Seinäjoen liikuntamahdollisuudet 
ovat mahtavat. Kannattaa käydä 

ainakin Kyrkösjärven rannalla 
sijaitsevassa Luontotalo Käpälikössä 
ja Kyrkösjärven melontakeskuksessa. 
Uimahallin vieressä on padel-kenttä 

ja Joupiskalla pumptrack-rata.

ERKKI
Seinäjoella koettava:

1. Ajaa Ruukintietä ja ymmärtää,  
että siinä on kaksi kaistaa, vaikka 
siltä ei näytä.

2. Pysäköidä maksutta Matkakeskuksen 
edustalle noutamaan junalla tullutta.

3. Löytää keskustasta maksuton 
parkkipaikka.

4. Käydä Samburgerilla syömässä.

5. Käydä Prismassa lauantaina.

6. Kulkea Kirkkokatua Tangojen aikana.

7. Tehdä asiaa Törnävän S-markettiin 
Provinssin aikana.

PIKKUNEIDIT
Mukavat leikkipuistot. 

Meidän suosikkejamme ovat 
lasten liikennepuisto keskustassa 

(Kirkkokatu 18), Aurapuisto 
Joupissa (Aurankatu 16) 

ja Niittyvillan koulun piha 
Eskoossa (Eskoontie 48).

SAMPPA
Suomen komeimmalla 

futisstadionilla, Kloppien 
päädyn pauhussa voin 

kokea ”täydellisen päivän”. 
Ainakin 90 minuutin ajan elämä 

on vain osa jalkapalloilua.
omaspstadion.fi

sjk.fi

JOHANNA
Kun muutin Seinäjoelle, nämä asiat 

saivat minut tykkäämään kaupungista:

1. Seinäjoen läpi virtaavat joet ja 
luomat! Joen vartta pitkin kävely. 
Ehdoton ykkönen ihmiselle, joka 
muuttaa tänne järvien keskeltä! 

2. Vanhan lääninsairaalan  
(Tammi-kampus) ulkomuoto 
rakennuksena ja upeat omakotitalot, 
joita löytyy taajamista. 

3. Raviradan takana kävelymatkan 
päässä alkaa täysi maaseutu.  
Raja on kuin viivoittimella vedetty.

MARI
Varsinkin aikuisiällä muuttavan 

on joskus vaikea tutustua ihmisiin 
uudella paikkakunnalla. Itse 

olen kokenut kansalaisopiston 
harrastusmahdollisuudet todella 
mainioina uusien tuttavuuksien 
saamisen kannalta. Rohkeasti 
kokeilemaan uutta harrastusta 

tai jotain itselle jo tuttua. 
opistopalvelut.fi/seinajoki
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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  
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SEINÄJOKELAINEN 
SPESIALITEETTI

J A U H E L I H A K A S T I K E
400 g naudan jauhelihaa
1 sipuli
1 valkosipulin kynsi
2 tl suolaa
1 tl sipulijauhetta
1 tl valkosipulijauhetta
3 dl vettä
3 dl ruokakermaa
2,5 rkl voita
2,5 rkl vehnäjauhoja
1 rkl ketsuppia
1/2 lihaliemikuutio
1 tl suolaa
1 tl paprikajauhetta

Hienonna sipulit ja 
ruskista jauhelihan 
kera pannulla. 
Mausta ja siirrä 
sivuun 
odottelemaan. 

Sulata voi kattilassa 
ja sekoita jauhot 
mukaan. Ruskista 
seos tummaksi 
(älä kuitenkaan polta) 
ja lisää vesi sekä 2 dl 
kermaa. Lisää mausteet 
ja keitä hiljalleen 10 
minuuttia. Lisää jauheliha 
ja loput kermasta. Kiehauta 
ja tarkista maku.

Resepti: voitajasuolaa.blogspot.com

Pinaattilätyt ja jauhelihakastike on 
makupari, joka on yhä Seinäjoen 
kouluissa suositumpien ruokien 
listalla. Muualla Suomessa 
yhdistelmää kummastellaan,  
mutta monelle seinäjokelaiselle 
paikallisen Atrian valmistamat 
pinaattilätyt jauhelihakastikkeella 
on nopea ja herkullinen arkiruoka.

Yhdistelmän loihti ruokapalvelu-
päällikkö Mervi Röyskö jo 1970-luvulla. 

Tuolloin annosta väritti mehukas 
kurpitsapikkelssi.

Se, minkä kanssa pinaattilätyt pitäisi 
tarjoilla, kirvoittaa mielipiteitä. 
Naapurikuntien kouluissa nimittäin 
pinaattilättyjen kaverina on ollut mm. 
munakastike, omena- tai karviaishillo 
ja jopa maksamakkara. 

Hyvää ruokahalua!
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1500-LUVULLA 
Pysyvä kyläasutus alkaa,  
ensimmäisiä taloja  
Marttila, Jouppi ja Uppa

1500–1700-LUVUILLA 
Seinäjoen kylä kuuluu  
laajaan Suur-Ilmajoen  
pitäjään

N. 1806 
Östermyran kartanon  
päärakennus valmistuu

1825-1850 
Östermyran kartanon 
toiminta laajenee 
ruutitehtaan perustamisen 
myötä ja Seinäjoen 
ensimmäinen koulu 
perustetaan ruukin 
työtekijöiden lapsille

1863 
Seinäjoki saa 
oman kappeli- 
seurakunnan, 
aiemmin kuuluttiin 
Nurmon seurakuntaan

1868 
Seinäjoki itsenäistyy  
kunnallisesti

1883 
Rautatie Tampereelta 
Seinäjoen kautta 
Vaasaan valmistuu

1918 
Sisällissota Seinäjoella:  
Mannerheim pitää valkoisen 
armeijan päämajaa Seinäjoen 
asemalla helmi-maaliskuussa

1920–1930 
RAKENTAMISEN 
VUOSIKYMMENET
• Lääninsairaala perustetaan 

Seinäjoen rannalle
• Törnävän 

piirimielisairaalan 
rakentaminen alkaa

• Alvar Aallon suunnittelema 
Suojeluskuntatalo valmistuu 

• Keskustaan syntyy 
kauppaliikkeitä

3.2.1940
Neuvostoliiton 
pommituksessa kuolee 
10 henkilöä. Useat 
rakennukset vaurioituvat.

SEINÄJOEN 
AIKA- 
AVARUUS

1890 
Östermyran kartanon 
toiminta päättyy ja se 
pakkohuutokaupataan

1798 
Vaasalainen Abraham 
Falander perustaa 
Östermyran rautaruukin 
Tikkukosken varteen
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1950-LUVULLA  
Teollisuus kasvaa, 
Itikka ja Tiklas ovat 
tärkeitä työllistäjiä  

1947
Paula Koivuniemi syntyy 
ja varttuu Pohjan 
kaupunginosassa

1960-LUVULLA
Seinäjoen kaupunki syntyy, 
kun kaupunki ja maalaiskunta 
yhdistyvät. Lakeuden Risti 
valmistuu. Alvar Aallon 
suunnittelema hallinto- ja 
kulttuurikeskus täydentyvät 
kaupungintalolla, kirjastolla 
ja  virastotalolla. Keskusta 
asfaltoidaan ja “kurakauppala” 
jää historiaan.

1977  
Uusi Etelä-Pohjanmaan 
keskussairaala valmistuu

2001
Seinäjoen Crocodiles voittaa 
amerikkalaisen jalkapallon 
mestaruuden. Voitto 
menee ensimmäisen kerran 
pääkaupunkiseudun 
ulkopuolelle.

1979  
Ensimmäinen 
Provinssirock järjestetään

2022  
Asemanseudun 
rakentaminen alkaa

1985 
Ensimmäiset Seinäjoen 
Tangomarkkinat tanssitaan

1980-LUVULLA 
Jouppilanvuoren ja 
Kyrkösjärven teko aloitetaan

1992  
Seinäjoen ammatti-
korkeakoulu perustetaan

2018 
Seinäjoki julistautuu 
avaruuden pääkaupungiksi

2015 
SJK voittaa Suomen 
mestaruuden

2016 
Asuntomessut 
Pruukinrannassa

2005 
Kuntaliitos Peräseinäjoen  
kanssa

2004
David Bowie 
esiintyy Provissirockissa

2009 
Kuntaliitos Nurmon  
ja Ylistaron kanssa

2020
Seinäjoki 
täyttää 
60 vuotta

2014
Softengine edustaa 
Seinäjokea Euroviisuissa

2019
Uusi Keskustori avataan
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Vuodessa on useita 
kansallisia ja kansainvälisiä 
liikuntatapahtumia.

Lajivalikoimaa löytyy 
palloilulajeista jääurheiluun 
ja yleisurheiluun. 

Useita koulujen lähiliikuntapaikkoja. 
Oppilaat itse osallistuvat 
pihojen suunnitteluun.

Urheiluseurat tarjoavat 
monenlaista liikuntaa 
lapsille ja nuorille. 

TILAA LIIKKUA
Seinäjoella toimii

YLI 60 
aktiivista urheiluseuraa.

Seinäjoen kaupungin liikunta- 
palvelut liikuttavat noin

90:TÄ 
ohjattua ryhmää viikottain.

7 
joukkuetta pelaa tällä 
hetkellä lajinsa pääsarjassa.
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JOUPPILANVUOREN ALUE
Alaseinäjoenkatu 9
 » Tekonurmi ja talvella hiihtostadion,  
katettu katsomo

 » Ensilumenlatu

 » Ampumahiihtorata

 » 30 metrin hyppyrimäki

 » Kuntoportaat

 » Iso tekojäärata / kesäisin tenniskenttiä  
ja koriskenttä ja ulkosalibandykaukalo

 » Kolme jäähallia

 » Valaistut kuntoratareitit 3 km  
ja 5,5 km ja valaistu yhteys  
Tuomikylään ja Ahonkylään 8 km  
suunta, esteetön elämysliikuntareitti

 » Pyörä- ja polkujuoksureitit

 » Joupiskan laskettelurinne /  
kesäisin bikepark (joupiska.fi)

 » Betoniskeittiparkki

 » OmaSp Stadion (omaspstadion.fi)

KYRKÖSJÄRVEN ALUE
Kyrkösvuorentie 20 ja  
Kyrkösjärventie 9 

 » Kyrkösjärven ympäri kiertävä luontoreitti, 
luontopolku, talvella järvelle tehdään latu.

 » Kyrkösvuorentie: uimaranta,  
2 beach volley -kenttää,  
9-väyläinen frisbeegolfrata,  
kuntoilupiste, Elämysliikunta ry:  
luontotalo ja kota (elamysliikunta.fi), 
melontakeskus (koskihajyt.net)

 » Kyrkösjärventie: uimaranta, 
tekonurmikenttä, ulkokuntosali, 
katukoriskenttä

URHEILUPUISTO
Urheilupuisto 8
 » Keskusurheilukenttä, yleisurheilu / nurmi

 » Pesäpallostadion

 » Maahockeykenttä

 » Kaksi nurmikenttää (jalkapallo)

 » Kaksi hiekkapintaista lentopallokenttää

 » Neljä tenniskenttää (massapintainen) ja 
kaksi tennishallia (seinajoentennisseura.fi)

 » Keilahalli (seinajoenkeilahalli.fi)

UIMAHALLI-URHEILUTALO
Kirkkokatu 15
 » Uimahalli: iso allas 25 m, hyppyallas, 
opetusallas, monitoimiallas,  
tenava-allas, kylmäallas,  
vesiliukumäki, saunat ja höyrysaunat, 
kuntosali, kokoustila, tilaussauna 

 » Urheilutalo: palloiluhalli,  
voimailusali, painonnostosali,  
voimistelu- ja tanssisali, jumppasali, 
kamppailusali, kokoustila

 » Beach volley -kenttä

 » Kaksi ulkopadel-kenttää (padelordie.fi)

TANELINRANNAN ALUE
Lampitie 10 
 » Kuntorata 5,3 km ja 2,2 km

 » Ensilumenlatu

 » Uimaranta

 » Avantosauna  
(lakeudenavantouimarit.net)

 » Epop Wake -vesiurheilukeskus  
(epopwake.fi)

 » Qmax-salibandyhallit (qmax.fi)

 » Nurmon tennishalli

Seinäjoki on liikkuvien ihmisten kaupunki. 
Lyhyet välimatkat ja monet liikuntamahdollisuudet 
keskellä kaupunkia kannustavat kuntoilemaan. 
Luontoliikunta on erikoisuutemme.

Liikuntatilojen varaukset: 
Liikuntatoimisto p. 06 416 2146, 
liikuntavaraukset@seinajoki.fi

Monipuolisia ulko- ja sisäliikunta-alueita 
on myös Nurmossa, Peräseinäjoella ja Ylistarossa.

TIETOA LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSISTA:
SEINAJOKI.FI/LIIKUNTA

Liity Tilaa liikkua Seinäjoki 
-Facebook-ryhmään.



PAUKANEVAN 
PITKOSPUUT

PYÖRÄILY- 
MAASTOT

JOUPPILANVUOREN 
PORTAAT

ELÄ
M

YSLIIKUNN
A

N
 TOP 3

ELÄM
Y

S
LIIKUNNAN

 T
O

P 
3

ELÄ

MYSLIIK
U

N
N

AN TOP 3

18 AVARUUSASUKKAAN KÄSIKIRJA



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. 

SEINÄJOKI-AAKKOSET
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KALEVAN NAVETTA
Nyykoolinkatu 25

Punatiilinen Kalevan navetta on Seinäjoen taidekeskus 
ja vapaa-ajanviettopaikka. Itikanmäellä  
sijaitseva punatiilinen komistus on toiminut mm.  
verkatehtaana ja puolustusvoimien varastona. 

Talossa sijaitsevat mm. taidehalli, lastenkulttuurikeskus  
Louhimo, Taito Etelä-Pohjanmaa, Sibelius Akatemian 
Seinäjoen-yksikkö, kaupungin kulttuuripalvelut ja  
käsityökoulu Näppi sekä kansalaisopiston puu- ja  
metallityöverstas.  

kalevannavetta.fi

KIRJASTON JA TEATTERIN  
AALTO-KESKUS
Koulukatu 21  
Alvar Aallon katu 12 
Aallon kirjasto ja Seinäjoen kaupunginteatteri 
ovat osa kansainvälisesti merkittävää Aalto-
keskusta. Samassa yhteydessä sijaitsee Apila-
kirjasto. Apila ja Aallon kirjasto on yhdistetty 
maanalaisella käytävällä.

Seinäjoen kaupunginteatterissa tarjotaan  
kulttuurielämyksiä kaikenikäisille. Kesäisin  
teatteri toimii historiallisella Törnävänsaarella, 
jossa kesäteatteriesityksistä voi nauttia  
katetun katsomon suojassa.

visitseinajoki.fi 
kirjasto.seinajoki.fi 
seinajoenkaupunginteatteri.fi
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RYTMIKORJAAMO
Vaasantie 11

Entinen postiautovarikko on luovien voimien keskus, 
jossa toimii yrityksiä ja yksi Suomen suurimmista 
rock-klubeista. 

rytmikorjaamo.fi

MUSEOKESKUS TIKLAS
Vapaudentie 83

Keräämme muistoja ja esineistöä kaupunkimme lähimennei-
syydestä uutta museokeskus Tiklasta varten. Ne tallenne-
taan museon kokoelmiin, jossa ne säilyvät tuleville polville. 
Kun museo saa uuden kodin, esittelemme seinäjokisille 
tärkeät muistot myös yleisölle. Uutena kaupunkilaisena kat-
sot uutta kotipaikkakuntaasi tuorein silmin. Mitä sinä haluat 
meidän muistavan?

Etelä-Pohjanmaan museolla Törnävällä tutustut etelä- 
pohjalaisuuteen, alueen rakennusperintöön ja kaupungin 
helmeen, upeaan Törnävän kartanon puistoalueeseen. Sieltä 
on hyvä jatkaa matkaa Piirin alueelle Sairaalamuseoon, jossa 
esitellään terveydenhuollon historiaa. Suojeluskunta- ja Lotta 
Svärd -museo sijaitsee kaupungin keskustassa arkkitehti 
Alvar Aallon 1920-luvulla suunnittelemissa rakennuksissa.

seinajoki.fi/museo

TAMMIKAMPUS
Kalevankatu 33

Seinäjoen kansalaisopisto aloitti vanhassa lääninsairaalassa 
vuonna 2020. Opisto tarjoaa lukuvuosittain hyvinvointia 
noin 10 000 asiakkaalle. Tammikampus on elinikäisen oppi-
misen keskittymä ja kaikenikäisten ihmisten kohtaamispaik-
ka. Viereisessä vanhassa lämpökeskuksessa eli Lämppä-
rissä on musiikki- ja bändiopetustilat sekä teatteritilaa. 
Samalla alueella sijaitsee myös Taidekoulu Oiva. Taide- ja 
musiikkikoulu Luovaamo tarjoaa tiloissa taiteen perusope-
tusta kuvataiteissa, rytmimusiikissa ja teatteritaiteessa.

seinajoki.fi/kansalaisopisto
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HYÖDYLLISIÄ 
LINKKEJÄ & 
VINKKEJÄ

#AVARUUDENPÄÄKAUPUNKI #SEINÄJOKI

TOIHINSEINAJOELLE.FI
Seuraa kaupunkiseudun avoimia työpaikkoja 
toihinseinajoelle.fi-sivustolta.

Toihin Seinajoelle

 Visit Seinajoki visitseinajokiofficial 

VISITSEINAJOKI.FI
Kurkistaa paikalliseen matkailutarjontaan, 
tapahtumiin, ravintoloihin sekä majoituksiin.  

Komia Liikenne komialiikenne

KOMIALIIKENNE.FI
Sivustolta löydät 
paikallisliikenteen aikataulut.

INTOSEINAJOKI.FI
Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö, jonka asiakkaita 
ovat aloittavat, kehittyvät ja alueelle sijoittuvat yrityk-
set. Into on mukana mm. kaupunkikeskustan, aseman-
seudun sekä Itäväylän yritysalueiden kehittämisessä.

 Into Seinajoki Oy intoseinajokioy

SEINAJOKI.FI/MONI
SEINAJOKI.FI/MONI_ENG
MONI-info neuvoo ja ohjaa kaupunkimme maahanmuuttajia.
MONI-info advises and guides immigrants in our city.

 MONI-info Seinäjoen kaupunki - City of Seinäjoki

EEPOS.FINNA.FI
Eepos-verkkokirjasto tuo Etelä-Pohjanmaan yhteisen 
kokoelman ulottuvillesi ja samassa palvelussa voit 
esimerkiksi uusia lainasi.

KARTAT.SEINAJOKI.FI
Sivustolta aukeaa Seinäjoki karttana. 
Palvelusta löydät mm. liikuntapaikat, koulut tai 
vaikka koirapuistot.

SEINAJOKI.FI/OSALLISTU
Seinäjoki on seinäjokelaisia varten. Voit vaikuttaa 
monella eri tavalla. Sivustolla on tietoa kylä- ja 
kaupunginosayhdistyksistä, avustuksista, vaaleista, 
palautekanavasta, kuntalaisaloitteesta, osallisuus-
mallista, uutiskirjeestä ja yhteisötreffeistä.

SEINAJOKI.FI/AVARUUDENPAAKAUPUNKI
Lue täältä mille kaikelle hyvälle meillä on tilaa.  
Tutustu myös asukastarinoihin.

SEINAJOKI.FI/PALAUTE 
Palvelussa voit antaa palautetta Seinäjoen kaupun-
gin palveluista, toiminnasta ja päätöksenteosta.
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MITÄ MIELTÄ OLIT 
AVARUUSASUKK AAN 

K ÄSIKIRJASTA? 

PUUTTUIKO SI ITÄ 
JOTAIN TÄRKEÄÄ?

ANNA MEILLE 
PALAUTETTA: 

MARKKINOINTI@
SEINAJOKI.FI

TILAA UUTISKIRJE 
uutiskir je.seinajoki.f i
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